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1

KUL/MDK 

"Szopienice-

Giszowiec"

Giszowiecki Mikołajkowy 

Bieg po Zdrowie - bieg w 

plenerze oraz impreza dla 

uczestników w domu 

kultury

1 dzień 

listopada lub 

grudnia 2020r.

Park w Giszowcu

 bieg w plenerze oraz 

impreza dla uczestników w 

domu kultury

2
KUL/MDK "Bogucice-

Zawodzie"

Turniej skata sportowego 

o Puchar Prezydenta 

Miasta Katowice w ramach 

VI Dni Zawodzia - 

przeprowadzenie turnieju, 

organizacja grilla

sierpień - 

wrzesień 

2020r.

MDK "Bogucice-

Zawodzie",                           

Dział "Zawodzie", 

ul.Marcinkowskiego 

13

przeprowadzenie turnieju, 

organizacja grilla

3
KUL/MDK "Bogucice-

Zawodzie"

VI Dni Zawodzia - festyn 

dzielnicowy

28 - 30 

sierpnia 2020

Ulica - teren przy MDK 

"Bogucice-Zawodzie", 

kościół pw. 

Opatrzności Bożej w 

Katowicach - 

Zawodziu, MDK 

"Bogucice-Zawodzie - 

Dział Zawodzie

 festyn dzielnicowy

4
Wydział Edukacji i 

Sportu

Bez przeszkód do zdrowia! 

Czyli upalne lato nie stanie 

na drodze aktywności 

fizycznej

styczeń-

czerwiec 2020

Miejskie Przedszkole 

nr 3 w Katowicach

Zakup kurtyny wodnej 

oraz organizacja 

sportowego pikniku dla 

dzieci i ich rodzin. Celem 

inicjatywy jest 

popularyzacja znaczenia 

aktywności fizycznej dla 

zdrowia i prawidłowego 

rozwoju dzieci.

5
Wydział Edukacji i 

Sportu

Wsparcie jubileuszu 

obchodów 60-lecia 

Miejskiego Przedszkola nr 

64 w Katowicach

listopad 2020
Miejskie Przedszkole 

nr 64 w Katowicach

Obchody jubileuszu 

Przedszkola mają na celu 

połączenie różnych 

pokoleń ludzi tworzących 

wizerunek Przedszkola. 

Podcza gali nastapi 

nadanie Patrona.

Inicjatywy lokalne niezrealizowane w 2020 roku*

Lp.

Komórka 

organizacyjna / 

jednostka 

organizacyjna

Nazwa i opis inicjatywy

Termin 

realizacji 

inicjatywy

Miejsce wykonywania 

inicjatywy

Zakres rzeczowy 

inicjatywy (krótki opis)
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6
WYDZIAŁ EDUKACJI I 

SPORTU

"II Załęska Olimpiada 

Sportowa" - turniej piłki 

nożnej, koszykówki, tenisa 

stołowego, bieg

4 września 

2020r.

Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w 

Katowicach ul. 

Gliwicka 214

Druga edycja olimpiady, 

która realizowana jest w 

ramach Dni Załęża.( 

nagrody dla uczestników, 

sędzia, ratownik 

medyczny, atrakcje 

sportowe dla uczestników)

7
Wydział Edukacji i 

Sportu

" Futsal Gisz" -II 

Giszowiecki turniej piłki 

nożnej.

1.04. - 

31.10.2020r.

Hala sportowa przy SP 

54 lub ZSP nr 13 

Katowice

organizacja amatorkich 

rozgrywek halowych w 

piłce nożnej:  poprzez 

zakup pucharó, medali, 

nagród, opłaty 

sedziów,usługa 

przeprowadzenia bloku 

rekreacyjnego

8

Wydział Polityki 

Społecznej/ MOPS 

KATOWICE

Choinki, bombki i lampki 

kolorowe, Boże 

Narodzenie na Bagnie 

gotowe- Spotkanie 

Wigilijne

05.11.2020 -

18.12.2020

Katowice, dzielnica 

Szopienice-Burowiec

Spotkanie świąteczne i 

warsztaty integracyjne 

związane z tematyką 

świąteczną

* Inicjatywy niezrealizowane - z uwagi na dalsze obostrzenia wynikające ze stanu epidemii koronawirusa 

mieszkańcy odstąpili od realizacji inicjatyw


