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Spośród 319 wniosków  będą 
mogli wybierać mieszkańcy Kato-
wic w ramach VII edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Głosować można 

w dniach 7-20 września przez Internet – na 
stronie www.bo.katowice.eu lub w specjalnych
Mobilnych Punktach Głosowania, które za-
witają 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 największy wybór będą mieli mieszkańcy 
Murcek i Osiedla Tysiąclecia (po 19 projektów) 
oraz Kostuchny (18 projektów). Druga grupa 
to tzw. wnioski ogólnomiejskie, których w tej 
edycji jest 46. 
 Tegoroczna liczba zgłoszonych oraz 
poddanych pod głosowanie wniosków okazała 
się rekordowa. – Po raz kolejny otrzymaliśmy 
interesujące i dobrze przygotowane wnioski. 

To pokazuje, że mieszkańcy bardzo dobrze 
wiedzą, co jest potrzebne w ich otoczeniu. 
Mam nadzieję, że poprzez liczny udział w gło-
sowaniu katowiczanie udowodnią, że zależy im 
na realnym wpływaniu na swoje społeczności 
lokalne. Warto dodać, że katowicki budżet oby-
watelski, którego przyszłoroczna pula wyniesie  
aż 17 mln zł, jest największy w Polsce wśród 
miast wojewódzkich w przeliczeniu na miesz-
kańca – podkreśla prezydent Marcin Krupa.
 Warto zaznaczyć, że Katowice  
są jednym z niewielu miast w Polsce, w których 
z roku na rok zwiększa się zaangażowanie 
mieszkańców w głosowaniu na wybrane pro-

jekty. O ile w 2014 roku zagłosowało 11 tys. 
osób (frekwencja 4,4%), to w zeszłym roku 
preferowane projekty wybierało aż 52 296 kato-
wiczan. Tym samym zeszłoroczna frekwencja  
(18,89%) była jedną z najwyższych w Polsce.
 Do udziału w głosowaniu uprawnieni 
są m.in. mieszkańcy, bez względu na wiek, któ-
rzy najpóźniej 24 sierpnia 2020 roku posiadali 
nadany nr PESEL i byli zameldowani na stałe 
lub czasowo w Katowicach. 

Szczegółowe zasady głosowania  
oraz wykaz wszystkich projektów,  

na które można oddać głos, znajdują się 
na stronach 4–24

ZDECYDUJ, JAK ZMIENIĆ DZIELNICĘ



W dotychczasowych sześciu edycjach 
budżetu obywatelskiego w latach 2014-
2019 mieszkańcy Katowic wybrali łącz-
nie aż 751 projektów, z których miejskie 
służby zrealizowały już ponad 600. 

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

Projekty najchętniej zgłaszane przez 
mieszkańców dotyczą m.in. poszerzenia ofer-
ty książkowej i komiksowej w bibliotekach, 
instalacji kamer monitoringu miejskiego, 
utworzenia nowych wypożyczalni rowerów, 

wybudowania nowych dróg rowerowych czy 
modernizacji infrastruktury ulicznej. Zgło-
szone wnioski pokazują także, jak duże zna-
czenie ma dla mieszkańców zieleń. Wśród 
zadań, na które będą mogli głosować katowi-
czanie znajdziemy m.in. rewitalizację terenów 
zielonych, nasadzenia drzew i krzewów czy 
też utworzenie małych skwerów osiedlowych. 

Dla czworonogów 
(i właścicieli!)
- W tegorocznej edycji najbardziej widocz-

nymi projektami były te dotyczące zwierząt,  
a w szczególności czworonogów. Dzięki ak-
tywności ich miłośników, mieszkańcy będą 
mogli głosować na 6 projektów na wybiegi dla 
psów na Os. Paderewskiego, w Koszutce, Bo-
gucicach, Szopienicach i Burowcu. Do etapu 
głosowania dostał się także projekt dotyczący 
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Pump track na Osiedlu Witosa od momentu powstania 
cieszy się niesłabnącą popularnością

Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 56 
przyczynił się do wzrostu aktywności dzieci i młodzieży w Piotrowicach

Budżet obywatelski zmienia Katowice
| JUŻ PONAD 600 PROJEKTÓW ZOSTAŁO ZREALIZOWANYCH W KATOWICACH  |

BUDŻET OBYWATELSKI  www.bo.katowice.eu2

fot. R. Kaźm
ierczak

Fot. U
M

K

Liczby budżetu obywatelskiego:

600 
tyle projektów zostało zrealizowanych 
w ramach dotychczasowych edycji 
Budżetu Obywatelskiego

tyle tysięcy mieszkańców Katowic 
głosowało na zadania BO w 2019 r.

tyle mln zł kosztowały projekty 
zrealizowane w ramach BO w latach 
2015-2019

tylu mieszkańców Katowic 
w wieku powyżej 100 lat zagłoso-
wało w ubiegłym roku w BO

52

80 2

budowy nowego obiektu dla kotów w Miejskim 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy  
ul. Milowickiej – mówi Maciej Stachura, naczel-
nik wydziału komunikacji społecznej Urzędu 
Miasta Katowice i przypomina, że w zeszłym 
roku najwięcej głosów zebrał projekt dotyczący 
polepszenia warunków bytowych psów w tym 
samym schronisku. 

Jak co roku katowiczanie zgłosili wiele  
tzw. zadań miękkich, takich jak dofinansowania 
klubów seniora, organizacja międzypokolenio-
wych klubów podróżników wymieniających 
się doświadczeniami ze swoich wypraw, ale 
też przybliżających innym historię i kulturę 
odwiedzanych miejsc czy spotkania kół pielę-
gnujących śląską tradycję. W tym roku coś dla 
siebie znajdą również wielbiciele gier planszo-
wych oraz powieści graficznych – wnioski o ich 
zakup złożono dla Miejskiego Domu Kultury  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie miałaby 
powstać strefa komiksowa.

Aktywne miasto

Katowiczanie tradycyjnie kładą duży 
nacisk na aktywną rozrywkę. Wśród pro-
jektów, na które można głosować, znajdują 
się m.in. zajęcia integracyjne, sportowe, gry  
i zabawy zręcznościowe i logiczne. Do tej pory  
w Budżecie Obywatelskim dużą popularno-
ścią cieszyły się projekty inwestycyjne związa-
ne z powstawaniem nowych stref aktywnego 
wypoczynku, takie jak siłownie pod chmurką 
czy boiska do gry w piłkę nożną, koszykówkę 
czy siatkówkę. W tegorocznej edycji, wśród 
podobnych projektów rekreacyjnych, moż-
na wymienić m.in. budowę Wodnego Placu 
Zabaw w Parku Bolina czy też pomysł utwo-
rzenia tężni solankowych w Parku Kościuszki 
i na Osiedlu Tysiąclecia.



Jako mieszkanka dzielnicy Boguci-
ce staram się angażować w życie 
społeczne naszej dzielnicy. 

Wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego po-
zwoliło lokalnej społeczności na realizację 
potrzeb i pomysłów ważnych z punktu wi-
dzenia zwykłego mieszkańca. 

Na co dzień dostrzegam czego brakuje w 
moim miejscu zamieszkania. Stąd i pomysły 
na kolejne projekty, które konsekwentnie 
odmieniają naszą dzielnicę. 

Corocznie składałam kolejne projekty, 
które w większości uzyskują poparcie miesz-
kańców, co pozwala na ich realizacje. 

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu  
z sukcesem udało się zrealizować między in-
nymi: remonty chodników, parkingów i ulic, 
rozbudować i zmodernizować oświetlenie 

uliczne na osiedlach, organizować doroczne 
festyny dzielnicowe, których głównym celem 
jest integracja mieszkańców. 

Największym moim osobistym sukcesem 
jest realizacji projektu pod nazwą:  „Strefa 
aktywności mieszkańca” przy ul. Wiązowej,  
gdzie znajdują się: Street Workout Park,  
urządzenia fitness, huśtawki typu hip-hop 
czy zjazd na linie. 

Dawne „przedepty” zostały zamienione 
w alejki z kolorowego asfaltu, dzięki którym 
dzieci mogą bawić się bezpiecznie na rower-
kach, hulajnogach czy wrotkach. Całości do-
pełnił mój kolejny projekt, pierwsze w Polsce 
Interaktywne podwórko – „Yalp Memo”. 

Zainteresowanie mieszkańców „Strefą 
aktywności mieszkańca” - gdzie organizują 
sobie wspólne ćwiczenia z kalisteniki, całe 
rodziny z dziećmi bawią się na podwórku 
„Yalp Memo”, a najmłodsze uczą się w bez-
piecznym dla nich miejscu jeździć na ro-
werkach - utwierdza mnie o celności moich 
pomysłów oraz mobilizuje do dalszego zaan-
gażowania w życie społeczne naszej dzielnicy.
dalszego zaangażowania w życie społecznej 
naszej dzielnicy.

Budżet Obywatelski jest świetnym na-
rzędziem oddanym mieszkańcom, by to oni 
decydowali o kształcie przemian w najbliższej 
okolicy czy mieście.

 
Anna Malik
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Anna Kurzydło

Budżet Obywatelski jest bardzo potrzebną ideą  
pozwalającą mieszkańcom na współdecydowanie  
o sposobie wydatkowania pieniędzy w mieście. Zawo-
dzie jest jedną z dzielnic, w której wiele się zmieniło 
dzięki inicjatywom mieszkańców w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Powstały nowe miejsca do spędzania 
wolnego czasu lub zmodernizowano już istniejące. Dzięki 
inwestycjom na terenie szkół uczniowie zyskali lepsze 
warunki nauki oraz dostęp do nowoczesnych technologii. 
Mieszkańcy wybierali chętnie również projekty związane 
z organizowaniem koncertów lub innych wydarzeń 
i zakup książek do bibliotek.
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M/02/VII
Wodny Plac Zabaw w Parku Bolina
Wnioskodawca:  
Grzegorz Laska, e-mail: Gregorilas85@gmail.com
Lokalizacja:  Park Bolina
Wartość zadania:  2 250 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Rozwoju Miasta
Zadanie o charakterze dwuletnim. Teren realizacji zadania 
ograniczony jest alejkami, występują drzewa. Zakłada się 
zachowanie istniejącego drzewostanu, wkomponowanie 
niecki wodnego placu zabaw pomiędzy istniejące drzewa. 
Szacunkowy roczny koszt utrzymania określono na ok. 
450 000 zł.
Opis zadania:  
Projekt zakłada utworzenie wodnego placu zabaw w Par-
ku Bolina. Inwestycja będzie uzupełnieniem strefy relaksu 
i wypoczynku w Parku Bolina. Wodny Plac Zabaw to atrak-
cyjne miejsce do zabawy dla młodszych i starszych dzieci. 
W miejscu tym kiedyś funkcjonował basen, ale obecnie 
brakuje w bliskiej okolicy takiej atrakcji.

M/03/VII
Tężnia solankowa w Parku Kościuszki
Wnioskodawca:  
Przemysław Pietrzyk, 
e-mail: przemyslaw.pietrzyk@onet.eu
Lokalizacja:  Park Kościuszki
ulice: T. Kościuszki, Piękna, Aleja Górnośląska
Wartość zadania:  700 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Zadanie o charakterze dwuletnim. Zadanie będzie gene-
rowało wysokie koszty utrzymania - ok. 40 tys. zł rocznie. 
Opis zadania:  
Tężnia będzie miejscem odpoczynku, służącym do zaży-
wania inhalacji powstałego w ich otoczeniu specyficzne-
go aerozolu. Mikroklimat powstały wokół tężni wykorzy-
stywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych 
dróg oddechowych. Tężnia będzie rewelacyjną profilak-
tyką lecznicza jak również spotkań przy organizowanych 
koncertach w Parku Kościuszki.

M/04/VII
"Którędy do..." -NaprawMY oznakowanie 
na Rondzie Ziętka - 2 próba
Wnioskodawca: 
Marcin Zawadzki - założyciel projektu NaprawiaMY Koszutkę 
www.facebook.com/naprawiamykoszutke, 
e-mail:naprawiamykoszutke@gmail.com
Lokalizacja:  Rondo Generała Jerzego Ziętka
Wartość zadania:  50 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Opis zadania:  Na rondzie zainstalowanych jest około 80 
znaków informacyjnych. Mają blisko ponad 15 lat i powsta-
ły wraz z wybudowaną DTŚ-ką. Teraz oznakowanie nie dość, 
że mocno zniszczone, to co gorsze nieaktualne! Goście 
z Polski i z zagranicy, uczestnicy wielu imprez odbywających 
się w Katowicach próżno mogą szukać drogowskazu jak 
dojść do NOSPR-u, MCK-u czy Muzeum Śląskiego. Najwyż-
szy czas to zmienić!

 M/05/VII
Biblioteczna Strefa Komiksu
Wnioskodawca:  
Patrycja Szostok-Nowacka, 
e-mail: patrycja.szostok@gmail.com
Lokalizacja:  
Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
(Gliwicka 93, Piastów 20, Uniczowska 36, 
Rybnicka 11, Grzyśki 19a)
Wartość zadania:  65 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania 
będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania:  
Projekt zakłada stworzenie pięciu Bibliotecznych Stref 
Komiksowych (Filie nr 3, 14, 28, 30, 32), w których każdy 
miłośnik komiksu znajdzie miejsce do czytania i wypożycze-
nia komiksów. Oferta ma być kierowana zarówno do dzieci, 
jak i dorosłych czytelników. W ramach zadania zostaną 
zaaranżowane przestrzenie na potrzeby komiksowych 
wypożyczalni oraz zakupione komiksowe albumy. Strefy 
będą znajdować się w pięciu bibliotecznych filiach. Katalog 
Komiksów będzie dostępny w wersji elektronicznej (online).

 M/07/VII
Grażyńskiego c.d. - przebudowa od Sokolskiej do MDK-
-u Wnioskodawca:  
Marcin Zawadzki - NaprawiaMY Koszutkę, 
naprawiamykoszutke@gmail.com
facebook.com/naprawiamykoszutke
Lokalizacja:  ul. Grażyńskiego od numeru 20 do numeru 36
Wartość zadania:  510 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny koszt 
utrzymania to ok. 20 tys. zł.
Opis zadania:  
Kolejny fragment ulicy Grażyńskiego wymaga komplek-
sowego remontu. Ulica  wybudowana blisko 50 lat temu 
nigdy nie była poddana generalnemu remontowi. Na tym 
fragmencie Grażyńskiego znajduje się szkoła, przedszkole, 
Miejski Dom Kultury i zrewitalizowany Park Budnioka. To 
kolejny etap remontu ulicy Grażyńskiego, który obiecałem 
tutejszym mieszkańcom.

 M/09/VII
Montaż oświetlenia przy ścieżce od wodnego 
placu do przystani kajakowej w Dolinie Trzech Stawów
Wnioskodawca:  
Agnieszka Uciakiewicz,
e-mail: agnieszka.uciakiewicz@gmail.com
Lokalizacja:  Ścieżka pieszo – rowerowa od wodnego 
placu zabaw do przystani kajakowej
Wartość zadania:  433 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok.6,6 tys. zł.
Opis zadania:  
Projekt ma na celu montaż oświetlenia - dwupunktowych 
lamp ulicznych oświetlających zarówno ścieżkę pieszą jak 
i rowerową od wodnego placu zabaw do przystani kajako-
wej. Oświetlenie pozwoli na swobodne korzystanie z tej 
części Doliny przez cały rok przez wszystkich
mieszkańców Katowic.

 M/10/VII
Organizacja cyklu turniejów koszykówki BASKETMANIA 
na terenie katowickich Szkół Podstawowych
Wnioskodawca:  
Marcin Bulanda Stowarzyszenie Projekt Basket Katowice 
www.projektbasket.pl
Lokalizacja:  Szkoły Podstawowe z terenu Katowic : SP27, 
SP9, SP51, SP47, SP58, SP12 (ZSiP1), SP67, SP33 oraz IVLO
Wartość zadania:  50 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Turniej finałowy przewiduje się rozegrać na Hali Sportowej 
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Maczka w Katowicach, 
a nie na Hali Sportowej AWF Katowice. Powyższa Hala 
Sportowa jest placówką miejską, z możliwością rozegrania 
nawet 3 meczów jednocześnie.
Opis zadania:  
Cykl turniejów kwalifikacyjnych, półfinałowych oraz tur-
niej finałowy obejmuje swoim zasięgiem całe Katowice. 
W Basketmanii uczestniczą Szkoły Podstawowe z Kato-
wic, które wystawią do rozgrywki 8-15 osobowe zespoły 
złożone z chłopców i dziewcząt klas IV i V. Turnieje kwa-
lifikacyjne oraz turnieje półfinałowe rozgrywane będą 
w szkołach podstawowych, a turniej finałowy rozgrywany 
będzie w Hali Sportowej IV Liceum Ogólnokształcącego 
im. Maczka. 

 M/11/VII
Psi Park - "Wybieg dla psów Nodi"
Wnioskodawca: 
Magdalena Szymanek, 
magdalenaszymanek11@gmail.com,
telefon: 695-821-815
Lokalizacja:  ul. Pogodna - teren zielony położony na 
tyłach osiedla Przedwiośnie/Pogodna. Teren znajduje się 
w bliskim sąsiedztwie zabudowy garażowej, wiaduktu ko-
lejowego oraz bloku mieszkalnego przy ul. Pogodnej 8-8b
Wartość zadania:  200 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 10 tys. zł.
Opis zadania:  
Stworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów, umożliwia-
jącego im niezbędną codzienną dawkę ruchu w sposób 
bezpiecznych dla nich samych oraz otoczenia. W dzielnicy 
Burowiec i jej okolicach brak jest typu obiektu, co znacznie 
utrudnia zapewnienie czworonogom niezbędnego ruchu. 

Z powyższych powodów wielu właścicieli podejmuje ryzyko 
swobodnego spuszczania psa na osiedlu lub w jego rejonie 
narażając innych użytkowników przestrzeni publicznej (np. 
rowerzystów) na niepożądane spotkanie ze zwierzętami.

 M/13/VII
Seniorzy bez granic - cykl warsztatów i spotkań 
dla seniorów - mieszkańców Ligoty Starej, Brynowa, 
Ligoty, Panewnik i Kokocińca
Wnioskodawca:  
Bożena Ciszewska, 
e-mail: bozena.ciszewska83@wp.pl
Lokalizacja:  Miejski Dom Kultury "Ligota", 
ul. Franciszkańska 33
Wartość zadania:  33 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejski Dom Kultury "Ligota".
Opis zadania:  Akcja zaplanowana na okres od września 
do grudnia, skierowana do osób starszych. Planowane 
wydarzenia będą odbywać się cyklicznie raz na tydzień. 
Przeprowadzane zostaną spotkania związane z bezpie-
czeństwem (lekcje samoobrony), zdrowiem (profilaktyka 
zdrowotna, właściwe odżywianie i pierwsza pomoc przed-
medyczna), aktywnością fizyczną (taniec, joga), rękodzie-
łem oraz spotkania integracyjne z muzyką i poczęstunkiem.

 M/14/VII
Zielone Załęże – Woonerf Narutowicza
Wnioskodawca: 
Joanna Janiak, e-mail: zielonezaleze@gmail.com, 
tel. 698-656-527
Lokalizacja:  ul. Gabriela Narutowicza (odcinek ul. Ga-
briela Narutowicza od skrzyżowania z ul. Pawła Pośpiecha 
do końca)
Wartość zadania:  1 045 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny koszt 
utrzymania to ok. 3 tys. zł.
Opis zadania:  Kompleksowa rewitalizacja ulicy, pielę-
gnacja obecnej i nasadzenie nowej zieleni, remont na-
wierzchni i chodników wzdłuż całej ul. G. Narutowicza (od 
skrzyżowania z ul. P. Pośpiecha do końca). Montaż małej 
architektury: ławki/kosze, wymiana latarni, wyznaczenie 
miejsc parkingowych.

 M/16/VII
Sokolska! Ratunku! Chodnik!
Wnioskodawca: 
Marcin Zawadzki - NaprawiaMY Koszutkę,
naprawiamykoszutke@gmail.com,
facebook.com/naprawiamykoszutke
Lokalizacja:  ul. Sokolska od ul. Grażyńskiego do ul. Mor-
cinka wzdłuż adresów budynków ul. Grażyńskiego 18, ul. 
Sokolska 43-55
Wartość zadania:  180 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 10,5 tys. zł.
Opis zadania:  Chodnik i asfalt uliczek bocznych ma po-
nad 40 lat. Projekt zakłada remont 150 metrów chodnika 
po wschodniej części ulicy Sokolskiej oraz nawierzchni 
asfaltowej przecinających go uliczek. Nie wiadomo dla-
czego ten fragment, jako jedyny, na koszutkowej części ul. 
Sokolskiej, nie został dotąd wyremontowany. Zdegradowa-
na nawierzchnia, dziury, ogromne nierówności, to zmora 
mieszkańców/pieszych.

 M/18/VII
Zakup nowości książkowych i audiobooków dla filii 35 
obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowi-
cach
Wnioskodawca:  
Jolanta Giszter, e-mail: bodlabiblioteki@gmail.com
Lokalizacja:  Miejska Biblioteka Publiczna, filia 35 Wy-
pożyczalnia Książek Obcojęzycznych, ul. Słowackiego 20
Wartość zadania:  25 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania 
będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania:  W ramach zadania ma być zrealizowany 
zakup książek i audiobooków w językach obcych celem 
wzbogacenia księgozbioru i zaspokojenia potrzeb czytel-
niczych osób korzystających z ofert Biblioteki. Zakup ma 
dotyczyć zarówno książek i audiobooków do nauki jak i wy-
dawnictw z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej. 

 M/19/VII
„BEZPIECZNE KATOWICE” – Zakup samochodu ratowni-
czo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Katowicach Podlesiu
Wnioskodawca:  Paweł Drapa

Lokalizacja:  ul. Uniczowska 64
Wartość zadania:  950 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Zarządzania Kryzysowego
Zmniejszono wartość zadania, szacunkowy roczny koszt 
utrzymania określono na ok. 3 tys. zł.
Opis zadania:  
Zakup wozu strażackiego przyczyni się do polepszenia 
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Katowic. Realizacja 
zadania wzmocni system niesienia pomocy w sytuacjach 
zagrożenia pożarowego, komunikacyjnego lub innego miej-
scowego zdarzenia.

 M/21/VII
30. Urodziny Miejskiego Domu Kultury 
„Bogucice-Zawodzie”
Wnioskodawca:  Aleksandra Śmigielska; 
email: smigielska.aleksandra@gmail.com
Lokalizacja:  ul. Marcinkowskiego 13A
ul. Markiefki 44A
Wartość zadania:  25 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania 
będzie Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie".
Opis zadania:  
W maju 2021 r. minie 30 lat od powstania Miejskiego 
Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”. W ramach obchodów 
chcemy zorganizować dwudniowe wydarzenie będące 
kwintesencją tego okrągłego jubileuszu. W pierwszym 
dniu w uroczystej gali wezmą udział przedstawiciele spo-
łeczności lokalnej, a także samorządowcy trwale związa-
ni z istnieniem MDK „Bogucice – Zawodzie”. Drugi dzień 
to otwarty festyn dla mieszkańców. Na scenie będą się 
odbywały występy artystyczne, dzieci będą mogły brać 
udział w atrakcyjnych konkursach i zabawach z nagrodami. 
Obchody urodzin są planowane na połowę maja 2021r.

 M/22/VII
Oznakowanie schodów w przejściach podziemnych na 
obszarze centrum Katowic w ramach dostosowania 
przestrzeni miejskiej do potrzeb osób z dysfunkcją narzą-
du wzroku
Wnioskodawca:   
Olga Bagińska
Lokalizacja:  1. al. Korfantego, ul. Chorzowska, 
al. Roździeńskiego, DTŚ; 2. al. Korfantego, ul. Morcinka,  
ul. Olimpijska; 3. ul. Sokolska.
Wartość zadania:   31 360,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Ze względu na stan własnościowy niezgodny z Regulaminem 
BO z zadania wyłączone zostało przejście podziemne Woje-
wódzka/Mariacka Tylna.
Opis zadania:  
Trudno sobie wyobrazić współczesnego człowieka po-
zbawionego możliwości bezpiecznego dotarcia do pracy, 
sklepu, czy placówki edukacyjnej. Niestety osoby z niepeł-
nosprawnością wzrokową wciąż muszą zmagać się 
z niedogodnościami, uniemożliwiającymi im prawidłowe 
funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej. Od Katowic, bę-
dących stolicą województwa śląskiego, należy wymagać 
tego, by stały się wizytówką dla całego regionu. Warto 
zatem zatroszczyć się o wszystkich mieszkańców miasta, 
także tych niewidomych i słabowidzących. Zapewnienie 
im warunków bezpiecznego poruszania się gwarantuje bo-
wiem większą samodzielność, niezależność oraz umożliwia 
realizację ról społecznych.

M/23/VII
Przebudowa drogi 
- Plac Grunwaldzki 4a-4b-4c-4
Wnioskodawca:  
Marcin Zawadzki#NaprawiaMYKoszutkę
www.facebook.com/naprawiamykoszutke,
e-mail: naprawiamykoszutke@gmail.com
Lokalizacja:  Fragment od granicy przebudowy 
ul. Broniewskiego, do przejścia dla pieszych 
przed ul. Morcinka wzdłuż adresów 
Plac Grunwaldzki 4a-4b-4c-4
Wartość zadania:  480 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 6 tys. zł.
Opis zadania:  
Ulica przy Placu Grunwaldzkim 4, ma szansę dołączyć 
do kompleksowo przebudowanych w ostatnich latach 
sąsiadujących z nią Broniewskiego, Czerwińskiego 
i Morcinka. Planowany zakres prac i zamierzenia: 
nowe chodniki, jezdnia, parkingi, bezpieczne "wynie-
sione" przejścia dla pieszych, wydajne i ekologiczne 
oświetlenie LED. Podniesie to komfort życia space-
rowiczów, mieszkańców, a także poprawi estetykę 
miejsca znajdującego się w sercu Koszutki.

POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE 
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
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 M/25/VII
Zielony Punkt Kontrolny „Muchowiec” – stworzenie map 
orientacji sportowej i stałych punktów kontrolnych 
w Dolinie Trzech Stawów
Wnioskodawca:  
Dariusz Felka, dariusz.felka@interia.pl
Lokalizacja:  Teren Doliny Trzech Stawów po południo-
wej stronie Al. Górnośląskiej (A4), w rejonie ulic Lotnisko 
i Trzech Stawów
Wartość zadania:  50 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 2 tys. zł.
Opis zadania:  
Zabawa z Zielonym Punktem Kontrolnym (ZPK) polega na 
zabraniu ze sobą udostępnionej mapy i udaniu się do Doliny 
Trzech Stawów, odnalezieniu zaznaczonych na mapie punk-
tów w terenie i potwierdzenie tego za pomocą specjalnych 
kasowników (perforatorów). Jest to gratka dla amatorów, 
wytrawnych turystów, rodzin z dziećmi oraz wszystkich 
osób spędzających wolny czas w aktywny sposób na te-
renach leśnych. To nie tylko uatrakcyjnienie spacerów, ale 
także nieoceniona pomoc w nauce nawigacji, topografii, 
orientacji w terenie, pracy z mapą czy kompasem w formie 
zabawy. Projekt zakłada wykonanie dokładnych map do 
orientacji sportowej w dużej skali, z naniesieniem stałych 
punktów kontrolnych.

 M/26/VII
Park Mościckiego - naprzeciwko domków między 
ul. Borysa - Ciemały
Wnioskodawca:  
Sonia Glinka 662 213 460
Lokalizacja:  Kolonia Mościckiego, ul. Gliwicka, naprzeciw-
ko domków między ulicami Borysa a  Ciemały
Wartość zadania:  40 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 5 tys. zł.
Opis zadania:  
Park Mościckiego składa się ze strefy, która będzie miała 
charakter parkowy, relaksacyjny i rekreacyjny. Będzie prze-
znaczony dla osób w różnym wieku. W ramach budżetu 
zostaną wykonane następujące działania/zakupy: ławki (12 
szt.), kosze na śmieci (6 szt.), gablota informacyjna (1 szt.), 
dokumentacja projektowa.

 M/27/VII
Punkty kamerowe dla Murcek w przejściu 
podziemnym pod DK86
Wnioskodawca:  
Bartosz Ciura, bartek.ciura@o2.pl
Lokalizacja:  ul. Bielska, Białobrzeska, przejście podziemne
Wartość zadania:  200 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Zarządzania Kryzysowego
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania określono na ok. 10 tys. zł. 
Opis zadania:  
Dwa punkty kamerowe przyłączone do systemu KISMiA, 
mające za zadanie poprawić bezpieczeństwo w przejściu 
podziemnym i przed nim.

 M/29/VII
Remont i modernizacja skateplazy PTG 
przy ul. Pułaskiego w Katowicach
Wnioskodawca:  
Jakub Michalski
Lokalizacja:  ul. Pułaskiego, Pomnik Trudu Górniczego 
– Katowicki Park Leśny
Wartość zadania:  310 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 15 tys. zł.
Opis zadania:  
W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających na ska-
teplazie istotnym będzie wymiana oświetlenia na znacznie 
intensywniejsze. W obecnych warunkach, wieczorna jazda 
na obiekcie stwarza zagrożenie dla uczestników jazdy. Pla-
nujemy modernizację oraz dodanie nowych elementów 
przeszkód. Nowe betonowe ławki byłyby nowym elemen-
tem do użytkowania oraz mogłoby służyć dla odwiedza-
jących jako siedzisko. Chcemy również stworzyć miejsce 
dla artystów, które służyłoby do tworzenia prac graffiti/
streetart. W tym celu chcielibyśmy aby powstały 3 ścianki 
o długości 5 metrów każda.

 M/32/VII
Windy na Sokolskiej
Wnioskodawca:  
Bartosz Ciura, bartek.ciura@o2.pl
Lokalizacja:  
ul. Sokolska 26, od przejścia podziemnego do Specjali-
stycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Wartość zadania:  732 820,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 43 tys. zł.
Opis zadania:  
Zamontowanie dwóch wind na ul. Sokolskiej prowadzą-
cych do przejścia podziemnego, pozwoli to na znacznie 
bezpieczniejsze poruszanie się osób znajdujących się na 
wózkach inwalidzkich, wózkach dziecięcych oraz innych 
osób chcących przejść na drugą stronę ulicy. Wymiana 
chodnika wraz z zastosowaniem przejść wzniesionych pro-
wadzącego od przejścia podziemnego do Specjalistycznej 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 M/33/VII
Rakieta na Rowie Wełnowieckim 
(Placu Budnioka) - wskrzeszenie!
Wnioskodawca:  
Paul Satala, pawel.satala@gmail.com
Lokalizacja:  Plac Zabaw na Placu Park Alojzego Budnioka
Wartość zadania:  110 000,00 zł
Uwagi:   Zakład Zieleni Miejskiej
Szczegółowa lokalizacja rakiety zostanie ustalona na etapie 
projektowania. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
to ok. 2 tys. zł.
Opis zadania:  
Wskrzeszenie istniejące do lat 90 tych na placu zabaw na 
dzisiejszym Placu Budnioka trzypiętrowej rakiety, w wersji 
linowej.

 M/34/VII
Nowoczesna Fizjoterapia w Szpitalu Murcki
Wnioskodawca:  
Jarosław Urych, jarek.urych@gmail.com
Lokalizacja:  ul. Sokołowskiego 2
Wartość zadania:  154 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Opis zadania:  
Zakup nowoczesnego sprzętu fizjoterapeutycznego dla 
Szpitala Murcki. Sprzęt unowocześni ofertę świadczoną 
przez szpital dla Pacjentów. Urządzenia mają wspomóc 
rehabilitację, poprawić komfort wykonywanych ćwiczeń, 
urozmaicić możliwości prowadzonej terapii oraz podnieść 
jej skuteczność. Projekt ma na celu zakup następujących 
urządzeń: fala uderzeniowa, materace gimnastyczne, rotory 
do ćwiczeń biernych i czynnych, rotor neurologiczny, stół 
pionizacyjny, poręcze do nauki chodzenia, artromot (szyna 
rehabilitacyjna) do ćwiczeń biernych, symulator chodu.

 M/35/VII
Ulica Okrzei - katowicka Nowa Huta 
(Architektura socrealistyczna)
Wnioskodawca: 
Adrian Szymura, e-mail: adrian.szymura@katowice.eu
Lokalizacja:  ul. Okrzei (odcinek od ul. Sokolskiej do ul. 
Grażyńskiego)
Wartość zadania:  1 664 500,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 5 tys. zł. 
Opis zadania:  
Remont nawierzchni jezdni oraz chodników na całym 
odcinku ulicy Okrzei (od skrzyżowania z ulicą Sokolska 
do skrzyżowania z ulicą Grażyńskiego). Wymiana 5 sztuk 
latarni na całym odcinku ulicy Okrzei. Rewitalizacja tere-
nów zielonych wzdłuż ulicy Okrzei. Rozplanowanie miejsc 
parkingowych tak, aby udrożnić jednokierunkowy przejazd 
przez ulicę. Ustawienie 3 tablic informacyjnych ze starymi 
zdjęciami ulicy Okrzei oraz informacją o historii budynków, 
obiektów architektonicznych oraz dzielnicy. Zorganizowa-
nie 2 warsztatów projektowych z mieszkańcami na etapie 
przygotowywania projektu przebudowy ulicy tak aby mogli 
zgłosić swoje uwagi do propozycji projektantów. Zakup 
i montaż małej architektury (3 ławki, 5 koszy na śmieci, 4 
stojaki na rowery, 3 donice na kwiaty).

 M/36/VII
Wioska Rowerowa
Wnioskodawca:  
Danuta Perfecka
Lokalizacja:  ul. Księdza Wiktora Siwka 
Wartość zadania:  
1 200 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 50 tys. zł.
Opis zadania:  
Ideą projektu jest wykonanie przy ul. Siwka, w pobliżu 
boiska sportowego Hetman, obiektu dla rowerzystów 
i rolkarzy, który będzie służył dzieciom i młodzieży w prak-

tycznej nauce bezpiecznego korzystania z dróg. Miasteczko 
Ruchu Drogowego ma również umożliwiać szkolenie oraz 
przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową.

 M/37/VII
Piano-Tężnia Festiwal 2021
Wnioskodawca:  
Adam Łęski,email: leski65@gmail.com
Lokalizacja:  Tężnia solankowa - ul. Wczasowa
Wartość zadania:  25 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania 
będzie Miejski dom Kultury "Ligota".
Opis zadania:  
Cykl recitali fortepianowych przy tężni solankowej w Parku 
Zadole, odbywających się w niedziele lipca lub sierpnia 
2021r. Gwarancję najwyższego poziomu artystycznego 
stanowi współpraca z Katowice Miasto Ogrodów Instytucją 
Kultury im. Krystyny Bochenek. Artyści, którzy wystąpią to 
profesorowie i studenci Akademii Muzycznej w Katowicach 
oraz zaproszeni goście. Wśród korzyści jakie dostarcza 
realizacja tego projektu należy wymienić: bezpłatny dostęp 
wszystkich mieszkańców, w okresie wakacyjnym, do kultu-
ry wysokiej, w najlepszym wykonaniu; forma muzykoterapii 
przy tężni solankowej, pomoc dla artystów z uwagi na skutki 
pandemii, promocja Katowic, jako Kreatywnego Miasta 
Muzyki UNESCO. 

M/38/VII
Morcinka na tyłach - remont to mus!
Wnioskodawca:  
Marcin Zawadzki, 
e-mail: naprawiamykoszutke@gmail.com
Lokalizacja:  Fragment ul. Morcinka wzdłuż adresów: 31, 
29, 27, 25, 23, 21
Wartość zadania:  285 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 7 tys. zł.
Opis zadania:  
Zdegradowany maksymalnie fragment ulicy Morcinka 
wzdłuż adresów 31, 29, 27, 25, 23, 21. W tych budynkach 
mieszczą się najbardziej kultowe na Koszutce miejsca 
(Geszeft, Poszetka, Cyrulicy, Pod Belkami), a na tej ulicy 
jest MOPS i Przedszkole. Koszmarnie pozapadany, roz-
sypujący się chodnik, zniszczona, a po zimie wyglądająca 
jak szwajcarski ser - jezdnia - woła o remont. Zadanie 
obejmuje całkowitą przebudowę jezdni chodników, 
miejsc postojowych, montaż nowych wygrodzeń zie-
leńców - płotki.

 M/41/VII
Doposażenie lodowiska w Murckach 
(łyżwy, bandy, klocki) do nauki jazdy
Wnioskodawca: 
Dawid Durał
Lokalizacja:  Park Murckowski, ul. Kołodzieja
Wartość zadania:  11 562,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków będzie Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Po konsultacji z wnioskodawcą ustalono możli-
wość realizacji zadania w okrojonym zakresie rzeczowym 
na kwotę 11 562 zł (zakup band do rozdzielenia tafli lodowej 
i zakup klocków do zabawy i nauki jazdy na łyżwach).
Opis zadania:  
Doposażenie ogólnodostępnego dla mieszkańców Katowic 
lodowiska zlokalizowanego w Murckach w sprzęt do nauki 
jazdy. Bandy do rozdzielenia tafli lodowiska, klocki do nauki 
jazdy, oraz najmniejsze rozmiary łyżew wraz z ochraniacza-
mi, bandy do rozdzielania tafli lodowej - wykonane z mate-
riałów odpornych na niską temperaturę, wilgoć i przecięcia.

M/43/VII
Kino pod pomnikiem Żołnierza Polskiego 
w letnie sobotnie wieczory
Wnioskodawca: 
Adam Skowron, skowronpr@gmail.com
Lokalizacja:  Plac Żołnierza Polskiego przy ul. Granicznej
Wartość zadania:  50 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania 
będzie Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury 
im. Krystyny Bochenek.
Opis zadania:  
Zadanie zakłada organizację otwartego kina letniego pod 
pomnikiem Żołnierza Polskiego. Kino miałoby działać w cza-
sie wakacji lipiec i sierpień 2021. W kinie zostanie wyświe-
tlonych 9 filmów w plenerze w każdą sobotę w wakacyjny 
weekend. Każdy seans zakłada zabezpieczenie 300 miejsc 
siedzących.

 M/45/VII
Magiczny zakątek w Parku Powstańców Śląskich
Wnioskodawca:  
Adam Skowron, skowronpr@gmail.com
Lokalizacja:  Park Powstańców Śląskich
Wartość zadania:  85 850,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 5 tys. zł.
Opis zadania:  
Zadanie zakłada budowę kolorowego podświetlenia 5 drzew 
raz budowę instalacji do zawieszenia girland świetlnych na 
drzewach. Do tego budowę demontowalnego podestu oraz 
czasowych siedzisk wystawianych na okres letni. Miejsce to 
ma być dostosowane do organizacji niewielkich koncertów 
i przedstawień, dzięki podświetleniu drzew ma tworzyć 
magiczną wieczorną atmosferę. Oświetlenie ma być uru-
chamiane na czas koncertów i przedstawień.

M/47/VII
Przystań miejska na Dolinie Trzech Stawów - przestrzeń 
rekreacyjna dla mieszkańców, zwierząt i pszczele hotele
Wnioskodawca: 
Michał Gomoła; 
e-mail: michalgomola@gmail.com
Lokalizacja:  
Rejon ul. Sikorskiego, zachodni brzeg Stawu Łąka
Wartość zadania:  49 9300,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej 
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny koszt 
utrzymania to ok. 25 tys. zł.
Opis zadania:  Przystań Miejska na Dolinie Trzech Sta-
wów to propozycja stworzenia schludnej, ekologicznej 
i przyjaznej przestrzeni wypoczynkowej na zachodnim 
brzegu Stawu Łąka. 680m2 utwardzonych ścieżek pie-
szych to ułatwiony dostęp do tego terenu dla osób nie-
pełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi. Inwestycja 
zakłada także poprawę bezpieczeństwa poprzez montaż 
oświetlenia oraz instalację infrastruktury przyjaznej 
ekosystemowi (m.in. montaż hoteli dla owadów za-
pylających oraz budek lęgowych dla ptaków), montaż 
leżaków parkowych, ławek parkowych i koszy na śmieci, 
koszy na psie odchody, dodatkowe nasadzenia zieleni.

 M/48/VII
Trasa do nordic walking w Parku Zadole, obok Tężni, wraz 
ze „ścieżką zdrowia”, placem do gier terenowych, małą 
architekturą
Wnioskodawca:  
Aleksandra Dziadowicz; tel. 507 330 553
Lokalizacja:  ul. Wczasowa, Park Zadole
Wartość zadania:  679 391,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 15 tys. zł.
Opis zadania:  Proponuję wykonanie trasy do Nordic 
Walking z ekologicznej powierzchni przepuszczalnej przy 
Tężni. Budowę wzdłuż trasy - ścieżki zdrowia składającej się 
z 6 elementów drewnianych, dla młodych stworzenie placu 
z grami terenowymi, w pobliżu placu zabaw. Postawienie 
dwóch wiat wypoczynkowych, wymianę małej architektu-
ry. Zwiększenie oferty atrakcji, poprzez zrobienie ww. ele-
mentów, zrekompensuje spacerowiczom limitowany czas 
przebywania w pobliżu Tężni solankowej i pozwoli cieszyć 
się dłuższym i aktywnym pobytem na świeżym powietrzu.

 M/50/VII
Ulica Gliwicka bezpieczna dla  pieszych – aktywne znaki 
drogowe z ruchomą grafiką kroczącego pieszego
Wnioskodawca:  
Ewa Inn, e-mail: kontakt@katowice-zaleze.pl 
www.facebook.com/katowicezaleze/
Lokalizacja:  
5 przejść dla pieszych na ul. Gliwickiej, 
na odcinku pomiędzy Gliwicką 149 a Gliwicką 101:
Przejście 1: Gliwicka 149
Przejście 2: Gliwicka 127
Przejście 3: Gliwicka 119
Przejście 4: Gliwicka 111
Przejście 5: Gliwicka 101
Wartość zadania:  160 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 5 tys. zł.
Opis zadania:  
Projekt zakłada montaż w pięciu punktach ulicy Gliwic-
kiej aktywnych znaków drogowych D6 („Przejście dla 
pieszych") z ruchomą grafiką LED, przedstawiającą kro-
czącego człowieka. Urządzenie to posiada czujnik ruchu 
aktywujący znak tylko w momencie, gdy pieszy znajdzie 
się w pobliżu przejścia dla pieszych. Ledowa animacja 
z daleka ostrzega nadjeżdżającego kierowcę o osobie 
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poruszającej się na przejściu lub zbliżającej się do strefy 
przejścia. To pozwala kierowcy odpowiednio wcześnie 
zareagować, aby pieszy mógł bezpiecznie przejść przez 
jezdnie.

 M/51/VII
Budowa nowego obiektu dla kotów w schronisku
Wnioskodawca: 
Anna Wolny, tel. 723 941 524
Lokalizacja:  ul. Milowicka 1B
Wartość zadania:  1 712 179,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kształtowania Środowiska 
Zadanie o charakterze dwuletnim. W ramach zadania 
realizowana będzie jedynie budowa nowego pawilonu 
dla kotów.
Opis zadania:  
Projekt obejmuje budowę nowego obiektu dla kotów 
w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Remont 
wpłynie pozytywnie na zdrowie i byt zwierząt oraz ułatwi 
wizyty odwiedzającym. Poprawa warunków bytowych 
zwierząt poprawi ich kondycję psychiczną i fizyczną, co 
przyczyni się do zwiększenia liczby adopcji i umożliwi wej-
ście na teren schroniska wszystkim zainteresowanym.

 M/52/VII
Folkowe poniedziałki - tradycyjne katowickie 
muzykowanie
Wnioskodawca:  
Iga Fedak, tel. 604 064 801, kapela.fedakow@gmail.com
Lokalizacja:  Katowice Miasto Ogrodów, 
plac Sejmu Śląskiego 2
Wartość zadania:  40 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania 
będzie Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. 
Krystyny Bochenek. 
Opis zadania:  
Cykl warsztatów i potańcówek odbywających się od marca 
do listopada 2021 roku obejmie co tygodniowe spotkania 
o różnorodnej tematyce. Planowane są m.in.: warszta-
ty instrumentalne (gra w kapeli, niezależnie od poziomu 
zaawansowania), warsztaty tańców śląskich, warsztaty 
muzyczne dla dzieci, spotkania i warsztaty śpiewacze, po-
tańcówki z muzyką na żywo, koncerty muzyki ludowej, 
w tym obrzędowej, a także spotkania z osobami zajmujący-
mi się czynnie muzyką tradycyjną (np. badacze, budowniczy 
instrumentów, śpiewaczki). W prowadzenie warsztatów 
oraz występy zaangażowani będą przede wszystkim lokalni 
artyści, edukatorzy oraz działacze młodszego pokolenia.

 M/54/VII
Bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje liderskie 
mieszkańców Katowic
Wnioskodawca:  Elżbieta Cwynar-Budzińska, 
elzbieta.cwynar@gmail.com
Lokalizacja:  ul. Marcinkowskiego 13a
Wartość zadania:  41 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania 
będzie Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie". 
Opis zadania:  
ul. Marcinkowskiego 13a
 Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom Katowic 
skorzystania z darmowego wsparcia w zakresie kom-
petencji liderskich, a przez to poprawa efektywności 
i konkurencyjności katowickich firm. W ramach zadania 
każdy mieszkaniec Katowic będzie mógł wziąć udział w 2- 
dniowym szkoleniu z podstaw zarządzania zespołem, 
które będzie zawierało następujące tematy: autorytet 
lidera, komunikacja z zespołem, udzielanie informacji 
zwrotnej, delegowanie zadań, motywacja pracowników, 
zarządzanie zmianami. W ramach zadania odbędzie się 
10 szkoleń, jedno szkolenie w miesiącu. Grupa szkole-
niowa będzie
wynosiła 14 osób.

 M/55/VII
Larmo na Sztauwajerach - plac zabaw wraz ze strefą 
fitness na Dolinie Trzech Stawów
Wnioskodawca:  
Małgorzata Żydek-Piątek, 
e-mail: larmonasztauwajerach@o 2.pl
Lokalizacja:  Dolina Trzech Stawów

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego
Wartość zadania:  1 100 000 ,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 10 tys. zł.
Opis zadania:  
 Głównym celem zadania „Larmo na Sztauwajerach” jest 
odnowienie oraz powiększenie istniejącego na Dolinie 
Trzech Stawów placu zabaw wraz ze strefą fitness. W ra-
mach zadania zostanie zachowany dotychczasowy podział 
stref na plac zabaw dla dzieci młodszych, plac zabaw dla 
dzieci starszych oraz strefę fitness. Każda ze stref zamknięta 
będzie w oddzielnym okręgu. Place zabaw zostaną zabez-
pieczone pięknym, nowoczesnym ogrodzeniem natomiast 
strefa fitness pozostanie otwarta. Pomiędzy placami zabaw 
zaplanowano przejście tunelem porośniętym pnączami.

 M/57/VII
Modernizacja boisk sportowych dla mieszkańców Ka-
towic zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 54 
– ul. Wojciecha 9
Wnioskodawca:  
Jan Forajter, e-mail: jafor@poczta.onet.pl, 
tel. 666 087 112
Lokalizacja:  ul. Wojciecha 9
Wartość zadania:  1 799 200,00 zł
Uwagi:  
Wydział Edukacji i Sportu
Koszt utrzymania i eksploatacji: 34 500 zł
Boisko będzie dostępne dla mieszkańców 
po zakończeniu godzin lekcyjnych uczniów z obu szkół.
Opis zadania:  
  Przebudowa istniejącego, zniszczonego kompleksu sporto-
wego. Utworzenie boisk wielofunkcyjnych, jednego z trawy 
syntetycznej oraz dwóch o nawierzchni sportowej typu 
Sport Court. Modernizacja boisk zapewni bezpieczeństwo 
sportowcom oraz umożliwi grę o każdej porze roku. Po-
wstanie ogólnodostępne miejsce do gry w różne dyscypliny 
sportowe dla wszystkich mieszkańców.

 M/60/VII
Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegają-
cym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką 
w ciągu ulicy Wodospady
Wnioskodawca:  
Borys Pronobis
Lokalizacja:  ul. Wodospady
Wartość zadania:  256 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 5 tys. zł.
Opis zadania:  
 W związku z uruchomieniem nowej siłowni w rejonie uli-
cy Ligockiej i Wodospady każde wolne miejsce w okolicy 
"zajeżdżane" jest przez samochody, parkujące dosłownie 
gdzie popadnie. Przyjeżdżający klienci wraz z okolicznymi 
mieszkańcami nie mają gdzie zaparkować swoich aut. Piesi 
natomiast nie mają jak bezpiecznie chodzić i spacerować 
w okolicy, bo brak jest w ogóle jakiegokolwiek chodnika. 
A ruch samochodowy znacząco w tym rejonie wzrósł! Stąd 
też występujemy o realizacje tego zadania do Budżetu 
Obywatelskiego celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
i zapewnienia im bezpiecznej pieszej komunikacji.

 M/62/VII
50 lat ze Spodkiem - jak było? mural nam o tym opowie
Wnioskodawca:  
Ewa Piskor, tel. 604 950 596, e-mail: ewapiskor@op.pl
Lokalizacja: przejście podziemne pod Aleją Korfantego 
od ul. Morcinka do Olimpijskiej
Wartość zadania:  44 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania 
będzie Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. 
Krystyny Bochenek.
Opis zadania:  W maju 2021 mija 50 lat odkąd oficjalnie 
oddano do użytku SPODEK, nie da się ukryć, ze to symbol 
Katowic, nie tylko dla POLAKÓW, ale tez dla ŚWIATA. Cha-
rakterystyczny kształt chyba znają wszyscy. Przez te 50 lat 
wiele się tam działo. Mnóstwo osób z całej polski ma z nim 
związane wspomnienia. To tu odbywały się różne wyda-
rzenia sportowe, muzyczne i polityczne. Te wydarzenia 
chcemy przypomnieć na muralu, który zostanie namalo-
wany na ścianach przejścia podziemnego prowadzącego do 
SPODKA, od ulicy Morcinka do ulicy Olimpijskiej.

 M/64/VII
Boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców oraz uczniów 
z Burowca i okolic wraz z drogą, chodnikiem, ścieżką ro-
werową
Wnioskodawca:  
Malgorzata Norek, e-mail: malgorzatanorek@wp.pl
Lokalizacja:  teren za basenem, obok mającego powstać 
workout-u z ekstremalną strefą aktywności
Wartość zadania:  1 350 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Rozwoju Miasta
Zadanie o charakterze dwuletnim. Dysponentem środków 
na realizację zadania będzie Wydział Inwestycji. Po reali-
zacji zadania wytworzony majątek zostanie przekazany 
do Zakładu Zieleni Miejskiej. W ramach realizacji zadania 
przewiduje się budowę boiska z uwzględnieniem dwóch 
dyscyplin sportu. Koszt utrzymania i eksploatacji: 10 000 zł.
Opis zadania:  
Zagospodarowanie terenów zielonych pod atrakcyjny wy-
poczynek ma być objęte monitoringiem miejskim. Teren 
ma być uporządkowany, wyrównany, odwodniony i oświe-
tlony przez latarnie solarne pojedyncze lub podwójne sztuk 
4 lub ledowe, z elementami małej architektury miejskiej 
takiej jak: ławki co najmniej 6 sztuki, kosze 2 sztuki + stojaki 
rowerowe 2 sztuki + regulamin 1 sztuka + tablica ogłoszeń 
1 sztuka. Boisko ma mieć wymiar 22*44m lub 28*48 (ma 
posiadać powierzchnię poliuretanową typu natrysk na 
warstwie stabilizującej ET wraz z malowaniem linii boisk 
oraz piłkochwyty, furtki itd.) Do boiska ma prowadzić od 
ul. Konnej do ul. Kuśnierskiej droga dojazdowa, chodnik, 
a w miarę możliwości również ścieżka rowerowa.

 M/66/VII
Tężnia solankowa na Tysiącleciu
Wnioskodawca:  
Agnieszka Piątek e-mail: agnie.piatek@gmail.com
Lokalizacja:  ul. Tysiąclecia, między rondem Sybiraków 
a Rondem Karola Stryji
Wartość zadania:  2 500 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Zadanie o charakterze dwuletnim. Utrzymanie zadania 
będzie generowało bardzo wysokie koszty utrzymania, 
ok. 120 tys. zł rocznie.
Opis zadania:  
Tężnia przede wszystkim stymuluje i podnosi odporność 
organizmu, a więc jest bardzo wskazana dla osób star-
szych i dzieci. Co najważniejsze, leczy choroby górnych 
dróg oddechowych, ale także takie dolegliwości, jak 
m.in. nadciśnienie, niedoczynność tarczycy, alergie, 
nerwice, czy ogólnie wyczerpanie organizmu. Celem 
projektu jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej 
wśród mieszkańców Katowic poprzez budowę tężni 
solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. 
Zagospodarowanie zaniedbanego i zanieczyszczonego 
terenu w samym centrum osiedla jest pożądane i wnio-
skowane przez mieszkańców od wielu lat.

. M/67/VII
Przywróćmy światu Staw Kozubek
Wnioskodawca: 
Krzysztof Kraus, tel. 502313401, 
e-mail: krzysztof.kraus86@gmail.com
Lokalizacja:  ul. Obroki
Wartość zadania:  1 540 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Zadanie o charakterze dwuletnim. Projekt wymaga wy-
konania całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej i praw-
dopodobnie konieczne będzie uzyskanie pozwolenia 
wodno-prawnego. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
to ok. 50 tys. zł.
Opis zadania:  Działanie zakłada rewitalizację poło-
żonego na pokopalnianym terenie Stawu Kozubek na 
granicy Osiedla Witosa, Załęża i Chorzowa-Batorego 
oraz urządzenie wokół niego zielonej strefy odpoczynku.

 M/68/VII
Katowice piszą piosenki
Wnioskodawca:  
Anna Bratek
Lokalizacja:  
MDK Ligota - Franciszkańska 33, MDK Koszutka - Grażyń-
skiego 47, MDK Południe - Boya-Żeleńskiego 83
Pałac Młodzieży - Mikołowska 26
Wartość zadania:  160 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury 
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania 
będzie Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. 
Krystyny Bochenek. Szacunkowy koszt realizacji zadania 
uległ zmniejszeniu po dostosowaniu wartości jego poszcze-
gólnych elementów do cen rynkowych. 
Opis zadania:  
Projekt adresowany do wszystkich mieszkańców Katowic, 

dający przestrzeń do kreatywnego spędzania czasu. To cykl 
warsztatów z songwritingu z zakresu różnych gatunków 
muzycznych takich jak: rap, pop czy alternatywa. Bedą one 
prowadzone pod okiem profesjonalistów i znanych twór-
ców: Rahima, Karo Glazer i Paulinę Przybysz. Za oprawę 
muzyczną odpowiadać będzie pochodzący z Katowic zespół 
MÓW. W efekcie, piosenki powstałe podczas warsztatów 
zostaną trwale zarejestrowane i opublikowane. Każdy 
uczestnik warsztatów będzie mógł wziąć czynny udział 
w koncercie finałowym wraz z muzykami oraz gośćmi 
specjalnymi. Będzie on również dostępny w formie stre-
amingu online.

 M/69/VII
HarcPomoc czyli Patrol Alarmowy i samochód 
dla młodych żeglarzy
Wnioskodawca:  
Adam Bałazy, e-mail: adambalazy@gazeta.pl
Lokalizacja:  ul. Morawa 119
Wartość zadania:  200 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Roczny koszt utrzymania: 7000 zł W pierwszym roku użyt-
kowania najwyższy koszt jakim jest ubezpieczenie (ok. 
5 000 zł) może zostać pokryte z kwoty realizacji zadania 
(tj. 200 000 zł), gdyż cena samochodu zgodnie z ofertą 
wynosi 180 000 zł.
Opis zadania:  Zadanie polega na zakupie specjalistycz-
nego samochodu osobowo - ciężarowego 9-osobowego 
z częścią ładunkową, umożliwiającą prowadzenie działań 
na szeroką skalę. Samochód służyć będzie zarówno dla 
młodych żeglarzy, adeptów żeglarstwa w czasie wyjazdów 
na regaty i szkolenia, a także dla celów ratowniczych, w tym 
transportu sprzętu i ludzi działających na rzecz miasta 
Katowice. Ponadto samochód wykorzystywany będzie dla 
pomocy do seniorów i katowickich instytucji dla dowożenia 
towarów oraz innych niezbędnych rzeczy, a także na ich 
transport i działania potrzebne zlecone aktualnie

 M/72/VII
Koncert z okazji 31 rocznicy Zjednoczenia Niemiec
Wnioskodawca:  
Maksymilian Michałek
Lokalizacja:  Siedziba główna MDK 
„Bogucice-Zawodzie” ul. Markiefki 44a
Wartość zadania:  11 200,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury 
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania 
będzie Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie".
Opis zadania:  Koncert w niedzielę 3 października 
2021 roku z okazji 31 rocznicy Zjednoczenia Niemiec 
wraz z możliwością obejrzenia okolicznościowych 
obrazów.

Jednostka Pomocnicza nr 1 
Śródmieście

L1/02/VII
Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 13 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zgodnie 
zmyślą ,,Kiedy masz jakieś wątpliwości,
idź do biblioteki” (J.K. Rowling)
Wnioskodawca: 
Bartłomiej Błaszczyński; e-mail: b.blaszcz@spoko.pl
Lokalizacja:  
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Młyńska 5
Wartość zadania:  20 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania:  Celem zadania jest zakup nowości 
wydawniczych zarówno w formie tradycyjnej – pa-
pierowej i jak i tych do słuchania (audiobooków) dla 
Filii nr 13 mieszczącej się przy ul. Młyńskiej 5 w Ka-
towicach. Jest to filia usytuowana w samym centrum 
miasta, zlokalizowana w pobliżu Dworca PKP i PKS 
oraz licznych przystanków komunikacji miejskiej. 
Jako czytelnicy jesteśmy zainteresowani stałym, sys-
tematycznym uzupełnianiem księgozbioru biblioteki 
i dostępem do rekomendowanych nowości.

L1/03/VII
CZYTASZ I WIESZ - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej ul. Ligonia 7
Wnioskodawca:  
Ingeborga Greiner-Otręba; 
e-mail: ingeborgagreiner@gmail.com
Lokalizacja:  Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 1 z Oddziałem Książki Mówionej, 
ul. Ligonia 7

POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE 
PROJEKTY LOKALNE
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Wartość zadania:  18 100,00 zł
Uwagi: Wydział Kultury
dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
Dofinansowanie biblioteki Filii nr 1. Zakup nowości 
wydawniczych (książek, audiobooków), monitorów 
do stanowisk komputerowych przeznaczonych dla 
czytelników oraz doposażenie filii. Organizowanie 
spotkań autorskich i prelekcji tematycznych.

L1/04/VII
Biblioteka licealna: nowoczesna biblioteka 
naukowa z kolekcją literatury pięknej
Wnioskodawca:  
Elżbieta Indyka, indyka.elzbieta@lo2katowice.edu.
pl, skwara.beata@lo2katowice.edu.pl
Lokalizacja:  II Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej,
ul. Głowackiego 6
Wartość zadania:  21 200,00 zł
Uwagi: Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie II Liceum Ogólnokształcące z Od-
działami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej.
Opis zadania:  
Uzupełnienie księgozbioru z poszczególnych dzie-
dzin wiedzy, z uwzględnieniem zainteresowań i za-
potrzebowań czytelników. Wyodrębnienie działu 
psychologii, uzupełnionego o nowoczesne porad-
niki dla młodzieży (dotyczące m.in. anoreksji, nie-
śmiałości, wyobcowania, tolerancji, radzenia sobie 
ze stresem itp.). Zakupienie nowości do działu lite-
ratury - zarówno nowo wydanej prozy i poezji, jak 
i wznowień klasyki literackiej. Organizacja imprez 
bibliotecznych.

L1/05/VII
Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy
Poniatowskiego 14
Wnioskodawca:  
Urszula Węgrzyk
Lokalizacja:  
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Katowicach Filia Nr 4, ul. Poniatowskiego 14
Wartość zadania:  10 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania:  
Zakup nowości wydawniczych dla Filii Nr 4 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Po-
niatowskiego 14. Zakup wzbogaci ofertę filii, która 
pozwoli mieszkańcom w pobliżu swojego domu na 
korzystanie z większej liczby nowych, interesujących 
i zróżnicowanych tematycznie tytułów.

L1/06/VII
Nowoczesny parking rowerowy w centrum Katowic
Wnioskodawca: 
Bartosz Danowski-Ździebło, 664 187 018
Lokalizacja: 
powierzchnia wyłączona z ruchu na przedłużeniu ul. 
Młyńskiej, na wysokości posesji Młyńska 19 i/lub 21
Wartość zadania:  207 100,00 zł
Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 3 tys. zł.
Opis zadania:  
Zakup i montaż zadaszonej wiaty ze stojakami rowe-
rowymi i zamykanymi boksami rowerowymi pozwa-
lająca na bezpieczne pozostawienie roweru. W ra-
mach zadania przewiduje się zakup i montaż wiaty 
rowerowej, w której znajdują się stojaki rowerowe 
w ilości ok. 15 sztuk oraz zamykane na elektrozamek 
boksy rowerowe (1 boks - 1 rower) w ilości 20 sztuk. 
Boksy będą umieszczone po 5 w rzędzie (od frontu 
i od tyłu) na dwóch poziomach (góra i dół).

L1/07/VII
Naukowy plac zabaw - mądra rozrywka na świeżym 
powietrzu. Wykonanie nowej strefy edukacyjnej 
oraz doposażenie istniejącego placu zabaw
Wnioskodawca: Katarzyna Dziech
Lokalizacja: ul. Adamskiego 24, teren zielony wo-
kół Szkoły Podstawowej nr 15
Wartość zadania:  150 350,00 zł
Uwagi:Wydział Edukacji i Sportu

Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Szkoła Podstawowa nr 15. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania określono na ok. 3 500 zł. Za-
danie będzie dostępne dla mieszkańców Śródmieścia
Opis zadania: 
Stworzenie ogólnodostępnego, edukacyjnego placu 
zabaw składający się z 14 interaktywnych i certyfi-
kowanych urządzeń. W skład urządzeń edukacyjnych 
wejdą takie elementy jak: bliźniacze lustra, czyja to 
twarz, koło optyczne, bębny, film animowany, kołyska 
Newtona oraz eko-memory. Teren zielony zostanie 
również wyposażony w elementy sprawnościowe 
(huśtawka bocianie gniazdo, piramida linowa Hati 
oraz gra w kółko i krzyżyk). Na terenie placu zabaw 
zostaną wykonane również prace ogrodnicze. 

L1/08/VII
Bezpieczne dzieciaki na Sokolskiej
Wnioskodawca: 
Adam Skowron,skowronpr@gmail.com
Lokalizacja: Teren wokół budynków Sokolska 23 
oraz Plac Przyjaciół Miszkolca
Wartość zadania:  233 750,00 zł
Uwagi: Zakład Zieleni Miejskiej
W przypadku wybrania projektu do realizacji, część 
zadania dotycząca monitoringu powinna zostać 
przekazana do realizacji przez Wydział Zarządzania 
Kryzysowego.
Opis zadania: 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców - głównie dzieci i poprawa estetyki 
przestrzeni. Projekt zakłada rewitalizację zieleni 
w okolicy szkoły i przedszkola - głównie przy pasażu 
przed szkołą oraz na tyłach pomiędzy szkołą a Su-
persamem, wybrukowanie ścieżek wydeptanych 
przez mieszkańców na Placu Przyjaciół Miszkolca, 
instalację 2 punktów monitoringu: z dwóch stron 
pasażu dla pieszych przy szkole i przedszkolu. Rewi-
talizacja zieleni zakłada nasadzenia roślin niskopien-
nych oraz uzupełnienie ubytków trawy.

L1/11/VII
Bezpieczny i kreatywny plac zabaw – modernizacja 
placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 45 
w Katowicach
Wnioskodawca: Dariusz Bytomski
Lokalizacja: ul. Sokolska 25
Wartość zadania:  500 000,00 zł
Uwagi: Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejskie Przedszkole nr 45.
Opis zadania: 
Zadanie obejmuje modernizację placu zabaw. W ra-
mach realizacji zadania przewidziano wyposaże-
nie placu zabaw w nowe urządzenia. Inwestycja ta 
wpłynie na jakość i efektywność spędzanego cza-
su na świeżym powietrzu przez dzieci przedszkola. 
Zróżnicowanie zakupionego wyposażenia pozwoli 
na wyodrębnienie części zabawowej, rekreacyjnej 
i sprawnościowej dzięki temu każde dziecko znajdzie 
tu coś dla siebie.

L1/12/VII
Remont sal wraz z zakupem mebli i pomocy 
dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu nr 45 
w Katowicach
Wnioskodawca: 
Dariusz Bytomski
Lokalizacja:  
ul. Sokolska 25
Wartość zadania:  150 000,00 zł
Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejskie Przedszkole nr 45.
Opis zadania: 
 Zadanie obejmuje remont 4 sal zajęć dydaktycznych 
dla dzieci. Remont obejmował będzie: cyklinowanie 
parkietów, malowanie ścian, montaż energooszczęd-
nego oświetlenia oraz wyposażenie w sprzęt i pomo-
ce dydaktyczne.

L1/15/VII
Chodniki bez samochodów
Wnioskodawca:
Grzegorz Żądło, gzadlo@wp.pl
Lokalizacja:  Chodniki przed lub w pobliżu następują-
cych adresów: ul. Plebiscytowa 12, 18, 25, 29, 26, 28 
oraz ul. Kościuszki 3, 9, 14, 16
Wartość zadania:  10 800,00 zł

Uwagi: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Opis zadania: 
Zadanie polega na zamontowaniu stojaków na ro-
wery w 10 miejscach w centrum Katowic. Miejsca 
nie są przypadkowe. To chodniki na dwóch ulicach: 
Plebiscytowej i Kościuszki, na których regularnie 
nielegalnie parkują samochody. Przy okazji, kierowcy 
stwarzają zagrożenie dla pieszych. Stojaki spełnią 
więc podwójną rolę: pomogą rowerzystom bez-
piecznie i wygodnie "zaparkować" rower i zwiększą 
bezpieczeństwo pieszych.

L1/16/VII
Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe 
przy SP 37 Etap III
Wnioskodawca: 
Mariusz Jankowski, m.j.t.jankowski@gmail.com, 
tel. 502 193 104
Lokalizacja:  ul. Lompy 17
Wartość zadania:  539 162,00 zł
Uwagi:  
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Szkoła Podstawowa nr 37 im. ks. Jana 
Twardowskiego. Szacunkowy, roczny koszt utrzyma-
nia zadania określono na ok. 16 tys. zł.
Opis zadania: 
Renowacja i rozbudowa bieżni biegowej okalającej 
boisko (wymiary bieżni określone są w projekcie, któ-
ry dokładnie uwzględnia dostępną przestrzeń). Szkol-
ne obiekty sportowe uzyskają nowe oblicze i staną się 
zwartym kompleksem. Ma to bardzo duże znaczenie 
dla dzieci i całej społeczności szkolnej. Doprowadze-
nie do końca całego projektu to również upragniony 
cel grupy inicjatywnej wywodzącej się z Rady Ro-
dziców SP 37, którą mam zaszczyt reprezentować. 
Kompleksowa rewitalizacja infrastruktury sportowej 
to ostateczny sukces projektu, który zapewne spotka 
się ze sporym uznaniem nie tylko mieszkańców dziel-
nicy, ponieważ do SP 37 uczęszczają dzieci 
z różnych miejsc.

 
 Jednostka Pomocnicza nr 2 

Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia 

L2/01/VII
Rowerem na Hałdę. Budowa automatycznej 
wypożyczalni rowerów
Wnioskodawca: 
Przemysław Pietrzyk,
e-mail przemyslaw.pietrzyk@onet.eu
Lokalizacja: ul. Gallusa, Skwer Anny Walentynowicz
Wartość zadania:  70 000,00 zł
Uwagi: 
Wydział Transportu
Ostateczna lokalizacja stacji zostanie określona na 
etapie realizacji zadania ale w rejonie skrzyżowania 
ulic Gallusa z Wincentego Pola (rejon skweru Anny 
Walentynowicz). Miasto Katowice do tej pory nie 
otrzymało stanowiska GZM w sprawie uruchomie-
nia metropolitalnego systemu rowerów miejskich. 
Wzrost wartości zadania wiąże się z prawdopodobną 
koniecznością wykonania utwardzenia terenu pod 
stację. Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 
60 tys. zł.
Opis zadania: 
 Projekt zakłada wzniesienie automatycznej wypo-
życzalni rowerów na terenie tzw. Katowickiej Hałdy, 
przy ul. Gallusa w Katowicach. Wypożyczalnia miała-
by funkcjonować w ramach wdrożonego na terenie 
miasta systemu wypożyczalni rowerów miejskich.

L2/02/VII
Zielony Zakątek - Skwer
Wnioskodawca: 
Przemysław Pietrzyk,
e-mail przemyslaw.pietrzyk@onet.eu
Lokalizacja: ul. Przekopowa
Wartość zadania:  150 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Opis zadania:  
"Zielony Zakątek" powinien być bezpieczny i bar-
dziej przyjazny dla dzieci, seniorów, aby rowerzyści 
jadąc przez Załęską Hałdę – Brynów mogliby od-
począć na ławeczkach posilić się przed dalszą wy-
cieczką rowerową. Aby mieszkańcy mogli wspólnie 
organizować ogniska lub grille miejsce w przyszłości 
znakomite pod względem organizowania pikników 
rodzinnych. Załęska Hałda - Spotkajmy się!

L2/03/VII
Gablota Informacyjna/Ogłoszeniowa
Wnioskodawca: 
Przemysław Pietrzyk,
e-mail przemyslaw.pietrzyk@onet.eu
Lokalizacja: 
Załęska Hałda - Plac Zabaw, Mikołowska Przystanek, 
Stroma Przystanek,Wypożyczalnia Rowerów, ul. 
Grzyśki obok Biblioteki filia 32
Wartość zadania:  40 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Opis zadania: 
 Gabloty ogłoszeniowe pozwolą informować miesz-
kańców o wszystkich istotnych i ważnych sprawach 
związanych z dzielnica i Miastem.

L2/05/VII
Huśtawka
Wnioskodawca: 
Przemysław Pietrzyk, 
e-mail przemyslaw.pietrzyk@onet.eu
Lokalizacja: Na skwerku przy ul. Wodospady
Wartość zadania:  21 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 1 tys. zł.
Opis zadania: 
Zakup i montaż huśtawki dla dzieci i dorosłych z nie-
pełnosprawnością. Huśtawka dla dzieci lub dorosłych 
z niepełnosprawnością dzieci mogą korzystać ze spe-
cjalnej huśtawki.

L2/06/VII
Siłownia Dla Seniora
Wnioskodawca: 
Przemysław Pietrzyk, 
e-mail przemyslaw.pietrzyk@onet.eu
Lokalizacja: ul. Załęska Hałda - obok placu zabaw
Wartość zadania:  32 000,00 zł
Uwagi: 
Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 2 tys. zł.
Opis zadania: 
 Siłownia plenerowa mała - dwa urządzenia do ćwi-
czeń powstałaby obok Placu Zabaw - Załęska Hałda. 
Przede wszystkim trening na świeżym powietrzu 
wspaniale poprawia odporność, a do tego pomaga 
lepiej dotlenić organizm. Większa dawka powietrza 
sprawia wręcz, że sporo osób może ćwiczyć na siłowni 
plenerowej znacznie bardziej wydajniej.

L2/08/VII
Biblioteka: Czytanie się nie nudzi!
Wnioskodawca: 
Anna Madej, baton63@o2.pl
Lokalizacja: ul. Grzyśki 19a, 
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 32
Wartość zadania:  20 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
Zakup nowości wydawniczych: książek i audiobo-
oków.

L2/09/VII
Szkolna strefa odpoczynku – adaptacja przestrzeni 
szkolnej dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawo-
wej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowi-
cach
Wnioskodawca: 
Sylwia Matusiak-Bednarz, pb@sp11katowice.pl
Lokalizacja: ul. Nasypowa 16, Szkoła Podstawowa 
nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
Wartość zadania:  333 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddzia-
łami Zintegrowanymi. Zadanie będzie dostępne dla 
mieszkańców w budynku szkoły od poniedziałku do 
piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty.
Opis zadania: 
Rozbudowa „strefy odpoczynku” poprzez wymianę 
przeszklonych fasad aluminiowych oraz modernizacja 
zadaszenia wejścia szkoły. Wymiana terakoty, nało-
żenie na ściany tynku strukturalnego, podwieszenie 
sufitu (sufit modułowy) z oświetleniem. Modernizacja 
instalacji elektrycznej oraz monitoringu. Doposażenie 
w sofy, pufy i siedziska, miejsca dla uczniów odpoczy-
wających podczas przerw między lekcyjnych.
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L2/10/VII
Zdrowa Woda
Wnioskodawca: 
Marcin Kręgiel, marcinkregiel@gmail.com
Lokalizacja: Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących Nr 2 w Katowicach, ul. Mikołowska 131
Wartość zadania:  9 000,00 zł
Uwagi: Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących nr 2. Szacunkowy roczny koszt utrzyma-
nia określono na ok. 400 zł.
Opis zadania: 
 Projekt ma na celu budowanie świadomości ekolo-
gicznej w zakresie redukcji odpadów plastikowych. 
Planujemy wyposażenie budynku szkolnego i hali 
sportowej w trzy ogólnodostępne poidełka (tzw. fon-
tanny wody pitnej lub wodopoje) oraz przeprowa-
dzenia działań edukacyjnych w zakresie korzystania 
z wody kranowej. Projekt pomoże też w zbudowaniu 
świadomości ekologicznej dotyczącej korzystania 
z wody wodociągowej.

L2/11/VII
Remont chodników na osiedlu 
przy ul. Dziewięciu z Wujka
Wnioskodawca: 
Adrian Kowalski;
e-mail: kowalski.adrianslawomir@gmail.com
Lokalizacja: 
ul. Dziewięciu z Wujka 2-2D
Wartość zadania:  85 300,00 zł
Uwagi: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 10 tys. zł.
Opis zadania: 
Projekt zakłada remont zniszczonych chodników znaj-
dujących się na osiedlu przy ulicy Dziewięciu z Wujka 
w Katowicach.

L2/12/VII
Brynów - parking przy ul. Woźniczki i Zegadłowicza
Wnioskodawca: 
Katarzyna Malejka, 
inicjatywa_osiedlekokociniec@onet.pl
Lokalizacja: 
Skrzyżowanie ul. Woźniczki i Zegadłowicza
Wartość zadania:  303 380,00 zł
Uwagi: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 20 tys. zł.
Opis zadania: 
Zadanie dotyczy budowy na terenie miejskim ok. 20 
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 
z uwzględnieniem miejsc parkingowych dla samo-
chodów osób niepełnosprawnych przy skrzyżowaniu 
ulic Woźniczki i Zegadłowicza. Projekt uwzględnia 
też uporządkowanie terenów zielonych, nasadze-
nie ośmiu drzewek ozdobnych oraz zamontowanie 
dwóch koszy na śmieci. 

L2/14/VII
Plac zabaw dla przedszkolaków 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
Wnioskodawca: 
Magdalena Zachara, magdalena.j.zachara@gmail.com
Lokalizacja: 
Ogrodzony teren działek należący do Miejskiego 
Przedszkola nr 12, (ul. Ligocka 3) wchodzącego 
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 7 (ul. Gallusa 5)
Wartość zadania:  331 000,00 zł
Uwagi: 
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7. 
Szacunkowy roczny koszt utrzymania określono na 
16 700 zł.
Opis zadania: 
Położenie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej 
na powierzchni 150m2 na terenie bliższym południo-
wej ścianie budynku przedszkola. Na placu zabaw 
zamontowane zostaną w większości drewniane urzą-
dzenia zabawowe. Dodatkowo na trawie ustawione 
zostanie kilka drewnianych elementów wielofunk-
cyjnych m.in. słupki drewniane, na których można 
będzie montować materiały do malowania. Zostaną 
naprawione dotychczasowe urządzenia placu zabaw 
i włączone w układ nowego placu.

L2/15/VII
Znani i lubiani - spotkania ze znanymi ludźmi sztuki, 
kultury i nie tylko…
Wnioskodawca: 
Piotr Stolka, stolaaa@wp.pl
Lokalizacja: Integracyjny Klub Seniora Hetmańska 1
Wartość zadania:  30 000,00 zł
Uwagi: Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejski Dom Kultury "Ligota".
Opis zadania: 
 W ramach zadania organizowane byłyby spotkania 
z ciekawymi i wyjątkowymi osobami. Zapraszani 
goście byliby muzykami, pisarzami, reżyserami, ak-
torami itp. znanymi szerszej publiczności. Zapro-
szonoby również artystów lokalnych, mieszkańców 
naszego miasta i okolic. Podczas spotkań uczestnicy 
uzyskaliby możliwość, by zadać zaproszonym go-
ściom własne pytania i osobiście z nimi porozma-
wiać. Spotkania odbywałyby się jeden lub dwa razy 
w miesiącu.

L2/16/VII
Budowa nowego chodnika od budynków 
przy ul. Ligockiej w rejonie 4a do ul. Brynowskiej
Wnioskodawca: 
Borys Pronobis
Lokalizacja:  Rejon ul. Ligocka 4a - Brynowska
Wartość zadania:  28 700,00 zł
Uwagi: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 3,5 tys. zł.
Opis zadania: 
Wybudowanie nowego chodnika oraz remont stare-
go chodnika z bloków przy ul. Ligockiej o nr 4, 4a i 6 
w stronę ulicy Brynowskiej. Mieszkańcy w/w nume-
rów chodzą po klepisku i błocie, a wszyscy chcieliby 
przemieszczać się po równym, nowym i estetycznym 
chodniku. Zmiana znacząco wpłynie na poprawę 
komunikacji pieszej i bezpieczeństwa z tym zwią-
zanego. Zadanie zawiera również uporządkowanie 
zieleni.

L2/17/VII
Kontynuacja zadań remontowych polegających na 
wymianie, remoncie i budowie nowych chodników 
wraz z latarniami i 3 słupami ogłoszeniowymi
Wnioskodawca: 
Genowefa Smolka
Lokalizacja: 
ul. Grzyśki 14, 19a, ul. Dzierżonia - Grzyśki
ul. Tomasza - Ligocka narożnik, ul. Rolna - rejon nr 41,
róg ul. Rolna – Wodospady, ul. Orkana
Wartość zadania:  340 000,00 zł
Uwagi: Miejski Zarząd Ulic i Mostów | Zadanie 
o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 15 tys. zł.
Opis zadania: 
 Zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez reali-
zację najważniejszych dla nich zadań remontowych 
na terenie okolic ulic Rolnej - Ligockiej: wymiana 
starych chodników, budowa nowych gdzie ich bra-
kuje oraz remont gdzie jest taka potrzeba. W bezpo-
średnim sąsiedztwie chodników dla bezpieczeństwa 
mieszkańców chcemy ustawić latarnie tam, gdzie ich 
brakuje lub nie ma ich w ogóle. Tak by nasi miesz-
kańcy mogli bezpiecznie spacerować i korzystać 
z infrastruktury osiedlowej.

Jednostka Pomocnicza nr 3 
Zawodzie 

L3/01/VII
Zawodzie jest w modzie! - dzielnicowy mural
Wnioskodawca: 
Grażyna Prycza-Kupny, grazyna.kupny@gmail.com
Lokalizacja: 
Bok ściany budynku przy ul. 1-go Maja 53
Wartość zadania:  30 500,00 zł
Uwagi: 
Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Katowice Miasto Ogrodów Instytucja 
Kultury im. Krystyny Bochenek. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania będzie uzależniony od stopnia zu-
życia ściany.
Opis zadania: 
Mural w Zawodziu będzie wyjątkowy - ponieważ za-
wodziański. Dzięki lokalizacji w miejscu widocznym 
z ruchliwej ulicy Murckowskiej będzie promował 
Naszą dzielnicę. Stworzenie muralu w tym miejscu 

dodatkowo sprawi, że zaniedbana dotychczas część 
elewacji miejskiego budynku zostanie naprawiona 
i wypięknieje. Mural będzie zakładał prezentację 
miejsc charakterystycznych dla dzielnicy.

L3/03/VII
Rower miejski dla Os. Gwiazdy
Wnioskodawca: 
Arkadiusz Kołodziej
Lokalizacja: 1. Południowy Przystanek "Katowice 
Strefa Kultury", aleja Roździeńskiego, 2. Aleja Roź-
dzieńskiego 82, 3. Aleja Roździeńskiego 98 
Wartość zadania:  195 000,00 zł
Uwagi: Wydział Transportu
Ostateczne lokalizacje stacji zostaną określone na 
etapie realizacji zadania. Miasto Katowice do tej pory 
nie otrzymało stanowiska GZM w sprawie uruchomie-
nia metropolitalnego systemu rowerów miejskich. 
Wzrost wartości zadania wiąże się z prawdopodobną 
koniecznością wykonania utwardzenia terenu pod 
stację. Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 
180 tys. zł.
Opis zadania: 
Zadanie zakłada montaż trzech stacji roweru miej-
skiego na Os. Gwiazdy. Proponowana lokalizacja 
stacji: przy przystanku "Katowice Strefa Kultury" 
bezpośrednio przy ścieżce rowerowej - północna 
część osiedla; przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 4 - Południowa część osiedla; przy gwieździe nr 6 
(aleja Roździeńskiego 98) - Wschodnia część osiedla

L3/04/VII
Remont pracowni plastycznej 
w MDK "Bogucice-Zawodzie"
Wnioskodawca: 
Sandra Gocel; e-mail: sgocel@gmail.com
Lokalizacja: ul. Marcinkowskiego 13A
Wartość zadania:  113 000,00 zł
Uwagi: Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejski Dom Kultury "Bogucice-Za-
wodzie".
Opis zadania: W ramach zadania nastąpi komplek-
sowy remont pracowni plastycznej w Dziale „Za-
wodzie”, przystosowujący ją m.in. do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i przepisów p.poż. oraz jej wy-
posażenie w sprzęt poszerzający ofertę edukacji ar-
tystycznej i zwiększający funkcjonalność pracowni.

L3/05/VII
Zakup nowości wydawniczych dla Filii 24 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach, 
przy Al.Roździeńskiego 88A
Wnioskodawca: 
Marzena Kalder, tel. 728-477-384
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Kato-
wicach, Filia nr 24, Al. Roździeńskiego 88A
Wartość zadania:  12 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania:  Zakup nowości wydawniczych dla 
Filii 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, 
przy Al. Roździeńskiego 88A

L3/06/VII
Weź książkę, zostaw książkę - zawodziańskie 
plenerowe biblioteczki dla mieszkańców
Wnioskodawca: 
Grażyna Prycza-Kupny, grazyna.kupny@gmail.com
Lokalizacja:  1. ul. Marcinkowskiego 17, 2. zbieg ulic 
Saint Etienne i Bohaterów Monte Cassino przy tzw. 
"Bulwarach Rawy", 3. al. Roździeńskiego 82, 4. okoli-
ce ul. 1-go Maja przy Kościele pw. Opatrzności Bożej 
w Katowicach-Zawodziu
Wartość zadania:  6 720,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania określono na ok. 700 zł. 
Opis zadania: Kolorowa budka, regał w pniu drze-
wa, czy skrzynki po owocach ustawione w prze-
strzeni osiedlowej, miejskiej. Plenerowe bibliotecz-
ki to miejsce, w którym będzie można bezpiecznie 
i z szacunkiem pozostawić niepotrzebne książki, 
tym samym dając im „drugie życie” i nadal je czy-
tać. Zadanie polega na zaprojektowaniu, wykonaniu 
i montażu 4 plenerowych biblioteczek (zadaszonych 
budek dwu półkowych z oszklonymi drzwiczkami) 
w okolicach tablic informacyjnych RJP nr 3 w Zawo-
dziu.

L3/07/VII
Rower miejski. Stacja wypożyczania rowerów
Wnioskodawca: 
Wiesław Fudalewski, tel. 506 221 613
Lokalizacja: Rejon ul. Bogucickiej, 
przy ścieżce rowerowej obok rzeki Rawy
Wartość zadania:  65 000,00 zł
Uwagi: Wydział Transportu
Ostateczna lokalizacja stacji zostanie określona na 
etapie realizacji zadania ale w rejonie ul Bogucickiej 
(przy scieżce rowerowej obok rzeki Rawy). Miasto 
Katowice do tej pory nie otrzymało stanowiska GZM 
w sprawie uruchomienia metropolitalnego systemu 
rowerów miejskich. Szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 60 tys. zł.
Opis zadania: 
 Zadanie polega na wykonaniu stacji rowerowej. Teren 
stacji powinien być utwardzony. Należy zablokować 
stojaki dokujące dla rowerów.

L3/09/VII
Zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblio-
teki Publicznej Filii nr 31 ul. Marcinkowskiego 13
Wnioskodawca: 
Justyna Lepel, lepeljust@interia.pl
Lokalizacja: ul. Marcinkowskiego 13
Wartość zadania:  20 000,00 zł
Uwagi: Wydział Kultury
dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) 
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 31 ul. Mar-
cinkowskiego 13

L3/10/VII
Ławeczka na zielonej trawce  - miejsce odpoczynku 
dla mieszkańców i ich czworonożnych przyjaciół
Wnioskodawca: 
Teresa Mehlich, e-mail: teresamb1944@gmail.com
Lokalizacja: Alejka przy ul. 1 Maja (za zabudowa-
niami w rejonie numeru 162 biegnąca w kierunku 
Mysłowic)
Wartość zadania:  15 000,00 zł
Uwagi: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 1 tys. zł.
Opis zadania: 
 Projekt będzie zakładał zamontowanie 4 ławek, 4 ko-
szy na śmieci oraz 2 koszy na psie odchody w rejonie 
ciągu spacerowego przy ulicy 1-go Maja w stronę 
Mysłowic.

L3/11/VII
Kuźnia Motoryzacji w ZS nr 1 - szansą na nowocze-
sną edukację. Korzyść dla szkoły i środowiska
Wnioskodawca: 
Ewa Gołąbek, tel. 32 201 02 91
Lokalizacja:  ul. Staszica 2
Wartość zadania:  108 300,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Zespół Szkół nr 1. Szacunkowy rocz-
ny koszt utrzymania określono na ok. 1 500 zł.
Opis zadania: 
Zainstalowanie ocieplanego, dwustanowiskowego 
garażu o wymiarach 5x6 metra, konstrukcji metalo-
wej, która pełniłaby funkcję warsztatu przyszkolnego. 
Garaż będzie zamontowany na wylewce betonowej, 
na podwórku szkolnym, za bramą wjazdową. W ga-
rażu będzie możliwość wykonania prostych napraw 
i czynności obsługowych, diagnostyka osprzętu elek-
trycznego i elektronicznego pojazdów, diagnostyka 
komputerowa pojazdów.

L3/12/VII
Doposażenie dla Szkoły Podstawowej nr 31 w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 6
Wnioskodawca: 
Anna Kurzydło, tel. 662 252 151
Lokalizacja:  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 
w Katowicach, ul. Marcinkowskiego 17
Wartość zadania:  149 600,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6. 
Szacunkowa wartość zadania uległa zwiększeniu 
w związku z koniecznością zabezpieczenia więk-
szych środków na zakup i montaż klimatyzatorów 
w pracowni i serwerowni. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania określono na ok. 300 zł.
Opis zadania:  W ramach zgłoszonego zadania 
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planowany jest zakup nowego umeblowania do 
7 sal lekcyjnych w szkole oraz biblioteki szkolnej 
i pokoju nauczycielskiego. Szkoła zostanie wypo-
sażona w szafki metalowe dla uczniów klas 4-8 
do przechowywania np. podręczników. Dodat-
kowo w sali informatycznej oraz pomieszczeniu 
serwerowni zostanie założona klimatyzacja, co 
zabezpieczy sprzęt komputerowy przed działa-
niem wysokich temperatur.

L3/13/VII
Odnowienie basenu na Gwiazdach w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach
Wnioskodawca: 
Anna Kurzydło, tel. 662 252 151
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 
w Katowicach, al. Roździeńskiego 82
Wartość zadania:  59 200,00 zł
Uwagi:  
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5. 
Opis zadania: 
Celem zadania jest odnowienie basenu w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach, na 
osiedlu Gwiazdy. Basen zostanie pomalowany oraz 
wymienione będzie oświetlenie. Zostanie także 
zakupione dodatkowe wyposażenie basenu – su-
szarki do szatni. Z basenu korzysta społeczność 
lokalna. 

L3/14/VII
Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany
Wnioskodawca: 
Rafał Wyszyński, 
e-mail: projekty@fabryka-porcelany.pl
Lokalizacja:  
Odcinek ul. Porcelanowej od Fabryki Porcelany do 
skrzyżowania z ul. Kolonia Amandy + okolice miejsca 
wylotu trasy rowerowej nr 5 na ul. Gospodarczą i ul. 
Kolonia Amandy
Wartość zadania:  72 490,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to 15 000 zł
Opis zadania: 
Chcemy ułatwić rowerzystom dojazd do Fabryki 
Porcelany i innych obiektów znajdujących się wokół 
niej. Polegać to będzie na dobudowaniu brakującego 
fragmentu chodnika wzdłuż ul. Porcelanowej (przed 
rondem Fabryki Porcelany) oraz przystosowaniu ca-
łego odcinka do ruchu rowerowego (obniżenie kra-
wężników z każdej strony chodnika).

Jednostka Pomocnicza nr 4 
Osiedle Paderewskiego – Muchowiec 

L4/01/VII
Wybieg dla psów "Psia Dolina"
Wnioskodawca: 
Agnieszka Jagła,e-mail: jaglaagnieszka@gmail.com, 
telefon: 501-425-803
Lokalizacja:  ul. Pułaskiego
Wartość zadania:  264 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 9 tys. zł
Opis zadania: 
 Wybieg dla psów idealnie uzupełni rekreacyjny cha-
rakter Doliny Trzech Stawów, gdzie swój czas wolny 
spędza duża część mieszkańców okolicznych osiedli, 
nierzadko spacerując ze swoimi czworonożnymi przy-
jaciółmi. Na terenie trawiastego, ogrodzonego wybie-
gu planuje się dwie strefy: treningowa i rekreacyjna.

L4/03/VII
Budowa chodnika dla pieszych wraz z montażem 
słupków uniemożliwiających parkowanie
Wnioskodawca: 
Stanisław Uciakiewicz,
e-mail: stanislaw@uciakiewicz.pl
Lokalizacja:  Fragment ul. Sowińskiego pomiędzy 
blokami numer 9-11, obok nr 5 i do budynku 5a
Wartość zadania:  89 600,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 10 tys. zł.
Opis zadania: 
Budowa chodnika w ciągu pieszo-jezdnym, na frag-
mencie ulicy Sowińskiego pomiędzy blokami numer 
9-11, obok nr. 5 i wzdłuż 5a, aż do istniejącego obecnie 

chodnika za wiatą śmietnikową. Także montaż słup-
ków oddzielających chodnik od drogi, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo pieszych, dzieci idących do szkoły 
i przedszkola, mieszkańców osiedla i pracowników 
firm osiedlowych.

L4/04/VII
Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego
Wnioskodawca: 
Piotr Latusek e-mail: latusekpiotr@gmail.com,
telefon: 787 921 867
Lokalizacja: ul. Sikorskiego od ul. Granicznej do ul. 
Paderewskiego. Sugerowany jest przebieg drogi dla 
rowerów po północnej stronie ul. Sikorskiego.
Wartość zadania:  232 320,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim.  Szacunkowy rocz-
ny koszt utrzymania to ok. 1,5 tys. zł.
Opis zadania: 
Najważniejsze części zadania to:
1) Budowa brakującego 330-metrowego odcinka 
bezpiecznej drogi dla rowerów o nawierzchni asfal-
towej wzdłuż ul. Sikorskiego – od ul. Granicznej do 
ul. Paderewskiego.
2) Budowa wjazdów i zjazdów na w/w drogę rowero-
wą z parkingów i dróg wewnętrznych znajdujących 
się po południowej stronie ul. Sikorskiego (od strony 
Os. Paderewskiego).
3) Budowa przejazdu rowerowego przez ul. Pade-
rewskiego i umożliwienie wjazdu na drogę rowero-
wą rowerzystom jadącym ul. Paderewskiego (np. 
poprzez budowę przejazdu dla rowerów przez ul. 
Sikorskiego).

L4/07/VII
Kompleksowa przebudowa terenu wokół Oddzia-
łu Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 wraz 
z budową nowego i bezpiecznego placu zabaw dla 
dzieci
Wnioskodawca: 
Beata Kępa
Lokalizacja:  ul. Szeptyckiego 1
Wartość zadania:  295 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Polityki Społecznej | Dysponen-
tem środków finansowych na realizację zadania bę-
dzie Żłobek Miejski. Szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania monitoringu to ok. 1 tys. zł.
Opis zadania: 
Demontaż istniejących urządzeń małej architektu-
ry, montaż nowych części urządzeń zabawowych 
i rekreacyjnych, ławek i koszy na śmieci, stojaka na 
rowery, wymiana ogrodzenia, wykonanie właściwych 
nawierzchni oraz kompleksowa organizacja zieleni. 
Inwestycja ta pozwoli najmłodszym mieszkańcom 
dzielnicy spędzać czas podczas pobytu w żłobku 
w miejscu bezpiecznym i przyjaznym. Plac zabaw 
byłby otwarty również dla mieszkańców dzielnicy. 

L4/08/VII
Ścianka tenisowa z oświetleniem (wykorzystującym 
energię odnawialną) w Dolinie Trzech Stawów
Wnioskodawca: 
Krzysztof Gargula, krzysztof.garg@gmail.com
Lokalizacja: ul. Trzech Stawów przy betonowych 
kortach tenisowych, znajdujących się pomiędzy sta-
wem Łąka a Kajakowym
Wartość zadania:  300 000,00 zł
Uwagi: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 15 tys. zł.
Opis zadania: 
Planuje się wybudować ściankę o szerokości 16 me-
trów (dwa moduły po 8 metrów), dzięki czemu na 
ściance będą mogły grać nawet cztery osoby naraz. 
Przy ściance planuje się postawienie dwóch ławek 
z oparciem, kosz na śmieci oraz stojak na rowery. Te-
ren na którym powstanie ścianka zostanie oświetlony 
(energią odnawialną lampy solarne lub hybrydowe), 
tak żeby można było również z niego korzystać wie-
czorną porą.

L4/10/VII
"Ogródek Małego Działkowca" dla przedszkolaków 
i pierwszaków z Zespołu Szkół i Placówek nr 1 
(ZSIP nr 1) oraz doposażenie placu zabaw przy 
Miejskim Przedszkolu nr 55 w ZSIP nr 1
Wnioskodawca: 
Monika Woźniak, wozniak.kato@gmail.com, 
tel. 693 562 093
Lokalizacja: 
Miejskie Przedszkole nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3
Wartość zadania:  178 000,00 zł

Uwagi: Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejskie Przedszkole nr 55 w Zespole 
Szkół i Placówek. Szacunkowy roczny koszt utrzyma-
nia określono na ok. 1 500 zł.
Opis zadania: 
Stworzenie ogródka warzywno-owocowego dla 
przedszkolaków i pierwszaków ma na celu naucze-
nie dzieci sadzenia i dbania o rośliny. W ogródku 
będą posadzone rośliny (owoce i warzywa) łatwe 
w uprawie. Dzieci będą mogły przygotować posił-
ki z własnoręcznie uprawianych i zebranych roślin. 
Dodatkowo projekt ma na celu doposażenia placu 
zabaw przy MP nr 55 w dwa zestawy sprawnościowe, 
huśtawki, bujaczki i inne zabawki. Stworzenie mini 
boiska dla dzieci.

L4/11/VII
Zdrowostrefa w Katowickim Parku Leśnym
Wnioskodawca: 
Michał Piątek, zdrowostrefa@o2.pl
Lokalizacja: 
Katowicki Park Leśny ul. Trzech Stawów
Wartość zadania:  240 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 12,5 tys. 
zł.
Opis zadania: 
Odnowienie oraz powiększenie siłowni zewnętrznej 
na terenie parku. Ustawionych zostanie 6 podwójnych 
zestawów sprzętów fitness oraz zestaw do street 
workout. Tym samym do dyspozycji parkowiczów 
zostanie udostępnione 12 różnych elementów do ćwi-
czeń. Ponadto ustawiony zostanie również zestaw do 
ćwiczeń street workout. Zdrowostrefa wyposażona 
będzie w regulamin, komfortowe i estetyczne ławki 
(z oparciem – 5szt., bez oparcia – 4szt), stojaki na 
rowery (8szt.) i kosze na śmieci (4szt.).

L4/13/VII
Miejsca parkingowe
Wnioskodawca: 
Zuzanna Słabiak, slabiak.z@wp.pl
Lokalizacja:  ul. Graniczna
Wartość zadania:  120 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 3 tys. zł.
Opis zadania: 
Stworzenie nowych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy 
Granicznej. Od przystanku autobusowego os. Gra-
niczna kierunek centrum handlowe 3 stawy, wzdłuż 
płotu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 9.

 
 Jednostka Pomocnicza nr 5 

Brynów Część Wschodnia – Osiedle 
Zgrzebnioka

L5/01/VII
Biblioteka - ważny przystanek na mapie 
Twojej dzielnicy
Wnioskodawca: 
Danuta Fajkis, e-mail: filia8@mbp.katowice.pl
Lokalizacja:  
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach Filia nr 8, 
ul. Brynowska 53a
Wartość zadania:  16 100,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
Celem podjętego zadania jest zakup nowości wydaw-
niczych: książek i audiobooków dla Filii nr 8 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach Brynowie, moni-
tora oraz potrzebnego doposażenia. Powiększenie 
zbiorów o nowe tytuły książek i audiobooków uatrak-
cyjni ofertę biblioteki, a czytelnicy będą mogli znaleźć 
w niej wiele ciekawych pozycji. Zakup monitora oraz 
potrzebnego doposażenia (m.in. regałów) poprawi 
komfort użytkowników biblioteki.

L5/03/VII
Zgrzebnioka - ulica przyjazna pieszym 
i rowerzystom!
Wnioskodawca: 
Grzegorz Sitarz grzegorz.sitarz@o2.pl
Lokalizacja:  ul. Zgrzebnioka - od początku istnieją-
cej drogi dla rowerów w rejonie ul. Kościuszki 
do połączenia z ul. Meteorologów

Wartość zadania:  3 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Opis zadania: 
Projekt zakłada zmianę oznakowania ul. Alfonsa 
Zgrzebnioka na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki 
do ul. Meteorologów w celu umożliwienia rowerzy-
stom jazdy po jezdni. Aktualny stan nawierzchni i sze-
rokość drogi rowerowej biegnącej po południowej 
stronie ulicy nie spełniają Standardów Rowerowych 
przyjętych przez Miasto Katowice, utrudniając jazdę 
części użytkowników, np. osobom jadącym rowerem 
szosowym lub z przyczepką rowerową.

L5/04/VII
Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów
Wnioskodawca: 
Tomasz Koczor rowerbrynow@gmail.com 
Lokalizacja: 
Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów
Wartość zadania:  229 460,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 29 tys. zł.
Opis zadania: 
 Poprawa komfortu, bezpieczeństwa oraz płynności 
ruchu drogowego przez budowę nowej drogi rowero-
wej z nawierzchnią asfaltową przy ul. Meteorologów 
na odcinku od ul. Zgrzebnioka do ul. Porfirowej

L5/05/VII
Optymalizacja energetyczna ulicy Tadeusza Ko-
ściuszki
Wnioskodawca: 
Jakub Górski, 
kuba.gorski2@icloud.com, 
tel. 783 003 640
Lokalizacja: 
ul. Tadeusza Kościuszki (od wiaduktu nad autostradą 
A4 do skrzyżowania z ul. Gawronów)
Wartość zadania:  232 315,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 3,3 tys. zł.
Opis zadania: 
 Optymalizacja energetyczna ulicy Tadeusza Kościuszki 
zakłada wymianę oświetlenia ulicznego na energo-
oszczędne lampy LED. Projekt obejmuje fragment 
ulicy Kościuszki od wiaduktu nad autostradą A4 do 
skrzyżowania z ulicą Gawronów. Wymiana oświe-
tlenia zwiększy widoczność wszystkich uczestników 
ruchu drogowego oraz zwierząt. Nowe lampy będą 
generować niższe koszty dla miasta

L5/07/VII
Integracja i aktywizacja środowiska 
lokalnego JP nr 5
Wnioskodawca: 
Iwona Ponikło, iwona.poniklo@gmail.com, 
tel. 600 435 606
Lokalizacja:  Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa 
Morcinka, ul. Kukułek 2a
Wartość zadania:  23 670,00 zł
Uwagi:  
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Szkoła Podstawowa nr 65. W porozu-
mieniu z Wnioskodawcą liczba zaplanowanych spo-
tkań uległa zmniejszeniu co obniżyło łączny koszt 
realizacji zadania.
Opis zadania: 
 Zajęcia ogólnodostępne (Joga, Tai Chi, zajęcia rucho-
we), spotkania z ciekawymi mieszkańcami. Projekt 
zakłada realizację następujących zadań: 120 ogól-
nodostępnych i bezpłatnych zajęć ruchowych dla 
mieszkańców (Joga 25x1,5 godz. Tai Chi 25x1,5 godz., 
zajęcia ruchowe 70x45 min.); 25 ogólnodostępnych 
i bezpłatnych spotkań dla mieszkańców JP5.

Jednostka Pomocnicza nr 6 
Ligota – Panewniki 

L6/01/VII
"Dyngowy Plac" (czyli "Tęczowe Podwórko") - rewi-
talizacja skweru przy ulicy Świdnickiej, Panewnic-
kiej i Koszalińskiej
Wnioskodawca: Jadwiga Franielczyk
Lokalizacja:  Plac za blokami przy ul. Świdnickiej 
(numery 2-6 i 8-14)
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Wartość zadania:  536 640,00 zł
Uwagi: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zadanie o charakterze dwuletnim (konieczne jest 
opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień 
z właścicielami uzbrojenia podziemnego - lokaliza-
cja oświetlenia, zabezpieczenie sieci). Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania określono na ok. 12 tys. 
zł. Realizacja zadania będzie ingerowała w zieleń na 
styku z projektowanymi terenami utwardzonymi. 
Zieleń zostanie w tych obszarach zrewitalizowana. 
Bilans zieleni pozostanie bez zmian.
Opis zadania: 
Projekt zakłada rewitalizację niewielkiego placu, który 
jest zlokalizowany w pobliżu bloków przy ulicy Świd-
nickiej (numery 2-14), Panewnickiej (numery 9-9B 
- 11-11B) oraz Koszalińskiej (numery 1-1B), a także 
odnowienie prowadzących do niego ścieżek. Remont 
skwerku i okolicznych dróżek będzie obejmował wy-
mianę nawierzchni na brukowaną oraz zasadzenie 
kwiatowego klombu o wielkości ok. 3 m2. Na nowo 
wykonanej nawierzchni powstaną dwie "kolorowe 
gry podwórkowe" dla dzieci. Na skwerku zostanie 
ustawiona lampa.

L6/03/VII
IV Muzyka marzeń na Zadolu
Wnioskodawca: 
Adam Łęski,E-mail: leski65@gmail.com
Lokalizacja:  ul.Wczasowa, Ligota, Park Zadole
Wartość zadania:  25 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejski Dom Kultury "Ligota".
Opis zadania: 
Dwa koncerty muzyki popularnej w jeden weekend 
lipca lub sierpnia 2021 r. w amfiteatrze w Parku Za-
dole, w Katowicach-Ligocie. W poprzednich edycjach 
Muzyki Marzeń występowali m.in.: Krzysztof Kraw-
czyk, Ethos Ensamble, Śląska Orkiestra Kameralna, 
Barbara Jiraskova z Ostrawy, Paweł Tomaszewski & 
Wojciech Myrczek Band, Stanisław Soyka z zespołem, 
Dorota Miśkiewicz + trio Marcina Wasilewskiego,  
MÓW, The Twist UK. Szczegóły na Facebooku "Mu-
zyka marzeń na Zadolu". 

L6/04/VII
Wakacyjne przedstawienia teatralne 
dla dzieci i dorosłych na Zadolu
Wnioskodawca: 
Grzegorz Płonka,
e-mail: wakacjezteatrem@gmail.com
Lokalizacja:  Amfiteatr Park Zadole
Wartość zadania:  95 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejski Dom Kultury "Ligota".
Opis zadania: 
Zadanie to polega na organizacji spotkań teatralnych 
podczas wakacji 2021 roku w okresie od końca czerw-
ca do sierpnia w Amfiteatrze Parku Zadole. W ramach 
zadania zostaną zorganizowane przestawienia te-
atralne skierowane dla dzieci wraz z animacjami gier 
i zabaw (w liczbie 8 spektakli). Zorganizowane będzie 
także przedstawienie operetkowe, wieczór z komedią 
"Teatr uśmiechu", a także śpiewogra "Rabczyk z Li-
goty" -komedio-dramat, w którym świat fabularny 
przeplata się z historią regionu.

L6/05/VII
Rodzinne warsztaty artystyczne na Ligocie
Wnioskodawca: 
Aleksandra Weil; e-mail: rekodzielo@interia.pl
Lokalizacja: 
Miejski Dom Kultury „Ligota”, ul. Franciszkańska 33
Wartość zadania:  15 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejski Dom Kultury "Ligota".
Opis zadania: 
 Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu oka-
zjonalnie warsztatów rękodzieła dla całych rodzin. 
Warsztaty odbywać się będą nieregularnie, jed-
nak zawsze będą związane z obchodami świąt lub 
ważnych wydarzeń. W zajęciach będą mogli brać 
udział wszyscy chętni, w szczególności całe rodziny 
z dziećmi. Na zajęciach uczestnicy mogliby poznać 
różne techniki rękodzielnicze takie jak decoupage 
czy ceramika, podczas których wspólnie tworzyliby 
różne przedmioty.

L6/06/VII
Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy 
Studenckiej 16
Wnioskodawca: 
Grażyna Urbańczyk; e-mail: bodlabiblioteki@gmail.com
Lokalizacja:  Miejska Biblioteka Publiczna w Kato-
wicach, Filia nr 18, ul. Studencka 16
Wartość zadania:  18 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy 
Studenckiej 16.

L6/08/VII
Remont ciągów pieszych - postojowych na ulicach 
Gdańskiej i Zadole. Zagospodarowanie nowych 
miejsc postojowych
Wnioskodawca: J
ozef Soltysik, solten@vp.pl
Lokalizacja:  1. ul. Gdańska 18 do 44, 2.ul. Gdańska 
22, 3. ul. Zadole 44, 4. ul. Zadole od numeru 25 
do skrzyżowania z ul. Piotrowicką
Wartość zadania:  579 500,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy rocz-
ny koszt utrzymania to ok. 15 tys. zł. W przypadku 
konieczności ingerencji w zieleń zostaną wykonane 
nasadzenia zastępcze.
Opis zadania: 
Wymiana nawierzchni z asfaltowej na brukowaną 
na parkingu wzdłuż ulicy Gdańskiej od wjazdu do 
numerów 14 - 16 do wjazdu do numerów 18 -20; 
Budowa dwóch miejsc postojowych na ul. Gdańskiej 
przy budynku Gdańska 22; Budowa trzech miejsc 
postojowych na ul. Zadole przy budynku Zadole 44; 
Wymiana nawierzchni z asfaltowej na brukowaną na 
chodniku wzdłuż ulicy Zadole - strona północna - od 
numeru 25 do skrzyżowania z ulicą Piotrowicką.

L6/09/VII
Zarys dziejów Ligoty i Panewnik od zarania 
do czasów współczesnych. Wersja 2021 
w formie audiobooku
Wnioskodawca:  
Adam Łęski, leski65@gmail.com
Lokalizacja:  Miejska Biblioteka Publiczna ul. 
Kossutha 11, ewentualnie MBP ul. Franciszkańska 25
Wartość zadania: 20 000,00 zł
Uwagi: Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
Przygotowanie i wydanie, jako audiobooku, zaktuali-
zowanej wersji książki pod redakcją Grzegorza Płonki 
pt. Zarys dziejów Ligoty i Panewnik od zarania do cza-
sów współczesnych. Lektorami w tym przedsięwzię-
ciu będą m.in aktorzy Teatru Śląskiego im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Katowicach, Teatru Korez w Katowi-
cach oraz zaproszeni goście. Po zakończeniu projektu 
audiobook będzie ogólnodostępny, bez opłat, przez 
internet, np. ze strony Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach i /lub Miasta Katowice.

L6/10/VII
Pieszy na przejściu! - nowoczesne punktowe do-
świetlenie przejść dla pieszych na terenie Ligoty - 
Panewnik
Wnioskodawca: 
Tomasz Kozłowski
Lokalizacja: 
ul. Panewnicka przy Wileńskiej, 
Panewnicka przy ogródkach działkowych (przy Par-
tyzantów), Śląska przy Warmińskiej, 
Kijowska (przejście łączące boisko IDA i teren k/
Biedronki), Panewnicka przy budynku Świdnicka 2, 
Panewnicka przy Żeromskiego, Panewnicka
Wartość zadania:  300 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Zadanie o charakterze dwuletnim. Zadanie będzie 
realizowane w lokalizacjach alternatywnych Szacun-
kowy roczny koszt utrzymania to ok. 5 tys. zł.
Opis zadania: 
 Montaż latarni punktowych oświetlających przejście 
dla pieszych - Doświetlenie 12 wybranych przejść 
dla pieszych na terenie jednostki Ligota-Panewniki 
(na wzór istniejącego oświetlenia przejścia na ulicy 
Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Wczasową). 

Nowe lokalizacje powinny być wykonane w taki sam 
lub zbliżony sposób jak zastosowane rozwiązanie 
przy powyższej lokalizacji. Montaż latarni punktowo 
oświetlających przejścia dla pieszych zapewnia odpo-
wiednią widoczność pieszego na przejściu.

L6/11/VII
Kraina Zabawy - ogólnodostępny plac zabaw 
przy Miejskim Przedszkolu nr 89
Wnioskodawca: 
Karolina Skubacz, karo82@op.pl
Lokalizacja:  Ogród przy Miejskim Przedszkolu nr 
89
Wartość zadania:  132 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację za-
dania będzie Miejskie Przedszkole nr 89. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania określono na ok. 5 000 zł. 
Zadanie będzie dodatkowo dostępne dla mieszkań-
ców w godz. 15.00-18.00.
Opis zadania: 
Projekt modernizacji placu zabaw przy Przedszko-
lu Miejskim nr 89. W ramach zadania przewidziano 
demontaż starych, zużytych urządzeń oraz zakup 
nowych, z odpowiednimi certyfikatami, które umoż-
liwią dzieciom dalszy rozwój i naukę poprzez zabawę 
na świeżym powietrzu. Zróżnicowanie zakupionego 
sprzętu pozwoli na wydzielenie części zabawowej, 
rekreacyjnej i sprawnościowej, dzięki temu każdy 
maluch znajdzie tu coś dla siebie.

L6/13/VII
Wspieramy nasze Biblioteki: 
Filia nr 7 i Filia nr 5 Młodzieżowa
Wnioskodawca:  
Barbara Sołtys, filia7@mbp.katowice.pl
Lokalizacja: 
ul. Franciszkańska 25 (F.7), 
ul. Franciszkańska 33 (F.5 MŁ.)
Wartość zadania:  35 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
 Zakup książek, komiksów i mang dla biblioteki dzie-
cięcej i biblioteki dla dorosłych mieszczących się przy 
ulicy Franciszkańskiej w Ligocie. Pomoc w wyposaże-
nie kącika zajęć kreatywnych w Filii nr 5 Młodzieżowa 
oraz zmian wystroju (nowe oświetlenie F.5MŁ., tablica 
ogłoszeń i ekspozycyjna F.7).

L6/14/VII
"Sport na co dzień" remont i modernizacja przysz-
kolnej infrastruktury sportowej
Wnioskodawca: 
Sylwia Bacia
Lokalizacja:  SP67 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Komisji Edukacji Narodowej, ul. Zielona 5
Wartość zadania:  506 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami 
Integracyjnymi. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
określono na ok. 7 000 zł.
Opis zadania: 
W zakresie prac remontowych proponuje się kom-
pleksową modernizację przyszkolnej infrastruktury 
sportowej:  sali do ćwiczeń korekcyjnych, sali gimna-
stycznej (małej), szatni dla uczniów i pomieszczenia 
do przechowywania sprzętu gimnastycznego. 

L6/15/VII
Remont chodników na ulicach: Koszalińskiej (VII LO 
- Sielanka) i Słupskiej (poczta-apteka)
Wnioskodawca: 
Dominik Świętek, tel. 797 543 672
Lokalizacja:  ul. Koszalińska 2-10, Słupska 1-13, 
Koszalińska 22
Wartość zadania:  279 582,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 29 tys. zł.
Opis zadania: 
 Zadanie przewiduje remont bardzo zniszczonych 
chodników na ulicach Koszalińskiej nr 2-10 (od bramy 
VII LO do baru Sielanka) i Słupskiej nr 1-13 + Kosza-
lińska nr 22 (szeroki chodnik od poczty do apteki). 
Zostanie wymieniona nawierzchnia, przy blokach 
powstanie półmetrowa opaska z kamieni, a Słupskiej 
dodatkowo pas zieleni. Szerokość chodnika na Kosza-
lińskiej 2,5m , na Słupskiej 3m.

L6/17/VII
ul. Medyków - pasy rowerowe 
od ul. Zarańskiego do Szpitala Kolejowego
Wnioskodawca:  
Piotr Latusek, latusekpiotr@gmail.com, tel 787 921 
867, https://bezkolaniejade.wordpress.com/budzet-
-na-kolo/, https://www.facebook.com/groups/Bez-
KolaNieJade/
Lokalizacja:  ul. Medyków
Wartość zadania:  80 960,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 5 tys. zł.
Opis zadania: 
Istniejący przebieg dwukierunkowej drogi rowerowej 
stwarza dla rowerzystów niebezpieczeństwo kolizji 
z samochodami, ponieważ na krótkim odcinku trzeba 
przejeżdżać przez jezdnię nawet trzy razy. Wytycze-
nie jednokierunkowych pasów rowerowych i zmiany 
w obrębie przejazdów rowerowych usuną koniecz-
ność częstej zmiany strony ulicy, zmniejszą ryzyko 
zderzenia rowerzysty z samochodem – tym samym 
poprawią bezpieczeństwo.

L6/18/VII
Bezpieczeństwo przede wszystkim - doświetlenie 
ul. Kruczej, chodników, pasów zieleni oraz przejść 
dla pieszych przy Osiedlu Kokociniec
Wnioskodawca: 
Dorota Żywica, 
inicjatywa_osiedlekokociniec@onet.pl
Lokalizacja: Część ul. Kruczej sąsiadującej 
z ul. Grzesika, Płochy i Heweliusza
Wartość zadania:  154 000,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 2,2 tys. zł.
Opis zadania: 
Doświetlenie ul. Kruczej poprzez montaż dodat-
kowych słupów oświetleniowych w celu poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców. Wskazana do do-
świetlenia część ul. Kruczej znajduje się w pobliżu 
sklepu "Żabka", "Witaminka" oraz ul. Grzesika, Pło-
chy i Heweliusza. Dodatkowe słupy oświetleniowe 
przyczynią się również do doświetlenia pasów zieleni, 
chodników oraz czterech przejść dla pieszych.

L6/19/VII
"Nie marnuj jedzenia czyli kulinarna ekonomia" - 
piknik sąsiedzki na Kokocińcu z gotowaniem w ple-
nerze
Wnioskodawca:  Beata Kapica-Zając
Lokalizacja:  
Rejon ulic: Kijowska 49, Kijowska 51, Mała 25
Wartość zadania:  13 700,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejski Dom Kultury "Ligota".
Opis zadania: 
Celem pikniku jest rozbudzenie świadomości, jak 
znaczne skutki dla środowiska ma marnowanie je-
dzenia, propagowanie odpowiedzialnych decyzji za-
kupowych oraz racjonalne podejście do minimalizo-
wania ilości odpadów. Podczas pikniku będzie można 
spróbować typowych regionalnych dań stworzonych 
zgodnie z ideą „zero waste”. Odbędą się pokazy kuli-
narne w plenerze, zostaną zorganizowane warsztaty 
i konkursy kulinarne dla dzieci. 

L6/20/VII
Ogrody deszczowe ul. Twarda
Wnioskodawca:  
Joanna Chłądzyńska-Bojanowska,tel. 693 154 446
Lokalizacja:  Róg ul. Kruczej i ul. Twardej
Wartość zadania:  120 000,00 zł
Uwagi:  
Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 4 tys. zł.
Opis zadania: 
Przygotowanie oraz wykonanie 2 ogrodów deszczo-
wych w sąsiedztwie gęstej zabudowy na ul.Twardej. 
Wzorem innych miast Katowice powinny przygotowy-
wać się na skutki intensywnych opadów, jakie miały 
miejsce np. w zeszłym roku. W tym celu należy bu-
dować zieloną infrastrukturę w formie deszczowych 
ogrodów, które są jednym z elementów komplek-
sowego systemu retencji. Jest to niezwykle istotne 
w przypadku obszarów, gdzie króluje zabudowa, która 
nie pozostawia wiele miejsca na zieleń. 
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L6/21/VII
Remont ciągów pieszych - postojowych na ulicach 
Gdańskiej i Zadole. Zagospodarowanie nowych 
miejsc postojowych
Wnioskodawca:  
Józef Sołtysik, solten@vp.pl
Lokalizacja: 1. ul. Gdańska 20-18 do 16-14, 2. ul. 
Gdańska 22, 3.ul. Zadole 44, 4. ul. Zadole 25 do 
skrzyżowania z ul. Piotrowicką
Wartość zadania:  578 850,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy rocz-
ny koszt utrzymania to ok. 60 tys. zł.
Opis zadania: 
Wymiana nawierzchni z asfaltowej na brukowaną 
na parkingu wzdłuż ulicy Gdańskiej od wjazdu do 
numerów 14 - 16 do wjazdu do numerów 18 - 20; 
budowa dwóch miejsc postojowych na ul. Gdańskiej 
przy budynku Gdańska 22; budowa trzech miejsc 
postojowych na ul. Zadole przy budynku Zadole 44; 
wymiana nawierzchni z asfaltowej na brukowaną na 
chodniku wzdłuż ulicy Zadole - strona północna - od 
numeru 25 do skrzyżowania z ulicą Piotrowicką.

Jednostka Pomocnicza nr 7 
Załęże

L7/01/VII
Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa etap 1
Wnioskodawca: 
Joanna Janiak,e-mail: zielonezaleze@gmail.com
Telefon: 698-656-527
Lokalizacja:  Działka w pobliżu przystanków tram-
wajowych Załęże Wiśniowa przy ul. Gliwickiej 233
Wartość zadania:  137 850,00 zł
Uwagi:  
Zakład Zieleni Miejskiej
Wniosek nie przewiduje przebudowy przejść dla pie-
szych przez istniejące torowisko, nie przewiduje rów-
nież wyciszenia ze strony DTŚ i tramwaju. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 10 tys. zł.
Opis zadania: 
Rewitalizacja terenu zielonego, stworzenie małego 
parku pomiędzy Drogową Trasą Średnicową a ul. Gli-
wicką, przy przystankach tramwajowych Katowice 
Załęże Wiśniowa. Wytyczenie i wykonanie alejek par-
kowych, dosadzenie zieleni: krzewy i drzewa liściaste 
(np. wiśnia osobliwa), montaż architektury małej: ław-
ki i kosze na śmieci. W kolejnych etapach planowane: 
wykonanie mini placu zabaw dla dzieci, wykonanie 
mini wybiegu dla psów, wykonanie oświetlenia.

L7/02/VII
Prace remontowe załęskich przedszkoli 
i szkół (MP 26, 30, 39, SP 20 i 22)
Wnioskodawca: 
Patrycja Siepielska,e-mail: zielonezaleze@gmail.com
Lokalizacja:  MP 26, 30, 39, SP 22 i ZSiP 2
Wartość zadania:  250 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będą: Miejskie Przedszkole nr 26 (50 tys. 
zł), Miejskie Przedszkole nr 30 (50 tys. zł), Miejskie 
Przedszkole nr 39 (50 tys. zł), Szkoła Podstawowa nr  
22 (50 tys. zł), Zespół Szkół i Placówek nr 2 (50 tys.). 
Opis zadania: 
Projekt przewiduje przeprowadzenie prac remon-
towych oraz zakup nowych mebli i dodatkowych 
elementów w placówkach edukacyjnych na Załężu 
tj.: Miejskie Przedszkole nr 26, 30 i 39, Szkoła Podsta-
wowa nr 22 i Zespół Szkół i Placówek nr 2.

L7/03/VII
Moje miasto, moje życie, moje piękne Katowice! 
Na Załężu fajnie jest - nasza dzielnica jest the best!
Wnioskodawca: 
Ewa Pawluczuk, tomekpawluczuk@interia.pl 
Lokalizacja: 
Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2
Wartość zadania:  30 000,00 zł
Uwagi: Wydział Promocji
Zadanie przeznaczone do głosowania z wyłączeniem 
elementu wyjazdu
Opis zadania: Przygotowanie i profesjonalne na-
granie trzech utworów, trzech teledysków promują-
cych nasze piękne miasto Katowice, naszą dzielnicę 
Załęże, życie mieszkańców, szczególności dzieci.

L7/04/VII
Park Mościckiego - między ul. Borysa - Czoika
Wnioskodawca:  
Maria Danielska, tel. 606 618 433
Lokalizacja:  Kolonia Mościckiego, ul. Gliwicka, na-
przeciwko domków dwurodzinnych między ulicami 
Borysa a Czoika
Wartość zadania:  200 500,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy rocz-
ny koszt utrzymania to ok. 15 tys. zł.
Opis zadania: 
 Park Mościckiego składa się z strefy parkowo-re-
kreacyjno- relaksacyjnej dla osób w różnym wieku. 
W ramach budżetu zostaną wykonane następujące 
działania: trawnik obsiewany – ok. 200 m2, chodnik 
z kostki/płyt betonowych na podbudowie – ok. 200 
m2, wykonanie nawierzchni naturalnej przepuszczal-
nej – ok. 100 m2, lampy oświetleniowe wraz z oprawą 
i okablowaniem – 5 szt. + projekt, dokumentacja 
projektowa całości

L7/06/VII
Utworzenie nowych miejsc postojowych 
przy ul. 18 Sierpnia
Wnioskodawca: 
Katarzyna Cieciak-Klich
Lokalizacja: ul. 18 Sierpnia, miejsca postojowe: 1 
- na wysokości ściany szczytowej budynku Naruto-
wicza 9 A (parkowanie prostopadłe do drogi) 2 - Na 
wysokości ściany szczytowej budynku 18 Sierpnia 7A 
(parkowanie równoległe do ulicy)
Wartość zadania:  60 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy rocz-
ny koszt utrzymania to ok. 3 tys. zł.
Opis zadania: 
Wykonanie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 
sierpnia: na wysokości budynku Narutowicza 9a (par-
kowanie prostopadłe do ulicy), na wysokości budynku 
18 Sierpnia 7a (parkowanie równoległe do ulicy)

L7/08/VII
Wyższy Poziom Biblioteki - wstąp po kulturę
Wnioskodawca:  
Urszula Kamińska-Wacławczyk, 
bodlabiblioteki@gmail.com
Lokalizacja: uFilia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej ul. Gliwicka 93 
Wartość zadania:  27 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
 W ramach projektu dla Filii nr 3 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej zakupione mają zostać nowości wy-
dawnicze, zarówno książki jak i audiobooki, a także 
doposażenie. Dla mieszkańców dzielnicy, zwłaszcza 
seniorów zorganizowane zostaną spotkania, prelekcje 
i warsztaty tematyczne.

L7/09/VII
Nowy chodnik przy ul. Gliwickiej - etap I pomiędzy 
ulicami Badury i Dudka - Zielone Załęże
Wnioskodawca:  
Patrycja Siepielska,e-mail: zielonezaleze@gmail.com
Lokalizacja:
 ul. Gliwicka w kierunku Chorzowa od ulicy Badury 
do ulicy Dudka na długości ok 300 metrów i szero-
kości 2 metrów
Wartość zadania:  94 500,00 zł
Uwagi: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
to ok. 4,2 tys. zł.
Opis zadania: 
 Zadanie polega na wymianie zniszczonej kostki 
brukowej na chodniku wzdłuż ulicy Gliwickiej w kie-
runku Chorzowa od ulicy Badury do ulicy Dudka na 
długości ok 300 metrów i szerokości 2 metrów, jest 
to etap I prac, w przyszłych edycjach BO planuje się 
dalszą wymianę chodnika na tym odcinku tj. pomię-
dzy ulicą Jana Pawła II do granicy z Chorzowem.

L7/10/VII
Os. Janasa-Ondraszka - rewitalizacja placu pomię-
dzy budynkami Janasa 3a i Ondraszka 11
Wnioskodawca: 
Ewa Inn, kontakt@katowice-zaleze.pl, 
www.facebook.com/katowicezaleze/
Lokalizacja:  Teren pomiędzy budynkami 
Janasa 3a i Ondraszka 11

Wartość zadania:  263 180,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
W przypadku wybrania zadania do realizacji, ze wzglę-
du na zakres projektu sugerowanym wykonawcą 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 7,5 tys. zł.
Opis zadania: 
Plac, z którego korzystają liczni mieszkańcy Załęża, 
wymaga renowacji. Dzięki niej podniesie się bez-
pieczeństwo użytkowania oraz estetyka centralnej, 
najbardziej reprezentacyjnej części osiedla Janasa-
-Ondraszka. Projekt obejmuje: frezowanie istniejącej 
nawierzchni asfaltowej i wyłożenie nowej warstwy 
asfaltu, ułożenie wokół placu nowych obrzeży be-
tonowych, ułożenie kostki chodnikowej na chod-
niczku przy placu, od strony wejściu do bloku Janasa 
3a, montaż dwóch ławek, montaż kosza na śmieci, 
montaż słupa informacyjnego/ogłoszeniowego obok 
placu, montaż w środkowej części placu kolorowych 
gier podwórkowych.

L7/12/VII
Ondraszka 17 - nowy chodnik, nowe nasadzenia
Wnioskodawca:   
Ewa Inn, kontakt@katowice-zaleze.pl, 
www.facebook.com/katowicezaleze/
Lokalizacja: ul. Ondraszka 17
Wartość zadania:  18 780,00 zł
Uwagi:  Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej Zwiększona wartość zadania wynika z koniecz-
ności dostosowania jego wyceny do szacowanych 
wartości rynkowych w kolejnym roku. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania określono na ok. 500 zł.
Opis zadania: 
 Projekt dotyczy terenu przed wejściem do budynku 
przy ulicy Ondraszka 17. Projekt zakłada: wymianę 
płyt chodnikowych na nową kostkę przed wejściem 
do budynku, nasadzenie krzewów ozdobnych wzdłuż 
wyżej wymienionego chodnika po obu jego stronach 
(szpalery z Berberysu Thunberga odm. czerwona), 
wykonanie wąskiego chodnika wzdłuż budynku, 
w miejsce wydeptanej na trawniku przez przechod-
niów ścieżki (tzw. przedept), nasadzenie dwóch nie-
wielkich drzew na trawniku przed nowo powstałym 
chodniczkiem (buk płaczący odm. Purpurea Pendula), 
odtworzenie/rekultywacja zniszczonego fragmentu 
trawnika.

L7/13/VII
Przejazdy rowerowe przez ul. Bocheńskiego 
i ul. Gliwicką w obrębie skrzyżowania ul. Bocheń-
skiego/Brackiej z ul. Gliwicką wraz z łącznikiem 
z ul. Gliwicką
Wnioskodawca: 
Piotr Kornasiewicz, piotr.kornasiewicz@gmail.com
Lokalizacja: Rejon skrzyżowania 
ul. Bracka/Bocheńskiego/Gliwicka
Wartość zadania:  250 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy rocz-
ny koszt utrzymania to ok. 6 tys. zł.
Opis zadania: 
Celem zadania jest umożliwienie wygodnego i bez-
piecznego pokonania skrzyżowania. Zadanie składa 
się z 3 części w obrębie skrzyżowania ulic Brackiej/
Bocheńskiego/Gliwickiej i obejmuje: 1. Budowę bra-
kującego przejazdu rowerowego przez ul. Bocheń-
skiego wraz z budową drogi rowerowej - łącznika 
z ruchem ogólnym ul. Gliwickiej, 2. Budowę braku-
jącego przejazdu rowerowego przez ul. Gliwicką, 3. 
Budowę drogi rowerowej - łącznika pozwalającego 
na wjazd z ul. Gliwickiej na istniejącą drogę rowe-
rową.

L7/14/VII
"IV Dni Załęża" - integracyjny festyn rodzinny
Wnioskodawca: 
Krystian Zybura, kzybura81@o2.pl, tel. 662 112 992
Lokalizacja:  Ośrodek MOSIR Katowice ul. Gliwic-
ka - Festyn integracyjny 4.09.2021r.; - Olimpiada 
sportowa 3.09.2021; Teren Załęża - Gra Miejska 
3.09.2021r., Bieg uliczny 4.09.2021r.
Wartość zadania:  24 900,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania 
będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Po konsultacji 
z Wnioskodawcą, do elementów kosztorysu zadania do-
dano koszty związane z wynajęciem ochrony, niezbędnej 
do zabezpieczenia imprezy i jej przeprowadzenia. Dlatego 
poczyniono oszczędności w materiałach promocyjnych 
oraz honorariach wykonawców/artystów. 

Opis zadania:  Organizowane "IV Dni Załęża" są 
skonsolidowaną imprezą integrująca społeczność 
dzielnicy oraz promującą ją. W wymiarze kultural-
nym chcemy stworzyć satysfakcjonującą ofertę dla 
szerokiego grona odbiorców, przy czym planuje się 
włączenie samych mieszkańców w tworzenie frag-
mentu części artystycznej imprezy. Część sportowa 
dostarczy wielu emocji związanych z przewidziany-
mi rozgrywkami i konkurencjami, angażującymi całe 
rodziny. To również promocja wśród Załężan zdro-
wego trybu życia poprzez aktywność fizyczną.

Jednostka Pomocnicza nr 8 
Osiedle Witosa 

L8/01/VII
Ławki z własnym zadaszeniem 
na placu św. Herberta
Wnioskodawca: 
Piotr Koczy, 
e-mail: koczypiotr1988@gmail.com
Lokalizacja: 
Plac św. Herberta na osiedlu Witosa. Centralnym 
punkt ("rynek") os. Witosa pomiędzy ul. Barlickiego, 
ul. Witosa, ul. Kwiatkowskiego, a od zachodu Parafią 
Podwyższenia Krzyża Św. i św. Herberta
Wartość zadania: 83 556,00 zł
Uwagi:  
Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 4,5 tys. zł.
Opis zadania: 
Projekt dotyczy montażu 6 szt. ławek wraz z własnym 
zadaszeniem na placu św. Herberta. Miejsce te jest 
ważne dla mieszkańców os. Witosa. Centralne miejsce 
imprez i spotkań mieszkańców. Szczególnie latem bra-
kuje miejsc siedzących, w związku z dużą ilością osób 
które chcą się tam spotkać. Nowe ławki oprócz oparć, 
będą posiadać zadaszenie chroniące przed słońcem.

L8/02/VII
Zielony ekran akustyczny - cisza dla Witosa od A4
Wnioskodawca: 
Piotr Koczy, 
e-mail: koczypiotr1988@gmail.com
Lokalizacja:  
Styk ul. Kolońskiej z ul. Kochłowicką - element drogi 
zbiorczej autostrada A4
Wartość zadania:  264 364,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Opis zadania: 
Projekt dotyczy wykonania zielonego ekranu aku-
stycznego, w przerwie ekranu na styku ul. Kolońskiej 
i ul. Kochłowickiej (A4). Brak ekranu na tym odcinku 
powoduje przenoszenie się hałasu z A4 na mieszkań-
ców południowo - wschodniej strony osiedla Witosa, 
szczególnie dokuczając w nocy. Zielony ekran aku-
styczny powoduje, że nie powstanie kolejny brzydki 
fragment betonu, lecz konstrukcja z gabionów, ładnie 
prezentującej się konstrukcji kamiennej w okresie 
jesienno - zimowym. 

L8/03/VII
Nowości książkowe, audiobooki, spotkania 
autorskie, podróżnicze i zakup roślin 
ozdobnych przed bibliotekę
Wnioskodawca: 
Bogumiła Pajor 
tel. 796 516 102
Lokalizacja:  Miejska Biblioteka Publiczna w Kato-
wicach Filia nr 12
Wartość zadania:  11 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
Zakup nowości książkowych i audiobooków dla Filii 
nr 12 Osiedle Witosa, zorganizowanie spotkań au-
torskich i podróżniczych w Filii nr 12 Osiedle Witosa 
oraz zakup kory i roślin ozdobnych przed Filię nr 12 
Osiedle Witosa.

L8/04/VII
Asfaltowy chodnik między 
ul. Witosa a ul. Chodnikową
Wnioskodawca: 
Adrian Moskal, adriagorn@o2.pl
Lokalizacja:  ul. Witosa 18 B
Wartość zadania:  140 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 13,5 tys. zł.
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Opis zadania:  Zadanie polega na połączeniu chod-
nika w ciągu ul. Witosa, oraz ul. Chodnikowej, za po-
mocą asfaltowej drogi. Dzięki temu 150 metrowemu 
połączeniu, otrzymamy możliwość przejścia suchą 
stopą w stronę ul. Chodnikowej, idąc na spacer 
z psem, czy z wózkiem z dzieckiem. Droga ta pomo-
że także rowerzystom, jadącym w stronę osiedla od 
strony ul. Kolońskiej. Asfaltowa nawierzchnia będzie 
idealnym rozwiązaniem.

L8/06/VII
Wymiana nawierzchni na asfaltową ciągu pieszo-
-rowerowego wzdłuż ul. Obroki od ul. Witosa do  
ul. Wiśniowej
Wnioskodawca: 
Piotr Latusek, latusekpiotr@gmail.com, tel 787 921 867, 
https://bezkolaniejade.wordpress.com/budzet-na-kolo/, 
https://www.facebook.com/groups/BezKolaNieJade/
Lokalizacja: Droga dla rowerów i pieszych wzdłuż 
ul. Obroki, między ul. Witosa a ul. Wiśniową + przy-
legający teren wjazdu do Lidla
Wartość zadania:  306 240,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 10 tys. zł.
Opis zadania: 
Projekt zakłada wymianę nawierzchni na asfalto-
wą istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż  
ul. Obroki od ul. Witosa do ul. Wiśniowej (270 m) oraz 
przylegającego przejazdu rowerowego przez wjazd 
na parking Lidla.

L8/07/VII
Kolorowe i bezpieczne ogrodzenie wokół ogrodu 
Miejskiego Przedszkola nr 85 w Katowicach wraz 
z bramą wjazdową, furtką i ławeczkami na ogrodzie
Wnioskodawca: 
Sonia Nowara, s.donerstag@poczta.onet.pl
Lokalizacja: ul. Kwiatkowskiego 20 
Wartość zadania:  138 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejskie Przedszkole nr 85. Wartość 
zadania została zwiększona ze względu na zmianę 
technologii wykonania ogrodzenia. Szacunkowy rocz-
ny koszt utrzymania określono na ok. 500 zł.
Opis zadania: 
Nic tak nie przykuwa uwagi na ulicy, gdzie wszystko 
utrzymane jest w barwach szarości, jak ogrodzenie 
wokół posesji. Ogrodzenie wokół ogrodu należącego 
do Miejskiego Przedszkola nr 85 w Katowicach będzie 
wykonane z metalowych profilowanych przęseł, które 
będą połączone z klinkierowymi słupkami. Wyko-
nanie nowego ogrodzenia wpłynie na podniesienie 
bezpieczeństwa dzieci w ogrodzie oraz na estetykę 
otoczenia.

L8/08/VII
#LOOK4: Lotny Osiedlowy Ośrodek Kultury - Dom 
Kultury na Witosa (2021)
Wnioskodawca:  
Krzysztof Kraus, tel. 502 313 401, 
krzysztof.kraus86@gmail.com
Lokalizacja:  miejsca realizacji poszczególnych 
elementów zadania: Plac św. Herberta, Szkoła 
Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia, Miejskie 
Przedszkole nr 13, Miejskie Przedszkole nr 50 z Od-
działami Integracyjnymi, Miejskie Przedszkole nr 85, 
Miejskie Przedszkole nr 94 im. Małego Księcia
Wartość zadania:  73 250,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Koszutka". 
Po ustaleniach z Wnioskodawcą i w związku z sytuacją 
epidemiologiczną skutkującą koniecznością przenie-
sienia części wydarzeń "#LOOK3" (VI edycja BO) na 
I półrocze 2021, zdecydowano ograniczyć kosztorys 
i zakres projektu "#LOOK4".
Opis zadania: 
 #LOOK 4 / Lotny Osiedlowy Ośrodek Kultury na 
Witosa 2021 to kompleksowy projekt zapewniają-
cy całoroczną, ogólnodostępną ofertę kulturalną 
w naszej dzielnicy dla pasjonatów kultury wysokiej 
i miłośników rozrywki. Marzy nam się bogaty reper-
tuar działań integrujących, kulturotwórczych i spo-
łecznych potańcówek, pokazów kina plenerowego, 
warsztatów, zajęć z artystami, spotkań z teatrem, 
muzyką i sztukami wszelakimi.

L8/09/VII
"Kodowanie na dywanie" - wyposażenie sal zajęć 
grup integracyjnych w monitor interaktywny, dy-
wany i pomoce dydaktyczne do nauki kodowania 
i programowania
Wnioskodawca: 
Katarzyna Czerner, katarzynaczerner@wp.pl
Lokalizacja:  Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziała-
mi Integracyjnymi, ul. Mościckiego 2
Wartość zadania:  32 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację za-
dania będzie Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałami 
Integracyjnymi. 
Opis zadania: 
 Zakup monitora interaktywnego, pomocy dydak-
tycznych, mat i dywanów do nauki kodowania i od-
kodowywania.

L8/10/VII
Dzielnicowy Rower na Osiedlu Witosa
Wnioskodawca: 
Krzysztof Kraus, tel. 502 313 401, 
krzysztof.kraus86@gmail.com
Lokalizacja:  Rejon przystanku Osiedle Witosa Dro-
ga Kochłowicka; Rejon skrzyżowania ul. Obroki i Wi-
tosa; Rejon Pętli przy ul. Kwiatkowskiego.
Wartość zadania:  200 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Transportu
Zadanie przeznaczone do realizacji w trzech lokaliza-
cjach. Ostateczne miejsce usytuowania stacji zostanie 
określone na etapie realizacji projektu. Pozostałe lo-
kalizacje stacji nie mogą być zrealizowane z przyczyn 
terenowych (ingerencja w zieleń) lub technicznych 
(brak miejsca na bezpieczne i zgodne z przepisami 
usytuowanie stacji). 
Opis zadania: 
 Dzielnicowy Rower na Osiedlu Witosa przesiądźmy się 
na rowery. Nowe stacje roweru miejskiego, opasujące 
nasze osiedle, pomogą nam zrezygnować z samocho-
du w komunikacji wewnątrz dzielnicy oraz pozwolą na 
lepsze skomunikowanie górnej i dolnej części osiedla.

L8/11/VII
Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy 
Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. Stanisława Ligonia dostępnej dla miesz-
kańców Osiedla Witosa
Wnioskodawca: 
Paweł Pietrasik
Lokalizacja:  ul. Wincentego Witosa 23
Wartość zadania:  231 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Szkoła Podstawowa nr 33. 
Opis zadania:  Aby uatrakcyjnić pobyt dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych na terenie sportowo-
-rekreacyjnym (placach zabaw, miasteczku ruchu 
drogowego i boiskach), chcemy zbudować strefę 
rekreacyjną z urządzeniami mini fitness dla dzieci 
i fitness dla młodzieży i dorosłych. Poza tym wró-
cimy do przeszłości i zaproponujemy naszym dzie-
ciom poziome gry planszowe i matematyczne na na-
wierzchni bezpiecznej. Strefę tą wyposażamy także 
w stoły do ping-ponga. Nasadzimy krzewy i kwiaty, 
zamontujemy ławeczki aby móc odpocząć po ćwi-
czeniach wśród zieleni.

 
Jednostka Pomocnicza nr 9 
Osiedle Tysiąclecia 

L9/01/VII
Zakup stołu multimedialnego z wbudowanym An-
droidem i komputerem z Windows oraz organizacja
spotkań autorskich dla F14 MBP
Wnioskodawca: 
Barbara Narożny, e-mail: filia14@mbp.katowice.pl
Lokalizacja:  Filia nr 14, ul. Piastów 20
Wartość zadania:  24 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania:  Spotkania autorskie organizowane 
w filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowi-
cach (os. Tysiąclecia) wzbogacą ofertę naszej osiedlo-
wej biblioteki. Zakup multimedialnego stołu uatrak-
cyjni działalność kulturalno - oświatową placówki.

L9/02/VII
Przyjemność czytania na Tauzenie - zakup nowości 
wydawniczych (książki, audiobooki, gry planszowe)
dla Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach
Wnioskodawca:  
Katarzyna Piasecka, 
e-mail: katarzynapia1000@gmail.com
Lokalizacja: Filia nr 14, ul. Piastów 20
Wartość zadania:  20 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
Zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki, 
gry planszowe) uwzględniający różnorodne potrzeby 
i preferencje mieszkańców naszej dzielnicy. Biblio-
teka zaopatrzy się w poszukiwane przez czytelni-
ków bestsellery powieściowe, pięknie ilustrowane 
książki dla dzieci. Zakupi też do swoich zbiorów gry 
planszowe. Zadanie uwzględnia też potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami (książki z dużym drukiem, 
audioksiążki).

L9/03/VII
Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobo-
oków), organizacja spotkań autorskich i prelekcji 
tematycznych oraz doposażenie czytelni
Wnioskodawca:  
Katarzyna Napora
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 
25,ul. Bolesława Chrobrego 2
Wartość zadania:  25 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
 Zakup książek i audiobooków z literatury pięknej, 
popularnonaukowej dla dorosłych, dzieci i młodzie-
ży. Organizacja spotkań kulturalno-oświatowych dla 
wszystkich grup wiekowych. Doposażenie czytelni 
- zakup krzeseł i ekranu projekcyjnego.

L9/04/VII
Rewitalizacja terenu przy budynku 
Piastów 11 i Przedszkola nr 57
Wnioskodawca: 
Jan Mól
Lokalizacja: ul. Piastów 11
Wartość zadania:  312 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 5 tys. zł.
Opis zadania: 
 Remont nawierzchni placu manewrowego i wyzna-
czenie drogi pożarowej i około 10 miejsc postojowych 
dla samochodów. Budowa dodatkowych miejsc po-
stojowych dla samochodów. Budowa chodnika od ul. 
Piastów do przedszkola i miejsc postojowych dla sa-
mochodów przy drodze. Zdjęcie trylinki, wyrównanie 
powierzchni i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, 
wyznaczenie drogi pożarowej i miejsc postojowych 
dla samochodów. Przygotowanie podłoża między 
drzewami i wykonanie miejsc postojowych i drogi 
dojazdowej. Wykonanie podłoża i ułożenie chodnika.

L9/05/VII
Widoczny pieszy – Lampy doświetlające przejścia. 
Katowice Osiedle Tysiąclecie Bezpieczne przejście 
dla pieszych to Twój spokojny powrót do domu
Wnioskodawca: 
Jacek Pytel, 606 371 311, jacek.pytel@interia.pl
Lokalizacja:  
Przejścia dla pieszych w ciągu ul. Piastów
Wartość zadania:  277 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 2 tys. zł.
Opis zadania: 
W ramach zadania należy doświetlić przejścia dla pie-
szych: w rejonie bloku przy ulicy Piastów 3 – wejście 
do Parku Śląskiego, w rejonie bloku przy ulicy Piastów 
5, w rejonie bloku przy ulicy Piastów 11, w rejonie 
bloku przy ulicy Piastów 22, w rejonie bloku przy 
ulicy Piastów 24, w rejonie bloku przy ulicy Piastów 
26, w rejonie skrzyżowania ulic Piastów i Bolesława 
Krzywoustego, w rejonie wejścia głównego do ośrod-
ka wodnego „Maroko”, w rejonie bloku przy ulicy 
Mieszka I 15 (skrzyżowanie ulicy Piastów i Bolesława 
Krzywoustego)

L9/06/VII
Widoczny pieszy – Lampy doświetlające przejścia. 
Katowice Osiedle Tysiąclecie Bezpieczne przejście 
dla pieszych to Twój spokojny powrót do domu - 
ulica Mieszka I Wnioskodawca: 
Jacek Pytel, 606 371 311, jacek.pytel@interia.pl
Lokalizacja:  
Przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mieszka I Wartość 
zadania:  154 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 2,2 tys. zł.
Opis zadania: 
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Mieszka 
I w Katowicach poprzez doświetlenie 5 przejść dla pie-
szych - zainstalowanie dodatkowych urządzeń oświe-
tleniowych (typowych dla przejść dla pieszych – lamp 
oświetleniowych LED wraz z oprawą i okablowaniem)

L9/07/VII
Widoczny pieszy – Lampy doświetlające przejścia. 
Katowice Osiedle Tysiąclecie Bezpieczne przejście 
dla pieszych to Twój spokojny powrót do domu - 
ulica Tysiąclecia
Wnioskodawca: 
Jacek Pytel, tel.606 371 311, jacek.pytel@interia.pl
Lokalizacja: 
Przejścia dla pieszych w ciągu ul. Tysiąclecia
Wartość zadania:  338 800,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 4,9 tys. zł.
Opis zadania: 
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulicy: Tysiąc-
lecia w Katowicach. Doświetlenie 11 przejść dla pie-
szych poprzez zainstalowanie dodatkowych urządzeń 
oświetleniowych (typowych dla przejść dla pieszych – 
lamp oświetleniowych LED wraz z oprawą i okablowa-
niem). W ramach zadania należy doświetlić przejścia 
w następujących lokalizacjach w rejonie bloku przy 
ul. Tysiąclecia 1, 4, 6, 21, 33, 86, 78, w rejonie pętli 
autobusowej na Tysiącleciu Górnym.

L9/08/VII
Widoczny pieszy – Lampy doświetlające przejścia. 
Katowice Osiedle Tysiąclecie Bezpieczne przejście 
dla pieszych to Twój spokojny powrót do domu - 
ulica Bolesława Chrobrego
Wnioskodawca: 
Jacek Pytel, 606 371 311, jacek.pytel@interia.pl
Lokalizacja: Przejścia dla pieszych w ciągu 
ul. Bolesława Chrobrego
Wartość zadania:  184 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 2,6 tys. zł.
Opis zadania: 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Bolesła-
wa Chrobrego w Katowicach. Doświetlenie 26 przejść 
dla pieszych poprzez zainstalowanie dodatkowych 
urządzeń oświetleniowych (typowych dla przejść dla 
pieszych – lamp oświetleniowych LED wraz z oprawą 
i okablowaniem). W ramach zadania należy doświetlić 
przejścia w następujących lokalizacjach w rejonie 
bloku przy ulicy Bolesława Chrobrego 29, 31, 32, 37, 
w rejonie bloku przy ulicy Bolesława Chrobrego 43

L9/09/VII
Widoczny pieszy – Lampy doświetlające przejścia. 
Katowice Osiedle Tysiąclecie Bezpieczne przejście 
dla pieszych to Twój spokojny powrót do domu - 
ulica Ułańska
Wnioskodawca: 
Jacek Pytel, tel.606 371 311, jacek.pytel@interia.pl
Lokalizacja: 
Przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ułańskiej
Wartość zadania:  154 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 2,2 tys. zł.
Opis zadania: 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Ułań-
skiej w Katowicach. Doświetlenie 5 przejść dla pie-
szych poprzez zainstalowanie dodatkowych urządzeń 
oświetleniowych (typowych dla przejść dla pieszych 
– lamp oświetleniowych LED wraz z oprawą i oka-
blowaniem). W ramach zadania należy doświetlić 
przejścia w następujących lokalizacjach w rejonie 
bloku przy ul. Ułańskiej 5, 6, 9, 11, 16.
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L9/10/VII
Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 66 
w Katowicach – „Gry i zabawy pod szkolną chmur-
ką”
Wnioskodawca:  
Bożena Głód, bozenaglod@o2.pl
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza 
Korczaka,ul. Bolesława Krzywoustego 7
Wartość zadania: 288 500,00 zł
Uwagi:  
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Szkoła Podstawowa nr 66.
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 nawierzch-
ni asfaltowej, zakupu i montażu piłkochwytów, za-
kupu dwóch stołów betonowych do gry w szachy, 
zakupu stołu betonowego do gry w tenisowa sto-
łowego, zakupu dwóch stołów betonowych do gry 
piłkarzyki, zakupu i montażu 6 sztuk ławek stalowych 
bez oparcia, zakupu i montażu 4 sztuk betonowych 
okrągłych koszy na śmieci, zakupu i montażu tablicy 
informacyjnej.

L9/11/VII
Modernizacja boiska do koszykówki w rejonie blo-
ków przy ul. Piastów 5, 7, 9 i 11 w Katowicach
Wnioskodawca:  
Jacek Pytel, 606 371 311, jacek.pytel@interia.pl
Lokalizacja: 
Boisko do koszykówki zlokalizowane jest pomiędzy 
blokami nr 5,7,9 i 11 przy ul. Piastów
Wartość zadania:  432 850,00 zł
Uwagi: 
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy rocz-
ny koszt utrzymania określono na kwotę ok. 7 tys. zł.
Opis zadania: 
Projekt dotyczy kompleksowej modernizacji boiska 
do koszykówki zlokalizowanego w rejonie bloków przy 
ulicy Piastów 5,7,9 i 11 w Katowicach. Modernizacja 
zakłada: wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej 
na poliuretanową, montaż oświetlenia, zakup koszy 
montowanych w podłożu wyposażonych w tablicę ze 
szkła akrylowego, zakup piłkochwytów (ogrodzenia 
spełniającego wymogi bezpieczeństwa).

L9/14/VII
Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia 
w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąc-
lecia 84 i Tysiąclecia 80
Wnioskodawca:  
Jacek Pytel, 
606 371 311, 
mail: jacek.pytel@interia.pl
Lokalizacja: W ciągu ul. Tysiąclecia na odcinku od 
bloku w rejonie ul. Tysiąclecia 84 do wjazdu na te-
ren parkingu strzeżonego w rejonie bloku przy ul. 
Tysiąclecia 80
Wartość zadania:  137 115,00 zł
Uwagi: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy rocz-
ny koszt utrzymania to ok. 9 tys. zł.
Opis zadania: 
 W ramach zadania planuje się wybudowanie ok. 12 
miejsc postojowych z kostki betonowej lub płyty ażu-
rowej w ciągu ulicy Tysiąclecia na odcinku od ulicy Ty-
siąclecia 84 do wjazdu na parking w rejonie bloku przy 
ulicy Tysiąclecia 80. To inwestycja szczególnie ważna 
dla mieszkańców osiedla, którzy od lat borykają się 
niedoborem miejsc parkingowych, zajmowanych za-
równo przez mieszkańców oraz osoby przyjeżdżające 
w celach zawodowych oraz rekreacyjnych do Parku 
Śląskiego.

L9/15/VII
Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia 
w Katowicach na odcinku od wjazdu na parking 
strzeżony w rejonie bloku przy ul. Tysiąclecia do 
ronda Frydrychowicza
Wnioskodawca:  
Jacek Pytel, 606 371 311, jacek.pytel@interia.pl
Lokalizacja:  Ciąg ul. Tysiąclecia na odcinku od 
wjazdu na parking strzeżony w rejonie bloku przy ul. 
Tysiąclecia 80 do ronda Frydrychowicza
Wartość zadania:  142 560,00 zł

Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy rocz-
ny koszt utrzymania to ok. 9 tys. zł.
Opis zadania: 
 W ramach zadania planuje się wybudowanie 14 
miejsc postojowych z kostki betonowej lub płyty 
ażurowej w ciągu ulicy Tysiąclecia na odcinku od 
wjazdu na parking strzeżony w rejonie bloku przy 
ulicy Tysiąclecia 80 do ronda Frydrychowicza na po-
wierzchni około 288 m

L9/17/VII
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i zapewnienie 
ciągłości infrastruktury rowerowej w sąsiedztwie 
pawilonów handlowych przy Al. Bolesława Krzywo-
ustego 3 i 5
Wnioskodawca:  
Piotr Latusek, 787 921 867 latusekpiotr@gmail.com, 
Lokalizacja: Al. Bolesława Krzywoustego 3-5, 
Pl. Ronalda Regana
Wartość zadania:  139 838,00 zł
Uwagi: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 17 tys. zł.
Opis zadania: 
W okolicy pawilonów handlowych przy Al. Krzywo-
ustego część ciągu pieszo-rowerowego przeznaczona 
dla rowerów przebiega tuż przed sklepami. Stwarza 
to niebezpieczeństwo zarówno dla pieszych, jak i dla 
rowerzystów. Formalnie ciąg pieszo-rowerowy kończy 
się teraz przed pawilonami i obok sklepów jest to już 
chodnik. Celem wniosku jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa i wygody pieszych, przy jednoczesnej poprawie 
sytuacji rowerzystów. 

L9/18/VII
Aktywnie na Maroko 2.0. 
Zajęcia rekreacyjne kajak polo
Wnioskodawca:  
Aleksandra Knapik, olakn@gmail.com
Lokalizacja: ul. Piastów 17
Wartość zadania:  42 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Opis zadania:   Zakup 10 kajaków z wyposażeniem. 
Godziny instruktorskie (96h). Powyższe zadanie ma 
służyć aktywizacji społeczności.

L9/20/VII
Aktywnie przy Maroko. Street workout, dziecięca 
strefa aktywności
Wnioskodawca:  
Adam Baryła, adambaryla31@gmail.com
Lokalizacja: ul. Piastów 17 
Wartość zadania:  250 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 23 tys. zł.
Opis zadania:  Siłownia, street workout na wolnym 
powietrzu zlokalizowana będzie przy stawie Maroko. 
Street workout czyli ćwiczenia z własną masą ciała. 
Do wykonania potrzebne będzie przygotowanie na-
wierzchni (wycięcie drzewa, wykarczowanie krzaków, 
przygotowanie bezpiecznej powierzchni),  przymoco-
wanie urządzeń oraz ogrodzenie. W mojej wizji pro-
jektu "Aktywnie przy Maroko" nie może zabraknąć 
takich elementów jak: urządzenie Małpi tor, urządze-
nia do trenowania Street Workout'u czy stołu do gry 
w piłkarzyki.

L9/21/VII
Utwardzenie przedeptania w rejonie ul. Tysiąclecia 
90 poprzez budowę chodnika i schodów tereno-
wych
Wnioskodawca:  
Agnieszka Piątek, agnie.piatek@gmail.com
Lokalizacja: ul. Tysiąclecia 90 
Wartość zadania:  25 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 1 tys. zł.
Opis zadania:  Projekt "Utwardzenie przedeptania 
w rejonie ul. Tysiąclecia 90 poprzez budowę chodnika 
i schodów terenowych" ma na celu budowę chodnika 
w miejscu wielokrotnie wnioskowanym przez miesz-
kańców, stanowiącym bardzo mocno uczęszczane 
przedeptanie od ulicy Tysiąclecia 90, między innymi 
w kierunku przystanku autobusowego. Przedmioto-
wa inwestycja była rozważana przy obecnie przygoto-
wanej budowie parkingu w rejonie ul. Tysiąclecia 86a, 
jednak nie wystarczyło na nią środków finansowych.

L9/22/VII
Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych 
zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia
Wnioskodawca:  
Agnieszka Piątek, agnie.piatek@gmail.com
Lokalizacja:  ul. Tysiąclecia, między Rondem Sy-
biraków a Rondem Karola Stryji
Wartość zadania:  462 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy rocz-
ny koszt utrzymania to ok. 30 tys. zł.
Opis zadania: 
Ogród sensoryczny jest miejscem gdzie rośliny, dobra-
ne tak, aby pobudzić zmysły odwiedzającego, są na 
wyciągnięcie ręki, dostarczając wrażeń zmysłowych, 
uspokajając, odprężając ale też pobudzając fascynację 
światem przyrody, dlatego jest bardzo cenną atrak-
cją dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu 
przewidziano uprzątnięcie terenu, nasadzenia zieleni 
niskiej i wysokiej, nasadzenia roślinności stymulującej, 
wykonanie chodników z kostki brukowej, ścieżek z na-
wierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, ścieżek 
sensorycznych, ustawienie urządzeń sensorycznych, 
ławek, koszy na śmieci, stołów piknikowych oraz za-
daszonej altanki drewnianej z huśtawką.

L9/24/VII
Budowa chodnika na Skwerze Piastów Śląskich
Wnioskodawca:  Jacek Pytel, jacek.pytel@interia.
pl, tel. 606 371 311
Lokalizacja: Skwer Piastów Śląskich 
Wartość zadania:  31 680,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie powstałe z połączenia z projektem L9/19/VII 
autorstwa Pana Tomasza Barona. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 3 tys. zł.
Opis zadania: 
Zadanie ma na celu budowę chodnika na Skwerze Pia-
stów Śląskich pomiędzy przystankami autobusowymi 
Park Śląski Ogród Zoologiczny i Osiedle Tysiąclecia 
Zoo. Obecnie pomiędzy przystankami wydeptana jest 
ścieżka, która psuje wygląd wyremontowanego skwe-
ru. Chodnik mógłby zostać wykonany z nawierzchni 
naturalnej przepuszczalnej (na przykład takiej jak przy 
Muzeum Śląskim). Dzięki temu woda opadowa mogła-
by się wchłaniać, co jest istotne ze względu na coraz 
częstsze susze. Do zakresu robót należy włączyć re-
kultywację pasów zieleni po obu stronach chodników.

Jednostka Pomocnicza nr 10 
Dąb

L10/01/VII
Biblioteka – miejsce dla całej rodziny: nowości 
wydawnicze dla filii nr 17 (książki, audiobooki, gry 
planszowe). Doposażenie filii i dofinansowanie 
warsztatów „Kreatywna Biblioteka”
Wnioskodawca:  
Ewa Włoka, e-mail: bodlabiblioteki@gmail.com, 
tel. 694 424 510
Lokalizacja: 
Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 17, ul. Krzyżowa 1
Wartość zadania:  25 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury | dysponentem środków 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Pu-
bliczna.
Opis zadania: 
 Poprzez zakup nowych książek, audiobooków i gier 
planszowych wzbogacimy ofertę naszej filii, spełni-
my oczekiwania nowych czytelników i graczy. Dzięki 
pozyskanym funduszom możliwa będzie kontynuacja 
spotkań z artystami w ramach zajęć „Kreatywna Bi-
blioteka” oraz zakup nowych, ciekawych materiałów 
plastycznych i dekoracyjnych. Chciałybyśmy również 
stworzyć w bibliotece miejsce, w którym czytelnik – 
senior wygodnie usiądzie i zaczyta się.

L10/02/VII
Przejazd rowerowy przez ul. Ściegiennego w biegu 
drogi rowerowej wzdłuż ul. Chorzowskiej
Wnioskodawca: 
Grzegorz Ossoliński, e-mail: ossol@wp.pl
Lokalizacja: Przejście dla pieszych na ul. Ściegien-
nego będące częścią skrzyżowania z ul. Chorzowską
Wartość zadania:  200 000,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów | Zadanie o charakte-
rze dwuletnim. Szacunkowy roczny koszt utrzyma-
nia to ok. 5 tys. zł.

Opis zadania:   Wykonanie przejazdu dla ro-
werzystów wraz z poszerzeniem przejścia dla 
pieszych przy ul. Ściegiennego będącego czę-
ścią skrzyżowania z ul. Chorzowską. Przejazd dla 
rowerzystów połączy istniejącą drogę dla ro-
werów biegnącą przez teren Silesia City Center 
z ciągiem pieszo-rowerowym biegnącym wzdłuż  
ul. Chorzowskiej. Ułatwi to ruch pieszych na przej-
ściu oraz zapewni odpowiednią szerokość łączonego 
przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych zgodną 
z obowiązującymi przepisami. Przejazd należy wypo-
sażyć w detekcję rowerzystów.

L10/03/VII
Budowa chodnika w dzielnicy Dąb z kostki bruko-
wej od placu amfiteatralnego MDK Koszutka - Filia 
Dąb do skwerku, a dalej do budynku przy ul. Jabło-
niowej 54 na Osiedlu Ściegiennego
Wnioskodawca: 
Jerzy Syrkiewicz, 
jerzy.syrkiewicz@gmail.com
Lokalizacja: 
amfiteatr MDK Koszutka - Filia Dąb przy ul. Krzyżo-
wej - budynek przy ul. Jabłoniowej 54 na Osiedlu 
Ściegiennego
Wartość zadania:  50 200,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów | Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 6 tys. zł.
Opis zadania: 
Wykonanie chodnika z kostki brukowej w dzielnicy 
Dąb od placu amfiteatralnego MDK Koszutka - Filia 
Dąb do skwerku, a dalej do budynku przy ul. Jabło-
niowej 54, poprawi obecne odbywające się po terenie 
zielonym dojście młodzieży do Szkoły Podstawowej 
Nr 19 przy ul. Krzyżowej, dojście uczestnikom imprez 
i spotkań do MDK Koszutka - Filia Dąb, a mieszkań-
com Osiedla Ściegiennego lepsze dojście do skwerku 
zielonego oraz do przystanków autobusowych i placu 
targowego przy ul. Agnieszki.

L10/04/VII
Dębowa Scena 2021 - bezpłatne spektakle teatralne 
dla mieszkańców
Wnioskodawca:  
Jolanta Mackiewicz, jmackiewicz@konto.pl
Lokalizacja:  Miejski Dom Kultury "Koszutka" filia 
"Dąb" 
ul. Krzyżowa 1
Wartość zadania:  65 000, 00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Koszutka".
Opis zadania: 
Projekt ma umożliwić bezpłatne uczestnictwo miesz-
kańców w spektaklach teatralnych w Miejskim Domu 
Kultury "Koszutka" filia "Dąb". Różnorodność zapewni 
zaproszenie do współpracy profesjonalnych aktorów 
oraz grupy teatralne związane z odmiennymi scenicz-
nym i działaniami artystycznymi, organizującymi: 
spektakle, monodramy, kabarety i inne teatralne 
działania sceniczne dla szerokiego grona odbiorców - 
zarówno dla dorosłych, jaki dla dzieci oraz młodzieży. 
Zakłada się zrealizowali nie mniej niż pięć wydarzeń 
scenicznych.

L10/06/VII
Zwolnij! Bezpieczna droga w dzielnicy Dąb dzięki 
radarowym wyświetlaczom prędkości
Wnioskodawca: 
Grzegorz Łagódka, grzeslagodka@wp.pl
Lokalizacja: dzielnica Dąb
Wartość zadania:  126 000,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 1,5 tys. zł. 
Opis zadania: 
Zakup oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędko-
ści w ilości 7 szt. w dzielnicy Dąb. Celem tego zadania 
jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w dzielnicy Dąb. Do realizacji tego założenia przewi-
dziano tablice radarowe montowane na dedykowa-
nych słupach, zasilanych z systemu fotowoltaicznego. 
Do montażu tablic wytypowano miejsca, w których 
jest niebezpiecznie z uwagi na dużą nasilenie ruchu 
drogowego. Przewidziano w wyznaczonych miejscach 
montaż po jednej lub dwóch tablicach, odpowiednio 
dla każdego z kierunków ruchu.
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L10/08/VII
Utworzenie nowych miejsc postojowych na terenie 
Osiedla Ducha
Wnioskodawca: 
Adam Bomba, tel. 32 606 17 50
Lokalizacja:  1. Wzdłuż ul. Błękitnej od strony 
ogródków przydomowych między blokami ul. Jasna 
21 a Dobra 19; 2. Wzdłuż ul. Błękitnej tylnej przy 
drodze dojazdowej do budynku Błękitna 6a
Wartość zadania:  235 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 13,5 tys. zł.
Opis zadania:  Budowa miejsc postojowych wzdłuż 
ul. Błękitnej (od strony ogródków przydomowych 
między budynkami Jasna 21 i Dobra 19) - parkowa-
nie równoległe do ulicy; wzdłuż ul. Błękitnej tylnej 
(przy drodze dojazdowej do budynku Błękitna 6A) - 
parkowanie prostopadłe do ulicy.

L10/09/VII
Wymiana i rozbudowa piłkochwytów przy głównym 
boisku do piłki ręcznej i zakup dwóch tablic interak-
tywnych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 
w Katowicach ul. Sportowa 29
Wnioskodawca: 
Jolanta Bryk - Cieplok
Lokalizacja: ul. Sportowa
Wartość zadania:  100 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1. 
Zadanie będzie dostępne dla mieszkańców w dni 
powszednie: 17.00-20.00, w soboty i niedziele: 10.00-
20.00, w okresie wakacji: 10.00-20.00. 
Opis zadania:  Celem zadania jest wymiana sta-
rych piłkochwytów na nowe przy głównym boisku 
do piłki ręcznej oraz zakup dwóch tablic interak-
tywnych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 
w Katowicach przy ul. Sportowej 29. Piłkochwyty za-
pewnią dzieciom bezpieczeństwo podczas zabawy 
na boisku a tablice interaktywne sprawią, że nauka 
stanie się przyjemnością i zabawą!

Jednostka Pomocnicza nr 11 
Wełnowiec – Józefowiec  

L11/01/VII
Obchody „Dni Wełnowca – Józefowca 2021”
Wnioskodawca: 
Jarosław Caputa, e-mail: jaroslawcaputa@interia.pl, 
tel. 505 324 399
Lokalizacja:  MOSiR „Kolejarz”, ul. Alfreda 1
Wartość zadania:  15 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Koszutka". W ramach zadania 
zrealizowana zostanie jedynie część dotycząca kon-
certów zespołów muzycznych (honoraria, tantiemy).
Opis zadania: 
Zorganizowanie jednodniowego festynu środowisko-
wego dla mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-Józe-
fowiec w miesiącu czerwcu 2021 r. na terenie Miej-
skiego 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, przedszko-
li, harcerze oraz artyści z Miejskiego Domu Kultury 
"Koszutka").

L11/02/VII
Zakup książek i audiobooków 
oraz wyposażenie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Filii nr 6 w Katowicach
Wnioskodawca:  
Anna Jacher
Lokalizacja:  Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6, 
ul. Bytomska 8a
Wartość zadania:  20 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania:  Zakup książek i audiobooków dla 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowi-
cach. Zakup wyposażenia Letniego Ogródka Literac-
kiego. Zakup odkurzacza.

L11/03/VII
Wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy bu-
dynkach ul. Nowowiejskiego 4F-4J

Wnioskodawca: 
Piotr Zuberek, 
wspolnoty@elspyra.pl
Lokalizacja: ul. Nowowiejskiego 4F-4J
Wartość zadania:  341 629,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 2 tys. zł. Realizacja zadania 
będzie wymagała ingerencji w zieleń, która zostanie 
zrekompensowana nasadzeniami zastępczymi.
Opis zadania: 
Wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy bu-
dynku ul. Nowowiejskiego 4 i 4F-4J. Poszerzenie par-
kingu przed klatkami 4I i 4J wraz z wycięciem drzew. 
Oznaczeniem miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

L11/04/VII
Nasza przyjazna szkoła – adaptacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Ka-
towicach do potrzeb uczniów
Wnioskodawca: 
Izabela Kornecka
Lokalizacja:  
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego, 
ul. Krzyżowa 12 
Wartość zadania:  121 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Szkoła Podstawowa nr 19. Szacunkowa wartość za-
dania została zwiększona ze względu na konieczność 
dostosowania kosztorysu do szacowanych cen ryn-
kowych w roku 2021.
Opis zadania: 
Zadanie będzie polegać na dostosowaniu budynku do 
potrzeb uczniów poprzez modernizację i renowację 
szatni szkolnej i zaadaptowanie jej na salę gimna-
styczną dla uczniów klas 1-3 oraz na wyposażeniu 
szkoły w zamykane szafki na książki, odzież i obuwie 
dla wszystkich uczniów. 

L11/06/VII
Stacja roweru miejskiego w obrębie Skweru Walen-
tego Fojkisa
Wnioskodawca: 
Piotr Kornasiewicz, piotr.kornasiewicz@gmail.com
Lokalizacja:  skwer Walentego Fojkisa
Wartość zadania:  65 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Transportu
Ostateczna lokalizacja stacji na skwerze Walentego 
Fojkisa zostanie określona na etapie realizacji zadania. 
Miasto Katowice do tej pory nie otrzymało stanowiska 
GZM w sprawie uruchomienia metropolitalnego sys-
temu rowerów miejskich.  Szacunkowy roczny koszt 
utrzymania to ok. 60 tys. zł.
Opis zadania: 
Nowa stacja będzie uzupełnieniem już istniejących 
punktów wypożyczenia roweru miejskiego w dziel-
nicy. Najbliższa istniejąca stacja znajduje się 750 m 
od wskazanego miejsca. Inwestycje nowych dróg 
rowerowych wzdłuż al. Korfantego, od granicy z Sie-
mianowicami do okolic ul. Konduktorskiej oraz wzdłuż 
nowej ulicy łączącej al. Korfantego z ul. Stęślickiego 
umożliwią wygodny przejazd ze skweru Fojkisa w kie-
runku Siemianowic oraz centrum Katowic.

L11/07/VII
Poprawa bezpieczeństwa w Lasku Alfreda
Wnioskodawca: 
Rafał Wyszyński
Lokalizacja:  
Odcinek ul. Lasek Alfreda od skrzyżowania 
z ul. Daszyńskiego do bramy wjazdowej KS 
Kolejarz 24
Wartość zadania:  1 430,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Opis zadania: 
Projekt polega na montażu dwóch słupków drogo-
wych na ulicy biegnącej pomiędzy Laskiem Alfreda 
a osiedlem przy ul. Daszyńskiego. Dzięki temu ogra-
niczony zostanie ruch samochodowy, a tym samym 
zwiększy się bezpieczeństwo wśród osób spacerują-
cych tym odcinkiem. Dodatkowo, przed wjazdem na 
ten odcinek drogi po obu stronach postawiony zosta-
nie znak drogowy informujący o drodze bez przejazdu. 
Pozwoli to uniknąć problemu osobom jeżdżącym na 
pamięć oraz zmusi kierowców do przejazdu pobliskim 
odcinkiem biegnącym przy Kolonii Alfreda, który po-
wstał z myślą o samochodach.

L11/09/VII
Szczecińska do naprawy!
Wnioskodawca: 
Marek Świtała, 
marekmateusz.switala@gmail.com, 
tel. 737 494 512
Lokalizacja:  Jezdnia wzdłuż bloku Szczecińska 18 
i częściowo między blokami Szczecińska 18-Szcze-
cińska 16 w zakresie wskazanych działek, plac dojaz-
dowo-parkingowy przy Szczecińskiej 16a w zakresie 
wskazanych działek.
Wartość zadania:  120 000,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 20 tys. zł.
Opis zadania: 
Zadanie zakłada renowację zniszczonej nawierzchni 
jezdni wzdłuż bloku Szczecińska 18 oraz renowację 
zniszczonej nawierzchni placu dojazdowo-parkingo-
wego przy Szczecińskiej 16a.

L11/10/VII
Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejące-
go placu zabaw mieszczącego się przy ulicy Mikusiń-
skiego w Katowicach
Wnioskodawca: 
Izabela Weselska, 
iza.weselska@gmail.com
Lokalizacja: 
ul. Mikusińskiego
Wartość zadania:  346 000,00 zł
Uwagi:  
Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 15 tys. zł.
Opis zadania: 
Celem projektu jest rozbudowa, modernizacja i do-
posażenie istniejącego placu zabaw, aby uatrakcyjnić 
dzieciom przebywanie na świeżym powietrzu. Działa-
nia będą obejmować demontaż obecnie istniejących 
urządzeń i architektury, zagospodarowanie terenu 
(poszerzenie o ewentualny nowy obszar w granicach  
wyznaczonych  możliwości) oraz montaż nowych 
urządzeń zabawowych i sprawnościowych.

L11/11/VII
"Bezpieczna Zebra" - inteligentne systemy doświe-
tlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Wełnowiec-
-Józefowiec
Wnioskodawca:  
Łukasz Hankus, 
hankuslukasz7@gmail.com
Lokalizacja:  
1. Słoneczna/Ściegiennego 43, 2. Szczecińska 30, 
3. Szczecińska 18-Auchan, 4. Szczecińska 2-Kościół, 
5. Józefowska 83, 6. Józefowska 113, 7. Józefowska 
20, 8. Słoneczna 25, 9. Słoneczna 65, 10. Korfantego 
121, 11. Ściegiennego/Szczecińska, 12. Józefowska 52
Wartość zadania:  346 482,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 15 tys. zł.
Opis zadania: 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pie-
szych na 12 wybranych przejściach w dzielnicy Weł-
nowiec-Józefowiec. Projekt ten zakłada montaż 10 
inteligentnych systemów doświetlenia przejść dla pie-
szych lampami typu LED. Dodatkowo dla 2 lokalizacji, 
w pobliżu szkół podstawowych, projekt przewiduje 
montaż inteligentnego systemu aktywnego przejścia 
dla pieszych, który informuje kierowcę za pomocą 
systemu pulsujących świateł o osobie znajdującej się 
na przejściu dla pieszych.

L11/12/VII
Wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy bu-
dynkach ul. Nowowiejskiego 4F-4J
Wnioskodawca: 
Piotr Zuberek, 
wspolnoty@elspyra.pl
Lokalizacja: 
ul. Nowowiejskiego 4F-4J
Wartość zadania:  341 629,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 2 tys. zł. Realizacja zadania 
będzie wymagała ingerencji w zieleń, która zostanie 
zrekompensowana nasadzeniami zastępczymi.
Opis zadania:  Wykonanie remontu nawierzchni 

parkingu przy budynku ul. Nowowiejskiego 4 i 4F-4J. 
Poszerzenie parkingu przy przed klatkami 4I i 4J wraz 
z wycięciem drzew. Oznaczenie miejsc dla osoby nie-
pełnosprawnej.

Jednostka Pomocnicza nr 12 
Koszutka 

L12/01/VII
PsotLand czyli Gaj dla Merdających Ogonów!
Wnioskodawca: 
Marcin Wesoły, e-mail: napa@op.pl
Lokalizacja:  Zielony teren rozpoczynający się po-
między budynkami stojącymi przy ul. Grabowej 1 
i Grabowej 1 D. Obszar jest na delikatnym wzgórzu, 
skierowanym w stronę ul. Jesionowej 15
Wartość zadania:  115 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Zadanie powstałe z połączenia z projektem L12/17/
VII autorstwa Pani Doroty Blindy. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 7 tys. zł.
Opis zadania: 
Psotland to ogrodzony i schowany pod cieniem 
drzew wybieg dla psów z bezpiecznym, podwójnym 
wejściem. Znajdzie się na nim kilka przyrządów do 
zabawy i treningów oraz zielony teren, gdzie psia-
ki będą mogły gonić za piłką lub trenować sztuczki 
z opiekunem. Będzie również mały wodopój oraz 
dwie ławki i kosz na śmieci/odchody. Wybieg będzie 
tuż przy dróżce, która prowadzi w stronę Parku Weł-
nowieckiego.

L12/02/VII
Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie
Wnioskodawca: 
Marcin Zawadzki - NaprawiaMY Koszutkę
e-mail: naprawiamykoszutke@gmail.com
Lokalizacja:  ul. Misjonarzy Oblatów MN, Iłłakowi-
czówny, Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka, Wyszyń-
skiego, Górnika,Katowicka, Chorzowska-Deptak
Wartość zadania:  265 000,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 5 tys. zł.
Opis zadania: 
Celem projektu jest rozpoczęcie kompleksowej wy-
miany oświetlenia ulicznego w całej dzielnicy Koszut-
ka. Stare, nieefektywne, prądożerne lampy sodowe 
ustąpią miejsca efektywnym, energooszczędnym, 
ekologicznym oprawom LED. Tam, gdzie to będzie 
konieczne dołożone zostanie dodatkowe ramię aby 
doświetlić wytypowane (aktualnie tonące w ciemno-
ściach) przejścia dla pieszych.

L12/03/VII
Grażyńskiego 5, 7, 7a - DOkończyMY przebudowę
Wnioskodawca: 
Marcin Zawadzki - NaprawiaMY Koszutkę
e-mail: naprawiamykoszutke@gmail.com
Lokalizacja:  
ul. Grażyńskiego 5, 7, 7a
Wartość zadania:  235 000,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 10 tys. zł
Opis zadania: 
 Ciąg dalszy przebudowy wschodniej części ulicy 
Grażyńskiego od granicy wyremontowanego kom-
pleksowo odcinka (luty-kwiecień 2020) do adresów 
5-7-7a - okolice KAFEJa. Remont będzie polegać na 
kompleksowej przebudowie chodników i jezdni. 
Zamontowana zostanie mała architektura kosze na 
śmieci, ławki oraz powstaną nowe zieleńce z nowymi 
nasadzeniami drzew i krzewów.

L12/04/VII
X. Dunikowskiego - kwiecista uliczka na Koszutce
Wnioskodawca:  
Adrian Szymura, 
e-mail. adrian.szymura@katowice.eu
Lokalizacja:  ul. Dunikowskiego 14-24
Wartość zadania:  112 500,00 zł
Uwagi:  Komunalny Zakład Gospodarki po Mieszka-
niowej Zakres wniosku zmniejszono o "wyburzenie 
z odtworzeniem wlotów/wyjść ewakuacyjnych", gdyż 
wyjścia awaryjne z budowli ochronnych stanowią 
integralną część tych budowli znajdujących się w bu-
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dynkach wspólnot mieszkaniowych. Wyburzenie tych 
obiektów lub ich przebudowa leży w gestii wspólnot, 
dlatego zmniejszono koszt zadania o 50 tys. zł. Szacun-
kowy roczny koszt utrzymania zadania określono na 
ok. 10 tys. zł.
Opis zadania: 
Zadanie zakłada rewitalizację terenów zielonych - 
nasadzenie ozdobnych krzewów wzdłuż betonowego 
muru oraz roślin wieloletnich oraz roślin cebulowych 
na obecnych trawnikach w miejscu skrzyżowania 
alejek (dwa trójkątne trawniki). Usunięcie dotych-
czasowego żywopłotu przy budynku Dunikowskiego 
22. W ramach projektu wymieniona zostanie również 
nawierzchnia ciągu pieszego. Doświetlenie ulicy Du-
nikowskiego - wymiana latarni.

L12/05/VII
Pozyskanie funduszy dla organizacji spotkań autor-
skich i prelekcji tematycznych dla wszystkich grup 
wiekowych. Zakup materiałów dla prowadzonych 
w bibliotece zajęć z dziećmi i warsztatów rękodziel-
niczych z seniorami
Wnioskodawca:  
Anna Mildner, e-mail: anna.mildner@o2.pl, 
tel. 511 838 907
Lokalizacja:  
Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
ul. Grażyńskiego 47
Wartość zadania: 10 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
dysponentem środków na realizację zadania 
będzie Miejska Biblioteka Publiczna. 
Opis zadania: 
Projekt obejmuje dofinansowanie zadań służących 
ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do 
szerokiego grona odbiorców i sprzyjających inte-
gracji lokalnej (spotkania z pisarzami, historykami, 
podróżnikami). W ramach projektu zakupione zostaną 
również materiały edukacyjne i plastyczne przydatne 
do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz warsztatów 
rękodzielniczych z seniorami.

L12/06/VII
Książka bliżej Ciebie i dla Ciebie. Zakup nowości 
wydawniczych do zbiorów Filii nr 11 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach
Wnioskodawca: 
Anna Mildner, 
e-mail: anna.mildner@o2.pl, 
tel. 511 838 907
Lokalizacja:  
Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Grażyń-
skiego 47
Wartość zadania:  17 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
 Zakup nowości wydawniczych w formie książek i au-
diobooków mający na celu zwiększenie ofert czytel-
niczej, edukacyjnej i kulturowej.

L12/07/VII
Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej 
od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej
Wnioskodawca: 
Piotr Latusek, e-mail: latusekpiotr@gmail.com,
telefon: 787 921 867
Lokalizacja: ul. Sokolska od ul. Misjonarzy Oblatów 
do ul. Chorzowskiej
Wartość zadania:  96 200,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy rocz-
ny koszt utrzymania to ok. 2 tys. zł.
Opis zadania: 
Wyznaczenie jednokierunkowych pasów rowerowych 
po obu stronach ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Ob-
latów do ul. Chorzowskiej.

L12/08/VII
Bez klawiszujących płytek - remont nawierzchni 
chodnika na rogu Alei Korfantego i Katowickiej, 
strona nieparzysta
Wnioskodawca: 
Ewa Piskor, tel. 604 950 596; 
profil na FB: Nakręcone na Koszutkę
Lokalizacja:  
Róg Alei Korfantego 
i ul. Katowickiej, na wysokości nr 65
Wartość zadania:  138 600,00 zł

Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim.
Opis zadania: 
 To bardzo uczęszczany trakt pieszy nie tylko miesz-
kańców naszej dzielnicy. Znajduje się na trasie pomię-
dzy przystankiem tramwajowym a autobusowym. 
To droga na targowisko, do szkoły, przychodni. Na-
wierzchnia chodnika wyłożona jest mocno zużytymi 
płytkami, które klawiszują, co powoduje, że łatwo się 
potknąć. A w miejscach wgłębień tworzą się spore 
kałuże. Najwyższa pora, by ten odcinek pokonywać 
bezpiecznie, bez żadnych niemiłych niespodzianek.

L12/09/VII
Rakieta na Rowie (Placu Budnioka) - wskrzeszenie!
Wnioskodawca: 
Paweł Satala
Lokalizacja:   
Plac Zabaw na Placu Park Alojzego Budnioka
Wartość zadania: 110 000,00 zł
Uwagi:  
Zakład Zieleni Miejskiej
Szczegółowa lokalizacja rakiety zostanie ustalona 
na etapie projektowania. Szacunkowy roczny koszt 
utrzymania to ok. 2 tys. zł.
Opis zadania: 
Wskrzeszenie istniejącej do lat 90tych na placu zabaw 
na dzisiejszym Placu Budnioka trzypiętrowej rakiety, 
w wersji linowej.

L12/10/VII
Rewitalizacja podwórka 
przy ulicy Dunikowskiego oraz Okrzei
Wnioskodawca: 
Krzysztof Szłapa
Lokalizacja:  podwórko przy budynkach 
Okrzei 6, 12, 14, 16, 18, Sokolska 68-76, 
Dunikowskiego 20
Wartość zadania:  276 400,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 22,5 tys. zł.
Opis zadania: 
Rewitalizacja obszaru zielonego, przygotowania 
18 miejsc postojowych (o wymiarach 2,5 x 5 m) 
z płyty ażurowej, 3 lampami oświetleniowymi, ob-
szaru śmietnika łącznie z miejscem do składowania 
odpadów wielkogabarytowych (o wymiarach 11,5 x 
2,5 m) oraz renowację chodnika na długości 39 m – 
szerokość 2 m. Dany projekt przewiduje również miej-
sce na możliwą rozbudowę miejsc postojowych jeśli 
przewidziana ilość okazałaby się niewystarczająca.

L12/13/VII
Międzypokoleniowo o Koszutce wczoraj, 
dzisiaj i jutro
Wnioskodawca: 
Halina Konwińska hkonwinska@gmail.com
Lokalizacja:  ul. Ordona 3d, teren Szkoły Podstawo-
wej nr 62 im. Józefa Kocurka
Wartość zadania:  77 500,00 zł
Uwagi: 
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Szkoła Podstawowa nr 62.
Opis zadania:  Ogólnodostępne, nieodpłatne za-
jęcia adresowane do mieszkańców dzielnicy, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i seniorów. Ce-
lem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat obsługi 
komputera, kreatywnego korzystania z TI, w tym 
wykorzystania programów użytkowych. Zajęcia 
mają sprzyjać poszerzaniu wiedzy i umiejętności, 
aktywizowaniu oraz integracji międzypokoleniowej.

L12/15/VII
Koszutka: skwer kultury! Nowa przestrzeń publicz-
na w dzielnicy
Wnioskodawca: 
Adrian Szymura, 
adrian.szymura@katowice.eu
Lokalizacja:  
ul. Grażyńskiego 47
Wartość zadania:  292 028,00 zł
Uwagi:  
Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 20 tys. zł.
Opis zadania: 
 Zadanie ma na celu rewitalizację terenu zielonego 
przy ul. Grażyńskiego 47 – wokół MDK „Koszutka” 
oraz MBP filia nr 11. W ramach zadania przewiduje 
się wykonanie nasadzeń roślin cebulowych na istnie-

jących trawnikach przed budynkiem MBP oraz MDK 
Koszutka, które stworzą łąkę podhalańską. Ponadto 
w ramach projektu przewiduje się podświetlenie 
części drzew, wymianę istniejących latarni, wymianę/
zakup małej architektury, drobne prace kamieniarskie 
(naprawa chodnika).

L12/16/VII
Koszutka - świąteczne iluminacje
Wnioskodawca: 
Adrian Szymura, adrian.szymura@katowice.eu
Lokalizacja:  Skwer Holoubka oraz punkt na cho-
inkę znajdujący się na Placu Grunwaldzkim przy Po-
mniku Rodziny
Wartość zadania:  20 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 3 tys. zł.
Opis zadania: 
Zakup iluminacji świątecznych na latarnie znajdujące 
się na terenie skweru im. Gustawa Holoubka oraz za-
kup dodatkowych ozdób świątecznych na sezonowo 
ustawianą choinkę na placu Grunwaldzkim
 

Jednostka Pomocnicza nr 13 
Bogucice

L13/01/VII
Remont i wyposażenie pracowni artystycznej MDK 
"Bogucice-Zawodzie"
Wnioskodawca: 
Elżbieta Moroń, e-mail: elzbietamoron3@gmail.com
Lokalizacja: ul. Markiefki 44a
Wartość zadania:  57 100,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejski Dom Kultury "Bogucice-Za-
wodzie".
Opis zadania: 
Projekt polega na wykonaniu prac modernizacyjnych 
zwiększających komfort pracy oraz wyposażeniu pra-
cowni plastycznej w Dziale "Bogucice" w sprzęt posze-
rzający ofertę edukacji artystycznej dla mieszkańców 
wszystkich grup wiekowych.

L13/02/VII
Tablice informacyjne dla Bogucic
Wnioskodawca: 
Anna Malik, e-mail: anna_malik@poczta.fm
Lokalizacja:  1. ul. Góreckiego, przy nowo po-
wstającym osiedlu "Pierwsza Dzielnica"; 2. Wejście 
do parku Bogucickiego od strony Muzeum (okolice 
rampy i schodów, nieobjęte rewitalizacją Parku); 3. 
ul. Ścigały, okolice skrzyżowania z ul. Kowalską; 4. 
Okolica skrzyżowania Wrocławskiej i Monte Cas-
sino, przejścia pod Monte Cassino; 5. ul. Puławska 
(Os. Kukuczki); 6. Okolica skrzyżowania Wróblew-
skiego, Normy i Podhalańskiej obok parkingu przy 
Szpitalu i ZSP nr 4; 7. Markiefki obok/zamiast słupa 
ogłoszeń; 8. Wejście na Os. Wajdy - Skwer Augusty-
na Halotty
Wartość zadania:  68 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Opis zadania: 
Zadanie będzie polegało na ustawieniu w Bogucicach 
8 tablic informacyjnych, w których będą umieszczone 
informacje dotyczące działań RJP 13 w Bogucicach 
oraz lokalnych instytucji kultury (MDK "Bogucice-Za-
wodzie" MBP, Klub "Juwenia" itp.), jednostek oświa-
towych (ZSP-4, Szkoła Katolicka itp.) i stowarzyszeń 
(Nasze Osiedle Ścigały, Orkiestra Dęta Katowice itp.)

L13/03/VII
Festyn przy Bibliotece
Wnioskodawca: 
Anna Malik, e-mail: anna_malik@poczta.fm
Lokalizacja:  Teren zieleńca przy Bibliotece 
Filia nr 16 przy ul. Wajdy 21
Wartość zadania:  15 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejski Dom Kultury "Bogucice-Za-
wodzie".
Opis zadania: 
Czterogodzinny festyn integracyjny dla mieszkańców 
dzielnicy Bogucice w ramach wspólnej zabawy, edu-
kacji i biesiady. Planowane są występy dzielnicowych 
grup artystycznych, parada orkiestry dętej i Mażore-
tek. Do dyspozycji uczestników będzie: ścianka wspi-
naczkowa, dmuchańce, gry i konkursy z nagrodami, 

możliwość zdobywania podstawowej z zakresu ruchu 
drogowego w mini miasteczku ruchu drogowego. 
Pokaz wozu Straży Pożarnej oraz grupy WOPR.

L13/04/VII
Książki dla biblioteki - zakup książek, materiałów 
edukacyjnych i wyposażenia dla filii 22 MBP, ul. Sło-
wiańska 1
Wnioskodawca: 
Aneta Wojsław, tel.: 604-613-854,
mail.: filia22@mbp.katowice.pl
Lokalizacja:  ul. Słowiańska 1
Wartość zadania:  15 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
 W ramach projektu zostaną zakupione nowości 
wydawnicze dla dzieci i dorosłych, zgodnie z zapo-
trzebowaniem zgłaszanym przez czytelników filii 22 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Ponadto 
zakupione zostaną stoliki i krzesła do działu dziecię-
cego, które usprawnią prowadzenie zajęć dla dzieci 
oraz materiały plastyczne i edukacyjne na potrzeby 
prowadzonych w bibliotece warsztatów.

L13/05/VII
Zielone Ścigały
Wnioskodawca: 
Maksymilian Michałek
Lokalizacja:  ul. Ścigały
Wartość zadania:  2 600,00 zł
Uwagi:  
Zakład Zieleni Miejskiej
Opis zadania: 
 Posadzenie trzech Daglezji zielonych (Pseudotsuga-
menziesii).

L13/06/VII
Gaj Merdających Ogonów
Wnioskodawca: 
Dariusz Gajewski, darek0904@wp.pl
Lokalizacja:  
ul. Na Obrzeżu, okolice boiska „Orlik”
Wartość zadania:  116 828,00 zł
Uwagi:  
Zakład Zieleni Miejskiej
W ramach zadania zamontowane zostanie oświetle-
nie solarne z czujnikami ruchu. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 20 tys. zł.
Opis zadania: 
Celem projektu jest stworzenie ogrodzonego wybie-
gu, gdzie psy mogłyby biegać bez smyczy – bezpiecz-
nie dla nich samych, jak i bezpiecznie dla otoczenia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Chodzi tu 
o psy, które nie występują w rejestrze psów niebez-
piecznych. W dzielnicy Bogucice i jej okolicach brak 
jest tego typu obiektu, co znacznie utrudnia zapew-
nienie czworonogom niezbędnego ruchu, którego 
jak wynika z „psiej” natury tak bardzo potrzebują 
oraz umożliwienie swobodnego kontaktu z innymi 
psami na co dzień.

L13/07/VII
Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinan-
sowanie imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci 
i młodzieży oraz materiałów potrzebnych do pro-
wadzenia zajęć z dziećmi dla  Filii nr 16 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach
Wnioskodawca: 
Joanna Misielak, jomis2010@wp.pl
Lokalizacja:  
Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 16, ul. Wajdy 21
Wartość zadania:  32 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
W ramach projektu zakupione zostaną nowości wy-
dawnicze (książki, audiobooki i czasopisma). Projekt 
obejmuje także dofinansowanie zadań służących uła-
twieniu dostępu do kultury, skierowanych do sze-
rokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji 
lokalnej (spotkania z pisarzami, podróżnikami, cieka-
wymi ludźmi, koncerty, warsztaty, wernisaże wystaw 
itp.). W ramach projektu zakupione zostaną również 
materiały przydatne do prowadzenie zajęć z dziećmi 
i młodzieżą (materiały plastyczne, gry planszowe itp.).
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L13/08/VII
Sport i kultura to nam się uda! 
Sala gimnastyczna i aula 2w1
Wnioskodawca: 
Magdalena Pilip, pilipmagdalena@gmail.com,
 661 427 547
Lokalizacja: ul. Wróblewskiego 42 - 44 
Wartość zadania: 32 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4.
Opis zadania: 
 Zadanie polega na doposażeniu sali gimnastycznej 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w system audio-
-wizualny oraz rolety natynkowe. Sala gimnastyczna 
spełnia nie tylko swoją podstawową funkcję, jest 
to również miejsce w którym odbywają się imprezy 
kulturalne adresowane nie tylko dla uczniów, przed-
szkolaków ale również dla całej społeczności lokalnej 
Bogucic.

L13/10/VII
Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiefki 
przy skrzyżowaniu z al. Roździeńskiego
Wnioskodawca: 
Grzegorz Sitarz, e-mail; grzegorz.sitarz@o2.pl
Lokalizacja:  Skrzyżowanie ul. Leopolda Markiefki 
z al. Roździeńskiego w miejscu istniejącego przejścia 
dla pieszych
Wartość zadania:  20 020,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 1 tys. zł.
Opis zadania: 
Zadanie ma polegać na budowie przejazdów rowe-
rowych przez ul. Leopolda Markiefki przy skrzyżowa-
niu z al. Roździeńskiego wraz z oznakowaniem oraz 
poszerzeniem chodnika z udostępnionym ruchem 
rowerów (znak C-16 „droga dla pieszych" z tabliczką 
„nie dotyczy rowerów") w kierunku drogi dla rowe-
rów do centrum miasta wzdłuż al. Roździeńskiego. 
Zadanie może wymagać dobudowania niewielkich 
odcinków chodnika oraz wjazdów i zjazdów na ul. 
dla osób chcących zmienić kierunek jazdy (do lub 
z centrum Bogucic) – kwestia do rozwiązania przez 
projektanta inwestycji. 

L13/11/VII
Zakup nowości wydawniczych 
dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach-Bogucicach
Wnioskodawca:  
Barbara Szymczyk; e-mail: bodlaf33katowice@gmail.com
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 33, 
ul. Markiefki 44A
Wartość zadania:  10 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
Celem zadania jest zakup nowości wydawniczych 
(książek i audiobooków) dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach-Bogucicach.

L13/12/VII
Remont chodnika w ciągu ul. Puławskiej
Wnioskodawca: 
Angelika Wesoły; 
e-mail: kantoch.angelika@gmail.com
Lokalizacja: ul. Wrocławska od ul. Kujawskiej - Pu-
ławska – Słowiańska
Wartość zadania:  255 200,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 3 tys. zł.
Opis zadania: 
Wykonanie remontu chodnika od ul. Wrocławskiej 
ze skrzyżowaniem z ul. Kujawską, przez ulicę Puław-
ską oraz ul. Słowiańską w stronę szkoły.

L13/14/VII
Piknik rodzinny w Parku Bogucickim
Wnioskodawca: 
Piotr Reimann
Lokalizacja:  Park Bogucicki rejon ul. Kopalnianej
Wartość zadania:  15 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejski Dom Kultury "Bogucice-Za-
wodzie".
Opis zadania: 
Projekt zakłada organizację Pikniku Rodzinnego, 
gdzie przeprowadzamy turniej w którym rodziny 

tworzą zespoły i uczestniczą w konkurencjach te-
matycznych z nagrodami w finale. Pierwszy etap 
turnieju polega na uczestnictwie w co najmniej 10 
z 12 przygotowanych aktywności zlokalizowanych 
w różnych częściach parku, półfinał to quiz wiedzy 
o dzielnicy, a finał na scenie to zadanie sprawno-
ściowe (aktywności to m.in. rozkładanie namiotu, 
wymiana koła na czas, kompletowanie apteczki, 
z rodziną na barana czy bieg kontenerowy itp).

L13/15/VII
Remont chodnika na Bończyka
Wnioskodawca: 
Maksymilian Michałek
Lokalizacja:  Końcowy odcinek ul. Bończyka
Wartość zadania:  22 560,00 zł
Uwagi: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 3 tys. zł.
Opis zadania:   Wymiana chodnika oraz jego bu-
dowa na ostatnim odcinku (ok. 7 metrów kwadra-
towych) w sumie ok. 62 metry kwadratowe

L13/16/VII
Remont drogi na Bończyka
Wnioskodawca: 
Maksymilian Michałek
Lokalizacja:  Końcowy odcinek ul. Bończyka
Wartość zadania:  11 405,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 1,5 tys. zł.
Opis zadania: Remont ostatniego odcinka dro-
gi przy ul Bończyka wraz z chodnikiem (obecnie 
droga jest piaskowo-szutrowa) a chcemy by była 
asfaltowa.

L13/17/VII
Oświetlenie na końcu ul. Bończyka
Wnioskodawca:  
Maksymilian Michałek
Lokalizacja: Końcowy odcinek ul. Bończyka
Wartość zadania:  15 840,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim
Opis zadania:  Postawienie lampy na końcowym 
odcinku ul. Bończyka

Jednostka Pomocnicza nr 14 
Dąbrówka Mała

L14/01/VII
Owocowo na Zielonym Zakątku i Ranczu
Wnioskodawca: Katarzyna Florjańska, 
e-mail: katarzyna.silesiae@gmail.com
Lokalizacja: Park Zielony Zakątek (rejon ul. Binisz-
kiewicza, Styczniowej, Le Ronda), Plac Zabaw "Ran-
czo" (rejon ul. Grzegorzka i Pitery)
Wartość zadania:  15 500,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 3 tys. zł.
Opis zadania: 
Projekt przewiduje nasadzenia drzew owocowych, 
które staną się uatrakcyjnieniem przestrzeni re-
kreacyjnej w Parku Zielony Zakątek i placu zabaw 
"Ranczo". Zakładamy posadzenie drzew oraz krze-
wów kwitnących i owocujących. Drzewa, których 
kwiaty i owoce stanowią pokarm dla ptaków i owa-
dów zapylających. Będą to m.in.: jarzębiny, rajskie 
jabłonki, wiśnie, czereśnie, tarnina, dereń jadalny, 
nieszpułka. 

L14/02/VII
Siłownia w „Parku w Dąbrówce”
Wnioskodawca:  
Ewa Stebel 
e-mail: steb.e@onet.eu
Lokalizacja: Teren „Parku w Dąbrówce”- teren przy 
ul. Strzelców Bytomskich między nr 18 a nr 20a
Wartość zadania:  189 000,00 zł
Uwagi:  
Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 2 tys. zł.
Opis zadania: 
Projekt jest kontynuacją, rozpoczętej w 2017 roku, re-
witalizacji "Parku w Dąbrówce" i ma na celu poprawę 
estetyki i bezpieczeństwa w parku oraz umożliwienia 
mieszkańcom aktywnego wypoczynku na wolnym 
powietrzu. Projekt zakłada: zamontowanie w parku 
siłowni plenerowej oraz 3 punktów oświetleniowych.

L14/03/VII
Stacja wypożyczania rowerów dla Dąbrówki Małej
Wnioskodawca: 
Szymon Chrzanowski
Lokalizacja:  ul. Le Ronda 62a - przystanek autobu-
sowy Dąbrówka Mała Le Ronda w stronę centrum
Wartość zadania:  65 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Transportu
Negatywnie oceniono możliwość realizacji zadania 
w lokalizacji przy ul. Le Ronda 3, ze względu na brak 
wystarczającego miejsca do posadowienia w tym 
miejscu stacji. W związku z czym wartość zadania 
została zmniejszona do 65 tys. zł. Ostateczna lokali-
zacja usytuowania stacji przy przystanku komunikacji 
miejskiej Dąbrówka Mała Le Ronda zostanie określo-
na na etapie realizacji zadania. Miasto Katowice do 
tej pory nie otrzymało stanowiska GZM w sprawie 
uruchomienia metropolitalnego systemu rowerów 
miejskich. Szacunkowy roczny koszt utrzymania to 
ok. 60 tys. zł.
Opis zadania: 
Stacja wypożyczania rowerów włączone do systemu 
miejskiego obok przystanku autobusowego Dąbrów-
ka Mała Le Ronda w stronę centrum (Le Ronda 62a)

L14/04/VII
Nowoczesna strażnica - międzypokoleniowe miej-
sce służby i edukacji - zakup niezbędnego wyposa-
żenia strażnicy
Wnioskodawca: 
Mariusz Knopek
Lokalizacja:  
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Małej, ul. 
Strzelców Bytomskich 33
Wartość zadania:  150 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Szacunkowy roczny koszt utrzymania zadania okre-
ślono na ok. 2 tys. zł.
Opis zadania: 
Projekt zakłada zakup wyposażenia modernizowanej 
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce 
Małej. W ramach projektu zakupione zostanie wypo-
sażenie pomieszczeń Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej, pomieszczeń biurowych, świetlicy, pomieszczeń 
edukacyjnych oraz pomieszczeń socjalnych w których 
strażacy ochotnicy będą pełnić dyżury.

L14/06/VII
Zakup nowości wydawniczych oraz ekranu multi-
medialnego dla filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Katowicach
Wnioskodawca:  
Romualda Michałkiewicz
Lokalizacja:  
Filia 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 21 B
Wartość zadania:  28 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
 Zakup nowości wydawniczych spełniałby oczekiwania 
mieszkańców Katowic, którzy w zdecydowanej więk-
szości wypożyczają nowości. Atrakcyjny księgozbiór 
zachęca do czytania i odwiedzania biblioteki. Filia 
20 jest miejscem gdzie odbywa się wiele spotkań 
dla mieszkańców dzielnicy, okolicznych przedszkoli 
i dzieci z pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 47. Ekran 
multimedialny zdecydowanie poprawiłaby komfort 
spotkań, jakość udostępnianych zdjęć podczas pre-
lekcji.

L14/07/VII
Miasteczko Ruchu Drogowego
Wnioskodawca: 
Danuta Perfecka
Lokalizacja:  ul. Księdza Wiktora Siwka
Wartość zadania:  204 971,00 zł
Uwagi:  
Zakład Zieleni Miejskiej
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 20 tys. zł.
Opis zadania: 
 Ideą projektu jest wykonanie przy ul. Siwka, w pobliżu 
boiska sportowego Hetman, obiektu dla rowerzystów, 
który będzie służył dzieciom i młodzieży w praktycznej 
nauce bezpiecznego korzystania z dróg. Miasteczko 
Ruchu Drogowego ma również umożliwiać szkolenie 
oraz przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową.

L14/08/VII
Rowerowy mural dla Dąbrówki Małej!
Wnioskodawca: 
Magdalena Ficek; 
https://bezkolaniejade.wordpress.com/
Lokalizacja:  ul. Le Ronda 24
Wartość zadania:  34 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Katowice Miasto Ogrodów Instytucja 
Kultury im. Krystyny Bochenek. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania będzie uzależniony od stopnia zu-
życia ściany.
Opis zadania: 
Celem zadania jest zaprojektowanie oraz stworzenie 
muralu o tematyce rowerowej, który będzie zdo-
bił ścianę budynku przy ul. Le Ronda 24 od strony 
przejazdu kolejowego. Dzieło malarskie w niebanalny 
sposób wyróżni dzielnicę oraz wpłynie pozytywnie na 
jej estetykę, stając się równocześnie lokalną atrakcją. 
Chcemy promować jazdę na rowerze, ponieważ 
to łatwo dostępny, zdrowy, ekonomiczny oraz 
wygodny środek lokomocji.

L14/09/VII
Park na Techników - Zróbmy To!!! Rewitalizacja 
terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy szkoła-
mi na ul. Techników, a szeregowymi domkami 
jednorodzinnymi przy ul. gen. Le Ronda - oświetle-
nie ścieżki spacerowej, mała strefa workout, 
nasadzenia
Wnioskodawca:  
Beata Mitko, beata.mitko@gmail.com, tel. 535 428 907
Lokalizacja: Teren zielony pomiędzy szkołami na ul. 
Techników 5-11 a szeregowymi domkami jednoro-
dzinnymi przy ul. gen. Le Ronda 49b-61b
Wartość zadania:  115 940,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 9 tys. zł.
Opis zadania: 
 Kontynuacja rewitalizacji terenu zielonego zlokalizo-
wanego pomiędzy szkołami na ul. Techników a szere-
gowymi domkami jednorodzinnymi przy ul. Gen. Le 
Ronda. Montaż oświetlenia wzdłuż chodnika spacero-
wego powstałego w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2018 r. Budowa małej strefy workout z maksymalnie 
czterema urządzeniami rozlokowanymi pomiędzy 
drzewami, ukwiecenie i zakrzewienie terenu.

L14/10/VII
Baw się dobrze i bezpiecznie z rodziną na szkol-
nym placu zabaw - modernizacja i rozbudowa 
wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego placu zabaw 
z miejscem do spotkań rodzinnych na terenie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach 
ul. Grzegorzka 4
Wnioskodawca: Grzegorz Drabik, grzegorz.drabik@wp.pl
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, 
ul. Grzegorzka 4 
Wartość zadania:  204 971,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania określono na ok. 10 tys. zł.
Opis zadania: 
Zadanie obejmuje wszechstronną modernizację 
i rozbudowę istniejącego placu zabaw, obejmującą 
nawierzchnię, drenaż, monitoring, oświetlenie, wypo-
sażenie oraz modernizację obiektu w taki sposób, aby 
jego przeznaczenie było maksymalnie wszechstronne 
i wielofunkcyjne, a korzystanie z niego jak najbardziej 
bezpieczne.

L14/11/VII
Przebudowa ul. Le. Ronda/ul. Styczniowa
Wnioskodawca: 
Renata Reuter - Sobczak
Lokalizacja:  Skrzyżowanie ulic Le Ronda i Stycznio-
wej + przynależny chodniki część ulicy
Wartość zadania:  204 971,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 3 tys. zł.
Opis zadania: 
Przebudowa dotyczy poszerzenia istniejącej części  
ul. Styczniowej u jej zbiegu z ul. Le. Ronda, przedłu-
żenie wyjazdu, doświetlenie skrzyżowania, ułożenie 
chodnika, przeniesienie przejścia dla pieszych, za-
montowanie progu zwalniającego przed przejściem 
na skręcie z ul. Le Ronda w ul. Styczniową, stworzenie 
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zielonego klombu pomiędzy rozjazdami oraz budo-
wę dodatkowej drogi dla bezproblemowego skrętu 
w prawo w kierunku Bogucic przy wyjeździe z ul. 
Styczniowej, podczas zamkniętego przejazdu kole-
jowego. Całość upiększona roślinnością.

Jednostka Pomocnicza nr 15
Szopienice – Burowiec 

L15/01/VII
Psi Park - wybieg dla psów "Nero"
Wnioskodawca: 
Arkadiusz Rutkowski, e-mail: a-rr@o2.pl
Lokalizacja:  Róg ulic Morawa/Kantorówny
Wartość zadania:  200 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Podobny projekt w ramach VI edycji BO realizowany 
jest w kwocie 200 tys. zł, stąd podniesienie warto-
ści zadania do kwoty umożliwiającej jego właściwą 
realizację. Szacunkowy roczny koszt utrzymania to 
ok. 10 tys. zł.
Opis zadania: 
Projekt zakłada w pierwszej kolejności ogrodzenie 
wskazanego terenu. W centralnym miejscu wybie-
gu przewidziana jest obszerna drewniana altanka 
z ławkami. Kosze na śmieci i psie odchody oczywiście 
też znajdą swoje miejsce. W części wybiegu gdzie 
znajduje się mniej drzew, planowane jest utworzenie 
tzw. "psiegopakietu" tj. pochylnie, składane płotki, 
talerzyki, przeskok, równoważnie, tyczki do slalomu 
czy tunel do przebiegania.

L15/02/VII
Oświetlenie LED Skweru Janusza Sidły
Wnioskodawca:  
Arkadiusz Rutkowski, e-mail: a-rr@o2.pl
Lokalizacja:  Skwer Janusza Sidły
Wartość zadania:  170 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 6 tys. zł
Opis zadania:  Montaż oświetlenia solarnego LED 
na terenie skweru J. Sidły.

L15/03/VII
Psi wybieg dla naszych czworonożnych przyjaciół 
z Burowca i okolic
Wnioskodawca: 
Małgorzata Norek, e-mail: malgorzatanorek@wp.pl
Lokalizacja:  Burowiec: ul. Kuśnierska, teren zielo-
ny przy garażach, na tyłach os. Przedwiośnie
Wartość zadania:  304 300,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Zadanie możliwe do realizacji z wyłączeniem monito-
ringu wizyjnego. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
to ok. 15 tys. zł.
Opis zadania:  Psi wybieg (duży 2 strefowy/2 czę-
ściowy) zapewni miłe spędzanie czasu, zarówno 
dla naszych czworonogów jak i ich właścicieli. Na 
wybiegu będzie wyodrębnione miejsce do agility, 
wydzielony teren do swobodnego biegania oraz psia 
toaleta, pisuar, miejsce do odwieszenia smyczy oraz 
wodopój, zadaszenie/daszek lub wiata, pod którą 
będzie można się schować podczas niesprzyjających 
warunków pogodowych.

L15/06/VII
Bezpieczne Szopienice - zakup umundurowania 
dla OSP Szopienice
Wnioskodawca: 
Dawid Schwarzer e-mail ospszopienice@onet.pl
Lokalizacja:  ul. Morawa 119a
Wartość zadania:  78 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Zarządzania Kryzysowego
Zmniejszenie wartości zadania wynika z negatyw-
nej oceny dla zakupu narzędzia Lukas Strong Arm, 
rękawic ratownictwa technicznego oraz hełmów do 
ratownictwa technicznego (zgodnie z opinią Komendy 
Miejskiej PSP w Katowicach).
Opis zadania:  Zadanie będzie polegać na zakupie 
umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Katowicach Szopienicach.

L15/07/VII
Modernizacja i doposażenie remizy OSP Szopienice
Wnioskodawca: 
Dawid Schwarzer
Lokalizacja:  ul. Morawa 119a
Wartość zadania:  130 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Zarządzania Kryzysowego
Zmniejszenie wartości zadania wynika z negatywnej 

oceny dla zakupu Systemu DWA 101 oraz obniże-
nia wartości modernizacji garażu poprzez obniżenie 
i nową posadzkę.
Opis zadania:  Zadanie polegać będzie na mo-
dernizacji i doposażeniu siedziby OSP Szopienice. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Szopienicach jest jedną 
z najczęściej wyjeżdżających OSP w województwie 
śląskim, ciągły rozwój, nowe zadania, oraz aktyw-
ność druhów wymaga modernizacji i doposażenia 
remizy OSP.

L15/08/VII
Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP 
w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28
Wnioskodawca:  Ewa Stein
Lokalizacja:  Miejska Biblioteka Publiczna Filia 
nr 36, ul. Generała Hallera 28
Wartość zadania:  20 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury 
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania:  Zakup nowych książek, audiobo-
oków i czasopism pozwoli czytelnikom na skorzysta-
nie z większej liczby nowości wydawniczych. Kupno 
materiałów plastycznych dla dzieci urozmaici ofertę 
zajęć skierowanych do najmłodszych czytelników. Za-
kup laptopa pozwoli usprawnić pracę biblioteki i bę-
dzie alternatywą dla seniorów (indywidualne szkole-
nia z zakresu obsługi katalogu OPAC).

L15/10/VII
Ruch to zdrowie II – zajęcia fitness i spacery nordic 
walking dla mieszkańców Katowic i pacjentów
Centrum Psychiatrii
Wnioskodawca: 
Barbara Surma, tel. 601 167 575
Lokalizacja:  ul. Korczaka, Borki, Obrońców We-
sterplatte, Morawa, Sosnowiecka, Brynicy, Skwer 
Walentego Roździeńskiego, Skwer Hilarego Krzysz-
tofiaka
Wartość zadania:  11 500,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Dodatkowym elementem zadania będzie stworzenie 
regulaminu korzystania z zajęć, pozwalającego jak 
największej grupie mieszkańców udział w realizowa-
nych zajęciach sportowych.
Opis zadania:  Zajęcia ruchowe dla mieszkańców 
Katowic, ze szczególnym uwzględnieniem osób z do-
świadczeniem kryzysu psychicznego - pacjentów Cen-
trum Psychiatrii. Zajęcia będą mieć formę treningu 
mentalnego (stretching, pilates, zdrowy kręgosłup) 
i rekreacyjnego – spacery nordic walking. Zajęcia 
będą prowadzone przez profesjonalnego instruktora 
z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

L15/11/VII
Utworzenie nowych miejsc postojowych na Osiedlu 
Szopienice Dwór
Wnioskodawca: 
Beata Książek
Lokalizacja:  ul. Wiosny Ludów od nr 23 do nr 37
ul. Zamenhofa nr 32
Wartość zadania: 347 960,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 5 tys. zł.
Opis zadania: 
Celem zadania jest utworzenie miejsc postojowych 
dla samochodów mieszkańców Osiedla Dwór. Obec-
nie wzdłuż bloku przy ul. Wiosny Ludów 23-37 (od 
strony osiedla) istnieją dwa chodniki oddzielone 
wąskim pasem zieleni. Górny chodnik przylegający 
do bloku zostanie poszerzony – stanie się jedynym 
ciągiem komunikacyjnym dla pieszych. Istniejący pas 
zieleni zostanie odnowiony. Część starych krzewów 
zostanie usunięta. Zostaną posadzone nowe krzewy 
żywopłotowe, teren zostanie obsiany trawą.

L15/12/VII
Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup no-
wości wydawniczych oraz sprzętu i materiałów do 
pracy z dziećmi, organizacja spotkań z ciekawymi 
ludźmi w Filii nr 19
Wnioskodawca: 
Dorota Baca-Pakula, filia19@mbp.katowice.pl
Lokalizacja:  Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 
19, ul. Obr. Westerplatte 10
Wartość zadania:  28 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury

Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
 W ramach zadania będą na bieżąco kupowane nowo-
ści wydawnicze, zgodnie z zapotrzebowaniem czytel-
ników. Zakupimy materiały plastyczne do realizacji 
spotkań literacko-plastycznych z dziećmi. Kupno ta-
blicy interaktywnej z oprogramowaniem to obecnie 
niezbędny element w nowoczesnej bibliotece, ponie-
waż rozwój technologii pozwala na wprowadzenie do 
systemu działalności bibliotek i nowoczesnych form 
zajęć i spotkań z dziećmi i dorosłymi.

L15/13/VII
Szopienicka Alejka Artystyczna - Kazimierz Kutz, 
Halina Lerman, Hilary Krzysztofiak, Paweł Wróbel, 
Leopold Wróbel
Wnioskodawca: 
Marian Seremak, marian.seremak@gmail.com, 
tel. 504 117 658
Lokalizacja:  Alejka ul. Wiosny Ludów 7 wzdłuż bu-
dynku (aktualnie Bank SKOK) do Skweru Haliny Ler-
man w Szopienicach
Wartość zadania:  174 660,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec".
Opis zadania: 
Należy ułożyć kostkę kamienną przy istniejącej drodze 
dojazdowej do posesji przy ul. Plac Powstańców Ślą-
skich 8 na długości ok 42mb i szerokości 3 m. W alejce 
2 ławki, pierwsza pod wiatą przy muralu na budynku 
byłego kina i 2 ławki za muralem. Na początku alejki 
gablota informacyjna, za nią pierwsza ławka. Przy 
wiacie od strony ul. Wiosny Ludów gablota do bieżą-
cych informacji kulturalnych organizowanych przez 
Miasto Katowice.

L15/14/VII
Przejazd rowerowy przez ul. Krakowską
Wnioskodawca: 
Piotr Latusek, latusekpiotr@gmail.com, 
tel 787 921 867, https://bezkolaniejade.wordpress.
com/budzet-na-kolo/, 
https://www.facebook.com/groups/BezKolaNieJade/
Lokalizacja:  Skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. Szo-
pienicką, między parkingiem Selgrosa a Jednostką 
Ratowniczo-Gaśniczą nr 1
Wartość zadania:  9 328,00 zł
Uwagi:  Miejski zarząd Ulic i Mostów.
Opis zadania: Wykonanie przejazdu dla rowerzy-
stów przez ul. Krakowską na wysokości Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej nr 1 i parkingu przy Selgrosie. Prze-
jazd połączy istniejącą drogę dla rowerów biegnącą 
wzdłuż ul. Szopienickiej od strony Nikiszowca z ciągiem 
pieszo-rowerowym biegnącym wzdłuż ul. Krakowskiej 
w kierunku ul. Lwowskiej i Szopienic.

L15/15/VII
Współczesna biblioteka szkolna
Wnioskodawca: 
Agnieszka Szeląg - Krakowska
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 44 im. 
M. Curie-Skłodowskiej, ul. Morawy 86
Wartość zadania:  20 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Szkoła Podstawowa nr 44.
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 biblio-
teki przygotują nauczyciele z szkolnej biblioteki wraz 
z szkolnym kołem czytelniczym „Skryptor”. Równocze-
śnie planowana jest organizacja imprez promujących 
czytelnictwo.

L15/16/VII
Kulturalne maszkecenie
Wnioskodawca: 
Paweł Miczka, 
fundacjakonsekkultury@gmail.com
Lokalizacja: ul. Przedwiośnie 4a
Wartość zadania:  20 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury 
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec".
Opis zadania: 
Kulturalne maszkecenie to projekt integracji i aktywi-
zacji lokalnego społeczeństwa w pokoronawirusowej 

rzeczywistości oraz zachęcenie do uczestniczenia 
w wydarzeniach kulturalnych z darmowym wstępem, 
które mają miejsce w najbliższej okolicy. Projekt ma 
również za zadanie korzystanie i promowanie spuści-
zny kulturalnej Śląska. Dla osób, które będą chciały 
integrować się on-line, jest przewidziana transmisja 
internetowa wydarzeń.

 
Jednostka Pomocnicza nr 16
Janów – Nikiszowiec 

L16/03/VII
Parkowe ławki, leżaki i nowa zieleń 
na Skwerze Rybka
Wnioskodawca: 
Grzegorz Laska, e-mail Gregorilas85@gmail.com
Lokalizacja: 
skrzyżowanie ul. Szopienickiej i Górniczego Dorobku
Wartość zadania:  30 000,00 zł
Uwagi:  
Zakład Zieleni Miejskiej
W przypadku konieczności prowadzenia prac ziem-
nych wynikających z naprawy/konserwacji infrastruk-
tury podziemnej zniszczenia nasadzeń wykonanych 
z BO nie będą odnawiane.
Opis zadania: 
 Zadanie zakłada zakup i montaż parkowych ławek 
leżaków do wypoczynku oraz uzupełnienie zieleni 
na Skwerze Rybka.

L16/04/VII
LEDy na Janowie
Wnioskodawca: 
Olaf Marek
Lokalizacja:  
Cała ulica Leśnego Potoku
Wartość zadania:  276 000,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 5,5 tys. zł.
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).

L16/05/VII
Bezpieczne, aktywne, przejście do lekarza
Wnioskodawca: 
Piotr Żak, E-mail: janow.nikiszowiec@gmail.com
Lokalizacja: 
ul. Szopienicka 65
Wartość zadania:  70 110,00 zł
Uwagi: 
 Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 15 tys. zł.
Opis zadania: 
Aktywne przejście dla pieszych ma na celu poprawić 
bezpieczeństwo pieszego oraz skutecznie ostrzec 
kierowcę o zbliżaniu się przechodnia do pasów. 
Rozwiązanie to oparte na kierunkowej detekcji ter-
micznej, która po wykryciu pieszego lub rowerzysty 
doświetli przejście oraz uruchomi aktywne elementy 
ostrzegawcze.

L16/06/VII
 Tablice i zabawki interaktywne dla dzieci - Miejskie 
Przedszkole nr 63 w Katowicach
Wnioskodawca: 
Grzegorz Laska, 
e-mail Gregorilas85@gmail.com
Lokalizacja:  
Miejskie Przedszkole nr 63, 
ul. Zamkowa 10
Wartość zadania:  28 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejskie Przedszkole nr 63. Wartość zadania została 
skorygowana o zbędne środki na przygotowanie do-
kumentacji projektowej.
Opis zadania: 
Zadanie zakłada zakup tablic i zabawek interaktyw-
nych wspomagających rozwój dzieci.
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L16/07/VII
Zakup nowości wydawniczych oraz działalność
aktywizującą seniorów – zajęcia artystyczne 
dla filii nr 21 przy ul. Zamkowej 45
Wnioskodawca: 
Dorota Gorczyńska, ul. Wojewódzka 34/13
Lokalizacja:  Miejska Biblioteka Publiczna 
filia nr 21, ul. Zamkowa 45
Wartość zadania:  16 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania:  Pozyskane fundusze pozwolą na 
zakup nowości wydawniczych w formie książek i au-
diobooków, dzięki którym zwiększy się atrakcyjność 
oferty czytelniczej Filii nr 21. Niewielka część przyzna-
nych środków przeznaczona zostanie na zakup mate-
riałów potrzebnych do zajęć artystycznych, które 
odbywać się będą w celu dalszej aktywizacji seniorów 
naszej dzielnicy.

L16/08/VII
Z Nikiszowca i Janowa rowerem do centrum 
miasta, na 3 Stawy i na Giszowiec!
Wnioskodawca: 
Piotr Latusek, E-mail: latusekpiotr@gmail.com,
telefon: 787 921 867
Lokalizacja: Droga rowerowa wzdłuż ul. Szopienic-
kiej, od ul. Gospodarczej do okolic ul. Krawczyka 
(dokładnie do wyjazdu między budynkami 
ul. Szopienicka 54 i 56, gdzie aktualnie 
kończy się droga rowerowa)
Wartość zadania:  264 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 33,5 tys. zł.
Opis zadania:  Projekt zakłada wymianę nawierzch-
ni na asfaltową istniejącej drogi rowerowej wzdłuż 
ul. Szopienickiej od ul. Gospodarczej do okolic ul. 
Krawczyka (dokładnie do wyjazdu między budynka-
mi ul. Szopienicka 54 i 56, gdzie aktualnie kończy się 
droga rowerowa). Prawie 400-metrowy fragment 
drogi rowerowej, dla którego wnioskowana jest wy-
miana nawierzchni na asfaltową, już wkrótce będzie 
kluczowym odcinkiem infrastruktury rowerowej na 
Nikiszowcu. Pozwoli wygodnie dojechać z Nikiszow-
ca i Janowa w kierunku Doliny 3 Stawów, centrum 
miasta, a także Giszowca.

L16/09/VII
Szachy na Skwerze Rybka
Wnioskodawca: 
Tobiasz Witek
Lokalizacja:  Skwer Rybka w Nikiszowcu
Wartość zadania:  8 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 1 tys. zł
Opis zadania: Uzupełnienie infrastruktury parko-
wej na Skwerze Rybka w postaci betonowych stołów 
do gry w szachy.

L16/10/VII
Tor rolkowy na Bolinie
Wnioskodawca:  Tobiasz Witek
Lokalizacja: 
Park Bolina, ul. Leśnego Potoku
Wartość zadania:  140 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 5 tys. zł.
Opis zadania: 
Najlepszym rozwiązaniem byłoby przedłużenie 
toru za mostek nad potokiem, następnie wybór jednej 
z dwóch alejek, które skręcają w lewo, później 
wytyczenie toru za placem do zabaw oraz przedłu-
żenie go wzdłuż restauracji do istniejącego odcinka. 
W tej sposób uzyskalibyśmy pętlę, zabierając 
jedynie 1/3 szerokości istniejącego chodnika.

L16/11/VII
Latarnie na Skwerze Rybka
Wnioskodawca:  
Tomasz Stęclik, 
sheng2@poczta.onet.pl
Lokalizacja:  
Skwer Rybka przy skrzyżowaniu 
ul. Szopienickiej i Górniczego Dorobku
Wartość zadania:  20 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 1 tys. zł
Opis zadania: 
Celem tego projektu jest zainstalowanie na Skwerze 

Rybka dwóch parkowych lamp solarnych by rozpro-
szyć nocny mrok spowijający ten piękny za dnia skwer. 
Dzięki temu będziemy się mogli nim cieszyć również 
wieczorami.

L16/12/VII
Latarnie na Wybiegu dla Psów
Wnioskodawca: 
Tomasz Stęclik, 
sheng2@poczta.onet.pl
Lokalizacja:  
skrzyżowanie ul. Szopienickiej i Giszowieckiej
Wartość zadania:  16 500,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Opis zadania: 
 Celem tego projektu jest zainstalowanie na Wybiegu 
dla Psów dwóch parkowych lamp solarnych by roz-
jaśnić nieco wieczorne i nocne harce naszych czwo-
ronożnych przyjaciół.

L16/13/VII
Ustawienie ławek i koszy na śmieci na terenie skwe-
ru E. i G. Zillmannów
Wnioskodawca: 
DJoanna Bałys-Paduch
Lokalizacja: 
Skwer znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Ple-
banii i Parafii św. Anny w Katowicach
Wartość zadania:  19 000,00 zł
Uwagi:  
Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 2,5 tys. zł.
Opis zadania: 
Ustawienie 10 sztuk ławek oraz 10 sztuk koszy na 
śmieci na terenie skweru Zillmannów w Katowicach. 
Elementy te muszą być przytwierdzone do istniejące-
go podłoża, tj. kostki granitowej lub gruntu. Przedmio-
towe elementy małej architektury powinny pasować 
do zabytkowego charakteru obszaru Nikiszowca.

L16/14/VII
Nowe hasioki na Nikiszu
Wnioskodawca: 
Tobiasz Witek
Lokalizacja: 
Osiedle Nikiszowiec, obręb ulic Szopienickiej, 
Giszowieckiej, Ficka, Garbarskiej, 
Placu Wyzwolenia i Nałkowskiej
Wartość zadania:  26 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 2 tys. zł.
Opis zadania: 
Wymiana standardowych, plastikowych śmietników 
ulicznych na atrakcyjne żeliwne lub metalowe, kom-
ponujące się z niezwykłą architekturą górniczego 
osiedla. Projekt ma na celu stworzenie spójnej całości, 
która współgrałaby z unikatową atmosferą Nikiszow-
ca. Nowe kosze miałyby charakter związany z dzielni-
cą oraz stałyby się wizytówką miasta.

L16/15/VII
Utworzenie miejsc postojowych 
przy ul. Szopienickiej 48 - 52
Wnioskodawca:  
Ireneusz Dudek
Lokalizacja:  
Droga wewnętrzna wzdłuż budynków 
przy ul. Szopienickiej 48-52
Wartość zadania:  276 217,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 16 tys. zł.
Opis zadania: 
Budowa miejsc postojowych na wysokości budynków 
Szopienicka 48-52, przy drodze wewnętrznej od stro-
ny chodnika. Dla realizacji projektu konieczne będzie 
ograniczenie szerokości chodnika bądź przeniesienie 
go w taki sposób, jak na wysokości budynku Szopie-
nicka 54. Miejsca parkingowe pod skosem.

L16/16/VII
Chodnik na Górniczego Dorobku
Wnioskodawca: 
Tobiasz Witek
Lokalizacja:  
Chodnik wzdłuż ul. Górniczego Dorobku na odcinku 
od wysokości ogródków działkowych, przez przysta-
nek szyb Jan, do istniejącego chodnika za zakrętem. 
Chodnik jedynie po stronie przystanku
Wartość zadania:  245 000,00 zł

Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 1 tys. zł.
Opis zadania: 
 Przedłużenie chodnika wzdłuż ulicy Górniczego Do-
robku. Przystanek autobusowy na klepisku ziemnym 
jest przede wszystkim jest niebezpieczny. Aby skorzy-
stać z przystanku należy do niego dojść do lub wrócić 
wąskim wydeptanym poboczem. Co jest kłopotliwe 
zarówno z powodu niewygody oraz niebezpieczeń-
stwa. Nowa część chodnika powstała by od wysokości 
ogródków działkowych, przez przystanek szyb Jan do 
zakrętu, za którym istnieje już chodnik.

L16/17/VII
Remont szatni szkolnej w budynku 
przy Placu Wyzwolenia 18
Wnioskodawca:  
Krystyna Kokoszka
Lokalizacja:  Plac Wyzwolenia 18
Wartość zadania:  250 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Szkoła Podstawowa nr 53.
Opis zadania: 
W ramach remontu szatni należy wykonać: projekt 
remontu szatni, demontaż dotychczasowego wypo-
sażenia i metalowych boksów, wykonanie nowych 
instalacji elektrycznych, roboty budowlane - remont 
posadzki i ścian, zakup i montaż wyposażenia - szafek 
na odzież dla uczniów.

L16/18/VII
Piękniejszy Nikiszowiec
Wnioskodawca:  
Przemysław Jendroska
Lokalizacja:  
Zakres projektu dotyczy rejonu ulic w obrębie za-
bytkowego osiedla Nikiszowiec, główne ulice to plac 
Wyzwolenia, Krawczyka, Rymarska, św. Anny, Odro-
wążów, Czechowa, Garbarska, Ficka, Giszowiecka, 
Nałkowska
Wartość zadania:  276 217,00 zł
Uwagi:  
Zakład Zieleni Miejskiej
Zadanie o charakterze dwuletnim. 
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
to ok. 12,5 tys. zł.
Opis zadania: 
Ustawienie w obrębie rynku szpaleru kilkunastu 
niewielkich drzew w mobilnych donicach, dających 
możliwość przestawiania ich wg potrzeby wynikającej 
z organizacji ruchu lub imprez tam się odbywających 
oraz rozstawienie na terenie osiedla dużych metalo-
wych donic z nasadzeniami zieleni w zależności od 
pory roku - donice służyłyby także np. do ograni-
czania dzikiego parkowania samochodów, regulując 
ruch samochodów. Wykonanie bożonarodzeniowej 
iluminacji świetlnej wszystkich ulic i rynku Nikiszow-
ca, głównie rozwieszonych nad ulicami girland oraz 
dodatkowych dekoracji świetlnych
 

Jednostka Pomocnicza nr 17
Giszowiec 

L17/01/VII
Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi 
rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej 
od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej
Wnioskodawca:  
Piotr Latusek, 
e-mail: latusekpiotr@gmail.com,
telefon: 787 921 867
Lokalizacja:  Droga rowerowa wzdłuż ul. Mysłowic-
kiej, między ul. Kolistą a ul. Szopienicką
Wartość zadania:  352 000,00 zł
Uwagi: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 10 tys. zł.
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.

L17/02/VII
Przebudowa terenu wokół oddziału Żłobka Miej-
skiego przy ul. Wojciecha 23a oraz warsztatu terapii 
zajęciowej wraz z budową nowego bezpiecznego 
placu zabaw dla dzieci
Wnioskodawca:  
Izabela Górecka, 
tel. 504 792 757
Lokalizacja: 
ul. Wojciecha 23a
Wartość zadania:  321 700,00 zł
Uwagi: 
Wydział Polityki Społecznej
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Żłobek Miejski. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania monitoringu to ok. 1 tys. zł.
Opis zadania: 
Demontaż istniejących urządzeń małej architektury, 
montaż nowych części urządzeń zabawowych i rekre-
acyjnych, ławek i koszy na śmieci, montaż stojaka na 
rowery, wymianę ogrodzenia, wykonanie właściwych 
nawierzchni oraz kompleksową organizację zieleni. 
Inwestycja ta pozwoli najmłodszym mieszkańcom 
dzielnicy Giszowiec spędzać czas podczas pobytu 
w żłobku w miejscu bezpiecznym i przyjaznym dzie-
ciom. Plac zabaw byłby otwarty również dla miesz-
kańców dzielnicy.

L17/03/VII
Jarmark świąteczny na Giszowcu
Wnioskodawca: 
Joanna Król, 
asinka77@wp.pl
Lokalizacja:  
Jarmark odbędzie się na terenie 
parku giszowieckiego oraz rejonu 
placu "Pod Lipami" 
w Katowicach Giszowcu
Wartość zadania:  25 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec".
Opis zadania: 
 Dwudniowy Jarmark świąteczny na Giszowcu, który 
odbędzie się w grudniu 2021 roku.

L17/04/VII
Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie filii 
nr 15 MBP w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a
Wnioskodawca: 
Barbara Januszewicz
Lokalizacja:  
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 15, ul. Przyjazna 
7a
Wartość zadania:  15 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
 Zakup nowości wydawniczych znacznie wzbogaci ofer-
tę filii nr 15 a doposażenie poprawi i ułatwi obsługę 
czytelnika.

L17/05/VII
Wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej
Wnioskodawca: 
Tomasz Czekański, tel. 508 805 318
Lokalizacja:  ul. Batalionów Chłopskich, Radosna
Wartość zadania:  297 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania wyniesie ok. 15 tys. zł.
Opis zadania: 
 W ramach planowanego projektu projektowane jest 
wykonanie miejsc parkingowych z kostki brukowej przy 
skrzyżowaniu ulic Batalionów Chłopskich i Radosnej 
z wygospodarowaniem dedykowanych miejsc dla osób 
niepełnosprawnych.

L17/06/VII
Muzyczne zakończenie lata w giszowieckim parku
Wnioskodawca:  
Maria Ryś, tel. 734 404 979
Lokalizacja:  Park w Giszowcu przy MDK "Szopieni-
ce - Giszowiec" Filia nr 2, Plac Pod Lipami 1
Wartość zadania:  25 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec".
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Opis zadania:  Dwudniowa impreza plenerowa na 
zakończenie lata. Nie zabraknie: koncertów, spektakli 
i animacji dla dzieci oraz warsztatów dla całych ro-
dzin. Wykorzystamy w pełni potencjał giszowieckiego 
parku, który sprzyja organizacji wydarzeń o charak-
terze kulturalno - rozrywkowym i sportowym. Giszo-
wiecki park przez jeden weekend w miesiącu sierpniu 
lub wrześniu wypełnimy dobrą muzyką i zabawą.

L17/07/VII
Rewitalizacja giszowieckiego parku
Wnioskodawca: 
Maria Ryś, 
tel. 734 404 979
Lokalizacja:  
Park w Katowicach-Giszowcu, 
Plac pod Lipami
Wartość zadania: 375 000,00 zł
Uwagi:  
Zakład Zieleni Miejskiej
Zadanie o charakterze dwuletnim. Ostateczny projekt 
wykonawczy zadania będzie wymagał uzgodnienia 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zadanie 
możliwe do realizacji z wyłączeniem monitoringu 
i budowy chodników. Szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania określono na ok. 5 tys. zł.
Opis zadania: 
 Remont zniszczonego ogrodzenia giszowieckiego par-
ku, usunięcie graffiti, wymiana bram wejściowych.

Jednostka Pomocnicza nr 18
Murcki 

L18/01/VII
Muszlownik Murcki Festiwal 2021
Wnioskodawca:  
Janusz Brzozowski, telefon: 665 254 904
Lokalizacja: 
Muszla Koncertowa w Parku Murckowskim
Wartość zadania:  15 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
Muszlownik Murcki Festiwal to inicjatywa mieszkań-
ców Murcek, która ma na celu integrację lokalnego 
społeczeństwa, wypromowanie nowych zespołów, 
zaproszenie znanych kapel muzycznych, które przycią-
gną fanów z całego miasta. Koncerty, które odbędą się 
podczas festiwalu z pewnością trafią w gusta każdego 
mieszkańca Katowic.

L18/02/VII
Murckowski Przegląd Zespołów Muzycznych
Wnioskodawca: 
Jakub Sternal, 
telefon: 697 809 746
Lokalizacja:  
Muszla Koncertowa w Parku Murckowskim
Wartość zadania:  15 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
 Murckowski Przegląd zespołów muzycznych to inicjaty-
wa mieszkańców Murcek, która ma na celu integrację 
lokalnego społeczeństwa, wypromowanie młodych 
zespołów muzycznych. Wydarzenie niewątpliwie 
przyczyni się do rozwijania potrzeb i zainteresowań 
kulturalnych. Wielu młodych ludzi będzie chciało na-
śladować swoich rówieśników, zakładać nowe zespoły, 
występować wielokrotnie podczas takich imprez i roz-
wijać swoje umiejętności.

L18/03/VII
Zakup książek i audiobooków oraz fundusze na te-
atrzyki, warsztaty, gry planszowe i na PlayStation
Wnioskodawca: 
Beata Bogdan, 
e-mail: beata_bogdan@poczta.onet.pl
Lokalizacja:  
Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 26, ul. Goetla 2
Wartość zadania:  22 500,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania:   Zakup nowości wydawniczych to naj-
lepszy wabik przyciągający czytelników do biblioteki. 

Natomiast ciekawe spotkania, warsztaty, turnieje gier 
planszowych czy multimedialnych pokazują bibliote-
kę jako instytucję wielu możliwości, co z kolei podnosi 
jej atrakcyjność dla potencjalnych użytkowników.

L18/04/VII
Bajkowe wakacje w Mieście Ogrodów 2021
Wnioskodawca:  
Kamila Pronobis-Filosek,
e-mail: pronobisk@gmail.com
Lokalizacja:  
Filia nr 26 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowi-
cach, ul. Goetla 2 
Wartość zadania:  7 900,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
Będzie to cykl 2 miesięcznych, wakacyjnych popo-
łudniowych zajęć odbywających się raz w tygodniu 
mających na celu wprowadzenie uczestników w świat 
kultury, sztuki, sportu, a także pobudzenie ich kre-
atywności twórczej. W ramach projektu organizo-
wane będą spektakle teatralne, zajęcia plastyczne, 
zajęcia sportowe. Kontakt ze sztuką daje dzieciom 
możliwość rozwinięcia myślenia, wyobraźni a także 
pozwala na przeżywanie emocji towarzyszących ak-
torom razem z nimi.

L18/05/VII
Radość Życia
Wnioskodawca: 
Barbara Biełka
Lokalizacja:  
ul. Kołodzieja 42 (MDK “Południe")
Wartość zadania:  13 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe". Wartość zadania 
została obniżona o koszty organizacji wycieczek (nie-
zgodne z par. 1 ust. 2 pkt 6 lit. A Regulaminu BO).
Opis zadania: 
 Organizacja zajęć dla seniorów w dzielnicy Murcki, 
które pozwolą na zdrowy i aktywny styl życia, roz-
wijanie pasji i cieszenie się każdym dniem. Bo bycie 
seniorem to nie powód, aby zamykać się w domu i re-
zygnować z aktywnego życia. Zadbaj o zdrowie - ćwi-
cząc z nami pod okiem instruktorów. Rozwijaj pasje. 
Baw się na wspólnych imprezach oraz potańcówkach.

L18/06/VII
Ekologiczne Murcki - warsztaty kreatywno - ekolo-
giczne dla mieszkańców dzielnicy
Wnioskodawca: 
Dorota Fuchs,
533 201 246,
dorota.fuchs@wp.pl
Lokalizacja:  
Miejski Dom Kultury "Południe", 
ul. P. Kołodzieja 42
Wartość zadania:  30 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania:  Cykl różnorodnych ekologicznych 
warsztatów tematycznych np. florystyczne, deco-
upage, z igłą i nitką, świątecznych, które poprzez 
dobrą zabawę i własną twórczość mają zintegrować 
środowisko szczególnie najmłodszych mieszkańców 
dzielnicy wraz z rodzicami, seniorów oraz dorosłych 
zainteresowanych tematyką ekologiczną. Zajęcia 
uczą jak wykorzystać do tworzenia rzeczy z recy-
klingu.

L18/07/VII
Nowy chodnik na ul. Bielskiej
Wnioskodawca: 
Bartosz Ciura,bartek.ciura@o2.pl
Lokalizacja:  
ul. Bielska 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16
Wartość zadania:  170 368,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania wyniesie ok. 
16,5 tys. zł.
Opis zadania:  Wymiana zdegradowanego chodni-
ka przy ulicy Bielskiej wzdłuż budynków o numerach 
2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 na nowy tego samego rodzaju 
i wzoru taki jaki jest przy rondzie.

L18/09/VII
Nowy chodnik przy ul. Bielskiej 19, 21, 23 i Samso-
nowicza 1
Wnioskodawca:  
Bartosz Ciura,
bartek.ciura@o2.pl
Lokalizacja:  
ul. Bielska 19, 21, 23 
i ul. Samsonowicza 1
Wartość zadania:  88 704,00 zł
Uwagi: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania wyniesie ok. 
8,8 tys. zł.
Opis zadania: 
 Wymiana zdegradowanego chodnika na nowy.

L18/10/VII
Poprawa estetyki i komfortu przemieszczania się po 
ulicy Mruczka obok poczty
Wnioskodawca:  
Bartosz Ciura,
bartek.ciura@o2.pl
Lokalizacja:  
ul. Mruczka 5 obok poczty
Wartość zadania:  63 052,00 zł
Uwagi: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Opis zadania: 
Poprawa estetyki i komfortu przemieszczania się po 
ulicy Mruczka: wymiana dotychczasowego chodnika 
prowadzącego do poczty, w miejscu przedeptów 
nowe chodniki bez wycięcia jakiegokolwiek drzewa, 
zasadzenie około 30mb nowych krzewów ozdobnych.

L18/11/VII
Nowy chodnik od ogródków działkowych 
do osiedla oraz w kierunku szkoły
Wnioskodawca:  
Bartosz Ciura,
bartek.ciura@o2.pl
Lokalizacja:  
ul. Samsonowicza 10, Bohdanowicza 1F, Goetla 2
Wartość zadania:  207 477,00 zł
Uwagi: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania wyniesie ok. 
20 tys. zł.
Opis zadania: 
 Wymiana starego i położenie nowego chodnika od 
ogródków działkowych do osiedla oraz w kierunku 
szkoły.

L18/12/VII
Nowy chodnik na Samsonowicza 25
Wnioskodawca:  
Bartosz Ciura,
bartek.ciura@o2.pl
Lokalizacja:  
ul. Samsonowicza 25
Wartość zadania:  43 648,00 zł
Uwagi: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania wyniesie ok. 
4,4 tys. zł
Opis zadania: 
 Wymiana zdegradowanego chodnika na nowy.

L18/13/VII
Łąka kwietna + uporządkowanie 
parkingów na Samsonowicza 25
Wnioskodawca:  
Bartosz Ciura,
bartek.ciura@o2.pl
Lokalizacja:  
ul. Samsonowicza 25
Wartość zadania:  55 478,00 zł
Uwagi: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Opis zadania: 
 Stworzenie przyjaznej okolicy czyli: powstanie czte-
rech miejsc parkingowych z płyt ażurowych, zasianie 
łąki kwietnej, wymiana zdegradowanych krawężni-
ków, zbudowanie mini chodnika.

L18/14/VII
Nowy chodnik do parku Murckowskiego
Wnioskodawca:  
Bartosz Ciura,
bartek.ciura@o2.pl
Lokalizacja:  ul. Bielska

Wartość zadania:  69 696,00 zł
Uwagi: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania wyniesie 
ok. 7 tys. zł.
Opis zadania: 
W miejscu dużego przedeptu położyć nawierzchnię 
mineralno-żywiczną.

L18/15/VII
15 lecie GKS Murcki
Wnioskodawca:  
Janusz Brzozowski, tel. 665 254 904
Lokalizacja:  Park Murckowski
Wartość zadania:  6 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania 
będzie Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
Piknik rodzinny z okazji 15-lecia Stowarzyszenia GKS 
Murcki

L18/16/VII
Kontrapas na ulicy Wolności i kontraruch 
na ulicach Didura i Matejczyka
Wnioskodawca:  
Piotr Latusek, latusekpiotr@gmail.com, 787 921 867
Lokalizacja:  
ul. Wolności, Didura i Matejczyka
Wartość zadania:  22 451,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania wyniesie 
ok. 2 tys. zł.
Opis zadania: 
Wprowadzenie kontrapasa na jednokierunkowej 
ul. Wolności i kontraruchu na jednokierunkowych 
ulicach Didura i Matejczyka. Opcjonalnie na ul. Wol-
ności zamiast kontrapasa mógłby zostać również 
wprowadzony kontraruch. Kontrapas i kontraruch 
rowerowy umożliwiają skracanie drogi, poprawiają 
dostępność celów podróży oraz zwiększają wygodę 
i bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez ominię-
cie niebezpiecznych ulic i skrzyżowań.

L18/17/VII
Aktywny przedszkolak - od przedszkolaka 
do Ślązaka 2021
Wnioskodawca:  
Kamila Pronobis-Filosek, 
e-mail: pronobisk@gmail.com
Lokalizacja:  ul. Pawła Kołodzieja 42
Wartość zadania:  33 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania 
będzie Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania:  Cykl 9 miesięcznych, popołudnio-
wych zajęć plastycznych, taneczno-ruchowych, ryt-
micznych, zajęć promujących śląskie tradycje. W cza-
sie trwania zajęć plastycznych dzieci będą mogły 
rozwijać swoje umiejętności manualne, poprzez zaba-
wę i wspólne tworzenie prac. Poznają zasady funkcjo-
nowania w grupie, rozwiną umiejętności koncentracji 
uwagi oraz ciekawość poznawczą. Motywem prze-
wodnim będzie poznanie kultury śląskiej.

L18/18/VII
Mały Przegląd Twórczości Wszelakiej U Źródeł
Wnioskodawca:  
Sylwester Szweda, sylwek.szweda@gmail.com, 
Facebook Pracownia Edukacji Ekologicznej STUDNIA
Lokalizacja:  Dolina Murckowska
Wartość zadania:  11 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: Impreza jest skierowana do wszyst-
kich chcących przedstawić swoją twórczość ( np. 
muzyczną, poetycką, aktorską, taneczną i plastycz-
ną ), a także dla tych, którzy biorą udział w akcjach 
sprzątania lasów murckowskich, sadzenia drzew 
i pomocy przy rewitalizacji Dolinki Murckowskiej 
i uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Murckach. Sprząta-
nie lasów i rewitalizacja Dolinki będzie realizowana 
w okresie od marca do września z imprezą kończącą 
sezon w okolicach polowy września.

L18/21/VII
Podniesienie bezpieczeństwa na ulicy Bielskiej
Wnioskodawca:  Gabriel Tomczak, 
gabrieltomczak71@gmail.com
Lokalizacja:  ul. Bielska/Niemczyka
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Wartość zadania:  60 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
W związku z negatywną opinią wydziału Transportu 
ws. realizacji zadania w lokalizacji Bielska/Solskiego/
Baczyńskiego zadanie będzie realizowane jedynie 
w lokalizacji Bielska/Niemczyka.
Opis zadania: 
Wyniesienie skrzyżowania w ciągu ulicy Bielskiej (na 
skrzyżowaniu z ul. Niemczyka) ma zmusić kierow-
ców do ograniczenia prędkości na tej ulicy i pod-
nieść bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg 
(w tym pieszych i rowerzystów). Wyniesienie powinno 
być wykonane w całości w nawierzchni bitumicz-
nej. Z uwagi na fakt, że w tym miejscu obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 50 km/h wprowadzenie 
takiego rozwiązania może wiązać się z dodatkowymi 
znakami ograniczenia prędkości (do analizy przez 
MZUiM i Policję).

L18/23/VII
Studio wokalne dla mieszkańców
Wnioskodawca:  
Tomasz Pelc, tel. 500 674 269
Lokalizacja:  
ul. Goetla 2
Wartość zadania:  204 300,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Zespół Szkół nr 2. Zmniejszony zakres rzeczowy wy-
posażenia studia obniżył wartość zadania do kwoty 
pozwalającej na jego realizację zgodnie z nowym 
podziałem środków na jednostki pomocnicze. Szacun-
kowy roczny koszt utrzymania określono na ok. 2 500 
zł. Dodatkowo zadanie będzie dostępne dla miesz-
kańców w pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 
13.00-14.00.
Opis zadania:  
Adaptacja sali nr 37 w szkole na studio dźwiękowe.
Prace budowlane obejmować będą: budowę ścia-
nek działowych, likwidację jednego okna, wycisze-
nie ścian, sufitu, podłogi materiałami akustycznymi, 
montaż klimatyzacji i sieci ppoż, przygotowanie 
sieci elektrycznej oraz niskoprądowej dla przesyła-
nia dźwięku.Ponadto zakupiony zostanie sprzęt do 
rejestracji oraz obróbki dźwięku.

Jednostka Pomocnicza nr 19
Piotrowice – Ochojec

L19/01/VII
Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 9 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach
Wnioskodawca:  
Grażyna Żochowska
Lokalizacja:  Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 9, 
ul. Gen. Z. Waltera-Jankego 183
Wartość zadania: 20 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
Zakup nowości wydawniczych: książek i audiobooków 
dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowi-
cach, które uatrakcyjnią i wzbogacą ofertę biblioteki 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom 
czytelników zamieszkujących dzielnice Piotrowice-
-Ochojec, jak i dzielnic sąsiadujących.

L19/02/VII
Multimedialna szkoła 
- nowoczesna szkoła XXI wieku
Wnioskodawca:  
Dariusz Jureczko, 32 202 93 20,
sp32k_ce@poczta.onet.pl
Lokalizacja:  
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, 
ul. Sobańskiego 86 
Wartość zadania:  230 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2. 
Szacunkowy roczny koszt utrzymania zadania okre-
ślono na ok. 2 000 zł.
Opis zadania: 
Projekt ma na celu zmodernizowanie istniejącej już 
bazy multimedialnej na terenie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 2. Głównym celem jest wyposa-
żenie pracowni komputerowej w nowoczesny sprzęt, 
zbudowanie pracowni językowej na miarę XXI wieku 
i biblioteki ze stanowiskami komputerowymi dla 

uczniów oraz połączenie siecią wewnętrzną wszyst-
kich pomieszczeń szkoły i przedszkola.

L19/03/VII
Przyjazna Biblioteka dla Ochojca
Wnioskodawca:  
Patrycja Mika, patrycja.mika@op.pl
Lokalizacja: 
Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Radoc-
kiego 70A
Wartość zadania:  12 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 10 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach. Dofinansowanie 
aranżacji kącika czytelniczego przyjaznego dzieciom 
oraz zakup materiałów plastycznych na zajęcia z naj-
młodszymi czytelnikami i drobnych nagród rzeczo-
wych dla dzieci.

L19/04/VII
Samoobrona dla całej rodziny- kontynuacja
Wnioskodawca: 
Barbara Karaś, bo_basiek@o2.pl
Lokalizacja: 
Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Spółdzielczości
Wartość zadania:  23 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 
2 (Szkoła Podstawowa nr 56).
Opis zadania: 
Zajęcia są przeznaczone dla całych rodzin z nasta-
wieniem, że w zajęciach będą uczestniczyć rodzice 
z małymi dziećmi. Dla rodziców proponujemy zaję-
cia z samoobrony oraz podstawy z pierwszej pomo-
cy a dla młodszych uczestników w tym samym czasie 
oferujemy zajęcia ogólnorozwojowe z elementami 
sztuk walki.

L19/05/VII
Aktywny Senior 55+ pakiet zajęć ruchowych, języ-
kowych, warsztaty, biesiadowanie przy muzyce,
wyjścia do kina, teatru, filharmonii itp. oraz wy-
cieczki skierowane do osób zamieszkujących 
w dzielnicach Piotrowice i Ochojec. Połączenie zajęć 
rekreacyjnych, kulturalnych i społecznych jako
sposób na funkcjonowanie w wieku senioralnym
Wnioskodawca: 
Dorota Ostrowicz, 507 020 970
Lokalizacja:  
Kluby Osiedlowe "Północna" (ul. Północna 32), 
"Żurawia" (ul. Żurawia 80), "Silesianka" (ul. Radoc-
kiego 282)
Wartość zadania:  74 360,00 zł
Uwagi:  
Wydział Polityki Społecznej
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Opis zadania: Propozycja zajęć ruchowych, języko-
wych (angielski i niemiecki), warsztaty tematyczne, 
biesiadowanie przy muzyce, wyjścia do kina, teatru, 
filharmonii itp., wycieczki integracyjne skierowane 
do osób w wieku 55+ zamieszkujących w dzielnicach 
Piotrowice i Ochojec. W ramach aktywności fizycznej 
będą to cotygodniowe 1,5 godzinne spacery z kijami 
pod okiem instruktora (Nordic Walking) i zajęcia ogól-
nousprawniające i taneczne dla seniorów.

L19/06/VII
Zwiedź świat będąc w domu - internet bez tajemnic
Wnioskodawca:   
Arkadiusz Karaś, tel. 512 422 850
Lokalizacja:  ul. Jankego 136
Wartość zadania:  13 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
Celem zadania byłoby nie tylko pokazanie jak te miej-
sca wyszukać, jak zdobyć o nich ciekawe informacje, 
ale również jak bezpiecznie poruszać się po internecie. 
Kolejnym etapem byłoby wykrywanie zagrożeń oraz 
ich zapobieganie. Dla osób mniej wprawnych przepro-
wadzone zostałoby szkolenie z obsługi komputera. Dla 
osób które nie posiadają komputera wszystkie powyższe 
rzeczy można wykonać na smartphonie.

L19/07/VII
Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Jankego 
od ul. Bolesława Prusa do ul. Templariuszy
Wnioskodawca:  
Piotr Latusek, latusekpiotr@gmail.com, 787 921 867
Lokalizacja:  
Droga rowerowa wzdłuż ul. Jankego, 
między ul. Bolesława Prusa a ul. Templariuszy/ wyjazd 
z parkingu przy budynku przy ul. Kolejowej 54
Wartość zadania:  484 180,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 5 tys. zł.
Opis zadania: 
Projekt zakłada modernizację istniejącej drogi ro-
werowej wzdłuż ul. Jankego na jednym z gorszych 
odcinków od ul. Bolesława Prusa do ul. Templariuszy 
(630 m) na wysokości salonu Toyota i przystanku 
autobusowego Ochojec Wapienna. Projekt zakłada 
wymianę nawierzchni na asfaltową wszędzie tam, 
gdzie jest to wykonalne. Dodatkowo, w miejscach 
gdzie pozwalają na to warunki terenowe i miasto po-
siada odpowiednie grunty, wnioskuję o dostosowanie 
drogi rowerowej do standardów dla dróg rowerowych 
przyjętych przez miasto Katowice i GZM.

L19/08/VII
Wakacje z domem kultury! Dofinansowanie zajęć 
dla dzieci w ramach Akcji Lato/Zima w Mieście
Wnioskodawca:  
Barbara Murek 
Lokalizacja:  
Miejski Dom Kultury "Południe" w Katowicach, 
Filia nr 1 w Piotrowicach, ul. gen. Jankego 136
Wartość zadania:  31 330,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe". Wartość zadania 
została dostosowana do kosztów jakie MDK ponosi 
przy realizacji podobnych zadań.
Opis zadania: 
Zadanie ma na celu wzbogacenie oferty kulturalnej 
kierowanej do dzieci podczas wakacji letnich oraz ferii 
zimowych organizowanych w Miejskim Domu Kultury 
„Południe” w Katowicach-Piotrowicach. W ramach 
zadania zostaną przeprowadzone m. in. warsztaty 
artystyczne, kreatywne oraz zajęcia ruchowe. Do-
datkowo, ofertę programu wzbogaciłyby spektakle 
teatralne.

L19/09/VII
Sąsiedzki piknik nad Ślepiotką
Wnioskodawca: 
Zbigniew Fedak, 
tel. 604 064 801, 
kapela.fedakow@gmail.com
Lokalizacja:  
Zrewitalizowania Dolina Ślepiotki, 
okolice Skweru Księdza Waldemara Dekiela
Wartość zadania: 15 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
 Sąsiedzki piknik nad Ślepiotką to propozycja inte-
gracji lokalnej społeczności przy wspólnej zabawie 
i odpoczynku, przy jednoczesnym odpowiedzialnym 
korzystaniu z cennego dziedzictwa lokalnego: natu-
ralnego i kulturowego.

L19/10/VII
Piotrowicki śpiewnik
Wnioskodawca:  
Zbigniew Fedak, 
tel. 604 064 801, 
kapela.fedakow@gmail.com
Lokalizacja:  
ul. Generała Jankego 136
Wartość zadania:  39 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe". Wartość zadania 
została dostosowana do cen rynkowych.
Opis zadania: 
 Zadanie ma na celu wydanie piotrowickiego śpiewni-
ka wraz z płytą CD, zawierającego nuty, teksty i wy-
brane nagrania utworów zanotowanych przez etno-

grafów na terenie Piotrowic, Ochojca i okolicznych, 
południowych dzielnic Katowic. Piotrowicki śpiewnik 
ma być zbiorem pieśni o różnej tematyce pochodzą-
cych z tego obszaru, który dzięki swej uniwersalności 
przyda się wielu osobom w różnorodnych sytuacjach.

L19/11/VII
"Kodowanie ścieżki przedszkolaka" - doposażenie 
Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach w po-
moce dydaktyczne do nauki kodowania i programo-
wania
Wnioskodawca:  
Beata Kozak, beata.zyla@op.pl
Lokalizacja:  
Miejskie Przedszkole nr 84 w Katowicach, 
ul. Targowa 13
Wartość zadania:  30 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejskie Przedszkole nr 84. 
Opis zadania: 
W ramach zadania planowany jest zakup monitora in-
teraktywnego wraz z systemem mocowania, podłogi 
interaktywnej „Magiczny dywan” wraz z pakietami 
oraz programy multimedialne do nauki kodowania 
i inne pomoce dydaktyczne w postaci gier i zabaw.

L19/12/VII
Ptaki wracają do naszych Piotrowic
Wnioskodawca: 
Maksymilian Macioch, maciochmaks@hmail.com
Lokalizacja:  Dzielnica Piotrowice-Ochojec zgodnie 
z analizą ornitologa
Wartość zadania:  38 000,00 zł
Uwagi:  Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 5 tys. zł.
Opis zadania: 
 Projekt zakłada zakup i montaż budek lęgowych dla 
wróbli, sikorek, jerzyków. Populacja tych ptaków 
spada z roku na rok. Budki zostaną powieszone na 
terenie całej dzielnicy Piotrowice-Ochojec w oparciu 
o analizę ornitologa. Pamiętajmy, że ptaki są naszymi 
wyjątkowymi sprzymierzeńcami w walce z owadami-
-szkodnikami. Czy wiecie, że jeden jerzyk w ciągu doby 
potrafi zjeść kilka tysięcy owadów - w tym komarów 
- a sikorka, w ciągu jednego dnia, potrafi zjeść więcej 
owadów niż sama waży! Pomóżmy ptakom przetrwać!

L19/13/VII
Wykonanie ogrodzenia wokół Miejskiego Przed-
szkola nr 93 w Katowicach
Wnioskodawca:  
Adam Lejman-Gąska, alegan@wp.pl, tel. 697 777 781
Lokalizacja:  
Łętowskiego 24
Wartość zadania:  95 700,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejskie Przedszkole nr 93.
Opis zadania: 
 W ramach zadania zostanie wykonane nowe ogro-
dzenie wokół całego terenu Przedszkola nr 93 w Ka-
towicach

L19/14/VII
Zielona klasa - ekologiczna infrastruktura wokół 
Szkoły Podstawowej nr 27. Bezpieczna i nowocze-
sna szkoła w Piotrowicach
Wnioskodawca: 
Katarzyna Cieszkowska, 
cieszkowska.katarzyna@gmail.com
Lokalizacja:  
Teren Szkoły Podstawowej nr 27, 
ul. Łętowskiego 18
Wartość zadania:  277 400,00 zł
Uwagi: 
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Szkoła Podstawowa nr 27. Szacunko-
wa wartość realizacji zadania uległa zwiększeniu ze 
względu na remont schodów.
Opis zadania: 
Zostaną zamontowane ławki oraz tablica z materia-
łów odpornych na warunki atmosferyczne. Dodat-
kowo w porozumieniu z Wydziałem Edukacji mogą 
zostać zamontowane dodatkowe pomoce naukowe 
służące przykładowo obserwacji i pomiarowi zjawisk 
atmosferycznych. W ramach projektu zostanie zro-
biona droga do "zielonej klasy" oraz kompleksowo 
wyremontowane tereny (kostka) służące komuni-



BUDŻET OBYWATELSKIwww.bo.katowice.eu 21

kacji na terenie wokół SP 27. W ramach projektu 
zamontowane zostaną dodatkowo 4 ławki w części 
rekreacyjnej przy boisku, aby dzieci w czasie przerw 
mogły odpocząć na świeżym powietrzu.

L19/17/VII
Klub Gier Planszowych
Wnioskodawca: 
Bartłomiej Kluska
Lokalizacja:  
Miejski Dom Kultury "Południe" w Katowicach-Pio-
trowicach, ul. gen. Jankego 136
Wartość zadania:  14 800,00 zł
Uwagi: 
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania:  Organizacja i prowadzenie klubu 
gier planszowych w MDK Południe w Piotrowicach. 
Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych gier plan-
szowych, tradycyjnych, w tym gier narodów świata 
oraz plenerowych. Turnieje i rozgrywki rankingowe 
z nagrodami dla zwycięzców i uczestników. Turnieje 
podczas Akcji Lato w Mieście oraz Akcji Zima w Mie-
ście i na innych wydarzeniach lokalnych. Wzbogace-
nie istniejącego zbioru gier o kolejne gry planszowe 
i plenerowe. Finansowanie nagród dla uczestników 
turniejów. Regularne spotkania i zajęcia.

Jednostka Pomocnicza nr 20
Zarzecze

L20/01/VII
Jarmark Bożonarodzeniowy Zarzecze 2021
Wnioskodawca: 
Gabriela Przyłucka
Lokalizacja:   
Miejski Dom Kultury „Południe”, 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 83, 
dział Zarzecze ul. Stellera 4
Wartość zadania:  5 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
Przygotowane zostaną stoiska z unikatowymi deko-
racjami świątecznymi o charakterze rękodzielniczym. 
Realizacja nastąpi w ramach spotkań grup rękodziel-
niczych - ceramicznych, koronczarskich i na zajęciach 
plastycznych w MDK Południe. Planowany termin 
- pierwsza połowa grudnia. Wystąpią chóry działa-
jące przy MDK "Południe". Każdy będzie mógł nabyć 
unikatowy prezent lub ozdobę świąteczną. Raryta-
sem będą ozdoby Śląskiego Koła Koronki Klockowej 
w Zarzeczu. Zapewniamy również muzyczną oprawę 
i miłą przedświąteczną atmosferę z gorącą czekoladą.

L20/02/VII
Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe  warsztaty 
kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców 
dzielnicy
Wnioskodawca: 
Agnieszka Szatan, 507 166 695, zylka.aa@gmail.com
Lokalizacja:  
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. Stellera 4
Wartość zadania:  31 500,00 zł
Uwagi: 
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
Kontynuacja bezpłatnych warsztatów kreatywnych 
prowadzonych w ramach BO w 2019 r. i 2020 r. Na 
zajęciach każdy mieszkaniec dzielnicy, niezależnie od 
wieku znajdzie coś dla siebie, ze względu na różnorod-
ność tematów np. świąteczne, szycie, „coś z niczego". 
Dodatkowo wplecione są elementy ekologii w każde 
zajęcia aby uczulić uczestników do dbania o środowi-
sko w swoim otoczeniu.

L20/03/VII
Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu 
– dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy 
Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb 
rowerzystów
Wnioskodawca: 
Tomasz Cholewa, tomaszcholewa@o2.pl
Lokalizacja:  Chodnik wzdłuż ul. Uniczowskiej 
i chodnik po północnej stronie ul. Grota Roweckiego

Wartość zadania:  123 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy rocz-
ny koszt utrzymania to ok. 10 tys. zł.
Opis zadania: 
Wniosek zakłada udostępnienie dla ruchu rowerów 
istniejącego chodnika wzdłuż ulic Uniczowskiej i Gro-
ta-Roweckiego, od granicy z Podlesiem (przejazd pod 
torami kolejowymi) do granicy z Mikołowem w re-
jonie ulicy Leszczy. Zmiana ta zakłada wyznaczenie 
przejazdów rowerowych przez wszystkie poprzeczne 
ulice wraz z likwidacją wysokich krawężników, nowe 
oznakowanie poziome i pionowe oraz modernizację 
chodnika w kilku newralgicznych miejscach 
(łącznie długość ok. 2300 m).

L20/05/VII
Zakup uzupełniający sprzętu ratowniczo-gaśniczego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Katowicach - Zarzeczu
Wnioskodawca: 
Stanisław Krusz, 
stanislaw.krusz@gmail.com
Lokalizacja:  
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 20
Wartość zadania:  106 749,00 zł
Uwagi:  
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Zmniejszona wartość zadania wynika z negatywnej 
oceny dla elementów projektu, których zakup uzna-
no za bezzasadny. Szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania zadania określono na ok. 3 tys. zł. W ramach 
projektu zakupione zostaną: linki ratownicze 30m, 
miotły, tłumice, pachołki odblaskowe 500mm, apa-
raty powietrzne w komplecie z butlą kompozytową, 
butle kompozytowe, przenośne systemy oświetle-
niowe, trójkątne znaki składane "WYPADEK", taśmy 
ostrzegawcze, zestaw flar ostrzegawczych, parawan 
ochronny, przedłużacz elektryczny 50m, skrzynki 
narzędziowe z wyposażeniem, zaślepki do hydran-
tów, stojaki hydrantowe, klucze do hydrantów na-
ziemnych, węże tłoczone (fi 75/20, 52/20, 42/20), 
zestaw podpór PT-1200z z akcesoriami, lina stalowa, 
wanna wychwytowa składana, wózki/siewniki ręczne, 
kaseton wężowy W-52, deska ortopedyczna dla dzie-
ci, polary, ubrania specjalne, hełmy, rękawice, buty 
skórzane, latarki, czapki z dzianiny, koszulki t-shirt 
męskie OSP z haftem imienne, identyfikatory OSP, 
wyjściowe identyfikatory imienne OSP na magnes, 
taśmy szyte alpinistyczne, buty opinacze, sygnaliza-
tory bezruchu MSA, hydronetka plecakowa składana, 
zbieracz 110/75, widły zakrzywione.
Opis zadania:  
Zadanie będzie polegało na zakupie uzupełniają-
cym sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Katowicach-Zarzeczu. Realizacja 
zadania pozwoli na bardziej profesjonalne niesienie 
pomocy w pożarach, wypadkach komunikacyjnych 
a także usuwania skutków powodzi, nawałnic i in-
nych miejscowych zagrożeń.

L20/09/VII
Dzieci i młodzież z Zarzecza - Poznajmy się!
Wnioskodawca: 
Agnieszka Sobol, agnieszka.ka@wp.pl
Lokalizacja:  MDK "Południe" w Katowicach Filia nr 
3 Zarzecze, ul. Stellera 4
Wartość zadania:  29 400,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
Projekt to bezpłatne zajęcia o różnorodnej tematyce 
dedykowane dla młodego pokolenia dzielnicy Za-
rzecze. Wśród proponowanych spotkań znajdują się 
zajęcia: artystyczne i plastyczne, sportowe, muzyczne 
oraz koncerty, programowanie, spotkania teatralne 
i czytelnicze, seanse filmowe, bal karnawałowy, czy 
spotkania z ciekawymi ludźmi. Nadrzędną warto-
ścią realizowanego projektu ma być integracja dzieci 
i młodzieży z Zarzecza.

L20/10/VII
Gimnastyka dla smyka
Wnioskodawca: 
Maria Czenczek, tel 697 171 666
Lokalizacja:  MDK Południe, ul. Stellera 4
Wartość zadania:  16 150,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania 
będzie Miejski Dom Kultury "Południe".

Opis zadania:   Projekt ma na celu zapoznanie dzie-
ci ze sportem - gimnastyką i rytmiką. Przygotowa-
nie merytoryczne ciała i kształtowanie prawidłowej 
sylwetki oraz nauka podstawowych elementów gim-
nastyki i tańca. Pod okiem wykwalifikowanych tre-
nerów mających uprawnienia do prowadzenia zajęć 
z dziećmi. Zajęcia powinny odbywać się w dwóch 
grupach 4-6 lat i 7-12 lat.

L20/12/VII
Z kijkami po zdrowie - kontynuacja. Zadanie popra-
wiające kondycję i zdrowie mieszkańców
Wnioskodawca: 
Maria Czenczek, tel 697 171 666
Lokalizacja: MDK Zarzecze, ul. Stellera 4 . Marsze 
w Plenerze - okolice pobliskich terenów leśnych 
i rekreacyjnych
Wartość zadania:  30 900,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe". 
Opis zadania:  
Projekt jest kontynuowany od 2017 r. w dzielnicy Za-
rzecze. Zadanie ma na celu zaprosić do udziału miesz-
kańców w każdym wieku, chcących aktywnie spędzić 
czas. Zajęcia powinny być prowadzone przez wykwa-
lifikowanych instruktorów Nordic Walking. Zadanie 
jest podzielone na dwie grupy uczestników: grupa 
aktywna i seniorzy.

L20/13/VII
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leszczy 
(odcinek od zjazdu z ul. Grota-Roweckiego - do Lesz-
czy nr 109)
Wnioskodawca:  
Karolina Skubacz, karo82@op.pl
Lokalizacja:  Katowice Zarzecze ul. Leszczy (od zjazdu 
z ulicy Grota-Roweckiego - odcinek o dł. ok 260 m)
Wartość zadania:  174 578,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 30 tys. zł.
Opis zadania: 
Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni asfal-
towej na całej ulicy, jednak ze względu na jej długość 
(ponad 1 km) oraz koszty, projekt będzie realizowany 
etapami. Tegoroczne zadanie obejmuje wykonanie 
pierwszego odcinka o długości ok. 260 m (tj. od zjazdu 
z ul. Grota-Roweckiego do Leszczy nr 109). Ulica Lesz-
czy łączy dzielnicę Zarzecze z Mikołowem Kamionką, 
umożliwia przejazd z ul. Grota-Roweckiego do ulicy 
Paprotek, która bezpośrednio łączy się z DK 81 (tzw. 
Wiślanką).

L20/14/VII
Warsztaty w plenerze dla Mieszkańców. Podróż 
do świata fantazji - konkursy, wspólne zabawy, 
animacje dla dzieci, występ zespołu muzycznego
Wnioskodawca: 
Beata Bala, beata.bala11@gmail.com, tel. 510 033 448
Lokalizacja: 
MDK Południe Zarzecze
Wartość zadania:  15 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
Organizacja jednodniowego spotkania integracyjne-
go o charakterze festynu dla mieszkańców i dzieci 
- w poszukiwaniu postaci z legend, które przeniosą 
nas w świat fantazji. Każdy uczestnik będzie mógł 
przebrać się w postać z legend, z którą się utożsamia. 
Nawiążemy do tradycji i śląskich legend, w których 
bohaterami były Stworki, Utopce i Meluzyny, przy 
których zatrzymamy się nieco dłużej podczas naszej 
podróży do świata fantazji, tych wcale nietypowych 
legendarnych sylwetek „stworów" mieszkających 
w domach wraz z ludźmi.
 

Jednostka Pomocnicza nr 21
Kostuchna

L21/01/VII
Jarmark Bożonarodzeniowy. Kostuchna 2021
Wnioskodawca:  
Marcel Wypiór
Lokalizacja:  Plac naprzeciw k. pw. Trójcy Prze-
najświętszej w Katowicach Kostuchnie, ul. T. Boya-
-Żeleńskiego 34
Wartość zadania:  6 000,00 zł

Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
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 
spotkań grup rękodzielniczych i plastycznych zajęć 
w MDK Południe. Obsługa stoisk na zasadzie wo-
lontariatu. Jarmark odbędzie się 12 grudnia, od 9 
i potrwa do godz. 18. Wystąpią chóry działające przy 
MDK "Południe". Zapewniamy również muzyczną 
oprawę kolędową i miłą przedświąteczną atmosferę 
z gorącą czekoladą.

L21/02/VII
Remont nawierzchni ul. Krupińskiego 
z odwodnieniem i poboczem z jednej strony
Wnioskodawca: Teresa Żogała, 
e-mail: janpzogala@gmail.com
Lokalizacja:  ul. Krupińskiego od nr 18-32
Wartość zadania:  180 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy rocz-
ny koszt utrzymania to ok. 5 tys. zł.
Opis zadania: 
 Położenie nowej nawierzchni asfaltowej z krawężni-
kami oraz korytkiem z jednej strony i wąskim chod-
nikiem ze strony drugiej. Stara nawierzchnia wymaga 
jej ściągnięcia. Po jej usunięciu i wysypaniu odpowied-
niej grubości podkładu i zastosowaniu geowłókniny 
oraz położenie krawężników, położenie nawierzchni 
drogowej. Na chwilę obecną na części ulicy występuje 
całkowity brak nawierzchni. Jeżeli chodzi o odwodnie-
nie to jest to kwestia do przedyskutowania.

L21/03/VII
Zakup nowości wydawniczych oraz gier planszo-
wych dla filii nr 27 MBP w Katowicach
Wnioskodawca:  
Grażyna Ochmann
Lokalizacja:  Miejska Biblioteka Publiczna nr 27, 
ul. Szarych Szeregów 62
Wartość zadania:  15 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna
Opis zadania: 
 Celem projektu jest zakup nowych książek dla Filii nr 
27 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy 
ul. Szarych Szeregów 62. Zakup wzbogaci ofertę filii 
dając mieszkańcom dostęp do nowych pozycji.

L21/04/VII
Młodzi Dla Młodych
Wnioskodawca: 
Aleksander Uszok, 
e-mail: aleksander.uszok@gmail.com
Lokalizacja:  
Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Żeleńskiego 83
Wartość zadania:  8 000,00 zł
Uwagi: Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
Głównym celem projektu jest stworzenie multime-
dialnej platformy, gdzie osoby młode (wiek szkolny) 
będą mogły samodzielnie redagować i zamieszczać 
materiały na interesujące dla siebie tematy. Ten 
projekt ma dać młodym możliwość samodzielnie 
pokazać, co jest dla nich ważne. W atrakcyjnej dla 
siebie formie - tekstów, fotografii, virali. Projekt ma 
być impulsem do świadomego tworzenia i odbioru 
rzetelnych informacji, wyczulania na tzw. fakenewsy 
i manipulacje medialne.

L21/05/VII
Spotkania integracyjne: „Śląsk – moje miejsce na 
Ziemi‘’
Wnioskodawca:  
Barbara Chudy
Lokalizacja:  Miejski Dom Kultury „Południe”, 
ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego nr 83
Wartość zadania:  24 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe". Z zadania wyłączone 
zostały wycieczki za miasto (niezgodne z par. 1 ust. 2 
pkt. 6 lit a Regulaminu BO). 
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Opis zadania:  Program adresowany jest do 
wszystkich mieszkańców dzielnicy, osób starszych, 
samotnych, dzieci  i młodzieży, chętnych do wspól-
nego, aktywnego i ciekawego spędzania czasu. Ma 
na celu pokazanie i zrozumienie problemów regionu 
i jego najbliższych okolic (historia, zabytki, architek-
tura, przyroda), poznanie samych siebie i innych po-
przez udział w potańcówkach i wieczornicach dla se-
niorów, warsztatach rękodzielniczych, gwarowych, 
dekoratorskich i artystycznych. 

L21/06/VII
Zielona Kostuchna - integracyjne warsztaty ekolo-
giczno - kreatywne dla mieszkańców dzielnicy
Wnioskodawca:  
Dorota Fuchs, 533 201 246, dorota.fuchs@wp.pl
Lokalizacja:  Miejski Dom Kultury "Południe", 
ul. T.B. Żeleńskiego 93
Wartość zadania:  31 500,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
Zadanie stanowi kontynuację projektu w ramach BO 
z 2017 r. - bezpłatnych warsztatów dla dzieci i ich 
opiekunów. Celem zajęć jest przybliżenie dzieciom 
i dorosłym ideologii działań ekologicznych, wzbo-
gacenie kreatywność i zdolności manualnych oraz 
mobilizacja do wspólnego spędzania czasu poprzez 
zabawę i własną twórczość. Zakładana jest różno-
rodność zajęć np.: florystyczne, malarskie, wiosenne, 
decoupage, z igłą i nitką, mydlarskie, świąteczne, 
wakacyjne itp. Przewidywane ok. 32 warsztatów (czas 
trwania ok. 2 godzin) na ok. 20-30 osób. 

L21/07/VII
Bezpiecznie w mojej dzielnicy - zajęcia z samoobro-
ny dla każdego w MDK Południe na Kostuchnie:
kontynuacja
Wnioskodawca:  
Tomasz Najduch, biuro@kkskarate.pl
Lokalizacja:  MDK Południe Kostuchna, 
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 83
Wartość zadania:  30 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
Zajęcia z samoobrony dla każdego - kontynuacja. 
W trakcie trwania warsztatów wzmacniamy kondy-
cję fizyczną osób uczestniczących w projekcie oraz 
pokazujemy im techniki samoobrony. Na cotygodnio-
wych treningach stawiamy duży nacisk na ćwiczenia 
ogólnorozwojowe, techniki oddechowe, izometrycz-
ne oraz rozciągające, druga część to przekazywanie 
umiejętności dotyczących obrony osobistej. W trakcie 
trwania kursu uczymy również ludzi udzielania pierw-
szej pomocy.

L21/08/VII
Eksperymentuj na świeżym powietrzu!
Wnioskodawca: 
Iwona Kopiec, 
iwonak71@interia.pl
Lokalizacja:  ul. Kazimierza Lepszego 2, 
teren przy Szkole Podstawowej nr 29
Wartość zadania:  228 763,00 zł
Uwagi:  
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 
(Szkoła Podstawowa nr 29). Szacunkowy roczny koszt 
utrzymania zadania określono na ok. 1 600 zł.
Opis zadania: 
Na terenie szkoły chcemy stworzyć naukowy plac za-
baw. Naszym celem jest zaciekawienie najmłodszych 
fizyką, a starszym uczniom poprzez eksperymenty 
na świeżym powietrzu przybliżyć to, o czym uczą się 
z podręczników. Dodatkowo na terenie placu zabaw 
zostaną zamontowane urządzenia sprawnościowe. 
Teren zielony zostanie również wyposażony w ele-
menty małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci 
oraz stojak rowerowy).

L21/09/VII
W zdrowym ciele zdrowy duch 
– zajęcia ze slow joggingu
Wnioskodawca:  
Katarzyna Guzgan, 
hpmblog@gmail.com
Lokalizacja:  ul. T.B. Żeleńskiego 83

Wartość zadania:  17 600,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
Zajęcia ze slow joggingu będą odbywać się 2 razy 
w tygodniu w okresie od lutego do października. 
Instruktor zaznajomi uczestników z techniką slow 
joggingu. Każdy trening rozpoczynać się będzie roz-
grzewką, treningiem głównym, ćwiczeniami dodat-
kowymi i zakończy rozciąganiem. Zajęcia odbywać 
się będą w terenie, w pobliskich lasach. Dodatkowo 
zostaną zorganizowane dwa slow joggingowe biegi 
(na wiosnę i na jesień) Szlakiem Solnym.

L21/10/VII
Akademia zdrowia dla seniorów 55+
Wnioskodawca: 
Bożena Plutal
Lokalizacja:  Miejski Dom Kultury "Południe" 
w Katowicach
Wartość zadania:  18 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania 
będzie Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania:  
Akademia zdrowia to połączenie zajęć ruchowych 
oraz spotkań warsztatowych, których celem jest za-
dbanie o zdrowy, bezpieczny ruch dla osób powyżej 
55 roku życia a także przedstawienie różnych moż-
liwości, dzięki którym mogą lepiej o siebie zadbać. 
Zajęcia ruchowe odbywać się będą raz w tygodniu. 
Warsztaty – raz w miesiącu. Cały program realizowa-
ny będzie od lutego do października. Zajęcia ruchowe 
obejmować będą slow jogging oraz jogę.

L21/11/VII
"Bezpieczne południe Katowic" - Zakup profesjo-
nalnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kostuchnie w Katowicach
Wnioskodawca: 
Tomasz Kaźmierczak, kazmiet@op.pl
Lokalizacja:  Ochotnicza Straż Pożarna w Kostuch-
nie, ul. Szarych Szeregów 62
Wartość zadania:  11 7400,00 zł
Uwagi:  
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Wartość zadania uległa zmniejszeniu w skutek nega-
tywnej oceny zakupu takich elementów jak: pompa 
zanurzeniowa, manekin do ćwiczeń, kurtki lekkie do 
ubrania specjalnego i rękawice techniczne (zgodnie 
z opinią Komendy Miejskiej PSP w Katowicach).
Opis zadania: 
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia dla 
strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie 
w Katowicach, który poprawi przygotowanie opera-
cyjne jednostki oraz pomoże w szybkim reagowaniu 
podczas interwencji w dzielnicy Kostuchna i jej oko-
licach. Nasze motto to: „Życie to dar wielki, ratujmy 
je na sposób wszelki”.

L21/12/VII
Doposażenie sal lekcyjnych w nowe i nowoczesne 
pomoce dydaktyczne oraz naprawa starej, znisz-
czonej nawierzchni przy wejściu do budynku Szkoły 
Podstawowej nr 38
Wnioskodawca: 
Robert Myrcik
Lokalizacja:  
ul. Wantuły 11
Wartość zadania:  296 000,00 zł
Uwagi: 
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Szkoła Podstawowa nr 38. Szacun-
kowy roczny koszt utrzymania zadania określono 
na ok. 500 zł.
Opis zadania: 
 Chcemy, by nasze dzieci i młodzież mogła kształcić 
się na mądrych i wykształconych obywateli naszego 
miasta i kraju. Dlatego też wnioskujemy o nowe, do-
datkowe i nowoczesne pomoce dydaktyczne, by nasi 
Pedagodzy - Nauczyciele mogli jeszcze lepiej kształcić 
swoich wychowanków, a nasze dzieci. Potrzebujemy 
jeszcze, by nasi najmłodsi i ich nauczyciele, jak rów-
nież my rodzice mogli bezpiecznie przemieszczać 
się przy szkole - do szkoły, stąd prośba o remont 
nawierzchni przy wejściu do szkoły z jej lewej stron 
przy płocie.

L21/13/VII
Teatralna Kostuchna i głośna Operetka
Wnioskodawca: 
Marcel Wypiór, tel. 505 951 693
Lokalizacja:  
MDK "Południe", ul T. Boya-Żeleńskiego 83
Wartość zadania:  20 000,00 zł
Uwagi: 
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
Zadanie ma na celu wzbogacenie oferty kulturalnej 
w naszej dzielnicy o przedstawienia teatralne, kaba-
retowe oraz mini recitale operetkowe. Chcemy poka-
zywać przedstawienia głośne, flagowe, o których się 
mówi i które są ważne dla kultury. Chcemy zapraszać 
zespoły teatralne z dobrymi wykonawcami, a także 
teatrzyki z przedstawieniami dla dzieci. Przedstawie-
nia będą miały różnorodny charakter: edukacyjny, 
rozrywkowy, muzyczny.

L21/14/VII
Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczyka
Wnioskodawca: 
Dawid Kamiński, 
dawidkaminski@vp.pl, tel. 794 353 345
Lokalizacja:  
ul. Kściuczyka 1
Wartość zadania:  59 400,00 zł
Uwagi: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 3,8 tys. zł.
Opis zadania: 
Stworzenie parkingu przy ulicy Kściuczyka 1 pozwoli 
mieszkańcom zwiększyć komfort parkowania samo-
chodów w obrębie tego adresu. Obecnie w propo-
nowanym miejscu tworzy się błoto podczas opadów 
deszczu. Brakuje także takich miejsc przy bloku. Na-
leży wykonać 120 m2 parkingu dla samochodów.

L21/16/VII
Budowa nowego chodnika przy ul. Smugowej - Pan-
kiewicza oraz ulicy Sezamkowej wraz z latarniami 
typu parkowego oraz mijankami
Wnioskodawca: 
Krzysztof Paszta
Lokalizacja: 
ul. Pankiewicza i Sezamkowa
Wartość zadania:  106 000,00 zł
Uwagi:  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 1 tys. zł.
Opis zadania: 
Wybudowanie nowego chodnika w ciągu pieszym uli-
cy Smugowej do ulicy Pankiewicza i ulicy Sezamkowej 
(przez zielony zagajnik) wraz z 4 latarniami typu par-
kowego, usadowieniem mijanek i luster drogowych. 
Znacząco poprawi to komfort, życie i bezpieczeństwo 
okolicznych mieszkańców ze względu na całkowity 
brak w tych miejscach chodników. Stąd nasz wniosek 
i prośba o jego poparcie.

L21/17/VII
Bezpieczny Rowerzysta w Kostuchnie - dostosowa-
nie chodnika wzdłuż ulicy Boya-Żeleńskiego do po-
trzeb rowerzystów
Wnioskodawca: 
Piotr Latusek, 
latusekpiotr@gmail.com, 
tel 787 921 867, 
https://bezkolaniejade.wordpress.com/budzet-na-
-kolo/, 
https://www.facebook.com/groups/BezKolaNieJade/
Lokalizacja:  
Chodnik po południowo-zachodniej stronie ul. 
Boya-Żeleńskiego od ul. Jaronia do przystanku auto-
busowego Kostuchna Kopalnia Murcki
Wartość zadania:  40 150,00 zł
Uwagi: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 4 tys. zł.
Opis zadania: 
Na wysokości ul. Jaronia kończy się w tej chwili droga 
rowerowa biegnąca wzdłuż ul. Boya-Żeleńskiego od 
ul. Migdałowców. Celem projektu jest umożliwienie 
rowerzystom kontynuowania jazdy na dalszym odcin-
ku po chodniku. Umożliwi to m.in. bezpieczny dojazd 

dzieci do Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Kazimie-
rza Lepszego czy rodziców z fotelikami dziecięcymi do 
Przedszkola Miejskiego nr 41 przy ul. Koraszewskiego.
Na wnioskowanym odcinku chodnika znajduje się 
również stacja roweru miejskiego. Udostępnienie 
chodnika do ruchu rowerów ułatwiłoby jazdę wypo-
życzonymi rowerami.

L21/18/VII
Kostuchna Park 2
Wnioskodawca: 
Dawid Kamiński, 
dawidkaminski@vp.pl, 
tel. 794 353 345
Lokalizacja:  
Łąka przy ul. Bażantów (osiedle Murapol) 
oraz Pustułek (osiedle Dombud) 
obok lasu murckowskiego
Wartość zadania:  286 750,00 zł
Uwagi: 
Zakład Zieleni Miejskiej
Ostateczne lokalizacje i powierzchnie łąk zostaną 
określone na etapie projektowym. Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 15 tys. zł.
Opis zadania: 
 Kostuchna Park 2 to kontynuacja zeszłorocznego 
projektu w ramach którego na dużej łące przy Lesie 
Murckowskim, pomiędzy osiedlami Murapol oraz 
Dombud powstaje ekologiczno-sąsiedzka strefa ak-
tywności i odpoczynku (ławki, roślinność, alejka do 
spacerowania) dla okolicznych mieszkańców.

L21/19/VII
Remont drogi dojazdowej 
- Kostuchna T.B.Żeleńskiego
Wnioskodawca: 
Beata Bala, 
beata.bala100@gmail.com, 
tel. 510 033 448
Lokalizacja:  
ul. T.B.Żeleńskiego
Wartość zadania:  160 0000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 1 tys. zł.
Opis zadania: 
Położenie nawierzchni asfaltowej oraz infrastruktury 
drogowej na długości całej drogi dojazdowej do nieru-
chomości  położonej przy ul. B. Żeleńskiego 
w Kostuchnie wskazanej na załączonej mapce

Jednostka Pomocnicza nr 22
Podlesie

L22/01/VII
Jarmark Bożonarodzeniowy Podlesie 2021
Wnioskodawca: 
Sonia Pryszcz-Botor
Lokalizacja:  
Parking przed k. pw. M.B.Cz. w Katowicach Podlesiu, 
ul. Piotra Michałowskiego 9
Wartość zadania:  6 000,00 zł
Uwagi: 
Wydział Kultury 
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
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 
spotkań grup rękodzielniczych i plastycznych zajęć 
w MDK Południe. Planowany termin - grudzień 2021 
roku. Wystąpią chóry działające przy MDK "Połu-
dnie". Każdy będzie mógł nabyć unikatowy prezent 
dla bliskich i dekorację dla domu. Zapewnimy również 
muzyczną oprawę kolędową i miłą przedświąteczną 
atmosferę z gorącą czekoladą.

L22/02/VII
"Podlesianki" w śląskiej tradycji
Wnioskodawca: 
Krystyna Nicińska
Lokalizacja:  
ul. Uniczowska 36
Wartość zadania:  50 000,00 zł
Uwagi: 
Wydział Kultury | Dysponentem środków na realizację 
zadania będzie Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
Głównym celem projektu jest dotarcie do mieszkań-
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ców dzielnicy w każdym wieku poprzez spotkania 
z młodzieżą, dziećmi i seniorami aby poprzez śpiew, 
muzykę, godkę śląską przekazać tradycję naszego re-
gionu. Spotkania mają łączyć mieszkańców we wspól-
nej nauce i zabawie. Projekt zakłada również wyjazdy 
promocyjne na festiwale i przeglądy folklorystyczne 
oraz warsztaty rękodzieła.

L22/03/VII
 Spotkanie Koła Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej
Wnioskodawca: 
Lidia Gielniewska, 
e-mail: lidia.gielniewska@gmail.com
Lokalizacja: 
Miejski Dom Kultury „Południe”, 
filia Podlesie, ul. Sołtysia 25
Wartość zadania:  42 000,00 zł
Uwagi: 
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
Mottem istniejącego Koła Miłośników Godki i Pieśni 
Śląskiej jest „pogodomy, pośpiywomy – tela z tego 
życia momy” - a więc odrodzenie tradycji wspólnego 
śpiewania oraz kultywowanie elementów tożsamości 
lokalnej: języka, pieśni, zwyczajów, obrzędów, stro-
jów. Comiesięczne spotkania poświęcone są innemu 
tematowi, ale wspólnym elementem jest śląski język 
i śpiywanie śląskich pieśni.

L22/04/VII
Pozyskanie funduszy dla Filii Nr 28 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Katowicach z przeznaczeniem na
zakup nowości książek i audiobooków oraz fundu-
szy na działalność kulturalno-oświatową promującą
czytelnictwo wszystkich mieszkańców dzielnicy
Wnioskodawca: 
Barbara Róg-Ryszka, 
ryszbar@interia.pl
Lokalizacja:  
ul. Uniczowska 36
Wartość zadania:  36 000,00 zł
Uwagi: 
Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.
Opis zadania: 
 Zakup nowości wydawniczych książek i audiobooków 
oraz pozyskanie funduszy na działalność kulturalno-
-oświatową w tym: spotkania autorskie, prelekcje, 
odczyty, spektakle teatralne, konkursy literackie, 
koncerty, warsztaty edukacyjne, akcje Ferie z Książką, 
Lato z książką dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańców dzielnicy.

L22/05/VII
"Przy Szlaku Solnym" program edukacji regionalnej
Wnioskodawca: 
Sonia Pryszcz-Botor,
botorowie@interia.pl
Lokalizacja:  
ul. Sołtysia 25, 
siedziba MDK filia Podlesie
Wartość zadania:  14 000,00 zł
Uwagi: 
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
Celem projektu jest przybliżenie i wyeksponowanie 
najciekawszych wątków z dziejów Podlesia Śląskiego. 
Przedstawienie ich w nowatorski i atrakcyjny sposób, 
tak, by służyły umacnianiu lokalnej tożsamości i dumy 
z bycia mieszkańcem Podlesia. Projekt przewiduje 
opracowanie i realizację kompleksowego programu 
edukacji szkolnej, która na poszczególnych etapach 
kształcenia będzie wprowadzała uczniów w zagadnie-
nia związane z Podlesiem i jego okolicą.

L22/06/VI
Miejskie Przedszkole nr 71 - modernizacja części 
placu zabaw oraz zakup zabawek
i pomocy dydaktycznych
Wnioskodawca: 
Agata Polańska-Krzos,
agata.polanska.krzos@gmail.com
Lokalizacja: 
Miejskie Przedszkole nr 71, ul. Michałowskiego 3
Wartość zadania:  140 000,00 zł
Uwagi:  Wydział Edukacji i Sportu

Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejskie Przedszkole nr 71. Szacun-
kowy roczny koszt utrzymania zadania określono na 
ok. 5 000 zł.
Opis zadania: 
Zadanie przewiduje wyposażenie ogrodu przed-
szkolnego w wielofunkcyjny zestaw urządzeń, który 
zlokalizowany będzie w południowej części ogrodu 
(od strony ulicy Uniczowskiej), a także wykonanie 
w obszarze bezpieczeństwa tego zestawu nawierzch-
ni z gumowych mat przerostowych. Zadanie zakłada 
również zakup zabawek dla dzieci oraz pomocy dy-
daktycznych do zajęć prowadzonych w przedszkolu.

L22/07/VII
Śląsk dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologicz-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 
Podlesia
Wnioskodawca: 
Agnieszka Szatan, 
507 166 695, 
zylka.aa@gmail.com
Lokalizacja: 
Miejski Dom Kultury „Południe”, 
ul. Sołtysia 25
Wartość zadania:  34 500,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe".
Opis zadania: 
Zadanie jest kontynuacją projektów z 2018 r., 2019 r. 
i 2020 r. Warsztaty dla mieszkańców to cykl kreatyw-
nych zajęć dla dzieci oraz dorosłych, które mają na 
celu przybliżenie ekologii przez zabawę. Używanie 
przeznaczonych do wyrzucenia materiałów poszerzy 
wiedzę dotyczącą segregowania śmieci oraz pozwoli 
na rozwijanie wyobraźni. Zrobione przez siebie przed-
mioty uczestnicy zabiorą do domu. Przewidziano ok. 
35 spotkań. Realizacja zadania przewidziana jest na: 
styczeń-grudzień 2021 r.

L22/10/VII
Doposażenie remizy OSP Katowice – Podlesie
Wnioskodawca: 
Paweł Drapa
Lokalizacja: 
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu
Wartość zadania:  
34 650,00 zł
Uwagi:  
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Niższa wartość zadania wynika z braku zasadności 
dla zakupu rękawic technicznych oraz opryskiwacza 
spalinowego (opinia Komendy Miejskiej PSP w Katowi-
cach) oraz obniżenia wartości środków na ew. zakup 
zestawu pralniczo-suszącego.
Opis zadania: 
Zakup profesjonalnego zestawu pralniczo - suszą-
cego przeznaczonego do utrzymania w czystości 
środków ochrony indywidualnej strażaków.

L22/11/VII
Budowa siłowni w budynku LGKS 38 Podlesianka - 
adaptacja i wyposażenie pomieszczeń
Wnioskodawca: 
Sławomir Kępiński, 
kepinski.slawomir@gmail.com
Lokalizacja:  
ul. Sołtysia 25
Wartość zadania:  
93 000,00 zł
Uwagi:  
Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację 
zadania będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
W ramach zadania sporządzona zostanie dokumen-
tacja projektowa, aranżacja podwójnej szatni, malo-
wanie ścian, wykonanie klimatyzacji i wentylacji oraz 
wyposażenie siłowni.
Opis zadania: 
 Budowa siłowni w istniejących pomieszczeniach 
obiektu przy ul. Sołtysiej 25 sprosta rosnącemu 
zainteresowaniu na zdrowy tryb życia mieszkańców 
Podlesia oraz potrzebom zawodników trenujących 
w klubie. Siłownia będzie dysponowała sprzętem: 
ogólnorozwojowym fitness, urządzeniami cardio 
oraz atlasem do ćwiczeń. Pomieszczenie będzie 
wyposażone w nowoczesną klimatyzację, wenty-
lację mechaniczną, podwójną szatnię, sanitariaty 
z natryskiem.

L22/12/VII
Dbamy o naszą dzielnicę - wzbogacenie przestrzeni 
publicznej o elementy małej architektury wzdłuż 
ścieżki rowerowej przy ul. A. Krajowej w Podlesiu 
- montaż ławek ze stojakami na rowery i koszy na 
śmieci, punkt serwisowy dla rowerów
Wnioskodawca: 
Beata Bala, 
eata.bala11@gmail.com, 
tel. 510 033 448
Lokalizacja:  
Armii Krajowej 
(na odcinku ulicy Trojoka do ulicy Begonii)
Wartość zadania:  28 600,00 zł
Uwagi: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 1 tys. zł.
Opis zadania: 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w dzielnicy 
Podlesie przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. 
Begonii do ul. Trojoka w uzupełnienie małej archi-
tektury wzbogacenie nowopowstałej przestrzeń i no-
wej ścieżki rowerowej o ławki dla mieszkańców oraz 
użytkowników ścieżki rowerowej, kosze na śmieci 
oraz punkt serwisowy dla rowerów. Stacje są prze-
znaczone głównie dla rowerzystów. Przydatne mogą 
się jednak okazać także dla rodziców, którzy wożą 
swoje dzieci w wózkach oraz dla niepełnosprawnych, 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

L22/13/VII
Z kijkami po drodze - integracja mieszkańców
Wnioskodawca: 
Beata Bala, 
tel. 510 033 448
Lokalizacja: 
MDK Południe, ul. Sołtysia 25
Wartość zadania:  10 400,00 zł
Uwagi:  
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe". Z zadania wyłączone 
zostały wycieczki za miasto (niezgodne z par. 1 ust. 2 
pkt. 6 lit. a Regulaminu BO). 
Opis zadania: 
Marsz z kijkami z udziałem instruktora organizowany 
na terenie lasów otaczających dzielnicę Podlesie. 
Instruktor zapewnia rozgrzewkę, przygotowuje trasę 
i opiekę merytoryczno-instruktarzową na trasie. Pod-
czas marszu instruktor informuje uczestników o tech-
nice marszu z kijkami oraz o korzyściach jakie daje 
uprawianie tej formy ruchu jaką jest Nordic Walking.
Spotkania dwa razy w tygodniu w soboty i wtorki 
od lutego do grudnia 2021, czas trwania zajęć 1,5 h.
W ramach projektu chcemy zrealizować dodatkowe 
4 Marsze z Kijkami poza obszar dzielnicy.

L22/14/VII
Festyn Rodzinny "Kole Fary" Podlesie 2021
Wnioskodawca: 
Sonia Pryszcz-Botor
Lokalizacja: 
Parking u zbiegu 
ul. Piotra Michałowskiego 
i ul. Trojoka
Wartość zadania:  14 800,00 zł
Uwagi: 
Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie 
Miejski Dom Kultury "Południe". W toku weryfikacji, 
z wniosku wyłączono, w porozumieniu z Wniosko-
dawcą elementy takie jak atrakcje dla dzieci, anima-
cje, wesołe miasteczko oraz lokalne kulinaria
Opis zadania: 
Festyn Kole Fary planowany jest na czerwiec 
2021. W trakcie festynu występują zespoły dzia-
łające przy Miejskim Domu Kultury „Południe”, 
m.in. chór „Słowiczek” oraz inne zaproszone gru-
py wokalne i taneczne. Spotkanie „Kole Fary” to 
wyjątkowa okazja do pogawędek przy muzyce, 
tworzenie wspólnoty, nawiązanie do tradycyjnych 
śląskich biesiad rodzinnych oraz promowanie 
trzeźwości i dobrej zabawy.

L22/15/VII
Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Uniczowska 
w Podlesiu. Budowa oznakowanego przejścia z wy-
sepką, oświetleniem oraz czujnikami ruchu
Wnioskodawca: 
Beata Bala, tel. 510 033 448, 
beata.bala11@gmail.com

Lokalizacja:  ul. Uniczowska
Wartość zadania:  47 000,00 zł
Uwagi:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 2 tys. zł.
Opis zadania: 
Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych 
na skrzyżowaniu ul. Uniczowskiej i Kaskady, mon-
taż oznakowania, czujników ruchu, punktowych 
elementów odblaskowych, biało-czerwonych 
pasów, znaków drogowych z lampami LED i na-
wierzchni antypoślizgowej. Celem zadania jest 
poprawa bezpieczeństwa pieszych, głównie dzieci 
oraz seniorów na przejściu dla pieszych w drodze 
do szkół, kościoła oraz innych placówek mieszczą-
cych się po obu stronach głównej ulicy w dzielni-
cy.

L22/17/VII
Bezpieczni na pasach - ledowe oświetlenie przejść 
dla pieszych w Podlesiu
Wnioskodawca:  
Agnieszka Gargas-Zielińska, 
a.gargas.zielinska@gmail.com
Lokalizacja: 
Katowice-Podlesie ul. Armii Krajowej, 
przejścia przy nr 378, 380, 396, 404, 424-426, 486, 
498 (7 przejść); ul. Uniczowska, 
przejścia przy nr: 4, 20, 42 (3 przejścia)
Wartość zadania:  225 000,00 zł
Uwagi: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Zadanie o charakterze dwuletnim. Szacunkowy rocz-
ny koszt utrzymania to ok. 2 tys. zł.
Opis zadania: 
Projekt zakłada montaż ledowego oświetlenia nad 
dziesięcioma przejściami dla pieszych na ul. Armii 
Krajowej i Uniczowskiej w Podlesiu. Po zmroku, 
szczególnie w okresie jesienno-zimowym oraz 
podczas opadów deszczu, piesi są mało widoczni. 
Dodatkowo, często na Podlesiu wieczorami po-
jawia się mgła. Oświetlenie ledowe sprawdza się 
już w wielu polskich miastach i znacznie poprawia 
bezpieczeństwo zarówno pieszych (a w szczegól-
ności dzieci) jak i kierowców.



GŁOSOWANIE 
W dniach od 7 do 20 września 2020 r.
Uprawnionymi do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy Katowic – nie 
ma ograniczenia wiekowego. Automatycznie, w systemie głosowania znajdują 
się osoby, które w dniu 24 sierpnia 2020 r. były zameldowane w Katowicach  
i posiadały nadany nr PESEL. 

Osoby, które nie posiadają nr PESEL bądź są mieszkańcami niezameldowanymi  
w Katowicach mogą dopisać się do rejestru osób uprawnionych do udziału  
w głosowaniu w Stacjonarnym Punkcie Głosowania Budżetu Obywatelskiego 
mieszczącym się w Biurze Obsługi Mieszkańców, na parterze budynku UM przy  
Rynku 1. Dopisywać można się w dniach i godzinach pracy Urzędu przez dwa  
tygodnie trwania głosowania.

Podczas głosowania możliwe będzie skorzystanie z pomocy pracownika Urzędu 
Miasta. Aby zagłosować w Stacjonarnym Punkcie Głosowania w Biurze Obsługi 
Mieszkańców lub w Mobilnym Punkcie Głosowania w każdej dzielnicy należy wziąć 
ze sobą dokument tożsamości, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia legitymację 
szkolną lub inny dokument potwierdzający posiadanie nr PESEL. 
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GŁOSOWANIE 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 prefiksów), 
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 | 32 259 33 05
e-mail: budzetobywatelski@katowice.eu

TO PROSTSZE NIŻ MYŚLISZ. DO DZIEŁA!

JEDNOSTKA 
POMOCNICZA

MIEJSCE DZIAŁANIA MOBILNEGO 
PUNKTU GŁOSOWANIA

TERMIN 
DZIAŁANIA

JP NR 1 ŚRÓDMIEŚCIE
Stacjonarny Punkt Głosowania w Biurze Obsługi 
Mieszkańców

7-11.09.2020
14-18.09.2020
w godzinach pracy BOM

JP NR 2 ZAŁĘSKA HAŁDA – BRYNÓW 
CZĘŚĆ ZACHODNIA

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

8.09.2020
9.00-11.00

JP NR 3 ZAWODZIE
Okolice Ośrodka Sportowego Słowian, 
ul. 1 Maja 99

8.09.2020
12.00-14.00

JP NR 4 OS. PADEREWSKIEGO – 
MUCHOWIEC

Plac Żołnierza Polskiego
15.09.2020
9.00-11.00

JP NR 5 BRYNÓW CZ. WSCHODNIA – 
OS. ZGRZEBNIOKA

Park im. Tadeusza Kościuszki
16.09.2020
9.00-11.00

JP NR 6 LIGOTA – PANEWNIKI Plac Miast Partnerskich
8.09.2020
12.00-14.00

JP NR 7 ZAŁĘŻE Plac Londzina
9.09.2020
9.00-11.00

JP NR 8 OSIEDLE WITOSA Plac Herberta
9.09.2020
12.00-14.00

JP NR 9 OSIEDLE TYSIĄCLECIA Okolice Skweru Józefa Kidonia
9.09.2020
12.00-14.00

JP NR 10 DĄB Skwer Augustyna Pająka
10.09.2020
9.00-11.00

JP NR 11 WEŁNOWIEC – JÓZEFOWIEC Skwer Bolesława Kałuży
10.09.2020
12.00-14.00

JP NR 12 KOSZUTKA Plac Grunwaldzki
14.09.2020
9.00-11.00

JP NR 13 BOGUCICE
Skwer przy filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej, ul. Wajdy 21

14.09.2020
12.00-14.00

JP NR 14 DĄBRÓWKA MAŁA Park w Dąbrówce
16.09.2020
9.00-11.00

JP NR 15 SZOPIENICE –
BUROWIEC

Skwer Walentego Roździeńskiego
8.09.2020
9.00-11.00

JP NR 16 JANÓW - NIKISZOWIEC Plac Wyzwolenia
10.09.2020
12.00-14.00

JP NR 17 GISZOWIEC Plac Pod Lipami
10.09.2020
9.00-11.00

JP NR 18 MURCKI Plac Kasprowicza
15.09.2020
9.00-11.00

JP NR 19 PIOTROWICE – OCHOJEC Plac Filipa Limańskiego
9.09.2020
9.00-11.00

JP NR 20 ZARZECZE Zbieg ulic Stellera i Grota-Roweckiego
14.09.2020
9.00-11.00

JP NR 21 KOSTUCHNA Skwer Kubisty
15.09.2020
12.00-14.00

JP NR 22 PODLESIE Plac zabaw przy ul. Zaopusta
14.09.2020
12.00-14.00

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 29 września 2020 r. 
na stronie www.bo.katowice.eu




