
 

                  

           WNIOSKI ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

                                                                                                                                                               KATOWICE 2016 

                                                                                                      PRZEKAZANE DO II ETAPU WERYFIKACJI 
 

 
JP 1 ŚRÓDMIEŚCIE 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca Kontakt Skrócony opis zadania Lokalizacja 

 

Modernizacja biblioteki 
szkolnej wraz z Internetowym 

Centrum Informacji 
Multimedialnej 

Jerzy  
Kalemba 

Szkoła Podstawowa nr 15  
im. Jana Pawła II 

ul. Ks. Bpa St. Adamskiego 24 
moja_biblioteka15@onet.pl 

693 408 282 

Celem projektu jest modernizacja biblioteki szkolnej 
oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, 
spełniającego wymogi współczesnej oświaty na miarę XXI 
wieku. Chcemy dokonać wymiany sprzętu na nowy, wysokiej 
jakości, zakupić tablicę multimedialną oraz program do 
skomputeryzowania zbiorów bibliotecznych. Zakup nowych 
mebli pozwoli w pełni wykorzystać przestrzeń biblioteczną, 
dodatkowo umożliwiając stworzenie strefy najmłodszego 
czytelnika. Nowa podstawa programowa wyraźnie określa 
dostosowanie szkoły na przyjęcie sześciolatków. 

Szkoła Podstawowa nr 15  
im. Jana Pawła II 

ul. Ks. Bpa St. Adamskiego 24 
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Przyjazna i bezpieczna 
ulica Rochowiaka 

Małgorzata 
Komorowska  

komorki.mo@op.pl 

Uporządkowanie ulicy Rochowiaka pod względem rozbu-
dowy ilości miejsc parkingowych wraz z remontem na-
wierzchni ulicy i chodników, odnowienie zieleni 
w przebudowywanej strefie, zorganizowanie bezpiecznych 
ciągów komunikacji pieszej i skrzyżowania z ulicą Kominka. 

Ulica Rochowiaka i połączenie 
(skrzyżowanie) z ulicą Kominka 

 

Zakup nowych książek 
dla Filii Nr 4 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
 w Katowicach, przy 

 ul. Poniatowskiego 14 

Urszula 
Węgrzyk  

wegrzyk.urszula@interia.eu 

Zakup nowych książek do Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 14. Zakup wzbo-
gaci ofertę Filii nr 4, która obecnie dysponuje niewielką liczbą 
nowości. Pozwoli mieszkańcom dzielnicy na korzystanie 
z większej liczby pojawiających się na rynku interesujących 
tytułów, jednocześnie ułatwiając do nich dostęp. Posiadając 
w pobliżu bibliotekę dobrze zaopatrzoną w książki, można 
przeznaczyć więcej wolnego czasu na miły wypoczynek jakim 
jest ciekawa lektura. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 4 

ul. Poniatowskiego 14 

 

Biblioteka, książka, informacja 
- czas na zmiany 

Ingeborga 
Greiner - 
Otręba  

Brak 

Dofinansowanie biblioteki - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej z Oddziałem Książki Mówionej przy ul. Ligonia 7. Za-
kup nowości książkowych, audiobooków, a także urządzenia 
wielofunkcyjnego. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 1  

z Oddziałem Książki Mówionej 
ul. Ligonia 7 
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Zielony wypoczynek - rewitali-
zacja zdewastowanej prze-

strzeni zielonej pomiędzy uli-
cami Francuską i Rybnicką na 
terenie przyległym do budyn-
ków przy ulicy Rybnickiej 17-
15-13 oraz Francuskiej 65-63-
61 i przyległego garażu piętro-
wego, poprzez: rekultywację 

gruntu, aranżację nowych 
chodników, zasianie trawy i za-
sadzenie krzewów, umiejsco-
wienie piaskownicy dla dzieci, 
mini siłowni oraz "kontrolowa-

nego wybiegu dla psów" 

Leszek  
Nowak  

 
zielonywypoczy-

nekbo@gmail.com 
500 186 344 

KATOWICE – ŚRÓDMIEŚCIE. Rewitalizacja i uporządkowanie 
terenu zielonego sąsiadującego z ulicą Francuską. Zielony 
wypoczynek - rewitalizacja zdewastowanej przestrzeni zielo-
nej pomiędzy ulicami Francuską i Rybnicką na terenie przyle-
głym do budynków przy ulicy Rybnickiej 17-15-13 
oraz Francuskiej 65-63-61 i przyległego garażu piętrowego, 
poprzez: rekultywację gruntu, aranżację nowych chodników, 
zasianie trawy i zasadzenie krzewów, umiejscowienie pia-
skownicy dla dzieci, mini siłowni oraz "kontrolowanego wy-
biegu dla psów". 

Obszar pomiędzy ulicą Francuską 
a wielorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym przy ulicy Rybnic-
kiej 17-15-13 

 

Usuwanie nielegalnych napi-
sów z elewacji budynków 

i z innych obiektów. Poprawa 
estetyki Śródmieścia. 

Grzegorz  
Żądło  

grzegorz.zadloo@gmail.com 

Usuwanie z elewacji budynków i z innych obiektów nielegal-
nych napisów, co w dużym stopniu przyczyni się do poprawy 
estetyki przestrzeni publicznej Śródmieścia Katowic. Wy-
czyszczone mają zostać kamienice, wiadukty i ekrany aku-
styczne. Żeby efekt prac był trwalszy, oczyszczone budynki 
zostaną pokryte preparatem anty-graffiti. 

ul. Kozielska 4, 8 
ul. Mikołowska 11, 13, 44 
ul. Słowackiego 11, 33/3 

 3 Maja 33 
ul. Św. Jana 14 

ul. Mariacka 22, 25 - ściana 
szczytowa 

ul. Barbary 1 
ul. Kordeckiego 2, 5 
ul. Dąbrowskiego 9 

ul. Ligonia 31 
Pl. Miarki 1 

ul. Gliwicka 1, 13 
Wiadukt na połączeniu ulic Ko-

ściuszki i Kochanowskiego 
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Renowacje wokół osi Plac 
Hlonda - ul. Barbary 

Adam 
Skowron 

skowronpr@gmail.com 
502 283 822 

Renowacja miejsc zielonych na osi Placu Hlonda - ul. Barbary. 
Posadzenie nowych drzew i krzewów na ulicy Barbary, re-
mont części chodników na Placu Hlonda, budowę nowych 
chodników i schodów przy budynku Mikołowska 40, budowę 
małej siłowni na wolnym powietrzu przy Placu Hlonda. Reno-
wacja ul. Skalnej. Wstawienie nowej ławki na wysokości 
przedszkola na Barbary. 

Plac Hlonda 
ul. Mikołowska 40 

ul. Barbary 3 i 5, róg z Fliegera, 
róg Skalna, róg Szmausa, kładka 

do Parku Kościuszki 
ul. Skalna cała 

 

Przebudowa podwórka przy 
Jordana - Curie Skłodowskiej - 

Poniatowskiego 

Adam 
Skowron 

502 283 822 
Przebudowa elementów podwórka między kamienicami przy 
ul. Jordana, Poniatowskiego i Skłodowskiej Curie polegająca 
na budowie nowego śmietnika oraz renowacji zieleńca. 

ulice: Jordana, Skłodowskiej Cu-
rie, Poniatowskiego 

 

Stworzenie wybiegów dla 
psów na terenie Śródmieścia 

Katowic 

Monika 
Majczak  

 
601 484 656 

nierobienakato@gmail.com 
 

Stworzenie wybiegów dla psów na terenie Śródmieścia Kato-
wic. 

Plac Andrzeja, Plac Wolności, 
Park Powstańców Śląskich 

 

Instalacja pionowego ogrodu 
ul. Drzymały 

Wojciech 
Małecki 

wojciech@maleccy.com 

Instalacja pionowego ogrodu - zieleń na tle zniszczonej ściany 
budynku bez okien na odcinku ul. Drzymały. 

ul. Drzymały na odcinku od 
 ul. Stelmacha do ul. PCK, strona 

wschodnia 

 

Plac zabaw dla dzieci przy 
Placu Kardynała Augusta 

Hlonda 

Teresa  
Czapla  

teresa.czapla@hoga.pl 
609 773 077 

Utworzenie przy Placu Kardynała Augusta Hlonda nowego 
placu zabaw w okolicy likwidowanego przy parafii Św. Ap. 
Piotra i Pawła. Plac zabaw będzie służył dzieciom podopiecz-
nym Katolickiej Fundacji Dzieciom, jak i ogółowi dzieci i mło-
dzieży dzielnicy.  

Plac Kardynała Augusta Hlonda 
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JP  2 ZAŁĘSKA HAŁDA-BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca Kontakt Skrócony opis zadania Lokalizacja 

 

Osadzenie kamienia granicz-
nego upamiętniającego histo-

ryczną granicę Ligoty i Bry-
nowa 

Szczepan 
Witaszek  

switaszek88@gazeta.pl 
512 375 575 

Osadzenie kamienia granicznego upamiętniającego histo-
ryczną granicę Ligoty i Brynowa. 

Skrzyżowanie ulic Wodospady 
 i Rolnej po prawej bądź lewej 

stronie ulicy Wodospady  
(do wyboru) 

 

Utworzenie na nieużytkach 
pasa zieleni, który będzie za-

czynał się i kończył skwerkiem 
wypoczynkowym. Całość przy-

jazna dla ludzi 
 i zwierząt 

Róża - Maria 
Ćwięk  

r.cwiek1@upcpoczta.pl 

Na nieużytkach, wzdłuż prawej strony ulicy Zofii Kossak 
-Szczuckiej utworzenie pasa zieleni zaczynającego 
i kończącego się skwerkiem wypoczynkowym. Celem zadania 
jest ochrona mieszkańców przed hałasem i pyłami 
z wagonów przejeżdżających tu dniem i nocą kilkadziesiąt 
metrów od naszych okien, pociągów towarowych, jak rów-
nież stworzenie wszystkim możliwości wypoczynku 
w pobliżu miejsca zamieszkania. Całe zadanie ma być przy-
jazne ludziom i zwierzętom. 

od ul. Rolnej, wzdłuż prawej 
strony ulicy Zofii Kossak - Szczuc-

kiej do pierwszego zakrętu w 
lewo 

Wymiana okien w Klubie Se-
niora. Wykonanie podjazdu dla 

osób niepełnosprawnych do 
budynku Urzędu Pocztowego 

Szczepan 
Witaszek  

switaszek88@gazeta.pl 
512 375 575 

Wymiana wszystkich starych okien w Klubie seniora. Remont 
schodów zewnętrznych prowadzących do budynku. Wykona-
nie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

ul. Hetmańska 1 

 

Dostosowanie chodnika 
wzdłuż ul. Ligockiej dla potrzeb 

rowerzystów 

Szczepan 
Witaszek  

switaszek88@gazeta.pl 
512 375 575 

Dostosowanie chodnika do potrzeb rowerzystów wzdłuż ca-
łej jego długości (ul. Ligocka od Ronda N. Tesli do 
ul. Gallusa). Wytyczenie przejść rowerowych przez ul. Zgody 
i Dziewięciu z Wujka. 

wzdłuż ul. Ligockiej od Ronda Ni-
koli Tesli do skrzyżowania 

 z ulicami Gallusa, Brynowską 
i Mikołowską (wyłączając część 

niebędącą własnością Miasta Ka-
towice nad torami kolejowymi) 
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Wymiana nawierzchni chod-
nika przy posesji 

Gołby 4-4b 

Ernest  
Kasperek  

515 476 118 
Wymiana starego chodnika przy posesji Gołby 4-4b na nową 
kostkę brukową. 

ul. Gołby 4-4b 

 

Remont chodników przy ulicy 
Dziewięciu z Wujka 2-2D 

Adrian 
Kowalski  

adrian.katowice@gmail.com 
697 879 199 

Remont zniszczonych chodników przy ulicy Dziewięciu 
z Wujka, z których korzystają mieszkańcy dzielnicy, którzy 
chcą dostać się w rejon przystanków autobusowych 
oraz okolicznych osiedli mieszkaniowych przy ulicach Gal-
lusa, Ligockiej czy Dziewięciu z Wujka. 

ul. Dziewięciu z Wujka - zielony 
skwer ograniczony od południa 
ulicą Dziewięciu z Wujka, a od 
strony północnej, wschodniej 

i zachodniej budynkami wieloro-
dzinnymi 

 

Ścieżka rowerowa przez Hałdę. 
Wyburzenie budynku Załęska 
Hałda 28. Biblioteka. Dom Se-

niora 

Władysław 
Pałka  

brak 
Ścieżka rowerowa przez Hałdę. Wyburzenie budynku Załęska 
Hałda 28. Biblioteka. Dom Seniora. 

Załęska Hałda 28, od końca 
 ul. Bocheńskiego do końca 

 ul. Dobrego Urobku 
 (przez Hałdę) 

 

Boisko sportowe - Załęska 
Hałda-Brynów 

Przemysław 
Pietrzyk  

przemas48@op.pl Boisko Sportowe - Ulica nie jest miejscem do gry w piłkę. ul. Upadowa 

 

Wyposażenie przygotowywa-
nej siłowni 

 w Gimnazjum nr 22 w sprzęt 
do ćwiczeń siłowych 

 i aerobowych 

Marek  
Zdebel  

mzxyz@op.pl 
511 919 597 

Wyposażenie przygotowywanej siłowni w Gimnazjum nr 22 
z Oddziałami Integracyjnymi w sprzęt siłowy, bieżnię, wiośla-
rza, rowerki stacjonarne, sztangę wraz z obciążeniami, ste-
pery itp. Powstanie siłowni urozmaici lekcje wychowania fi-
zycznego, uatrakcyjni zajęcia pozalekcyjne, poszerzy ofertę 
zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 
a także da kolejne możliwości na aktywny wypoczynek dla 
dorosłych mieszkańców. 

Gimnazjum nr 22 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Stanisława 

Staszica 
ul. Hetmańska 8 

Parter, obecnie sala nr 5 
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Zakup sprzętu multimedial-
nego oraz nowości wydawni-
czych dla Filii nr 32 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Katowi-
cach, przy ulicy Grzyśki 19a 

Ilona  
Pudełko  

605 145 162 

Zakup sprzętu multimedialnego: tablica interaktywna, doty-
kowa, laptop, oprogramowanie oraz zakup nowości wydaw-
niczych dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. 
Grzyśki 19a w Katowicach. Sprzęt wzbogaci ofertę filii biblio-
tecznej szczególnie przy organizacji zajęć dla dzieci  
(w tym niepełnosprawnych). Nowości wydawnicze wzbogacą 
księgozbiór biblioteki. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 32 

ul. Grzyśki 19a 

 

Skwer kwitnących głogów na 
rogu ul. Rolnej i Hetmańskiej 

Łukasz  
Bula  

696 099 988 

Z nieużytku i dzikiego parkingu robimy kwitnący, zielony 
skwer! Zasadzimy piękne, kwitnące głogi w otoczeniu trawy 
i ozdobnych krzewów. Nie będziemy instalować ławek, bo to 
miejsce do picia piwa. To skwer zieleni umilający zakupy 
w tej okolicy. 

Teren przy skrzyżowaniu ulic 
Rolna i Hetmańska 

 

ul. Rolna - enklawa zieleni 
Łukasz  
Bula  

696 099 988 
Chcemy by wzdłuż ul. Rolnej nie rosły chaszcze, a były zad-
bane trawniki, różnorodne krzewy i wiele kolorowo kwitną-
cych drzew. Niech ulica ta umila dojście do sklepu czy domu. 

Odcinek wzdłuż ul. Rolnej 
i Kredytowej. Od skrzyżowania 

ul. Rolna / Hetmańska do Rolna / 
Konstantego Woźniczki. Chodzi o 
tereny przy drodze należące do 

Miasta Katowice 

 

Remont ogólnie dostępnych 
obiektów sportowych (boiska, 

plac zabaw) 

Elżbieta  
Pająk  

784 071 049 
Modernizacja terenu przyszkolnego ogólnie dostępnego dla 
dzieci i młodzieży, boisk i placu zabaw oraz zabezpieczenie 
terenu poprzez zewnętrzny monitoring. 

Szkoła Podstawowa nr 5 
ul. Gallusa 5 

 

Budowa parkingów w rejonie 
ulic Ligocka - Wodospady 

Krystyna 
Wojtas  

507 500 292 
Z uwagi na brak miejsc parkingowych planujemy wybudowa-
nie 2 parkingów na ulicy Ligockiej - 20 miejsc postojowych na 
ulicy Wodospady - 35 miejsc postojowych. 

ul. Ligocka 66-68 
ul. Wodospady 4, 6 

 



 

                  

Remont chodników i ulicy Kre-
dytowej z wykonaniem no-
wych miejsc parkingowych 

oraz remont i budowa nowego 
chodnika przy ulicy Grzyśki 

(odcinek Hetmańska - Filarowa 
48) i Wodospady 37 - Kossak-

Szczuckiej 55. 
Budowa schodów z placu za-

baw przy ul. Adwentowicza do 
doliny rzeki Kłodnicy 

Norbert  
Gawlik  

505 705 490 

Budowa nowych miejsc parkingowych w obrębie ulicy Kredy-
towej i Hetmańskiej oraz remont drogi i chodników 
na ulicy Kredytowej. Remont i budowa nowego chodnika 
na ulicy Grzyśki (odcinek Hetmańska - Filarowa) oraz na ulicy 
Wodospady od nr 37 do ulicy Kossak-Szczuckiej. Budowa 
na skarpie schodów z placu zabaw na ulicy Adwentowicza 
do doliny rzeki Kłodnicy. 

ul. Kredytowa 15, 17 
ul. Grzyśki (od ul. Hetmańskiej do 

Filarowej 48) 
od ul. Wodospady 37 do 
 ul. Kossak-Szczuckiej 55 

ul. Adwentowicza w rejonie 
 nr 17, za placem zabaw 

 

Remont nawierzchni parkingu 
przy bud. W. Pola 77-95 w Ka-

towicach 

Maria 
Gryglewska  

mariagryglewska@o2.pl 
Zadbajmy o nasze potrzeby - wyremontowane miejsca do 
parkowania - czekamy na to wszyscy - wystarczy zagłosować! 

przy budynkach W. Pola 77-85 
i W. Pola 87-95 

 

 
JP 3 ZAWODZIE 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca Kontakt Skrócony opis zadania Lokalizacja 

 

Remont zespołu boisk sporto-
wych przy Szkole Podstawowej 
Nr 2 im. Jana III Sobieskiego al. 
Roździeńskiego 82 w Katowi-

cach - Osiedle "Gwiazdy" 

Witold 
Starowicz  

509 363 809 

Opracowanie wniosku ma za zadanie określenie zadań zwią-
zanych z zagospodarowaniem terenu boisk, które w obec-
nym stanie nie nadają się do użytkowania przez społeczność 
lokalną, nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również przez 
osoby starsze będące mieszkańcami osiedla i osiedli przyle-
głych. Natomiast ze względu na brak zabezpieczenia w po-
staci ogrodzenia terenu, doszło do zdewastowania zespołu 
boisk. 

Boiska sportowe przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 

 al. Roździeńskiego 82 
 w Katowicach 
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Miejsce czynnej rekreacji. Si-
łownia plenerowa "Fitnes nad 

Rawą" 

Wiesław 
Fudalewski  

506 221 613 

Zadanie ma polegać na utwardzeniu i ogrodzeniu terenu, tak 
aby powstał skwerek, na którym powstanie siłownia plene-
rowa. Projekt przewiduje również nasadzenie wokół zieleni 
(drzewa, krzewy, iglaki). 

ul. Saint Etienne 15a 

 

AKTYWNY SENIOR. Doposaże-
nie Domu Kultury 

w celu aktywizacji społecznej 
mieszkańców dzielnicy 

Wiesław 
Fudalewski  

506 221 613 

Zadanie polega na wyposażeniu Domu Kultury w sprzęt kom-
puterowy, aby umożliwić seniorom naukę obsługi i korzysta-
nia z możliwości komputera. Projekt przewiduje również do-
posażenie sali widowiskowej w sprzęt nagłaśniający i oświe-
tlający, jak również wykonanie estrady plenerowej w ogro-
dzie Domu Kultury. Naukę obsługi komputera jak również 
wszelkie projekty artystyczne przeprowadzą instruktorzy 
Domu Kultury (nieodpłatnie). 

Miejski Dom Kultury "Bogucice - 
Zawodzie" 

Filia Zawodzie 
ul. Marcinkowskiego 13 

 

"Moje boisko to dla mnie 
wszystko". Wykonanie re-

montu ogrodzenia wokół boi-
ska i szkoły nr 31 przy ulicy 

Marcinkowskiego oraz moder-
nizacja boiska 

Grzegorz  
Śliwak  

661 094 235 
Zadanie ma polegać na modernizacji lub remoncie boiska 
szkolnego, jak też wyremontowaniu ogrodzenia wokół boi-
ska i szkoły.  

Szkoła Podstawowa nr 31  
im. Henryka Sienkiewicza 
ul. Marcinkowskiego  17 

Zawodzie 

 

Rewitalizacja "ścieżki zdrowia" 
dla rowerzystów 

 i spacerowiczów, mieszkań-
ców Zawodzia 

Barbara  
Pol  

barbarapol1941@interia.pl 
668 793 731 

Rewitalizacja "ścieżki zdrowia" - przystosowanie jej dla osób 
w każdym wieku. 

Koniec ciągłej zabudowy miesz-
kaniowej ul. 1-go Maja w kie-

runku wschodnim. Od strony po-
łudniowej - Janów. Po śladzie ist-

niejącego traktu pieszego. 
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Zakup nowości książkowych, 
sprzętu komputerowego 

 (do użytkowania przez czytel-
ników) oraz regałów na książki 
z literatury dziecięcej, dla Filii 
nr 24 Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej  
w Katowicach, przy  

ul. Roździeńskiego 88a  
w Katowicach 

Kamila  
Garus  

536 867 465 

Zakup nowości książkowych, sprzętu komputerowego (do 
użytkowania przez czytelników) oraz regałów na książki 
z literatury dziecięcej, dla Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Katowicach, przy ul. Roździeńskiego 88a w Katowi-
cach. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 24 

al. Roździeńskiego 88a 

 

Zakup nowości książkowych 
dla Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej Filii nr 31, 
 ul. Marcinkowskiego 13 

Małgorzata 
Menzler  

668 678 901 
Zakup nowości książkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej Filii nr 31, ul. Marcinkowskiego 13. 

ul. Marcinkowskiego 13 

 

Zakup strojów ludowych dla 
Śląskiego Ludowego Zespołu 
Śpiewaczego "Zawodzianki" 
oraz Zespołu Akordeonistów 

"Katowice - Kleofas" Miej-
skiego Domu Kultury "Bogu-

cice - Zawodzie" 
 w Katowicach 

Stanisława 
Binus  

(32) 255 46 31 

Projekt obejmuje zakup tradycyjnych śląskich strojów 
z pełnym wyposażeniem i biżuterią dla obecnych i nowych 
członków Śląskiego Ludowego Zespołu Śpiewaczego "Zawo-
dzianki" oraz Zespołu Akordeonistów Katowice - Kleofas 
Miejskiego Domu Kultury "Bugucice - Zawodzie" w Katowi-
cach celem profesjonalnego i zgodnego z tradycją upo-
wszechniania Śląskiej Kultury nie tylko w mieście Katowice, 
ale również na krajowej i międzynarodowej folklorystycznej 
scenie muzycznej.  

ul. Marcinkowskiego 13a 

 



 

                  

Zagospodarowanie terenu zie-
lonego w granicach działki na-

leżącej do SM "Gwiazda" 
 z przeznaczeniem na rekreację 
dla rodzin z dziećmi oraz przed-
szkoli zlokalizowanych na tere-

nie osiedla GWIAZDY 

Henryk  
Fic  

661 364 904 
Ogrodzenie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren re-
kreacyjny. 

ul. Roździeńskiego 96 

 

Budowa chodnika pomiędzy 
Szkołą Podstawową nr 31 

a Miejskim Domem Kultury 
to bezpieczeństwo dzieci 

na osiedlu Zawodzie 

Katarzyna 
Brzezińska  

kasia1207@vp.pl 
517 942 778 

Budowa chodnika to poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Za-
wodzie. Bezpieczeństwo ucznia w drodze do szkoły jak 
i ze szkoły. W roku szkolnym 2015/2016 również bezpieczny 
przedszkolak. 

Pas zieleni między  
ul. Marcinkowskiego 17 SP nr 31 
a ul. Marcinkowskiego 13 MDK 

 i Przedszkole 19 w kierunku  
ul. Saint Etienne 2 i 6a 

 

Budowa Strefy Aktywności Fi-
zycznej na wolnym powietrzy 
dla Mieszkańców Dzielnicy Za-

wodzie wraz z modernizacją 
nawierzchni przy placu zabaw 

mieszczącym się przy ulicy 
Łącznej 

Helena  
Guzik-Boniecka  

maciejguzik@o2.pl 

Celem projektu jest budowa Strefy Aktywności Fizycznej 
na wolnym powietrzu wraz z modernizacją nawierzchni placu 
zabaw dla dzieci na ulicy Łącznej. W zamyśle pomysłodaw-
ców, baza będzie miejscem aktywnego, rodzinnego wypo-
czynku. Lokalizacja strefy w pobliżu placu zabaw dla dzieci za-
gwarantuje aktywny wypoczynek zarówno dorosłym jak 
i dzieciom. Wpłynie to pozytywnie na dostępność miejsc wy-
poczynku w naszej dzielnicy. 

ul. Łączna 
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JP 4 OS. PADEREWSKIEGO – MUCHOWIEC 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca Kontakt Skrócony opis zadania Lokalizacja 

 

Modernizacja Centralnego 
Placu Zabaw (Strefa Aktyw-

nego Wypoczynku) zlokalizo-
wanego przy  

ul. Sowińskiego 5a o "Strefę 
fitness dla dorosłych" 

Jan  
Mizera  

jamko0@op.pl 

Celem projektu jest montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na 
wolnym powietrzu dla mieszkańców dzielnicy Osiedle Pade-
rewskiego - Muchowiec. W zamyśle pomysłodawców jest, że 
lokalizacja takiej siłowni w terenie osiedla będzie miejscem 
aktywnego rodzinnego wypoczynku w pełnym zakresie wie-
kowym. Lokalizacja siłowni w obrębie istniejącego Placu Za-
baw dla dzieci gwarantuje aktywny wypoczynek zarówno 
dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom. Istnienie takiej si-
łowni wpłynie pozytywnie na dostępność miejsc wypoczynku 
i rekreacji w naszej dzielnicy. 

ulica Sowińskiego 5a - Skwer Zo-
fii KLIMONDY 

 

Montaż ławek i miejsc siedzą-
cych na Placu Żołnierza Pol-
skiego na Osiedlu Paderew-

skiego 

Adam 
Południak  

poczta@adampoludniak.pl 
535 410 242 

Celem wniosku jest umieszczenie na Placu Żołnierza Pol-
skiego większej ilości ławek i miejsc siedzących. Stworzenie 
takich miejsc wypoczynku i spotkań mieszkańców wpłynie 
korzystnie na komfort mieszkania na Osiedlu. Projekt ławek 
i miejsc siedzących pokrywa się z obecnymi zwyczajami 
mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z placu. Czasami 
Plac Żołnierza Polskiego jest wykorzystywany do wojskowych 
uroczystości. Jednak w skali roku jest to zaledwie kilka go-
dzin. Sprawmy, aby na naszym placu to mieszkańcy byli go-
spodarzami, a wojsko gościem, a nie odwrotnie! 

Plac Żołnierza Polskiego 

 

Rewitalizacja skweru pomiędzy 
budynkiem mieszkalnym  
ul. Graniczna 49-49a-49b  

a Centrum Medycznym "Gra-
niczna" ul. Graniczna 45 

Adam  
Gilewski  

adam.gilewski@wp.pl 
506 364 486 

REWITALIZACJA SKWERU pomiędzy budynkiem mieszkalnym 
Graniczna 49-49a-49b a Centrum Medycznym "GRANICZNA" 
poprzez wybudowanie nowej drogi dojazdowej, chodników 
i parkingów oraz rewitalizacja zieleni, miejsc wypoczynku 
wraz z wymianą oświetlenia. 

ul. Graniczna pomiędzy budyn-
kami Graniczna 49-49a-49b a 45 
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Remont siedziby Harcerskiego 
Klubu "Komandos" 

Monika  
Mitas 

mitasmonika@gmail.com 

Siedziba Harcerskiego Klubu "Komandos" jest miejscem zbió-
rek gromad zuchowych oraz drużyn harcerskich XII Szczepu 
Harcerskiego Manowce, który działa na terenie Osiedla Pa-
derewskiego już od ponad 30 lat. Przestrzeń siedziby jest in-
tensywnie eksploatowana: od poniedziałku do piątku, każ-
dego dnia w godzinach popołudniowych odbywają się tam 
zbiórki zuchowe i harcerskie. Celem tego zadania jest prze-
prowadzenie gruntownego remontu siedziby HK "Koman-
dos". Jego realizacja pomoże w przygotowaniu jeszcze bez-
pieczniejszej przestrzeni dla dzieci i młodzieży oraz stworze-
niu dogodnych warunków dla pracy czuwającej nad nimi ka-
dry. 

ul. Graniczna 53b 

 

Zakup oraz montaż koszy na 
psie odchody na Osiedlu Pade-

rewskiego 

Adam 
Południak  

poczta@adampoludniak.pl 
535 410 242 

Celem wniosku "Akcja - OdKUPAcja" jest umieszczenie na 
osiedlu Paderewskiego większej liczby pojemników na psie 
odchody. Przyczyni się to w znacznym stopniu do zwiększenia 
świadomości mieszkańców - właścicieli psów - na temat ko-
nieczności sprzątania po swoich pupilach oraz do utrzymania 
czystości na terenach przeznaczonych do użytku publicz-
nego, takich jak chodniki czy trawniki, a tym samym do po-
prawy estetyki osiedla. 

ul. Sowińskiego 1 (okolice pojem-
nika na odzież używaną) 

ul. Szeptyckiego (skwer w rejonie 
Spółdzielni Mieszkaniowej) 

ul. Paderewskiego (teren zielony 
obok ogrodzenia szkoły) 

ul. Sikorskiego 38 (parking) 
ul. Sowińskiego 11 (okolice dom-

ków jednorodzinnych) 
ul. Graniczna (teren zielony obok 
parkingu na przeciwko budynku 

Graniczna 32) 
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JP 5 BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA – OS. ZGRZEBNIOKA 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca Kontakt Skrócony opis zadania Lokalizacja 

 

Mini Park przy ulicach Lelków - 
Zgrzebnioka 

Agata  
Niełacna-Szopa  

agala.nielacna@gmail.com 
609 677 657 

Projekt zadania obejmuje utworzenie małego parku usytuo-
wanego pomiędzy ulicami Lelków, Kolibrów, Gawronów 
i Zgrzebnioka w Katowicach. Aktualnie znajduje się tam nie-
zagospodarowany teren zielony. Jest on tak gęsto porośnięty 
drzewami i krzewami, a nadto na tyle nierówny - że pomimo, 
iż znajduje się tuż przy licznych blokach mieszkalnych - prak-
tycznie nikt z niego nie korzysta.  W ramach zadania obszar 
ten powinien zostać uporządkowany, poprzez przerzedzenie 
drzewostanu (wycięcie licznych młodych i chorych drzew) 
i pozostawienie w parku tylko zdrowych, dorodnych okazów 
(o dużym przekroju pnia). Nadto konieczna będzie częściowa 
niwelacja (wyrównanie) terenu i obsianie go trawą. Park po-
winien zostać zagospodarowany w taki sposób, aby miesz-
kańcy osiedli chcieli z niego korzystać. W tym celu na jego te-
renie powinny powstać minimum dwie alejki (np. z jasnego 
utwardzonego żwiru), przy których będą stały ławki i kosze. 
Utworzenie mini parku będzie równoznaczne z uporządko-
waniem kolejnej części miasta, podniesie walory estetyczne 
osiedla oraz utworzy nowe miejsce, do którego mieszkańcy 
będą mogli wyjść na spacer (nie tylko z psami). Wycięcie krza-
ków od strony ulicy Gawronów (z pozostawieniem jednak do-
rodnych drzew) poprawi widoczność użytkownikom ruchu 
drogowego wjeżdżającym na "rondko" przy ul. Gawronów od 
strony ulicy Zgrzebnioka. 

Zadrzewiony teren pomiędzy  
ul. Lelków, Gawronów, Kolibrów 

i Zgrzebnioka 
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Ogrodzenie strefy sportowo-
rekreacyjno-edukacyjnej przy 

Szkole Podstawowej nr 65 
 im. Gustawa Morcinka 

 w Katowicach 

Maciej 
Karaś 

512 229 371 
hmmaciek@o2.pl 

Celem projektu jest wymiana starego, liczącego ponad 40 lat 
177m ogrodzenia od strony południowej, wzdłuż boisk szkol-
nych, placu zabaw oraz podwórka szkolnego Szkoły Podsta-
wowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach. Wymiana 
starego ogrodzenia w znaczący sposób podniesie poziom 
bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych korzystających 
z kompleksu sportowego oraz placu zabaw znajdujących się 
na terenach szkolnych, zapobieganie także dewastowaniu 
przez dziki poczynionych, blisko milionowych inwestycji. 
Obecnie ogrodzenie stanowi poważne zagrożenie dla dzieci 
i młodzieży korzystającej z obiektów sportowych i dużego 
placu zabaw. Wielokrotnie zdarzały się wypadki okaleczeń na 
porozrywanej i skorodowanej siatce ogrodzenia. Zdewasto-
wana podmurówka i uszkodzone przęsła płotu nie chronią 
obiektów sportowych i placu zabaw przed dzikami często 
"odwiedzającymi" teren szkolny. Obecność dzików stanowi 
z kolei duże zagrożenie dla przebywających na boiskach 
i placu zabaw dzieci i młodzieży. Wielokrotnie na terenie bo-
isk naprawiano poczynione przez dziki szkody. Na podstawie 
projektu zostanie wykonana inwestycja obejmująca pomiary 
przy wykopach fundamentowych, fundament betonowy, 
słupy o wysokości 1,5m, pecki betonowe pod słupki, przęsła 
betonowe, osadzenie przęseł z siatki w ramach kształtowni-
ków. 

 
Szkoła Podstawowa nr 65  

im. Gustawa Morcinka, 
 ul. Kukułek 2a 

 

Organizacja zajęć muzyczno - 
tanecznych z elementami 

zumby 

Małgorzata 
Cebo  

503 585 353 

Zajęcia muzyczno - taneczne z elementami zumby, pomogą 
dzieciom: 
- w przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole 
- w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała 
- uwrażliwić na piękno muzyki 
- poznać tańce różnych regionów naszego kraju oraz świata 
- kształtować poczucie rytmu. 

 
Miejskie Przedszkole nr 92 
 im. Wandy Chotomskiej 

ul. Kormoranów 22 
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Strefa street workout 
i siłownia plenerowa 

Iwona  
Ponikło  

ip@pclabs.com.pl 
600 435 606 

Celem projektu jest zbudowanie na terenie należącym 
do Szkoły Podstawowej nr 65 w Katowicach kompleksu spor-
towego łączącego siłownię miejską i strefy do ćwiczeń siło-
wych z wykorzystaniem masy własnego ciała (ang. street 
workout). Inwestycja stanowi dopełnienie istniejącej już in-
frastruktury sportowej (boiska do piłki ręcznej/nożnej, siat-
kówki i koszykówki oraz placu zabaw dla dzieci). Można za-
tem mówić o efekcie synergii - inwestycja w połączeniu 
z już istniejącą infrastrukturą wytworzy zupełnie nową ja-
kość, zintegrowany kompleks sportowo - rekreacyjny dla 
mieszkańców w każdym wieku. Na podstawie projektu zosta-
nie zrealizowana inwestycja infrastrukturalna, obejmująca 
wykonanie sztucznej nawierzchni (30x10m), zapewniającej 
bezpieczeństwo i komfort wszystkim korzystającym miesz-
kańcom, montaż instalacji do ćwiczeń z wykorzystaniem 
masy własnego ciała (ang. street workout), składającej się 
z poręczy, drążków i drabinek (tzw. "małpi gaj"), 7 urządzeń 
składających się na siłownię plenerową (ławka uniwersalna, 
drabinka, klatka piersiowa, narciarz zjazdowy, narciarz bie-
gowy, rowerek, motyl) oraz elementy małej infrastruktury (2 
ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna). 

Szkoła Podstawowa nr 65 
 im. Gustawa Morcinka 

ul. Kukułek 2a 
 

 

Zagospodarowanie terenu we-
wnątrz osiedla polegające 

m.in. na renowacji alejki po-
między budynkami przy 

 ul. Pięknej od nr 49 do 59; Mi-
kołowskiej od nr 102-d do 116, 
wymianie nawierzchni alejki, 
ustawienie donic z kwiatami, 
ławek, posadzenie krzewów 

Maciej 
Siekański  

(32) 251 66 39 Teren rekreacyjny dla mieszkańców osiedla 
ul. Piękna 49-59 

 ul. Mikołowska 102 d-116 
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Modernizacja placu zabaw 
na terenie Miejskiego Przed-

szkola Nr 92 
w Katowicach 

Małgorzata 
Cebo  

503 585 353 

Modernizacja placu zabaw przyczyni się: 
- do zapewnienia bezpiecznej i komfortowej zabawy dzie-
ciom 
- integracji środowiska lokalnego i podniesienia standardów 
jakości zabaw na świeżym powietrzu 
- wzbogacenia atrakcyjności placówek oświatowych 
- do zadbania o zdrowie dzieci, dzieci nie będą wdychać 
unoszącego się kurzu 
- do zapobiegania ewentualnego zalania przedszkola zbiera-
jącym się mułem 
- szybsze wysychanie wody, co umożliwi dzieciom częstsze 
korzystanie z ogrodu 

Miejskie Przedszkole nr 92 
im. Wandy Chotomskiej 

ul. Kormoranów 22 
 

 

Brynowska Biblioteka bliżej 
mieszkańców 

Aneta  
Drabek  

anetadr@gmail.com 
606 211 346 

Celem projektu pt. Brynowska Biblioteka bliżej mieszkańców 
są dwa zadania. Pierwsze obejmuje zakup nowości książko-
wych dla Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Drugie zada-
nie zakłada wyposażenie brynowskiej "Ósemki" w wielofunk-
cyjne urządzenie kopiujące, które służyć będzie w realizacji 
usług przygotowywania kopii materiałów dla mieszkańców. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 8 

ul. Brynowska 53a 

 

 
Kreatywna Strefa Gier i Zabaw 
oraz Miasteczko Ruchu Drogo-
wego dla najmłodszej społecz-

ności przedszkolnej 
i szkolnej wraz z rodzicami 

Izabella 
Żyglicka  

 
500 185 101 

i.zyglicka@kpr.pl 

Celem projektu jest wykorzystanie wewnętrznego podwórza 
i terenu po wyburzonym basenie na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 65 im. G. Morcinka w Katowicach jako Strefy Gier 
i Zabaw dla dzieci oraz Miasteczka Ruchu Drogowego. Inwe-
stycja w połączeniu z istniejącymi obiektami sportowymi 
i dużym placem zabaw stanowić będzie wyjątkowe miejsce 
dla wszystkich mieszkańców osiedla. Nadzór nad obiektem 
będzie sprawować Szkoła Podstawowa nr 65 im. G. Mor-
cinka, która dodatkowo będzie mogła wykorzystać powstałą 
infrastrukturę do codziennej działalności dydaktycznej. 
Współczesne gry podwórkowe pomogą angażować rodzi-
ców, nauczycieli do kreatywnej zabawy z dziećmi i młodzieżą 

 
Szkoła Podstawowa nr 65 

im. Gustawa Morcinka, ul. Kuku-
łek 2a, 40-533 Katowice 
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- poprzez naukę połączoną z ruchem na świeżym powietrzu 
z dala od telewizorów i smartfonów. Aktywność taka pozwoli 
integrować osiedlową i szkolną społeczność oraz przeciw-
działa nudzie i uczy zachowań prospołecznych. Miasteczko 
Ruchu Drogowego to miejsce, gdzie dzieci uczyć się będą bez-
piecznego zachowania na drodze, umiejętności jazdy na ro-
werze, a uczniowie klas IV praktycznie zdobywać będą wia-
domości i umiejętności niezbędne do uzyskania Karty Rowe-
rowej (co zgodne jest z podstawą programową przedmiotu 
technika w klasie IV). Miejsce to będzie dostępne od rana do 
godzin wieczornych dla wszystkich mieszkańców osiedla 
a także dla dzieci z pobliskich przedszkoli i szkół miejskich. 
Realizacja projektu będzie obejmować sporządzenie pro-
jektu, zawierającego wykaz i rodzaj gier podwórkowych oraz 
miasteczko ruchu drogowego, dodatkowej małej infrastruk-
tury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne) oraz na-
wierzchni i sposobu wykonania inwestycji. Na podstawie pro-
jektu zostanie zrealizowana inwestycja infrastrukturalna, 
obejmująca przygotowanie podłoża i wykonanie nawierzchni 
asfaltowej pod Miasteczko Ruchu Drogowego (540m2). Wy-
konanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na 
podsypce (404m2), stanowiące uzupełnienie terenu wokół 
Miasteczka Ruchu Drogowego oraz nabrzeża betonowe 
chodnikowe (200mb). Kreatywna Strefa Gier i Zabaw obej-
muje wymianę części spękanych płytek chodnikowych na po-
dwórzu wewnętrznym  (ok. 400m2), zaprojektowanie i wyko-
nanie Kreatywnej Strefy Gier i Zabaw tj. 7 wybranych gier po-
dwórkowych ("Rakieta duża", "Żmija", "Wąż i drabina", "Bie-
dronka", "Twister hopla", "Ośmiornica zegar", "Hopla ta-
niec") wraz z małą infrastrukturą (8 krzewów tui, 5 ławek, 
4 kosze na śmieci, 2 tablice informacyjne). 

 

 



 

                  

 
JP 6 LIGOTA – PANEWNIKI 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca Kontakt Skrócony opis zadania Lokalizacja 

 

Zakup nowych książek, audio-
booków i kopiarki 

z funkcją druku dla Filii nr 18, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach, 
 ul. Studencka 16 

Krzysztof  
Garus  

 
516 595 431 

Zakup nowych książek, audiobooków i kopiarki z funkcją 
druku dla Filii nr 18, Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach, ul. Studencka 16. Zakup nowych książek 
i audiobooków wzbogaci ofertę filii. Ułatwi nam - miesz-
kańcom, korzystanie z nowoczesnych form książki, zgod-
nie ze standardami, jakich oczekujemy od biblioteki zloka-
lizowanej w dużym, wojewódzkim mieście. Bibliotekarze 
z Filii nr 18 od kilkunastu lat prowadzą również zajęcia 
edukacyjne w ramach biblioterapii z pacjentami Szpitali: 
CSK i GCZD przy ul. Medyków w Filiach 34 i 38 - zakup ko-
piarki posłuży trzem filiom Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach. 

 
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Katowicach, Filia nr 18 
 ul. Studencka 16 

 

Remont wjazdu (droga + chod-
nik) od ulicy Bronisławy, pro-
wadzącego do kwartału po-

między ul. Śląską  
oraz ul. Bronisławy 

Jakub 
Mielewczyk  

 
jakub.mielewczyk@gmail.com 

601 510 223 

Remont wjazdu (droga + chodnik) od ulicy Bronisławy, 
prowadzącego do kwartału pomiędzy ul. Śląską oraz 
ul. Bronisławy. Przez wiele lat nawierzchnia ulicy 
oraz chodnik nie były naprawiane, w związku z czym aktu-
alnie są one w znacznym stopniu zniszczone, co kontra-
stuje z niedawno wyremontowanym skwerem. Remont 
nawierzchni oraz chodnika poprawi bezpieczeństwo osób 
mieszkających przy tym kwartale oraz poprawi estetykę 
terenu.  

Wjazd od ulicy Bronisławy, pro-
wadzący do kwartału pomiędzy 

ul. Śląską 
oraz ul. Bronisławy 
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Ligota czyta! Zakup książek dla 
Filii nr 7 MBP 

Bożena 
Kotlarska  

bozena@pphpik.pl 
606 252 898 

Zakup książek do zbiorów filii nr 7 MBP. Uzupełnienie 
zbiorów o nowości książkowe, lektury szkolne i książki po-
trzebne osobom uczącym się. 

Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Katowicach 
ul. Franciszkańska 25 

 

Uporządkowanie oraz rekulty-
wacja terenu 2-ch stawów zlo-

kalizowanych 
 w rejonie ul. Śląska -  

ul. Wczasowa 

Robert 
Podhalicz  

wczasowa@interia.eu 
Rekultywacja  -  uporządkowanie terenu stawów rekrea-
cyjno-wypoczynkowych w rejonie ul. Śląska - ul. Wcza-
sowa. 

Teren zlokalizowany u zbiegu ulic 
Śląskiej i Wczasowej 

 

Wykonanie (wybrukowanie) 
ścieżek od budynku Gdańska 

16 do mostu na Ślepiotce oraz 
do budynku Zadole 44 
do tunelu pod koleją  

(za budynkiem Zadole 44a) 
wraz z łącznikiem do budynku 

Zadole 44a 

Józef  
Sołtysik 

solten@vp.pl 
601 435 868 

Dla obu ścieżek: 
- usunięcie starej nawierzchni 
- utwardzenie terenu 
- montaż krawężników 
- wykonanie bruku 

1. Za budynkiem Gdańska 16 
równolegle do brzegów Ślepiotki 

2. Ścieżka od Zadole 44 
do tunelu pod koleją biegnie 

obok nowo wybudowanego boi-
ska. 

 Od połowy ścieżki – łącznik 
do budynku Zadole 44a 

 

Remont drogi wokół skweru 
Świdnicka - Kołobrzeska - Zie-

lonogórska 

Zdzisław 
Schmidt  

zs@procon.com.pl 
Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska - Zie-
lonogórska 

Ulica wzdłuż następujących bu-
dynków: 

Zielonogórska nr 36-38-40-42-44 
Kołobrzeska 17 i 19-21-23 

Świdnicka 35-37-39-41 
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Modernizacja małej architek-
tury osiedlowej na ulicy Uro-

czej w Katowicach 

Grażyna 
Michalik  

urocza77a@gmail.com 

Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa miesz-
kańcom, przywrócenie funkcji użytkowej przestrzeni ko-
munikacyjnej, właściwego oświetlenia i odwodnienia te-
renu, a także podniesienie estetyki małej architektury 
osiedlowej. Inwestycja ma polegać na wymianie zniszczo-
nych nawierzchni, schodów, murów oporowych, wykona-
niu odwodnienia, oświetlenia terenu oraz odtworzeniu 
zieleni osiedlowej.  

ul. Urocza 7 i Urocza 7a 

 

Modernizacja sali zabaw dla 
uczniów klas I-III w Szkole Pod-

stawowej nr 34 

Magdalena 
Sokołowska  

ul. Zielonogórska 3  
sp34_katowice@interia.pl 

(32) 252 51 68 

Z przyjęciem dzieci sześcioletnich do szkoły idzie w parze 
modernizacja m.in. sali zabaw, w której to nasi najmłodsi 
uczniowie spędzają dużo czasu (np. oczekując na rodzi-
ców). W sali tej dzieci zaspokajają swoją naturalną po-
trzebę ruchu, który jest ograniczony podczas zajęć lekcyj-
nych w klasie.  

 
ul. Zielonogórska 3  

 

 

Wykonanie ogrodzenia Szkoły 
Podstawowej nr 34 

Magdalena 
Jakubiak  

ul. Zielonogórska 3  
sp34_katowice@interia.pl 

(32) 252 51 68 

Wykonanie nowego ogrodzenia szkoły znacznie poprawi 
bezpieczeństwo przebywających tam dzieci. Inwestycja ta 
wpłynie pozytywnie na estetykę zarówno  ul. Zielonogór-
skiej jak i budynku szkoły. 

ul. Zielonogórska 3 

 

Rozbudowa i modernizacja 
pracowni komputerowej  

w Szkole Podstawowej nr 34 

Bożena  
Misztal  

ul. Zielonogórska 3  
sp34_katowice@interia.pl 

(32) 252 51 68 

Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 34 po-
siada 13 komputerów, co w chwili obecnej wymusza 
pracę po dwoje uczniów przy jednym stanowisku. Zakup 
nowych komputerów pozwoli uczniom na indywidualną 
pracę z nowoczesną technologią.  

ul. Zielonogórska 3 
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Przebudowa parkanu oddziela-
jącego Miejski Dom Kultury 

"Ligota" od parkingu samocho-
dowego mieszkańców przy ul. 

Franciszkańskiej 35 

Bożena 
Sztandera  

 502 590 640 
Przebudowa parkanu przy ul. Franciszkańskiej 33-35, od-
dzielającego MDK Ligota od parkingu samochodowego. 

ul. Franciszkańska 33-35 

 

Zagospodarowanie terenu wo-
kół przystanku autobusowego 
Ligota Panewnicka (kierunek: 

Katowice dworzec)  
przy Liceum Ogólnokształcą-

cym nr 7 

Dominik 
Świętek  

dsps@interia.pl 
 

Oświetlenie przystanku autobusowego Ligota Panew-
nicka kierunek Katowice dworzec, kostka brukowa i pas 
zieleni zamiast ubitej ziemi między płotem LO nr 7 a obec-
nym chodnikiem, dodatkowe miejsca siedzące, kosz na 
śmieci, wymiana nawierzchni krótkich asfaltowych odcin-
ków chodnika przy bloku Piotrowicka 50. 

Przystanek autobusowy Ligota 
Panewnicka kierunek Katowice 

dworzec, między  
ul. Piotrowicką 50 a płotem  

LO nr 7, naprzeciwko skweru Bo-
lesława Szabelskiego 

 

Zakup sprzętu nagłaśniającego 
na imprezy oraz uroczystości 

przedszkolne Miejskiego 
Przedszkola nr 17 

w Katowicach 

Alan 
Duda 

al.du.cnc@gmail.com 
504 827 370 

Zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy oraz uroczysto-
ści przedszkolne. 

Miejskie Przedszkole nr 17 
ul. Zielonogórska 6a 

 

Wymiana drenażu 
i nawierzchni 4 kortów teniso-

wych na ośrodku MOSiR Za-
dole 

Paweł  
Klimek  

 
pawelklimek@me.com 

661 115 555 

Położenie nowoczesnego drenażu, wymiana nawierzchni 
dla 4 kortów ziemnych - co pozwoli na lepsze, pełniejsze 
wykorzystanie potencjału ośrodka tenisowego niezależ-
nie od warunków pogodowych. 

ul. Wczasowa 8 

 

Ligota czyta dzieciom. Zakup 
książek dla Filii nr 5 młodzie-

żowa 

Zofia  
Pawlus  

zofiaprzerwapawlus@gazeta.pl 
(32) 252 15 85 

Biblioteka z pięknymi książkami to nasz cel. Kupmy 
do biblioteki przy Franciszkańskiej 33 książki dla dzieci 
i młodzieży. Dajmy dzieciom radość czytania i słuchania 
książek! 

Miejska Biblioteka Publiczna Filia 
nr 5 Młodzieżowa Katowice, 

ul. Franciszkańska 33 

file:///C:/Users/gajewskaew/Desktop/do%20publikacji/dsps@interia.pl
file:///C:/Users/gajewskaew/Desktop/do%20publikacji/al.du.cnc@gmail.com
file:///C:/Users/gajewskaew/Desktop/do%20publikacji/pawelklimek@me.com
file:///C:/Users/gajewskaew/Desktop/do%20publikacji/zofiaprzerwapawlus@gazeta.pl


 

                  

Remont oświetlenia dróg 
 i chodników osiedla mieszka-

niowego oraz części chodników 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

"Sadyba" w Katowicach po-
przez zastosowanie współcze-
snych, ekologicznych technik 
oświetleniowych z wymianą 

istniejącej infrastruktury insta-
lacyjno-sieciowej 

Zbigniew  
Lech  

 784 705 155 
zlech@vp.pl 

info@sadyba.pl 

W marcu 2015r. zakończona została realizacja projektu 
o nazwie "Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych SM Sa-
dyba w Katowicach" współfinansowanych ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2007-2013. Projekt rewitalizacji obejmował 
tylko obiekty kubaturowe, tj. 15 budynków mieszkalnych. 
Stan techniczny, energetyczny, a przede wszystkim wy-
gląd i wizerunek architektoniczny budynków uległ rady-
kalnej, bardzo korzystnej poprawie. Kolejnym bardzo 
ważnym zadaniem jest naprawa infrastruktury zewnętrz-
nej w zakresie oświetlenia zewnętrznego ulic i chodników 
na terenie osiedla. Remont zasadniczo obejmował będzie 
wymianę lamp oświetlenia ulicznego w ilości 33 szt. wraz 
z wymianą zasilających linii kablowych i niezbędnymi ro-
botami towarzyszącymi. Wykonanie tego zadania przy-
niesie zarówno wymierne, jak i niewymierne korzyści, ta-
kie jak: poprawa bezpieczeństwa użytkowania; poprawa 
warunków środowiskowo-ekologicznych poprzez zasto-
sowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, a za tym 
znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej; zmniej-
szenie kosztów eksploatacyjnych utrzymania technicz-
nego; poprawa wyglądu i wizerunku architektonicznego 
ciągów pieszych i ulic odpowiednia do wykonanego już 
projektu rewitalizacji 15 budynków osiedla mieszkanio-
wego "Sadyba" w Katowicach. 

Obręb ulic: Uroczej, Jutrzenki 
i Szafirowej 
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"Zielone Parkingi wraz z aran-
żacją zieleni - 15 lokalizacji na 

terenie Ligoty i Panewnik" 

Adam 
Kłos 

adamklos@gmail.com 

Realizacja w 15 lokalizacjach na terenie Ligoty i Panewnik 
"Zielonych Parkingów” wraz z aranżacją zieleni. 
Lokalizacje: 
1. ul. Gdańska 14-16 
2. ul. Gdańska 18-20 
3. ul. Gdańska 22 - ul. Zadole 44b 
4. ul. Radomska 9 
5. ul. Kołobrzeska 25 
6. ul. Świdnicka 14/13 
7. ul. Świdnicka 38 
8. ul. Grunwaldzka 2 
9. ul. Zielonogórska 16a 
10. ul. Zielonogórska 2b 
11. ul. Panewnicka 9, 11 
12. ul. Piotrowicka 30 
13. ul. Piotrowicka 40 
14. ul. Ks. bpa Teofila Bromboszcza 8 
15. ul. Ks. bpa Teofila Bromboszcza 15 

Numer lokalizacji: 
1. Os. Zadole (ul. Gdańska 14-16) 
2.Os. Zadole (ul. Gdańska 18-20) 

3.Os. Zadole (ul. Gdańska 22 - 
 ul. Zadole 44b) 

4. Os. Kokociniec ul. Radomska 9 
5. ul. Kołobrzeska 25 

6. ul. Świdnicka 14/13 
7. ul. Świdnicka 38 

8. ul. Grunwaldzka 2 
9. ul. Zielonogórska 16a 
10. ul. Zielonogórska 2b 
11. ul. Panewnicka 9, 11 

12. ul. Piotrowicka 30 
13. ul. Piotrowicka 40 

14. ul. Ks. bpa Teofila Brombosz-
cza 8 

15. ul. Ks. bpa Teofila Brombosz-
cza 15 

 

Strażnica Ochotniczej Straży 
Pożarnej Katowice Ligota-Pa-

newniki 

Norbert  
Sutyła  

sutyla.n@wp.pl 
Budowa strażnicy ochotniczej straży pożarnej, pełniącej 
funkcje zarówno ratowniczo - gaśnicze, jak i kulturalno - 
oświatowe. 

ul. Stanisława Hadyny 

 

Obiekt wielofunkcyjny dla po-
trzeb organizacji pożytku pu-
blicznego z terenu Jednostki 
Pomocniczej nr 6 Ligota - Pa-

newniki 

Piotr  
Borowik  

apb@apb.biz.pl 

Budowa obiektu wielofunkcyjnego z pomieszczeniami 
możliwymi do adaptacji na różne cele kulturalno-oświa-
towe, takie jak: miejsce spotkań harcerzy, siłownia, ka-
wiarenka intrenetowa, pomieszczenia rehabilitacyjne 
sprzyjające aktywizacji osób niepełnosprawnych, bądź 
inne doraźne potrzeby społeczności lokalnej. Wydzielenie 
w ramach obiektu części przeznaczonej na działalność po-
wstającej w dzielnicy jednostki ochrony przeciwpożaro-
wej. 

ul. Kijowska 
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Zielona Zielonogórska 
Michał 

Niemyjski  
508 114 751 

Projekt zadania pt. Zielona Zielonogórska koncentruje się 
na kompleksowej poprawie zieleni wzdłuż ulicy Zielono-
górskiej. W uzgodnieniu z mieszkańcami poszczególnych 
bloków po zachodniej stronie ulicy odrestaurowane zo-
staną przyblokowe trawniki, pielęgnowana istniejąca zie-
leń oraz dokonane dodatkowe nasadzenia jeśli taka bę-
dzie wola mieszkańców. Dodatkowo wzdłuż ulicy napra-
wione zostaną uszkodzone odcinki chodników. Ponadto 
zagospodarowany zostanie plac przy szkole podstawowej 
nr 34 (Zielonogórska 3), poprzez wytyczenie miejsc par-
kingowych i jezdni prowadzącej do sklepu z odzieżą uży-
waną oraz nasadzenia atrakcyjnej zieleni. W rejonie skrzy-
żowania z ul. Kołobrzeską zagospodarowana zostanie zie-
leń i naprawione ciągi piesze. Projekt kompleksowo do-
prowadzi do przywrócenia blasku ulicy Zielonogórskiej, 
wyrównując dysproporcję zagospodarowania zieleni po-
między wschodnią i zachodnią stroną ulicy. W efekcie 
wszyscy mieszkańcy i korzystający z dojazdu do szkół, 
przedszkoli, dworca kolejowego oraz sklepów i przy-
chodni przy dworcu, a także rowerzyści chętnie podróżu-
jący tą ulicą, korzystać będą z przyjemnego i estetycznego 
otoczenia. Oczekiwania mieszkańców związane z ich naj-
bliższym otoczeniem będą respektowane poprzez zobo-
wiązanie wykonawcy prac związanych z zielenią przyblo-
kową do konsultowania zakresu swoich działań z miesz-
kańcami właściwego bloku. Szczegółowe informacje o 
projekcie w tym lokalizacja i zdjęcia są dostępne na stro-
nie internetowej zielonazielonogorska.mozello.pl 

ul. Zielonogórska od początku do 
skrzyżowania z ulicą Kołobrzeską 
oraz działka nr 81, na południe 

od ul. Kołobrzeskiej 

 

Budowa siłowni plenerowej 
"Fit Park" w Panewnikach 

Waldemar 
Bojarun  

waldemar.bojarun@katowice.eu 

Budowa siłowni plenerowej "Fit Park" ogólnodostępnej, 
przeznaczonej dla mieszkańców Katowic. 

Rejon osiedla przy  
ul. Bojanowskiego obok placu za-

baw dla dzieci 

file:///C:/Users/gajewskaew/Desktop/do%20publikacji/waldemar.bojarun@katowice.eu


 

                  

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE MYŚLE-
NIE PRZESTRZENNE 3D dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych 

Joanna  
Bańczyk  

joanna.banczyk@wp.pl 

Magiczne Pióro 3D służy do rysowania na dowolnej płasz-
czyźnie i tworzenia modeli trójwymiarowych nawet w po-
wietrzu. Tworzywo sztuczne (ABS) o odpowiednio dobra-
nych parametrach temperatury topnienia i utwardzania 
pozwala rysować obiekty trójwymiarowe, które można 
dotknąć, przenieść. 

Miejski Dom Kultury "Ligota" 
ul. Franciszkańska 33 

 

Sadzimy głogi na Święto Kwit-
nących Głogów 2016 

Andrzej  
Bańczyk  

joanna.banczyk@wp.pl 
Sadzenie głogów to upiększenie lokalnego terenu 
w dzielnicy oraz integracja z cyklicznym Świętem Ligoty - 
Świętem Kwitnących Głogów. 

Skwer Wilibalda Winklera - 4 szt. 
ul. Huculska - 4 szt. 

ul. Kaszubska - 4 szt. 
ul. Medyków - 4 szt. 

ul. Poleska - 4 szt. 
Park Zadole na skarpie widowni - 

6 szt. 

 

Modernizacja ogrodu i placu 
zabaw przy Miejskim Przed-

szkolu nr 17 

Tomasz  
Stęclik 

tsteclik@gmail.com 
603 515 995 

Modernizacja ogrodu i placu zabaw przy Miejskim Przed-
szkolu nr 17. 

Miejskie Przedszkole nr 17 
ul. Zielonogórska 6a 

 

Fontanna na Placu Miast Part-
nerskich w Ligocie 

Andrzej 
Najdrowski  

602 374 666 
Wykonanie fontanny na Placu Miast Partnerskich 
w Ligocie otoczonej chodnikiem, na którym zostaną usta-
wione ławki. Fontanna powinna być podświetlana. 

ul. Świdnicka, Plac Miast Partner-
skich 

 

Rewitalizacja skweru Piotro-
wicka - Słupska, uporządkowa-

nie miejsc postoju samocho-
dów mieszkańców, wybudo-

wanie śmietnika dla mieszkań-
ców zasobów gminy 100% 

Leszek 
 Szpajcher  

leszek.szpajcher@ka.poli-
cja.gov.pl 

Rewitalizacja trawnika, postawienie śmietnika, wyłożenie 
płytami ścieżek pieszych, miejsc postoju samochodów 
mieszkańców, zamontowanie oznakowania pionowego. 

ul. Piotrowicka 38-44 
ul. Słupska 1, 3, 5, 7 
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Zakup profesjonalnego sprzętu 
multimedialnego dla dzieci 

i rodziców Miejskiego Przed-
szkola nr 17 

Patrycja 
Czakaj 

patrycjaczakaj@gmail.com 
601 171 347 

Zakup profesjonalnego sprzętu multimedialnego dla 
dzieci i rodziców Miejskiego Przedszkola nr 17. 

Miejskie Przedszkole nr 17 
ul. Zielonogórska 6a 

 

Rewitalizacja placu przy 
 ul. Koszalińskiej 1, 1a, 1b 

Jacek 
Tomaszewski  

jacek@inoligota.pl 
515 131 481 

Rewitalizacja placu przy ul. Koszalińskiej 1, 1a, 1b poprzez 
wymianę nawierzchni z asfaltu na kostkę betonową, usta-
wienie ławek, mobilnego kwietnika, stołu do gry 
w szachy oraz oświetlenia. 

ul. Koszalińska 1, 1a, 1b 

 

Renowacja placu zabaw mię-
dzy blokami przy 

ul. Koszalińskiej 2-10 

Dominik 
Świętek  

dsps@interia.pl 

Nowa nawierzchnia placu zabaw/boiska, większa ilość 
miejsc parkingowych, nowe ławki, oświetlenie terenu, ko-
sze na śmieci, chodnik w poprzek osiedla, uporządkowa-
nie zieleni. 

Obszar między blokami przy ul. 
Koszalińskiej 2-2c, 2-10, 10a-10c 

 

Odczarujmy Bibliotekę dla 
dzieci przy ulicy Franciszkań-

skiej 33 

Ewa 
Ołdakowska  

 607 367 827 
Wyposażenie i aranżacja pomieszczeń Filii nr 5 Młodzie-
żowa w Katowicach-Ligocie. Stworzenie biblioteki funk-
cjonalnej i estetycznej zachęcającej dzieci do czytania. 

Filia nr 5 Młodzieżowa 
ul. Franciszkańska 33  
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JP 7 ZAŁĘŻE 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca Kontakt Skrócony opis zadania Lokalizacja 

 

Budowa miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych, 
remont zniszczonych chodni-
ków i nasadzenia zieleni w re-
jonie ulic Janasa, Gminna, On-
draszka ~140 miejsc postojo-

wych 

Karol  
Kasztalski  

kartech@vp.pl 
608 258 097 

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobo-
wych w ilości ~140, remont chodników oraz nasadzenia 
zieleni w obrębie inwestycji. Parkingi - płyty ażurowe, 
chodniki - kostka betonowa ~320 m kwadratowych, zieleń 
- niska ozdobna 

Janasa 3A/Ondraszka 11 - pomię-
dzy budynkami 

Janasa 3A - przy hydroforze 
Ondraszka 11 - od ulicy On-

draszka 
Ondraszka 19 - od ulicy On-

draszka 
Janasa 15A - od ulicy Pośpiecha 

Janasa 7A - przy Budynku 

 

Ubikacja miejska  
przy ul. Szewczenki 

Jan  
Łosoń  

513 559 165 
Zakupienie i montaż 2 automatycznych kabin toaletowych 
wraz z podłączeniem do kanalizacji i sieci elektrycznej. 

ul. Szewczenki 

 

Huśtawki i ławki na Placu 
Gruszki i na rogu ul. Gliwickiej 
i ul. Zamułkowej. Zieleń i ławki 

na rogu ul. Bocheńskiego 
i ul. Gliwickiej 

Jan  
Łosoń  

513 559 165 

Montaż przy ul. Zamułkowej na rogu z Gliwicką 4 huśta-
wek. 2 duże i 2 małe, płotków odgradzających od ulicy 
 2 ławek, 2 koszy na śmieci, a także wyrównanie trawnika. 
Montaż na Placu Gruszki 8 huśtawek: 4 duże i 4 małe. 

Plac Gruszki, róg ul. Gliwickiej 
i ul. Zamułkowej, róg 

ul. Bocheńskiego i ul. Gliwickiej 

 

Bezpieczny plac zabaw i boisko 
szkolne 

Katarzyna 
Grabowska  

609 808 868 
kmgrabowska@op.pl 

Montaż i przyłącze lamp oświetleniowych wraz z opra-
wami na placu zabaw (2 sztuki) i wzdłuż boiska szkolnego 
(4 sztuki), zakup koszy betonowych na boisko szkolne 
(4 sztuki) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny, 
a także uniknięcia dewastacji tych miejsc. 

ul. Gliwicka 92, ul. Zarębskiego 2 
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Ciekawe Załęże - ścieżka krajo-
znawczo-turystyczna 

Marek  
Mróz  

503 909 882 
marek.mroz.kato@gmail.com 

Zadanie polega na wyznaczeniu ścieżki turystyczno-krajo-
znawczej obejmującej interesujące miejsca związane z Za-
łężem i jego historią, przy których planowane jest umiesz-
czenie tablic opisujących dana lokalizację. Są to wśród 
nich m.in. kościół pw. św. Józefa, dawna siedziba gminy 
Załęże, miejsce dawnej osady kuźniczej oraz Kolonia Mo-
ścickiego. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na walory 
krajobrazowe i historyczne Załęża, a także promocję dziel-
nicy. 

1. skrzyżowanie ul. Gliwickiej 
i Pośpiecha 

2. ul. Pośpiecha 14 
3. ul. Macieja 10 
4. ul. Gliwicka 76 

5. skrzyżowanie ul. Gliwickiej 
i Janasa 

6. ul. Gliwicka 102 
7. ul. Gliwicka 120 

8. plac Józefa Londzina 
9. ul. Gliwicka 148 
10. ul. Wolskiego 3 

11. skrzyżowanie ul. Gliwickiej 
i Wiśniowej 

12. ul. Skrzeka 8 (przy wejściu 
do Parku Załęskiego) 
13. ul. Gliwicka 276 

 

Rewitalizacja skweru przy  
ul. Gliwickiej 100  

w Katowicach 

Marek  
Mróz  

503 909 882 
marek.mroz.kato@gmail.com 

Zadanie polega na zagospodarowaniu częściowo zdegra-
dowanego fragmentu obszaru położonego w centralnej 
części Załęża przy ulicy Gliwickiej 100 w celu podniesienia 
atrakcyjności dzielnicy, a także stworzenia miejsca przy-
jaznego mieszkańcom, w tym wykonanie chodników oraz 
zagospodarowanie terenów zielonych. 

ul. Gliwicka 100 

 

Mam talent na Załężu 
Urszula  
Bugaj  

730 349 399 

Zakup sceny i kolumny, który zostanie wykorzystany pod-
czas imprez lokalnych przez: parafie, szkoły, przedszkola 
i inne instytucje, które chcą zapewnić wyjątkową oprawę 
swoich imprez dla mieszkańców Załęża. 

Szkoła Podstawowa nr 22 
im. Juliusza Słowackiego 
ul. Michała Wolskiego 3 
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Kompleksowa realizacja inwe-
stycji plenerowej: SIŁOWNIA 

ZEWNĘTRZNA 
 w Parku Załęskim 

Ewa  
Grela  

ul. Gliwicka 214 
mdkkatowice@poczta.onet.pl 

(32) 254 11 27 

Zadanie: Kompleksowa realizacja inwestycji plenerowej: 
SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA w Parku Załęskim Siłownia ze-
wnętrzna byłaby doskonałym uzupełnieniem placu zabaw 
dla dzieci, basenu i kompleksu boisk "Moje boisko - Orlik 
2012". Dałaby możliwość łączenia aktywności fizycznej 
z radością przebywania na świeżym powietrzu, stałaby się 
miejscem aktywnej rekreacji w plenerze. Już kilka dobrze 
dobranych urządzeń pozwala zadbać o każdą partię mię-
śni i poprawić kondycję fizyczną każdego. W tym projekcie 
zaplanowano 10-12 urządzeń. Siłownia zewnętrzna ma 
przewagę nad tradycyjnymi siłowniami czy klubami fit-
ness, gdyż jest ogólnie dostępna i bezpłatna. Urządzenia 
siłowni zewnętrznej, poprzez różny stopień trudności wy-
konywanych ćwiczeń, dają możliwość aktywnego wypo-
czynku zarówno amatorom jak i profesjonalnym sportow-
com, seniorom i młodzieży. Siłownia zewnętrzna oferuje 
różnorodność treningu, od ogólnorozwojowego po coraz 
popularniejszy trening kardio. Każdy, bez względu na wiek 
powinien mieć możliwość prowadzenia aktywnego i zdro-
wego trybu życia. 

 
Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Gliwicka 214 

 

Budowa placu zabaw i miejsca 
wypoczynku dla mieszkańców 
ulic 18-Sierpnia i Narutowicza 

Agnieszka 
Hajduk  

agnieszka-hajduk@poczta.fm 
506 878 961 

Rewitalizacja terenu między budynkami 18 Sierpnia 2-6A 
i 8-12A polegająca na wybudowaniu placu zabaw i miejsca 
wypoczynku dla mieszkańców. 

Rejon ulic 18 Sierpnia 2-6a  
i 8-12a 

 

„Rewitalizacja ulicy 18 Sierp-
nia" nawierzchnia, trawniki, 

miejsca parkingowe 

Małgorzata 
Bednarczyk  

668 676 722  

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
całej długości ul. 18 Sierpnia (do 4600 metrów), wykona-
nie przyległych miejsc parkingowych oraz zasianie trawni-
ków i uzupełnienie krzewów w miejsce obecnie zniszczo-
nych. 

ul. 18 Sierpnia i przyległe do niej 
tereny zielone 
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Zadanie remontowe: MONITO-

RING w Parku Załęskim 

Ewa  
Grela  

 
ul. Gliwicka 214 
(32) 254 11 27 

mdkkatowice@poczta.onet.pl 

Zadanie remontowe: MONITORING w Parku Załęskim. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia 
oraz porządku na terenie sportowo-rekreacyjnym należą-
cym do Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach przy 
ul. Gliwickiej 214 (basen kąpielowy, kompleks boisk "Or-
lik", fragment Parku Załęskiego) istnieje pilna potrzeba 
przeprowadzenia remontu monitoringu. Teren ten jest 
udostępniony mieszkańcom. Mimo obowiązującego regu-
laminu ustanowionego specjalnie dla tego miejsca, ekspo-
nowania znaków informujących o zakazach i zagroże-
niach, przepisów prawa wyznaczających normy zachowa-
nia oraz przewidzianych w kodeksie wykroczeń ewentual-
nych sankcji za nieprzestrzeganie prawa, dochodzi do sys-
tematycznej dewastacji ogrodzenia, wybryków chuligań-
skich, zakłócania porządku publicznego. Istniejący sys-
tem monitoringu, to przestarzałe rozwiązanie, skutkujące 
słabą jakością rejestrowanego obrazu. Obok potrzeb, 
związanych z bezpieczeństwem mieszkańców, prewen-
cyjne oddziaływanie monitoringu, sprawdziłoby się 
w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych, przy-
czyniłoby się do wyeliminowania i przeciwdziałania czę-
stym przejawom dewastacji. Lokalizacja Parku Załęskiego, 
na styku zwalczających się grup kibolskich i niechęć fanów 
tych drużyn pociąga za sobą wiele incydentów zagrażają-
cych życiu lub zdrowiu osób przebywających na tym tere-
nie. 

 
Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Gliwicka 214 

 

Remont ul. Skrzeka,  
wraz z dojazdami do posesji 

 ul. Wiśniowa 7a  
oraz Gliwicka 208 

Alfred  
Magosz  

 501 835 823 
alfred.magosz@gmail.com 

Poprzez remont ul. Skrzeka poprawimy warunki dojazdu 
i dojścia do Parku Załęskiego, gdzie znajduje się plac za-
baw dla dzieci i boisko Orlik. 

ul. Skrzeka, wraz z dojazdami 
do posesji ul. Wiśniowa 7a 

oraz Gliwicka 208 
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Remont chodnika przy bu-
dynku Gliwicka 208 

i Wiśniowa 7a wraz z dojściem 
do posesji 

Krystyna 
Kowalczyk  

604 545 117 
Poprzez wymianę nawierzchni przed budynkami popra-
wimy bezpieczeństwo i estetykę naszej wspólnoty. 

ul. Gliwicka 208, ul. Wiśniowa 7a 

 

Remont chodników pomiędzy 
budynkami przy ulicy Skrzeka 6 
i 8 w Katowicach wraz z mon-

tażem 4 ławek na terenie 
Wspólnoty oraz wykonanie 
miejsc postojowych wzdłuż 

ulicy Skrzeka  

Balbina  
Piórek  

 
ada.piorek@icloud.com 

605  076 129 

Poprzez wykonanie chodników oraz ławek na terenie 
Wspólnoty zostanie poprawiony wizerunek estetyczny 
części dzielnicy Załęża, zostanie zapewnione miejsce wy-
poczynku dla mieszkańców ulicy Skrzeka. Miejsca posto-
jowe zwiększą bezpieczeństwo osób poruszających się po 
ulicy Skrzeka - mieszkańców, działkowiczów oraz spacero-
wiczów. 

ul. Skrzeka 8-8a, 6-6a 

 

"GRUSZKA PLAC ZABAW" dla 
młodszych oraz punkt ćwiczeń 

dla dorosłych 

Tomasz 
Krakowski 

tkrakowski@gmail.com 
691 972 943 

GRUSZKA PLAC ZABAW zostanie stworzony z myślą 
o mieszkańcach Załęża: 
- dla dzieci, aby miały wymarzone miejsce do zabawy 
- dla dorosłych, aby mogli czynnie odpoczywać wśród zie-
leni. 
Będzie to największy Plac Zabaw w dzielnicy i jednocze-
śnie jeden z większych w Katowicach. Załęże zyska nowe 
miejsce spotkań oraz bezpieczne miejsce do zabawy dla 
dzieci, z dala od ruchu ulicznego. W głównej części placu 
zabaw będzie znajdowało się duże urządzenie wielofunk-
cyjne. Na ogrodzonym terenie dzieci znajdą urządzenia do 
zabawy odpowiednie dla swojego wieku. Dorośli będą 
mogli aktywnie wypoczywać korzystając ze znajdujących 
się nieopodal urządzeń do ćwiczeń.  

Pl. Ks. Józefa Londzina 
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JP 8 OS. WITOSA 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca Kontakt Skrócony opis zadania Lokalizacja 

 

Miasteczko rowerowe 
na ul. Grabskiego 

Elżbieta  
Praus  

epeelik2@wp.pl 
696 130 368 

Budowa "Miasteczka rowerowego" na ul. Grabskiego. 
Miasteczko zapewni dzieciom miejsce do bezpiecznej na-
uki jazdy na rowerach, a także pozwoli im poznać zasady 
poruszania się po drogach. Należy wyrównać teren i wy-
znaczyć na nim ścieżki rowerowe z odpowiednim oznako-
waniem. 

ul. Grabskiego 

 

Zakup i zainstalowanie toalety 
półautomatycznej typu WC - 
MINI np. model Grey Stone 

Józef  
Najder  

jnajder1@op.pl 
605 558 455 

Toaleta WC MINI przeznaczona jest dla ogółu mieszkań-
ców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób star-
szych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Wykona-
nie tego typu bezobsługowych toalet, co ważne przez pro-
ducentów krajowych, jest obecnie na wysokim poziomie, 
a ich wyposażenie może być również bardzo bogate. Pro-
ponowane rozwiązanie, powinno jednak ograniczać się do 
podstawowych funkcji, z uwzględnieniem, co jest oczywi-
ste, udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Wskazy-
wany rejon lokalizacji tej inwestycji, uwzględnia również 
dostępność, jak wynika z uzyskanych informacji, do sieci 
wod - kan oraz energii elektrycznej. Lokalizacja budynku 
w centralnym rejonie Osiedla Witosa, w pobliżu dużego 
placu zabaw, obszaru aktywności fizycznej młodzieży 
i osób dorosłych, ale także w pobliżu domu opieki dla se-
niorów, stworzy wszystkim, którzy w tym rejonie lub 
w pobliżu będą przebywać, nadzwyczajny komfort korzy-
stania z przestrzeni publicznej. Na podstawie doświad-
czeń innych lokalizacji należy oceniać, że miesięcznie z to-
alety korzystać będzie od 1400 do ponad 2000 osób. 

Teren ok. 30m przed zbiegiem 
ulic W. Witosa i Barlickiego 
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Extremalny Plac Zabaw 
Dorota  
Blinda  

604 541 901 
blinda.dorota@gmail.com 

Extremalny Plac Zabaw to świetne miejsce do nauki 
i rozwoju swoich umiejętności jazdy na rowerze, desko-
rolce, longboardzie, rolkach, hulajnodze dla dzieci, mło-
dzieży, a także dorosłych! W Extemalnym Placu Zabaw bę-
dzie się znajdować pumptrack, czyli asfaltowa ścieżka 
z wypukłościami, okrągłościami i zakrętami. Sport to zdro-
wie, pasja, radość, adrenalina, satysfakcja, więc warto 
dbać o możliwości rozwoju! 

Prawie równolegle do 
 ul. Grabskiego, nieopodal kor-

tów tenisowych 
 i boiska do kosza 

 

Rowerowy plac zabaw - PUMP-
TRACK 

Beata  
Bisok  

rowerowyplac@wp.pl 

Rowerowy plac zabaw to innowacyjny element prze-
strzenny idealny do rodzinnej rekreacji, bezpieczny dla 
użytkowników, będący miejscem spotkań, sprzyjający bu-
dowaniu dobrych relacji społecznych i wspierający pro-
mocję zdrowego stylu życia. Zaproponowany plac zabaw 
obejmuje tor asfaltowy o powierzchni całkowitej 1200m², 
z sekcją dirt o długości 45m, o powierzchni asfaltowej 
500m² oraz torem dla najmłodszych dzieci o długości 
45m. 

ul. Grabskiego 

 

Ścieżka Zdrowia dla dzieci,  
w tym o specjalnych potrze-

bach edukacyjnych 
i ruchowych 

Lidia  
Pilarz  

 
lidiapilarz@o2.pl 

531 661 913 

Zainstalowanie urządzeń do rozwoju sprawności moto-
rycznej, wykonanie chodnika umożliwiającego bezpieczne 
przemieszczanie się dzieci, w tym dzieci na wózkach. 

ul. Mościckiego 2 

 

Poprawa infrastruktury drogo-
wej w rejonie ulicy Barlickiego 

wraz z remontem 
i budową miejsc parkingowych 

Krzysztof  
Kraus  

krzysztof.kraus@gmail.com 
502 313 401 

Remont zniszczonej nawierzchni i infrastruktury drogowej 
oraz remont istniejących i budowa nowych miejsc parkin-
gowych w południowo-zachodniej części Osiedla Witosa. 

ul. Barlickiego wzdłuż posesji 
nr 7, 7abc, 9, 9a oraz pomiędzy 

11, 11a, 13, 13a 
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Budowa placów zabaw wraz 
z bezpieczną nawierzchnią 

oraz modernizacją piaskownic 
na terenie ogrodów Miejskich 

Przedszkoli Nr 13, 85, 94 
w Katowicach wraz 

z monitoringiem 

Agnieszka 
Wieczorek  

agnieszka_wieczorekk@interia.pl 
501 015 862 

Budowa placów zabaw, wykonanie bezpiecznej na-
wierzchni i modernizacja piaskownic przyczyni się do: 
- wzbogacenia oferty placów zabaw dla dzieci mieszkają-
cych na osiedlu Witosa  
- integracji środowiska lokalnego i podniesienia standar-
dów jakości zabaw na świeżym powietrzu 
- wzbogacenia atrakcyjności placówek oświatowych 
- zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa dzieciom 
podczas zabaw plenerowych 

Miejskie Przedszkole nr 13, 
 ul. Witosa 16a 

Miejskie Przedszkole nr 85, 
 ul. Kwiatkowskiego 20 

Miejskie Przedszkole nr 94, 
 ul. Rataja 10 

 

Plac sportów miejskich 
Bartłomiej 
Krzywicki  

bartek.krzywicki@vp.pl Budowa wielofunkcyjnego placu sportów miejskich. 
Kwartał między ul. Grabskiego 29 

a nasypem byłej linii kolejowej 

 

Zakup wyposażenia w celu 
stworzenia kącika dla dzieci 

w Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach, 

 ul. Witosa 18 b. Zakup nowych 
książek dla Filii nr 12 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 
w Katowicach, ul. Witosa 18 b. 
Zakup sprzętu komputerowego 
dla Filii nr 12 Miejskiej Biblio-

teki Publicznej 
w Katowicach, ul. Witosa 18 b 

Katarzyna 
Wyrobek-Rak  

516 198 078 

Zakup sprzętu komputerowego, nowych książek 
oraz aranżacja nowego pomieszczenia przeznaczonego 
dla dzieci, Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach na ul. Witosa 18b. Wyposażenie obejmo-
wałoby zakup stolików, krzesełek, siedzisk, specjalnych 
regałów na książki oraz sprzętu komputerowego. Dzięki 
temu będziemy mogli skorzystać z szerszej oferty i spraw-
niejszej obsługi w jednej osiedlowej bibliotece - Filii nr 12.  

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Katowicach F.12 

 ul. Witosa 18b 
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JP 9 OS. TYSIĄCLECIA 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca Kontakt Skrócony opis zadania Lokalizacja 

 

Remont ogólnodostępnego 
parkingu w rejonie budynku 

Tysiąclecia 90 

Wiesława  
Pajek  

501 402 138 

Utwardzenie parkingu z kostki betonowej i betonowych 
płyt ażurowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem ze-
wnętrznym. W ramach planowanych robót powstanie ok. 
39 szt. miejsc postojowych. 

Parking pomiędzy budynkami 
mieszkalnymi przy  
ul. Tysiąclecia 86b  
a ul. Tysiąclecia 90 

 

Budowa miejsca wypoczynko-
wego 

 i rekreacyjnego dla dzieci 
 i dorosłych na terenie Skweru 

Oszka wraz z remontem 
 i urządzeniem parkingu samo-

chodowego 

Dorota 
Zarańska  

d.zaranska@gazeta.pl 
608 651 257 

Utwardzenie parkingu z kostki betonowej i betonowych 
płyt ażurowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem ze-
wnętrznym. W ramach planowanych robót powstanie ok. 
72 szt. miejsc postojowych. Zagospodarowanie terenu 
zielonego - chodniki, obiekty małej architektury, ławki, 
oświetlenie, zieleń niska i wysoka. 

Skwer Roberta Oszka. 
Teren pomiędzy budynkami 

mieszkalnymi przy ul. Mieszka I 
3, ul. Mieszka I 5 oraz ulicą Ty-

siąclecia 41, w pobliżu Ronda Ka-
rola Stryji wraz z miejscem prze-
znaczonym do parkowania pojaz-

dów 

 

Zakup wyposażenia służącego 
do organizowania wystaw 

 w bibliotece - 
 Filia nr 14 Miejska Biblioteka 

Publiczna w Katowicach 

Irena  
Kulej  

 601 260 289 

Zakupienie profesjonalnego systemu wystawienniczego: 
szyn galeriowych do podwieszania obrazów oraz gablot 
do ekspozycji rękodzieła, dla Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach ul. Piastów 20, Os. Tysiąclecia. 
Moim celem jest stworzenie w bibliotece miejsca 
do realizacji wystaw malarstwa, fotografii i rękodzieła, 
które również posłuży zarówno uznanym artystom, 
jak i naszym rodzimym artystom amatorom do bezpłatnej 
ekspozycji swojej twórczości, którzy dzięki takiemu sposo-
bowi ekspozycji, będą mieli okazję pokazać swoje dzieła 
w profesjonalny sposób. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
 w Katowicach 

Filia nr 14, ul. Piastów 20 

 

file:///C:/Users/gajewskaew/Desktop/do%20publikacji/d.zaranska@gazeta.pl


 

                  

 

Budowa miejsca wypoczynku 
i rekreacji przy stawie pomię-
dzy ul. B. Chrobrego a Al. Księ-

cia Henryka Pobożnego 

Stanisław 
Krawczyk  

723 11 20 81 
Zagospodarowanie terenu zielonego - chodniki, obiekty 
małej architektury, miejsca na grill i ognisko, ławki, oświe-
tlenie, zieleń niska i wysoka. 

Obiekt rekreacyjny pomiędzy uli-
cami B. Chrobrego i Aleją Księcia 

Henryka Pobożnego, 
 przy Skwerze Józefa Kidonia. 
Teren pomiędzy budynkami 

mieszkalnymi przy  
ul. Zawiszy Czarnego 6 i 10,  
ul. Bolesława Chrobrego 43  

oraz ul. Chorzowską 

 

Wykonanie parkingu dla miesz-
kańców budynków przy ul. Ty-
siąclecia 86, 86b, 86a Mieszka I 

11, 9, 7, 5 oraz remont drogi 
dojazdowej do budynków 

Mieszka I 11, 9, 7, 5 

Adam  
Wołk 

-Jankowski  
509 265 888 

Wykonanie 250 miejsc parkingowych dla mieszkańców 
budynków przy ul. Tysiąclecia 84, 86, 86 a, 86 b, 90 
oraz ul. Mieszka I 11, 9, 7, 5, 1, ul. Tysiąclecia 47, 
a także remont drogi dojazdowej do budynków Mieszka I 
11, 9, 7, 5. W w/w budynkach zamieszkuje ok. 4000 os.  

Teren pomiędzy budynkami Ty-
siąclecia 86, 86 a, 86 b 
 Mieszka I 11, 9, 7, 5 

 

Zakup książek 
oraz audiobooków do zbiorów 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach Filia 25 
Os. Tysiąclecia. Zakup radio-

magnetofonu CD niezbędnego 
do prowadzenia zajęć lite-

racko-edukacyjnych 
w bibliotece 

Danuta  
Degórska  

demark@demark.pl 
502 092 077 

Uzupełnienie zbiorów biblioteki poprzez zakup nowości 
książkowych oraz audiobooków. Zakup radiomagneto-
fonu przenośnego z możliwością odtwarzania płyt CD, CD-
R, CD-RW, MP3, WMA oraz z gniazdem USB, niezbędnego 
w organizacji zajęć literacko-edukacyjnych.  

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 25 

ul. Bolesława Chrobrego 2  
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Wykonanie miejsc postojo-
wych dla samochodów wzdłuż 

ulicy Tysiąclecia 

Maciąg 
Tadeusz  

tadek@us.edu.pl 
535 976 260 

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów wzdłuż 
ul. Tysiąclecia (1 strona) od ronda im. Frydrychowicza do 
ronda im. Biskupa Ignacego Jeża. 

ul. Tysiąclecia od Ronda 
im. Konstantego Frydrychowicza 
do ronda im. Biskupa Ignacego 

Jeża - 1 strona 

 

Budowa parkingu dla potrzeb 
mieszkańców budynku Piastów 

11 w Katowicach 

Paweł 
Bilczyński  

 602 489 094 
pbilczynski@gmail.com 

Budowa parkingu dla potrzeb mieszkańców budynku Pia-
stów 11 w Katowicach. 

ul. Piastów 11 

 

Monografia książkowo-albu-
mowa pt. "Od osady Bedero-
wiec i Wioski Bedersdorf do 

osiedla  
im. "Tysiąclecia Państwa Pol-

skiego w Katowicach". 
 Autor opracowania: dr Lech 

Szaraniec (historyk) 

Kazimierz 
Mirkowski  

517 853 706 
798 236 220 

Unikatowa monografia historyczno-współczesna  
pt. "Od osiedla Bederowiec i Wioski Bedersdorf do osiedla 
im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach" - opra-
cowana przez najlepszego historyka i profesjonalistę w tej 
dziedzinie, dr Lecha Szarańca. 

Całe osiedle im. Tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego 

 w Katowicach (wszystkie jego 
części: Os. Górne, Os. Centrum, 

Os. Dolne) 

 

"Kawiarenka internetowa" dla 
dzieci, młodzieży i rodziców 

Osiedla Tysiąclecia 
 w Młodzieżowym Domu Kul-
tury obiekt ul. Tysiąclecia 5 

Jarosław  
Reclik 

rekol@gazeta.pl 
606 236 787 

Utworzenie "Kawiarenki interenetowej" dla dzieci, mło-
dzieży i rodziców, która mieścić się będzie w pomieszcze-
niu obecnej pracowni komputerowej w Młodzieżowym 
Domu Kultury. Zakup niezbędnego sprzętu komputero-
wego do wyposażenia pracowni, z której będą mogli nie-
odpłatnie korzystać: dzieci, młodzież i rodzice z całego 
Osiedla Tysiąclecia. 

 
Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Tysiąclecia 5 
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Estrada plenerowa dla dzieci, 
młodzieży i społeczności lokal-

nej Osiedla Tysiąclecia 

Barbara  
Bańska  

mdk.tysiaclecie@poczta.fm 
603 577 259 

Estrada plenerowa będzie spełniała rolę sceny, na której 
organizowane będą różnorodne formy aktywności arty-
stycznej i kulturalnej dla całej społeczności lokalnej Osie-
dla Tysiąclecia. Program adresowany będzie szczególnie 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego 
Osiedla i całego środowiska lokalnego, co służyć będzie in-
tegracji pokoleniowej. Powstanie Estrady plenerowej 
zwiększy możliwość organizowania koncertów, imprez 
i spotkań integracyjnych. 

Rejon Ulicy Tysiąclecia 5 

 

Rowerem przez 1000 lecie 
Irena  
Draus  

irena_draus@o2.pl 
519 132 764 

Celem zadania jest uruchomienie sieci automatycznych 
wypożyczalni rowerów, na którą będą składać się trzy 
bazy zlokalizowane na os. Tysiąclecia: 
1. al. Bolesława Krzywoustego 9 - naprzeciw  
Komisariatu 7. Policji, przy wejściu do Wyższej Szkoły Za-
rządzania Ochroną Pracy 
2. al. Księcia Henryka Pobożnego - niedaleko stawu przy 
ul. Bolesława Chrobrego 
3. al. Księżnej Jadwigi Śląskiej - fragment trawnika przy 
promenadzie (ścieżce rowerowej) pomiędzy blokiem na 
ul. Ułańska 5 a Zespołem Szkół Plastycznych. Rower bę-
dzie można wypożyczyć w jednej stacji i oddać w innej. 
Dzięki temu będzie można poruszać się po osiedlu wyna-
jętym rowerem bez konieczności płacenia za czas po-
trzebny na załatwienie spraw (pobyt w szkole, zakupy, wi-
zyta u lekarza). Mieszkańcy zyskają możliwość niedro-
giego, szybkiego i łatwego dostępu do rowerów i będą 
mogli wykorzystywać istniejące na osiedlu trasy rowe-
rowe. Realizacja proponowanego projektu przyczyni się 
do wypromowania roweru jako środka transportu, który 
może służyć nie tylko do rekreacji.  

1. al. Bolesława Krzywoustego 9 - 
naprzeciw Komisariatu 7. Policji, 
przy wejściu do Wyższej Szkoły 

Zarządzania Ochroną Pracy 
2. al. Księcia Henryka Pobożnego 

- niedaleko stawu przy 
ul. Bolesława Chrobrego 

3. al. Księżnej Jadwigi Śląskiej - 
fragment trawnika przy prome-
nadzie (ścieżce rowerowej) po-

między blokiem na ul. Ułańska 5 
a Zespołem Szkół Plastycznych 
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Osiedlowa Strefa Tenisowa 
Marcin  
Parlicki  

mparlicki@wp.pl 

Odtworzenie infrastruktury sportowej: 
- ogólnodostępny kort tenisowy z nawierzchnią z trawy 
syntetycznej 
- przystosowanie istniejącej ścianki na potrzeby rekreacji 
lub treningu tenisowego 
- wykonanie ogrodzenia obiektu 

Aleja Bolesława Krzywoustego 7 

 

Zakup nowości książkowych 
i audiobooków dla Filii nr 14 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach 

Irena 
Safian  

Brak 
Zakup książek i audiobooków dla biblioteki, poszerzenie 
oferty nowości. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Katowicach 

Filia nr 14, ul. Piastów 20 

 

Trzy place - teren rekreacyjno - 
sportowy dla dzieci i młodzieży 

na Skwerze Roberta Oszka - 
Osiedle Tysiąclecia 

Sylwia  
Niemiec  

505 601 570 

Adaptacja placów przy Skwerze Roberta Oszka 
na Os. Tysiąclecia na teren zabawowo-rekreacyjny dla 
dzieci i młodzieży. Przywrócenie placów zabaw, utworze-
nie boiska do koszykówki. Ogrodzenie terenu, montaż ła-
wek. 

Osiedle Tysiąclecia - Skwer Ro-
berta Oszka 

 

Zielony Zakątek 
Tomasz 

Chmielewski  
693 270 586 
697 098 561 

Przedmiotem zadania jest utworzenie skweru - Zielony 
Zakątek, zlokalizowanego przy ul. Tysiąclecia w Katowi-
cach pomiędzy blokami 86b i 90. Zlokalizowany pomiędzy 
dwoma blokami skwer pełnić będzie funkcję wypoczyn-
kową i rekreacyjną. Skwer posiadać będzie fontannę, 
ławki i stoliki, huśtawki ogrodowe, oświetlenie oraz mnó-
stwo zieleni. 

 ul. Tysiąclecia (teren pomiędzy 
blokami o nr 86b i 90) 
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Remont i zagospodarowanie 
terenu zewnętrznego przy bu-
dynku przy ul. Tysiąclecia 4 w 

Katowicach 

Krystyna  
Nicia  

517 951 561 

Wykonanie zagospodarowania terenu przy południowo-
zachodniej oraz południowo-wschodniej stronie budynku 
przy ul. Tysiąclecia 4 w Katowicach, obejmujące: 
- wykonanie remontu istniejących ciągów komunikacyj-
nych 
- wykonanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych 
- wykonanie remontu istniejących miejsc parkingowych 
- wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych, w tym 
miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 
- wykonanie miejsca do rekreacji 

ul. Tysiąclecia 4  

 

Klub Aktywnego Seniora 
Elżbieta 

Paczyńska  
 662 766 715 

Utworzenie na Górnym Osiedlu Tysiąclecia "Klubu Aktyw-
nego Seniora" - miejsca spotkań, integracji i aktywności 
seniorów z Osiedla Tysiąclecia. Warto stworzyć przestrzeń 
w budynku dla aktywności i inicjatyw seniorów na Gór-
nym Osiedlu Tysiąclecia, bo dzisiaj takiej nie ma. 

Budynek SM Piast ul. Tysiąclecia 
88 lub inna infrastruktura nale-

żąca do Miasta na Górnym Osie-
dlu Tysiąclecia 

 

 
JP 10 DĄB 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca Kontakt Skrócony opis zadania Lokalizacja 

 

Zakup nowych książek 
 i audiobooków dla filii nr 17 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach przy 

ul. Krzyżowej 1 

Ewa  
Włoka  

511 421 264 

Zakup nowych książek i audiobooków dla filii nr 17 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Krzyżowej 
1. Wzbogaci on ofertę filii i da mieszkańcom dostęp do 
form książek najnowszej generacji, a także do większej ilo-
ści nowości wydawniczych, czego oczekują po przepro-
wadzce do nowoczesnego lokalu. 

ul. Krzyżowa 1 

 



 

                  

BEZPIECZNY CIĄG SPACEROWY 
- Budowa chodnika na terenie 
zielonym przyległym do Miej-

skiego Domu Kultury "Ko-
szutka" - filia "Dąb" przy ulicy 

Krzyżowej 1, placu zabaw, ulicy 
Jabłoniowej wraz z rewitaliza-

cją terenu zielonego 

Jerzy  
Syrkiewicz  

jerzy.syrkiewicz@gmail.com 
509 838 289 

Budowa chodnika z kostki brukowej niefrezowanej na te-
renie zielonym przylegającym do Miejskiego Domu Kul-
tury "Koszutka" filia "Dąb" oraz placu łączącego w/w 
obiekty ze wschodnią częścią ulicy Jabłoniowej 52 i 54 
oraz ulicą Gruszową 9, wraz z doświetleniem terenu. Po-
łączenie to wraz z rewitalizacją terenu zielonego zapewni 
bezpośrednie i bezpieczne dojście mieszkańców z tej czę-
ści dzielnicy Dąb do obiektu MDK filia "Dąb", miejskiego 
placu zabaw i budynków mieszkalnych oraz szkół przy 
ul. Krzyżowej. Rekultywacja całego terenu, a w szczegól-
ności terenu po byłych ogródkach działkowych, w tym 
rozbiórka rozpadających się altan, wywiezienie gruzu 
i wyrównanie terenu poprawi bezpieczeństwo i estetykę 
tego miejsca. 

Rejon ulic: Krzyżowa 1 
i Jabłoniowa 52 i 54 

 

Ogrodzenie z siatki 
o wysokości 1,5m na słupkach 
stalowych wraz z bramą wjaz-

dową 

Iwona Karina 
Wasik  

iwoena@interia.pl 
509 446 644 

Wykonanie ogrodzenia z siatki obsadzone na słupach sta-
lowych wraz z bramą wjazdową. 

Miejskie Przedszkole nr 23 
ul. Dębowa 3 

 

Budowa placu zabaw wraz 
z ogrodzeniem i monitoringiem 

Romuald 
Gajdzik  

aldi-rg@op.pl 
510 134 942 

Wykonanie placu zabaw z zabezpieczeniem 
oraz monitoring w Miejskim Przedszkolu nr 27, ul. Ście-
giennego 27 dla dzieci z dzielnicy Dąb i Wełnowiec. 
Plac zabaw po godz. 17:00 będzie placem ogólnodostęp-
nym dla mieszkańców. 

Miejskie Przedszkole nr 27 
ul. Ściegiennego 27 

 

Naprawa piłkochwytu i bramek 
na boisku szkolnym. Montaż 

nowego piłkochwytu po prze-
ciwległej stronie boiska 

Łukasz  
Krupa  

lukkrupa2@gmail.com 
791 724 160 

Naprawa uszkodzonego piłkochwytu za bramką boi-
ska szkolnego i montaż nowego piłkochwytu z drugiej 
strony boiska.  

ul. Sportowa 29 
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Plac zabaw przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 

w Katowicach 

Łukasz  
Krupa  

luk2111@op.pl 
791 724 160 

Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych znajdu-
jący się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 
w Katowicach. Obiekt oświetlony, monitorowany, ogro-
dzony, bezpieczny. Miejsce rekreacyjne, której na dziś 
dzień brakuje najmłodszym mieszkańcom dzielnicy Dąb. 

ul. Sportowa 29 

 

Rozbiórka byłego składu opału 
na terenie ZSP nr 1 

w Katowicach 

Łukasz  
Krupa  

lukkrupa2@gmail.com 
791 724 160 

Likwidacja nieużytkowanego bunkra węglowego wraz 
z pracami dodatkowymi. 

ul. Sportowa 29 

 

Przebudowa chodnika wzdłuż 
budynku 

Michał 
Marciniak  

C2H2@gazeta.pl 
692 427 183 

Przebudowa chodnika wzdłuż budynku. 
ul. Lipowa 9a, 9b, 9c 

 

 

 
JP 11 WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca Kontakt Skrócony opis zadania Lokalizacja 

 

Przebudowa chodnika wzdłuż 
budynku 

Jadwiga  
Wasik  

(32) 204 13 14 Przebudowa chodnika wzdłuż budynku. ul. Modelarska 22, 24, 26, 28 

 

Wymiana nawierzchni par-
kingu przy budynku 

Ruta  
Tomanek  

515 156 667 
79 79 706 

Wymiana nawierzchni parkingu przed budynkiem. 
ul. Józefowska 101, 101a, 101b, 

101c 
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Dog Park Józefowiec - Wełno-
wiec  

Dzielnica przyjazna psom 

Stanisław 
Barczak  

stanislaw.barczak@ue.kato-
wice.pl 

Głównymi celami projektu są: 
- budowa relacji człowiek - pies - człowiek oraz relacji pies 
- pies. Spacer z psem i wspólna z nim zabawa na terenie 
psiego parku, to przyjemność dla przewodnika psa i dla 
samego pupila 
- zdrowy i zadowolony pies, to spokojny i lubiany sąsiad 
- sprzątamy po swoich psach - nie wypada nie posprzątać 
po swoim psie, skoro kosz na odchody jest w zasięgu 
wzroku 
- punkt ogłoszeń o zaginionych pupilach 
- odkrywamy nowe możliwości naszego psa 
- osiedlowe zawody w posłuszeństwie i sprawności psa - 
psi sport dla każdego. 

 
ul. Nowowiejskiego 

ul. Szczecińska 
ul. T. Kotlarza 

 

Instalacja drugiego ramienia 
z oprawą oświetleniową - 
lampy przy alejce - między 

ul. Kotlarza 9 i 11 

Jerzy 
Krahl 

jurekmk@poczta.onet.pl 
698 639 002 

Instalacja drugiej lampy - poprawiającej oświetlenie par-
kingu, chodnika, terenów zielonych między ul. Kotlarza 9 
i 11. 

Przy alejce między blokami na 
ul. Kotlarza 9 i Kotlarza 11 

 

Alejka spacerowa na 
ul. Szczecińskiej 

Jerzy 
Krahl 

jurekmk@poczta.onet.pl 
698 639 002 

Nowa nawierzchnia alejki spacerowej na ul. Szczecińskiej 
Między ulicą Szczecińską a blo-
kami na Nowowiejskiego 4-4j 

 

Doposażenie Miejskiej Biblio-
teki Publicznej Filii Nr 6  

w sprzęty mające na celu 
usprawnienie działania biblio-

teki 

Anna  
Jacher  

ul. Józefowska 116a/46 
swierzutka@poczta.fm 

503 108 269 

Dodatkowe doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Fi-
lia Nr 6 w sprzęty pomocne do lepszego funkcjonowania 
biblioteki (kolorowy dywan, tablica o małych wymiarach, 
nowości książkowe, aparat fotograficzny, taboret ze stop-
niem). 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 6 

ul. Bytomska 8a 
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Budowa ścieżki rowerowej 
Park Śląski - Alfred 

Tadeusz  
Oczko  

t.oczko@poczta.fm 
601 518 322 

Ścieżka rowerowa "Park Śląski - Alfred" biegnąca po śla-
dzie zlikwidowanej linii tramwajowej Chorzów Stary - Ka-
towice Alfred wzdłuż linii ulic Siemianowicka - Telewi-
zyjna. 

Ścieżka rowerowa poprowa-
dzona po śladzie zlikwidowanej 

linii tramwajowej Chorzów Stary 
- Katowice Alfred, od granicy Ka-

towic 
z Chorzowem, wzdłuż ulicy Sie-

mianowickiej i Telewizyjnej 

 

Budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż ulicy Bytkowskiej 
w Katowicach (odcinek 

od ul. Józefowskiej 
do ul. Telewizyjnej) 

Arkadiusz 
Cichoń  

concept.biuro@gmail.com 
609 108 882 

Budowa ścieżki rowerowej jako poprawa infrastruktury 
rowerowej oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu 
do terenów zielonych. Ścieżka rowerowa o nawierzchni 
z brukowej kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej. 

Ulica Bytkowska w Katowicach 

 

Budowa sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic Bytkow-

skiej, Józefowskiej 
w Katowicach 

Magdalena 
Cichoń  

magdalenacicho@gmail.com 
602 106 136 

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Józe-
fowskiej i Bytkowskiej ma na celu poprawę bezpieczeń-
stwa użytkowników dróg oraz ciągów pieszych (bezpo-
średnie sąsiedztwo przystanków komunikacji zbiorowej) 
oraz umożliwienie skrętu z ulicy Józefowskiej w ulicę Byt-
kowską (zwłaszcza lewoskręt z ulicy Józefowskiej). 

Skrzyżowanie ulic Bytkowska-Jó-
zefowska w Katowicach 

 

STREFA AKTYWNOŚCI 
PSYCHOFIZYCZNEJ  - zagospo-
darowanie terenu Szkoły Pod-

stawowej nr 17  
przy ul. Józefowskiej 52  

w Katowicach 

Beata  
Świtała - Gazek  

beata.switala.gazek@gmail.com 
505 854 049 

Strefa aktywności psychofizycznej - zagospodarowanie te-
renu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy 
ul. Józefowskiej 52. 

ul. Józefowska 52 

 

file:///C:/Users/gajewskaew/Desktop/do%20publikacji/t.oczko@poczta.fm
file:///C:/Users/gajewskaew/Desktop/do%20publikacji/concept.biuro@gmail.com
file:///C:/Users/gajewskaew/Desktop/do%20publikacji/magdalenacicho@gmail.com
file:///C:/Users/gajewskaew/Desktop/do%20publikacji/beata.switala.gazek@gmail.com


 

                  

Wykonanie remontów chodni-
ków przy budynku Mikusiń-
skiego 16, 16a-c, Nowowiej-
skiego 4, 4a-e, 4f-j, Mikusiń-

skiego 32-36 

Antoni  
Kolasiński  

(32) 250 18 34 
Wykonanie remontu chodników przy budynku Mikusiń-
skiego 16, 16a-c, Nowowiejskiego 4, 4a-e, 4f-j, Mikusiń-
skiego 32-36 

Mikusińskiego 16, 16a-c, Nowo-
wiejskiego 4, 4a-e, 4f-j, Mikusiń-

skiego 32-36 

 

Wykonanie zabudowy śmietni-
ków półpodziemnych dla osie-

dla Wełnowiec 

Grzegorz  
Kierot  

601 441 474 
Wykonanie zabudowy śmietników półpodziemnych dla 
osiedla Wełnowiec. 

Kotlarza 11, 11a-e 
Kotlarza 15, 15a-b 

Kotlarza 19-19b 
Mikusińskiego 10a-10c Mikusiń-
skiego 12-12c Mikusińskiego 14-
14c Mikusińskiego 26-30 Miku-
sińskiego 32-36 Mikusińskiego 
38-42 Nowowiejskiego 4, 4a-e 

Nowowiejskiego 4f-j Nowowiej-
skiego 6f-h 

 

Remont drogi dojazdowej do 
budynków Kotlarza 15, 15A-B, 
19, 19A-B, 17 oraz wybudowa-

nie parkingów 

Stanisław 
Ursel 

515 321 870 
Remont drogi dojazdowej do budynków ul. Kotlarza 15, 
15B, Kotlarza 17, Kotlarza 19-19B wraz z wybudowaniem 
miejsc parkingowych. 

ul. Mikusińskiego 16, 16a-c 
ul. Kotlarza 15, 15a-b, 17, 19, 

19a-b 

 

Budowa boiska wielofunkcyj-
nego (do koszykówki i siat-

kówki) przy istniejącym placu 
zabaw wraz 

z strefą darmowego internetu 
bezprzewodowego 

Gabriela 
Dorota  

504 264 343 
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy istniejącym 
placu zabaw wraz z strefą darmowego internetu bezprze-
wodowego 

Kotlarza 10, Nowowiejskiego 12e 

 



 

                  

Doposażenie hali sportowej 
MOSiR na ul. Józefowskiej 40 
w Katowicach w matę do gim-

nastyki artystycznej 

Marian 
Zipper 

 marysia.zipper@gmail.com 

Zadanie polegać będzie na doposażeniu hali sportowej 
MOSiR w matę gimnastyczną, pozwalającą na wykorzysta-
nie w pełni obiektu dla potrzeb trenujących w niej dzieci 
i młodzieży. Potrzebny będzie zakup maty do gimnastyki 
artystycznej. Z hali sportowej MOSiR korzystają dzieci, 
młodzież z dzielnicy Wełnowiec -Józefowiec oraz inni pa-
sjonaci gimnastyki artystycznej. 

Hala Sportowa MOSiR 
ul. Józefowska 40 

 

Doposażenie sali informatycz-
nej Szkoły Podstawowej nr 17 

im. Tadeusza Kościuszki 
w obiekcie przy ulicy Dekerta 1 
w specjalistyczny sprzęt multi-

medialny i komputerowy 

Jolanta  
Gontarz 

502 372 275 
g.jola@interia.pl 

Projekt zadania to doposażenie sali informatycznej Szkoły 
Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w obiekcie 
na ul. Dekerta 1 w sprzęt multimedialny i komputerowy 
wraz z oprogramowaniem, pozwalający na optymalne 
prowadzenie zajęć szkolnych, pozalekcyjnych oraz działal-
ności społecznej dla mieszkańców dzielnicy. Działanie 
w zadaniu polegać będzie na odpowiednim przygotowa-
niu sali i 16 stanowisk pracy, zakupie zestawów kompute-
rowych tablicy multimedialnej oraz drukarki oraz montaż 
wyżej wymienionych urządzeń. Zakup i instalacja odpo-
wiednich urządzeń (routerów), pozwalających na korzy-
stanie z bezprzewodowej sieci internetowej. 

ul. Dekerta 1, Szkoła Podsta-
wowa nr 17 im. Tadeusza Ko-
ściuszki  Sala informatyczna 

 

Remont nawierzchni wokół pa-
wilonów handlowo-usługo-

wych przy ul. Kotlarza 

Natalia 
Pińkowska  

n.pinkowska@gmail.com 

Projekt przewiduje remont nawierzchni wokół pawilonów 
handlowo-usługowych zlokalizowanych przy ul. Kotlarza 
8-10-10a-10b-12. Nawierzchnia jest w dużej części 
w fatalnym stanie i wymaga gruntownej renowacji. 

ul. Kotlarza 8-10-10a-10b-12 
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Modernizacja schodów 
na skarpie pomiędzy  

ul. Bytomską 8A 
 i Józefowską 118A 

Sabina  
Zając  

603 395 264 

Zadanie obejmuje kompleksową modernizację istnieją-
cych schodów, w ramach której przeprowadzone zostaną: 
- remont konstrukcji oraz nawierzchni stopni, 
- montaż nowych balustrad,  
- budowa podjazdu dla wózków dziecięcych 
 oraz inwalidzkich. 
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa 
wszystkich mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec 
przemieszczających się między ul. Bytkowską i Józefowską 
oraz udających się do pobliskiego żłobka i biblioteki miej-
skiej. Modernizacja obiektu umożliwi osobom starszym 
i niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach dostęp 
do zasobów biblioteki miejskiej. Będzie również dużym 
udogodnieniem dla osób z wózkami dziecięcymi, odpro-
wadzających swoje pociechy do sąsiedniego żłobka. 

ul. Bytomska 8a –  
ul. Józefowska 118a 

 

Wykonanie miejsc postojo-
wych przy budynku Kotlarza 

15,15A-B 
w Katowicach 

Barbara 
Stodulska  

697 526 393 
Wykonanie miejsc postojowych przy budynku Kotlarza 
15,15A-B w Katowicach. 

ul. Kotlarza 15, 15a-b 

 

Budowa parkingu na 20 miejsc 
postojowych, z kostki betono-
wej w rejonie budynków przy 
ul. Józefowskiej 84, 86 wraz 
z połączeniem z istniejącym 

parkingiem Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej 

Monika 
Piórecka 
-Karolak  

606 661 484 
monika.karolak@post.op 

Wykonanie kompleksowej budowy parkingu na 20 miejsc 
postojowych, z kostki betonowej i płyt ażurowych 
w rejonie budynków przy ul. Józefowskiej 84, 86 wraz po-
łączeniem z istniejącym parkingiem Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. 

ul. Józefowska 84, 86. Usytuowa-
nie na działce nr 17/9 będącej w 
użytkowaniu wieczystym Kato-
wickiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej 
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1. Doposażenie Sali gimna-
stycznej  

przy ul. Alfreda 1 
2. Doposażenie sali zapaśniczej 

przy ul. Józefowskiej 44 
3. 10 ławek przy  
ul. Józefowskiej 

4. 10 koszy na śmieci 
5. Latarnia miejska ulica Szcze-

cińska 2 
6. Siłownia na powietrzu 4 sta-

nowiska 

Arkadiusz 
Smolka  

roankatowice@vp.pl 
501 218 842 

Doposażenie sal w materace pozwoli na zwiększenie ilości 
dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach na terenie 
hal sportowych z rejonu JP nr 11 oraz osób z terenu mia-
sta Katowice, sympatyków oraz zawodników judo, zapa-
sów, ju jitsu. Latarnia, ławki oraz kosze zwiększą komfort 
wypoczynku mieszkańców wokół ulicy Józefowskiej. 

ul. Alfreda 1 Hala sportowa 
ul. Józefowska Hala sportowa 
ul. Józefowska i Szczecińska 

 

Remont istniejących schodów 
betonowych na skarpie 

i chodnika pomiędzy budyn-
kami przy 

ul. Mikusińskiego 24 
i ul. Mikusińskiego 26, łączą-

cych ciąg pieszy przy 
ul. Mikusińskiego  

oraz ul. Kotlarza 19-19b 
i Kotlarza 17-17b 

Monika 
Piórecka 
-Karolak  

606 661 484 
monika.karolak@post.pl 

Wykonanie kompleksowej modernizacji schodów na skar-
pie i chodnika (pomiędzy miejskim ciągiem pieszym 
wzdłuż ul. Mikusińskiego a ulicą Kotlarza 19-19b 
oraz Kotlarza 17-17b): 
1. Remont konstrukcji oraz nawierzchni schodów; 
2. Montaż metalowych poręczy i balustrady, zgodnej 
z przepisami techniczno-budowlanymi; 
3. Remont chodnika. 

Schody na skarpie oraz chodnik, 
pomiędzy ciągiem pieszym 

wzdłuż ul. Mikusińskiego a ulicą 
Kotlarza 19-19b i Kotlarza 17-

17b. Usytuowanie na działce nr 
21/3 będącej w użytkowaniu 
wieczystym Katowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej 
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JP 12 KOSZUTKA 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca  Kontakt Skrócony opis zadania 
 

Lokalizacja 
 

 

 
Zakup nowych książek 

i audiobooków dla Filii nr 11 
(ul. Grażyńskiego 47) 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach 

 

Martyna 
Wojciechowska 

 
 

32 258 89 92 
filia11@mbp.katowice.pl 

Filia nr 11 MBP w Katowicach 
ul. Grażyńskiego 47 

 
 

Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 11 
(ul. Grażyńskiego 47) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kato-
wicach wzbogacających księgozbiór oraz zwiększających 
ofertę biblioteki. 

 
Miejska Biblioteka Publiczna 

Filia 11 
ul. Grażyńskiego 47 

 

 

„Jeździć, chodzić i mieszkać 
po ludzku”! 

Maria 
Czechowicz 

 
mariaczech@onet.eu 

 

 
Remont drogi dojazdowej do budynku Ordona 10-16 pełnej 
dziur i zapadlisk jest koniecznością!!! Trzeba wyrównać te-
ren, zmienić infrastrukturę i położyć nową nawierzchnię, 
wszystko po to, abyśmy bez wyrwania podwozia mogli bez 
przeszkód, bezpiecznie dojechać do swojej posesji. To samo 
dotyczy chodnika wzdłuż budynku Ordona 10-16, który za-
miast ułatwiać życie mieszkańcom jest dziurawą pułapką dla 
pieszych i rozlewiskiem wody podczas deszczu. 
 

 
  

ul. Ordona 10-16 
 

 

Jakość Twojego życia jest 
Twoją zasługą 

Justyna 
Franus 

604 451 911 

 
a) Remont nawierzchni terenu umożliwiającego zamontowa-
nie śmietników dla budynku Al. Korfantego 57-63. 
b) Wykonanie na tyłach budynku Al. Korfantego 57-63 pasa 
zieleni o szer. 1,20 m, dług. ok. 45m. 
 

Aleja Korfantego 57-63 
(od strony podwórza) 
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Wykonanie miejsc 
postojowych przy 

ul. Grażyńskiego 50, 52, 54, 56 
w Katowicach od strony 
budynku Uniwersytetu 

Śląskiego, Wydziału Pedagogiki 
i Psychologii 

 

Roch 
Mikołajczyk 

505 086 829 
Wykonanie miejsc postojowych na zieleńcu przy budynku 
przy ul. Grażyńskiego 50, 52, 54, 56 od strony Uniwersytetu 
Śląskiego, Wydziału Pedagogiki i Psychologii. 

ul. Grażyńskiego 50, 52, 54, 56 

 

Koszutka Przyjazna 
Mieszkańcom – remonty 

ogólnodostępnej przestrzeni 
publicznej - Etap II 

Marta 
Kozłowska 

504 926 682 
maryanska@o2.pl 

facebook.com/nakreconena-
koszutke 

 

Remonty ogólnodostępnych przestrzeni publicznych - Ko-
szutka Przyjazna Mieszkańcom - Etap II. Uzupełnienie zadań 
realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015. 

 
Projekt realizowany będzie na 

dwóch obszarach, objętych pro-
jektami z BO2015: 

I - w rejonie ul. Broniewskiego 1, 
1a, 1b, 3, ul. Sokolskiej 61 

II - w rejonie ulic S. Okrzei, Gra-
żyńskiego, O.O. Oblatów oraz So-

kolskiej 
 

 

Kulturalna Koszutka 
Tobiasz 

Janikowski 

 
693 484 616 
njnt@02.pl 

 

Koncerty i spotkania z pisarzami w MDK Koszutka. 

 
Miejski Dom Kultury "Koszutka"  

ul. Grażyńskiego 47 
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Montaż szlabanów 

wjazdowych 
uniemożliwiających wjazd 

i parkowanie pojazdów 
osobom postronnym - 

niezamieszkujących budynków 
wspólnot Mieszkaniowych przy 

ul. Dunikowskiego 22-30 
i ul. Grażyńskiego 50-58 

 

Roch 
Mikołajczyk 

505 086 829 

Montaż szlabanów wjazdowych uniemożliwiających wjazd 
i parkowanie pojazdów osobom postronnym - niezamieszku-
jących budynków wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Duni-
kowskiego 22-30 i ul. Grażyńskiego 50-58 

ul. Dunikowskiego 
22, 24, 26, 28, 30 
ul. Grażyńskiego 
50, 52, 54, 56, 58 

 

nASZA strefa piknikowa 
w Parku Budnioka 

Hanna 
Nosal 

 
503 650 664 

hania.nosal@gmail.com 
 

Stworzenie strefy piknikowej w ustronnej północno-wschod-
niej części Parku Budnioka - pomiędzy drzewami posadzo-
nymi między ul. Stęślickiego, a miasteczkiem rowerowym. 
W strefie znajdą się drewniane ławostoły oraz 2 altany gril-
lowe. Zostanie również posadzony dodatkowy pas drzew, 
który wyciszy Park i odgrodzi go od głośnej ulicy Stęślickiego. 

 
Park Budnioka 

 

 
Renowacja terenu między 

ul. Misjonarzy Oblatów MN 
31d a ul. Grażyńskiego 59 

- likwidacja zniszczonej skarpy 
na rzecz stworzenia miejsc 

parkingowych i swobodnego 
dojazdu do posesji. 

 

Anna 
Kudela 

 
602 512 231 

anna.kudela1@wp.pl 
 

Remont terenu sąsiadującego z ul. Misjonarzy Oblatów MN 
31 i ul. Grażyńskiego 59. Projekt przewiduje przeznaczenie 
zniszczonej pozostałości po trawniku na poprawienie do-
jazdu do nieruchomości, uporządkowanie strefy parkowania 
oraz zagospodarowanie terenu zielonego. 

 
Teren pomiędzy budynkiem przy 
ul. Misjonarzy Oblatów MN 31 - 

31 d a budynkiem przy 
ul. Grażyńskiego 59 

 

mailto:hania.nosal@gmail.com
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Uregulowanie ciągów komuni-
kacyjnych poprzez utworzenie 

50 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych 

i zagospodarowanie przyle-
głych do nich terenów zielo-

nych na Osiedlu Koszutka 
w Katowicach przy 
ul. Iłlakowiczówny 
od nr 8 do nr 20. 

Wymiana chodników 
w Katowicach 

przy ul. Iłłakowiczówny 
od nr 8 do nr 20. 

 

Sabina 
Banaś 

 
 

509 641 988 
banas.sabina@gmail.com 

 

 
1. Uregulowanie ciągów komunikacyjnych poprzez utworze-
nie 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i za-
gospodarowanie przyległych do nich terenów zielonych na 
Osiedlu Koszutka w Katowicach przy ul. Iłlakowiczówny od 
nr 8 do nr 20. 
2. Wymiana chodników w Katowicach przy ul. Iłłakowi-
czówny od nr 8 do nr 20. 

 
Wewnętrzna droga osiedlowa 
przy ul. Iłłakowiczówny 8-20 

 

 
Modernizacja infrastruktury 

przyległej do budynku Al. Korf. 
57, 59, 61, 63 *tył budynku), 

ul. Ordona 10, 12, 14, 16, 10a, 
12a, 14a, 16a wraz z terenami 
prostopadłymi do w/w budyn-

ków od strony południowej 
(tereny dojazdowe do posesji 
i miejsca składowania odpa-

dów) i terenami zielonymi mię-
dzy budynkami 

 

Anna 
Stolecka- 
Warzecha  

 
600 344 747 

 
Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji polegającej na: 
- rekultywacji terenów zielonych 
- remoncie infrastruktury dojazdowej 
- poprawieniu warunków bhp i estetyki terenu. 

 
Strona wschodnia budynków 

 Al. Korfantego 57,59,61,63 oraz 
z terenami prostopadłymi do 

w/w posesji ul. Ordona 16,16a 
wraz z przyległymi terenami zie-

lonymi 

 

mailto:banas.sabina@gmail.com


 

                  

 

 
JP 13 BOGUCICE 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca  Kontakt Skrócony opis zadania 
 

Lokalizacja 
 

 

Modernizacja układu miejsc 
postojowych na ul. Wajdy 

Aleksandra 
Flis 

 
aleksandra.flis@orange.pl 

 

MODERNIZACJA UKŁADU MIEJSC PARKINGOWYCH NA 
ul. WAJDY to wykonanie nowych miejsc parkingowych zloka-
lizowanych prostopadle do istniejącej jezdni - 38 miejsc wraz 
z zielenią izolacyjną - 14 drzew. 

ul. Wajdy 

 

Wykonanie 
oświetlenia świątecznego 

na ul. Markiefki na czas 
Świąt Bożego Narodzenia 

Jowita 
Hercig 

brak 

Oświetlenie świąteczne na całej ulicy Markiefki! 
Projekt zakłada wykonanie oświetlenia świątecznego za-
mieszczonego na latarniach w postaci choinek wzdłuż 
ul. Markiefki. Obecnie takie oświetlenie jest wykonane do 
połowy ulicy tj.: w okolicy Kościoła, Szpitala Bonifratów, do 
sklepu "SPOŁEM". Zależy nam żeby cała ulica Markiefki była 
świątecznie przyozdobiona na czas Świąt Bożego Narodze-
nia! 

 
ul. Markiefki 

 

 

mailto:aleksandra.flis@orange.pl


 

                  

 
Naprawa drogi dojazdowej 

do posesji Wspólnoty 
Mieszkaniowej Katowice 

Leopolda 
21"A",21,19"B",19"A",19 

 

Adam 
Kukuła 

509 876 712 
Naprawa drogi dojazdowej do posesji znajdujących się na 
ulicy Leopolda 21"A",21,19"B",19"A",19. 

ul. Leopolda 
21a,21,19b,19a,19 

 

Zakup nowości książkowych, 
audiobooków i czasopism dla 
Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach 

Joanna 
Misielak 

 
jomis2010@wp.pl 

 

 
Projekt obejmuje zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 16 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach z zakresu litera-
tury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literatury 
popularnonaukowej, audiobooków i wybranych tytułów cza-
sopism (roczna prenumerata). Wzbogacenie księgozbioru Bi-
blioteki o ciekawe pozycje wydawnicze, wzmocni jej poten-
cjał i zapewne zwiększy czytelnictwo wśród dorosłych i młod-
szych mieszkańców dzielnicy, zaspakajając ich zapotrzebo-
wanie na bogatą przecież ofertę księgarską. Duży procent 
mieszkańców Bogucic to osoby korzystające z zasobów tej Bi-
blioteki. 
 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 16 

ul. Wajdy 21 

 

Budowa obiektów sportowo-
rekreacyjnych przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 4 

w Katowicach 

Monika 
Figas 

 
501 395 100 

figasmonika@gmail.com 
 

Podstawowym elementem projektu zadania jest przebu-
dowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezspoinowej - 
syntetycznej, poliuretanowo-gumowej, pozwalającej na gry 
zespołowe: piłka nożna młodzieżowa i koszykówka wraz 
z wyposażeniem sportowym oraz budowa tunelu do nauki 
gry w baseball. 

ul. Wróblewskiego 42-44 

 

mailto:jomis2010@wp.pl
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Remont schodów przy 
ul. Wajdy 2 – zejście 

na przystanek autobusowy 

Anna 
Malik 

603 517 750 

Remont schodów zlokalizowanych w pobliżu ul. Wajdy 2 pro-
wadzących w stronę przystanku autobusowego, obejmuje 
wykonanie nowych stopni z gotowych prefabrykowanych 
elementów betonowych o wymiarach: wysokość max 15cm, 
głębokości min. 30cm oraz szerokości min. 2 metry z obu-
stronnymi balustradami ze stali nierdzewnej. 

Schody zlokalizowane są 
w pobliżu budynku 

na ul. Wajdy 2 
i prowadzą na Plac Wajdy 

 

Wymiana nawierzchni boiska 
Tadeusz 
Łapiński 

513 851 973 

Wymienić nawierzchnię boiska. 
Wyposażyć w siatki: 
- do bramek 
- do siatkówki 
- do osłon za bramkami. 

Park Bogucicki przy ul. Ścigały 
pomiędzy szkołami: Szkołą Kato-
licką, Szkołą Specjalną a filią Uni-

wersytetu Śląskiego 

 

Budowa i remont miejsc 
parkingowych oraz chodników 

w okolicy ulicy Wajdy 
i ulicy Wiązowej 

Andrzej 
Nowak 

 
nowakandrzej 

@poczta.onet.pl 
 

Renowacja chodników w rejonie ulicy Wajdy i ulicy Wiązowej 
(wymiana starej nawierzchni na nową z kostki brukowej). 
Wykonanie dodatkowych zatok parkingowych wzdłuż ulicy 
Wajdy. 

Remont chodników - rejon ulic 
Wajdy i Wiązowej 

Budowa miejsc parkingowych - 
okolica ul. Wajdy 2-4  

oraz okolica ul. Wajdy 8-10 

 

Rewitalizacja zieleńca 
przy ulicy Wajdy 

Andrzej 
Nowak 

 
 

nowakandrzej 
@poczta.onet.pl 

 
 

Rewitalizacja zielonego skweru znajdującego się pomiędzy 
ulicą Wajdy a Katowicką, poprzez odnowienie infrastruktury 
(wytyczenie i wymianę nawierzchni alejek spacerowych, ła-
wek, koszy na śmieci) oraz rekultywację zieleni (montaż do-
nic z roślinnością, zasadzenie krzewów ozdobnych). 

 
Teren pomiędzy ul. Wajdy 2 

 a ul. Katowicką 8 
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Sport miejski - 
BOISKO PANNA FOOTBALL 

Krzysztof 
Przybyłowski 

 
 

510 564 094 
shadownike@o2.pl 

 
 

Panna football - sport miejski - boisko do technicznej gry 
w piłkę 1 na 1. Nowa dyscyplina sportu, która jest coraz bar-
dziej popularna wśród młodzieży. Jest to niezwykła dyscy-
plina, która staje się dla młodych pasją oraz umożliwia ona 
wyrażenie siebie poprzez autorskie triki z piłką, a cała gra 
opiera się o fair play oraz szacunek do przeciwnika. 

 
Boisko postawione miałoby być 

za Nową Siedzibą Filharmonii 
Śląskiej przy ul. Olimpijskiej 4 - 
trójkątny skwer zieleni. Okrągłe 
boisko świetnie wkomponuje się 
w pobliżu bardzo podobnej wizu-

alnie sceny. Lokalizacja bardzo 
blisko centrum. 

 
 

 
Modernizacja wentylacji - 

montaż klimatyzacji opartej na 
systemie wentylacji istniejącej 

już w sali widowiskowej 
Działu "Bogucice" MDK 
"Bogucice-Zawodzie" 

- ul. Markiefki 44a 
 

Janina 
Piwowarczyk 

 
j.piwowarczyk@interia.pl 

 

Montujemy klimatyzację na sali widowiskowej w bogucickim 
domu kultury w oparciu o istniejący, ale niewystarczający, 
system wentylacji. 

Miejski Dom Kultury 
 "Bogucice-Zawodzie" 

 Dział "Bogucice" 
ul. Markiefki 44a 

 

Monitoring ul. Ks. L. Markiefki 
Damian 
Stępień 

786 973 738 
damian.stepien@katowice.eu 

Biuro Rady Miasta 
ul. Młyńska 4 

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie monitoringu (kamery) 
na długości ulicy Ks. L. Markiefki w Katowicach Bogucicach na 
terenie stanowiącym własność Miasta Katowice. Kamery za-
montowane zostaną na latarniach usytuowanych wzdłuż 
ulicy. Zadanie w fazie zgłaszania projektu uzyskało pisemne 
poparcie 590 osób. 

Cała ulica Ks. L. Markiefki, od 
skrzyżowania z ulicami Kato-
wicką, Ludwika i Leopolda do 

skrzyżowania z ulicami Ryszarda, 
Kopalnianą. 
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Zielony parking 
na Osiedlu Kukuczki 

Adam 
Grabania 

 
inicjatywa.osiedle.kukuczki 

@gmail.com 
 

Osiedle Kukuczki - zagospodarowanie terenu miejskiego po-
między ulicą Lubuską a ekranami dźwiękochłonnymi przy 
ul. Bohaterów Monte Cassino pod miejsca postojowe 
wraz z wykonaniem nowych nasadzeń zieleni. 

ul. Lubuska 
Osiedle im. Jerzego Kukuczki 

 

Budowa chodnika 
- traktu komunikacji pieszej 

od ul. Lubuskiej do przystanku 
autobusowego przy 
Al. Roździeńskiego 

Barbara 
Kaczyńska 

 
inicjatywa.osiedle.kukuczki 

@gmail.com 
 

Chodnik - Utwardzenie terenu pod ciąg komunikacji pieszej 
(pieszo-rowerowej) prowadzący od ul. Lubuskiej do 
ul. Roździeńskiego po śladzie istniejącej ścieżki (dojście do 
przystanku autobusowego i obiektów handlowych). 

Teren pomiędzy 
ul. Bohaterów Monte Cassino 

i Al. Roździeńskiego  

 

"Drugie życie biblioteki" 
Barbara 

Kaczyńska 

 
inicjatywa.osiedle.kukuczki 

@gmail.com 
 

 
Zorganizowanie w Filii nr 22 MBP w Katowicach miejsca kul-
tury, informacji i edukacji oraz ośrodka życia społecznego 
otwartego na potrzeby i inicjatywy mieszkańców osiedla. 
W ramach projektu zaplanowano aranżację i adaptację holu 
na ten cel oraz malowanie pomieszczeń biblioteki. Projekt za-
kłada wyposażenie tego miejsca w stoliki, krzesła, kanapę, 
oświetlenie, wzbogacenie księgozbioru o nowości wydawni-
cze, zakup art. dekoracyjnych i kwiatów. W ramach projektu 
zaplanowano zorganizowanie z nieformalną grupą Inicjatywa 
- Osiedle Kukuczki cyklu comiesięcznych czwartkowych spo-
tkań pt. "Z Kukuczki w świat" z osobami o zainteresowaniach 
krajoznawczych, geograficznych, podróżniczych, miłośników 
gór, wspinaczek i turystyki górskiej. Cykl ten poszerzony zo-
stanie o spotkania z mieszkańcami osiedla znanymi z działal-
ności kulturalnej, naukowej, artystycznej, prozdrowotnej itp. 
w regionie, a którzy pozostają anonimowi dla społeczności 
lokalnej. 
 

 
ul. Słowiańska 1  

Osiedle im. J. Kukuczki 
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Zakup nowych książek 
i audiobooków dla Filii nr 33 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach, 

przy ul. Markiefki 44a 

Ewa 
Danowska-

Ździebło 
brak 

Zakup nowych książek i audiobooków do Filii nr 33 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Markiefki 44a. Za-
kup wzbogaci ofertę Filii, pozwoli mieszkańcom na korzysta-
nie z większej ilości nowych książek oraz jej nowoczesnych 
form, zgodnie ze standardami jakich oczekujemy od biblio-
teki zlokalizowanej w wojewódzkim mieście. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 33 

ul. Markiefki 44a 

 

 

 
JP 14 DĄBRÓWKA MAŁA 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca  Kontakt Skrócony opis zadania 
 

Lokalizacja 
 

 

Budowa małej siłowni 
na wolnym powietrzu 

Agnieszka 
Holewa 

 
agaholewa@wp.pl 
ulablachut@tlen.pl 

 

Montaż urządzeń siłowni na świeżym powietrzu. ul. Techników 

 

Zakup książek i audiobooków 
do Filii Nr 20 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach 

Romualda 
Michałkiewicz 

668 208 362 

Zakup nowości wydawniczych w roku 2016 
- Uzupełnienie lektur dla dzieci i młodzieży 
- Uzupełnienie brakujących tomów w tytułach książek wielo-
tomowych 
- Rozpoczęcie gromadzenia audiobooków. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 20 

ul. Strzelców Bytomskich 21 
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"Wiszące Ogrody" 
- ukwiecone latarnie 

na ul. Le Ronda w Katowicach 

Renata 
Reuter-Sobczak  

607 808 133 
"Wiszące Ogrody" na latarniach wzdłuż ul. Le Ronda - montaż 
skrzynek na kwiaty na latarniach wraz z jednoczesnym ich 
ukwieceniem - pelargonia zwisająca, suflinia itp.  

ul. Le Ronda, wzdłuż której za-
montowane są latarnie 

łącznie z Rondem im. Ks. Pawlika 
u zbiegu ul. Le Ronda, 

ul. Siemianowickiej i ul. Leopolda 

 

 
mini-Boisko 

do gry w piłkę ręczną dla dzieci 
i młodzieży - doposażenie 

strefy aktywnego wypoczynku 
- "Zielony Zakątek" 

 

Renata 
Reuter-Sobczak 

607 808 133 

mini-Boisko uniwersalne do gry w piłkę ręczną dla dzieci 
i młodzieży i służące do ćwiczeń rozciągających dla dorosłych, 
jak również organizowanie pod opieką instruktora propozycji 
ćwiczeń zorganizowanych np. dla seniorów z dzielnicy. 

Umiejscowienie boiska (mini) 
o wymiarach 10/20m na terenie 

przeznaczonym pod budowę 
"Zielonego Zakątka" w rejonie 
ul. Biniszkiewicza, ul. Le Ronda 

 

Siłownia 
z kinem pod "chmurką"  

- lokalizacja - "Zielony Zakątek" 

Katarzyna 
Florjańska 

 
793 236 368 

katarzyna.silesiae@gmail.com 
 

Budowa siłowni wraz z kinem pod chmurką usytuowanej na 
terenie "Zielony Zakątek". 

ul. Biniszkiewicza 
ul. Le Ronda 

 

Budowa stołu do ping ponga 
(tenisa stołowego) na terenie 
strefy aktywnego wypoczynku 

"Zielony Zakątek" 

Katarzyna 
Florjańska 

 
 

793 236 368 
katarzyna.florjanska@wp.pl 

 
 

Budowa stołu do ping-ponga na terenie nowopowstającej 
strefy aktywnego wypoczynku "Zielony Zakątek" - stano-
wiący element jego doposażenia w kolejne tematyczne 
atrakcje o charakterze sportowym. 

ul. Biniszkiewicza 
ul. Le Ronda 

ul.  Styczniowa 60-76 
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Zagospodarowanie ogrodu 

Miejskiego Przedszkola nr 38 
w Katowicach (Jordan) 

w niezbędne urządzenia 
rozwijające sprawność 

ruchową przedszkolaków 
 

Joanna 
Obcarska 

 
 

32 256 60 20 
M38P@poczta.onet.pl 

 
 
 

Zagospodarowanie ogrodu przedszkola poprzez wyposaże-
nie go celem stworzenia dzieciom naszego przedszkola oraz 
mieszkańcom dzielnicy możliwości pożytecznego spędzenia 
wolnego czasu. 

 
ul. Gen. Hallera 72 

 

"Ranczo Dąbrówka" 
Marzena 

Żak 

 
607 838 067 

tedymar@wp.pl 
 

Zachowanie terenu w stanie pierwotnym. Stworzenie miej-
sca zabaw i rekreacji w stylu tradycyjnej wsi - rancza, 
wszystko w drzewie dla utrzymania klimatu. 

teren od ul. Grzegorzka 10 do 20 
i ul. Pitery 

 

Nowe wyposażenie miejskich 
placów zabaw 

Dawid 
Ślusarczyk 

 
665 613 697 
piv@tbx.pl 

 

Uzupełnienie wyposażenia miejskich placów zabaw w dziel-
nicy o huśtawki oraz ławy ze stołami. 

Plac zabaw przy Placu Żołnierzy 
Września oraz przy 
ul. Techników 15B 

 

Serce osiedla 
wolne od samochodów 

- parking przy Osiedlu Norma 

Dawid 
Ślusarczyk 

665 613 697 
piv@tbx.pl 

Parking przy osiedlu to mniej samochodów w jego centrum, 
więcej miejsca dla pieszych i większe bezpieczeństwo przy 
placach zabaw. Nie musimy mieszkać na parkingu, za to mo-
żemy mieć parking przy miejscu zamieszkania. Koniec z par-
kowaniem w błocie lub blokowanie dojazdu służbom ratun-
kowym! 

Pomiędzy punktami adresowymi 
ul. Le Ronda 69 i 73 - dawny 

punkt adresowy ul.  Le Ronda 71 
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Projektor oraz nagłośnienie 
dla ZSP nr 3 i Dąbrówki Małej 

Dawid 
Ślusarczyk 

665 613 697 
piv@tbx.pl 

Porządny zestaw multimedialny w dzielnicy to nie tylko na-
rzędzie edukacji i kontaktu z kulturą. Nowy sprzęt będzie wy-
korzystywany przy okazji najważniejszych dla Dąbrówki Ma-
łej wydarzeń oraz mniejszych przedsięwzięć realizowanych 
wspólnie z ZSP nr 3. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 
ul. Grzegorzka 4 

 

 

 
JP 15 SZOPIENICE - BUROWIEC 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca  Kontakt Skrócony opis zadania 
 

Lokalizacja 
 

 

 
Zakup nowych książek 
dla Filii nr 19 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 
w Katowicach, ul. Obrońców 

Westerplatte 10 
 

Agnieszka 
Radomińska 

793 723 766 

Zakup nowości wydawniczych książkowych dla czytelników 
Filii 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, 
ul. Obrońców Westerplatte 10. Zakup ten pozwoli na wzbo-
gacenie oferty biblioteki. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 19 

ul. Obrońców Westerplatte 10 

 

 
Zakup audiobooków 

 dla Filii nr 19 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 

w Katowicach, ul. Obrońców 
Westerplatte 10 

 

Lucja 
Górny 

519 550 771 

Zakup audiobooków dla Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 10. Filia nr 19 
nie posiada audiobooków w swoich zasobach. Ich pozyskanie 
pozwoli mieszkańcom na korzystanie większej ilości nowo-
czesnych form książki. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 19 

ul. Obrońców Westerplatte 10 

mailto:piv@tbx.pl


 

                  

 

Fontanna na Skwerze 
Walentego Roździeńskiego 

Michał 
Malina 

 
722 849 606 

michalmalina@szopienice.org 
 

Wykonanie fontanny na Skwerze Walentego Roździeńskiego. 

 
Skwer Walentego 
 Roździeńskiego 

Rejon ulic: Bednorza, Olchawy, 
Obrońców Westerplatte 

 
 

Muzyczne marzenia dzieci 
Anna 

Karpińska-
Piwko 

 
662 421 237 

anula.karp@wp.pl 
 

 
Dzieci w Miejskiego Przedszkola nr 65 w Katowicach - Szopie-
nicach proszą o spełnienie ich MUZYCZNYCH MARZEŃ. 
Projekt obejmuje zakup sprzętu nagłaśniającego oraz mini 
wież (magnetofonów) dla każdej grupy wiekowej. 
 

Miejskie Przedszkole nr 65 
ul. Ciesielska 1 

 

Adaptacja schronu na potrzeby 
sali fitness i siłowni 

Joanna 
Nowakowska 

 
 

bo2016@wp.pl 
 
 

Remont pomieszczenia schronu. Adaptacja schronu na cele 
sali fitness i siłowni. 

ul. Wiosny Ludów 22 
Szkoła Podstawowa nr 42 

 

Zakup książek i audiobooków 
dla Filii nr 36 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach 

Marek 
Pakuła 

32 74 71 796 

 
Zakupienie nowych książek dla Filii nr 36 pozwoli mieszkań-
com dzielnicy na skorzystanie z większej liczby nowości wy-
dawniczych. Zakupienie audiobooków będzie realizacją po-
trzeb środowiska, w którym funkcjonuje Filia nr 36. 
Są to ludzie starsi (często słabowidzący) oraz udostępnienie 
lektur dzieciom i młodzieży ze specyficznymi problemami 
w uczeniu się np. dysleksją. Zapraszamy do oddania głosu na 
NASZ projekt. DZIĘKUJEMY. 
 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 36 

ul. Gen. Hallera 28 

 

mailto:michalmalina@szopienice.org
mailto:anula.karp@wp.pl
mailto:bo2016@wp.pl


 

                  

Kompleksowa rewitalizacja 
terenu w rejonie 
ulicy Zamenhofa 

Agnieszka 
Krupińska 

 
507 198 965 

milka020506@o2.pl 
 

Rewitalizacja placu (w rejonie ulic Zamenhofa, Kantorówny, 
Ciesielska) z tyłu ulicy Zamenhofa, budowa placu zabaw dla 
dzieci, stworzenie alejek spacerowych z ławkami i budowa 
miejsc parkingowych dla mieszkańców.   

Teren pomiędzy 
 ul. Zamenhofa 12-16 

a ul. Kantorówny 10-16 

 

 
"Bezpieczne drogi" 

- zakup specjalistycznego 
sprzętu ratownictwa 

drogowego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Katowicach 

Szopienicach 
 

Dawid 
Schwarzer 

 
530 323 386 

dawidex91@interia.pl 
 

Zakup specjalistycznego sprzętu dla Szopienickiej OSP po-
służy poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, jeszcze szyb-
ciej będzie można nieść pomoc przy wypadkach drogowych 
i katastrofach budowlanych. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
Katowice Szopienice 

ul. Morawa 119a 

 

 
Dobrze wyposażona 

Ochotnicza Straż Pożarna 
gwarantem wysokiego 

poczucia bezpieczeństwa 
wśród mieszkańców 

 

Dawid 
Schwarzer 

 
 

530 323 386 
dawidex91@interia.pl 

 
 

Strażacy ochotnicy są często pierwsi na miejscu akcji, będąc 
dobrze doposażeni będą mogli skutecznie nieść pomoc 
w każdych napotkanych warunkach. 

 
Ochotnicza Straż Pożarna 

Katowice Szopienice 
ul. Morawa 119a 

 

 

mailto:milka020506@o2.pl
mailto:dawidex91@interia.pl
mailto:dawidex91@interia.pl


 

                  

Etap II budowy kręgu 
ogniskowego na plaży przy 

zbiorniku MORAWA 

Damian 
Kleser 

500 208 759 

 
Budowa zadaszenia nad nowo powstającym, wyłonionym 
w budżecie obywatelskim 2015 do realizacji kręgiem ogni-
skowym. Umożliwi korzystanie z niego niezależnie od pory 
roku i warunków atmosferycznych. Palące słońce czy deszcz 
nie będzie przeszkodą do wspólnego wypoczynku przy stawie 
Morawa. 
 

ul. Morawy 119 

 

Wykonanie placu zabaw 
na terenie działki nr 761/46 

w rejonie ulicy Andersa 
w Katowicach 

Alicja 
Danaj-Knop 

 
adanaj-knop@o2.pl 

 

Wykonanie placu zabaw o powierzchni ok. 300m2, obejmu-
jące: 
- wykonanie podłoża 
- wykonanie ogrodzenia i furtki 
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych. 

ul. Andersa 
 obok budynków nr 42, 40 i 38 

 

Budowa placu zabaw dla dzieci 
Ratuszowa-Zamenhofa 

Szymon 
Wolf 

509 365 454 

 
Zadanie obejmuje budowę nowoczesnego placu zabaw dla 
dzieci w różnym wieku. W obrębie placu zabaw planowane 
jest ustawienie huśtawek, karuzeli, bujaków na sprężynach, 
drabinek, linariów oraz walca obrotowego. Nawierzchnia zo-
stanie wyłożona bezpiecznym podłożem z elastycznego tar-
tanu. Wokół ustawione będą ławki dla rodziców i opiekunów. 
Lokalizacja obiektu została wyznaczona w samym centrum 
osiedla - pośród bloków mieszkaniowych przy ul. Ratuszowej 
4 i Zamenhofa 30, tak by do placu zabaw był zapewniony wy-
godny i szybki dostęp dla rodziców wraz z dziećmi i ze wszyst-
kich okolicznych budynków (z ul. Zamenhofa, Ratuszowej, 
Wiosny Ludów, Ciesielskiej, Kantorówny, Przelotowej i in-
nych). 
 

ul. Ratuszowa 4-8 

 

mailto:adanaj-knop@o2.pl


 

                  

II etap kompleksowego 
zagospodarowania 

stawu Morawa 

Agnieszka 
Krupińska 

507 198 965 
milka020506@o2.pl 

Stworzenie przy stawie Morawa promenady z nadwodną 
ścieżką spacerowo-rowerową ze stanowiskami wędkarskimi 
i ławkami. Odnowienie schodów przy plaży i dosypanie pia-
sku na plażę przy stawie. 

Teren przy stawie Morawa od 
strony osiedla (ulica Morawa 
i Osiedlowa) w kierunku połu-

dniowo-zachodnim 
o długości około 200m. 

 

Boisko ze sztuczną 
nawierzchnią - dla młodzieży 

z prawdziwą pasją 

Michał 
Bulsa 

 
696 797 221 

michalbulsa@interia.eu 
 

Zadanie polega na budowie boiska wielofunkcyjnego 
o wymiarach przynajmniej 40m x 20m z piłkochwytami za li-
nią końcową i od strony ulicy, wraz z (ewentualnym) chodni-
kiem doprowadzającym do boiska. W miarę możliwości, boi-
sko powinno zostać usytuowane w pobliżu drogi, nie bliżej 
jednak niż 5-8 metrów. 

okolice ul. Gen. Hallera 28 
 (MDK Burowiec) 

po południowej stronie ulicy 

 

"Budowa placu zabaw dla naj-
młodszych mieszkańców 

Burowca i okolic" 

Grzegorz 
Lenc 

 
glenc@o2.pl 

malgorzatanorek@wp.pl 
 

 
Budowa placu zabaw na skwerze Hilarego Krzysztofiaka dla 
najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic zapewniłaby re-
kreację i wypoczynek dla dzieci od lat 3 do lat 15. Plac zabaw 
byłby jedynym ogólnodostępnym i zorganizowanym obiek-
tem, który mógłby pomóc w rozwoju sprawności ruchowej 
najmłodszych, w kształtowaniu wyobraźni, zapewniłby bez-
pieczne miejsce do zabaw, spotkań, nawiązywania nowych 
znajomości, integracji społeczności lokalnej. 
 

Skwer Hilarego Krzysztofiaka 
Burowiec 

pomiędzy ul. gen. J. Hallera 
a ul. Obr. Westerplatte 

 

mailto:milka020506@o2.pl
mailto:michalbulsa@interia.eu
mailto:glenc@o2.pl
mailto:malgorzatanorek@wp.pl


 

                  

"Bezpieczny, radosny 
i kolorowy plac zabaw dla 

dzieci z Bagna" - doposażenie 

Barbara 
Wacław 

 
 

509 876 710 
barbaraw601@interia.pl 

 
 

 
Doposażenie i modernizacja placu zabaw, jako jedynego 
ogólnodostępnego miejsca zabaw dla dzieci, poprawi ofertę 
rekreacji dla korzystających z obecnego, skromnie wyposażo-
nego placu dzieci. Dzięki nowym urządzeniom dzieci będą 
mogły rozwijać sprawność oraz wyobraźnię. Bawić się bez-
piecznie na nowych urządzeniach. W najbliższej okolicy nie 
ma miejsca gdzie dzieci mogłyby spędzać czas. Na tym skrom-
nym placu dzieci bawią się pod okiem rodziców i mieszkań-
ców. Najbliższy podobny obiekt znajduje się ok. 1km od osie-
dla Bagno. 
 

Teren między budynkami 
przy ul. Roździeńskiej 

nr 20-20a-20b-20c oraz 22-24-26 

 

 

 
JP 16 JANÓW - NIKISZOWIEC 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca  Kontakt Skrócony opis zadania 
 

Lokalizacja 
 

 

"Chodnik na Trzy Stawy" 
Tomasz 
Stęclik 

sheng2@poczta.onet.pl 
515 735 668 

 
Celem tego zadania jest wykonanie chodnika wzdłuż ulicy 
Górniczego Dorobku łączącego Nikiszowiec z Trzema Sta-
wami. Obecnie chcąc się wybrać na spacer na Trzy Stawy 
przez dłuższy odcinek trzeba iść ulicą, co stwarza spore nie-
bezpieczeństwo. Stworzenie tego chodnika poprawi znacznie 
bezpieczeństwo i komfort różnych wypraw w tamtym kie-
runku.  
 

 
ul. Górniczego Dorobku 

mailto:barbaraw601@interia.pl
mailto:sheng2@poczta.onet.pl


 

                  

 
Zakup audiobooków i nowości 

książkowych dla Filii nr 21 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach 
przy ulicy Zamkowej 45 

 

Marek 
Trala 

 
altar@o2.pl 

 

Zakup audiobooków i nowości książkowych dla Filii nr 21 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Zam-
kowej 45. Biblioteka rozszerzy i uatrakcyjni swoją ofertę. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 21 

ul. Zamkowa 45 

 

 
Plac zabaw 

i usypanie górki na sanki 
 

Ryszard 
Bereska 

502 749 879 
Plac zabaw o dużej powierzchni wraz z górką na sporty zi-
mowe (sanki, inne). 

ul. Zamkowa 
za blokiem nr 30 

 

 
"W zdrowym ciele zdrowy 

duch" 
 

Urszula 
Rybarczyk 

 
600 274 571 

ular33@wp.pl 
 

Zadbajmy o nasze zdrowie - darmowa siłownia na wyciągnię-
cie ręki - wystarczy zagłosować! 

ul. Leśnego Potoku 
obok bloku 32a 

 

"Drzewka Różane 
na Nikiszowieckim Rynku" 

Tomasz 
Stęclik 

sheng2@poczta.onet.pl 
515 735 668 

 
Celem tego zadania jest postawienie na nikiszowieckim 
rynku donic z drzewami różanymi oraz ławek. Dzięki temu ry-
nek ożyje nabierze nowych walorów. Drzewa różane będą 
nawiązywać do róż na budynku poczty. Jednocześnie usta-
wienie donic ograniczy ruch kołowy i skanalizuje go dzięki 
czemu będzie można na nim spokojnie odpoczywać czy też 
utworzyć ogródki letnie. Donice i ławki nie będą na stałe 
przymocowane do podłoża dzięki czemu zależnie od potrzeb 
będzie można je przestawiać. 
 

Plac Wyzwolenia 

 

mailto:altar@o2.pl
mailto:ular33@wp.pl
mailto:sheng2@poczta.onet.pl


 

                  

Na JANTORZE latem 
Zbigniew 
Niemczyk 

 
 

662 219 303 
celnie@wp.pl 

 
 

 
Wyposażenie lodowiska "JANTOR" w wykładzinę sportową 
daje miastu i dzielnicy wiele korzyści między innymi: 
- rozwój oferty rekreacyjno-sportowej tego obiektu, 
- pełne wykorzystanie obiektu w ciągu roku, 
- organizację imprez kulturalno-rozrywkowych, 
- poszerzenie oferty "wakacje w mieście", 
- organizowanie zawodów sportowych latem, 
- dodatkową promocję miasta i dzielnicy w ofercie turystycz-
nej. 
 

ul. Zofii Nałkowskiej 10 

 

 
Modernizacja placu zabaw 

wraz z ogrodzeniem 
przy ul. Szopienickiej 21,23,25 

 

Magdalena 
Freiherr 

 
m.freiherr@wp.pl 

 

Rewitalizacja starego placu zabaw, wprowadzenie nowych 
urządzeń dla dzieci młodszych oraz uatrakcyjnienie go dla 
starszych. Zapewnienie większego bezpieczeństwa dzięki 
zmianom. 

ul. Szopienicka 21,23,25 

 

 
Budowa ścieżki 

do jazdy na rolkach w Ośrodku 
Wypoczynkowym "BOLINA" 

 

Agata 
Kokot 

 
a.kokott@gmail.com 

 

Wyodrębnienie i przekształcenie jednej ze ścieżek spacero-
wych w Ośrodku "BOLINA" do jazdy na rolkach. 

koniec ul. Leśnego Potoku 
Ośrodek "BOLINA" 

 

 
Janowskie murale galerią art. 

na wolnym powietrzu 
 

Anna 
Jadwiszczak 

 
 609 779 950  

jadwianna@interia.pl 
 

"Janowskie murale galerią artystyczną na wolnym powie-
trzu" wizytówką Janowa propagującą sztuki plastyczne. 

osiedle "Janów" KSM 
ul. Zamkowa 63 

 

 

mailto:celnie@wp.pl
mailto:m.freiherr@wp.pl
mailto:a.kokott@gmail.com
mailto:jadwianna@interia.pl


 

                  

 

Droga przy nowej szkole 
na Nikiszu 

Aleksandra 
Stęclik 

 
608 112 126 

bazyliszek76@interia.pl 
 

Remont ulicy przy nowym budynku Szkoły Podstawowej 
nr 53 polegający na położeniu kostki kamiennej na odcinku 
od ulicy Szopienickiej do ulicy Rymarskiej. 

Droga biegnąca od ul. Szopienic-
kiej (numery 56, 58a) do ul. Ry-
marskiej 4 (Muzeum Historii Ka-

towic) naprzeciwko budynku 
Szkoły Podstawowej 

 nr 53 i Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 3 

 

 
Plac zabaw ze strefą fitness 

przy ulicy Oswobodzenia 
 

Małgorzata 
Czichy 

brak 
Zadanie obejmuje m.in. montaż urządzeń do zabawy, huśta-
wek, urządzeń do ćwiczeń fitness oraz ustawienie ławek. 

ul. Oswobodzenia 53 

 

 
"Leśny zamek Bolina" 

 

Michał 
Borzucki 

 
michasie@wp.pl 

 

Budowa placu zabaw w postaci zamku na terenie Parku Bo-
lina z dodatkowymi ławkami. 

Park Bolina 
ul. Leśnego Potoku 121 

 

Modernizacja boiska 
Szkoły Podstawowej nr 53 

w Katowicach 
przy Placu Wyzwolenia 18 

Krystyna 
Kokoszka 

Irena Cichoń - Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 53 

szkola53katowice 
@poczta.onet.pl 

798 751 071 
32 255 71 47 

Modernizacja boiska szkolnego: 
1. Wykonanie wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy bu-
dynku szkolnym 
2. Wykonanie 1 dodatkowego wjazdu na teren boiska szkol-
nego 
3. Wyznaczenie miejsc parkingowych dla samochodów oso-
bowych 
4. Wykonanie bieżni dwutorowej tartanowej o dł. 60 m 
5. Wykonanie skoczni w dal 
6. Remont ogrodzenia. 

Plac Wyzwolenia 18 

 

mailto:bazyliszek76@interia.pl
mailto:michasie@wp.pl
mailto:szkola53katowice@poczta.onet.pl
mailto:szkola53katowice@poczta.onet.pl


 

                  

 

 
JP 17 GISZOWIEC 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca  Kontakt Skrócony opis zadania 
 

Lokalizacja 
 

 

 
Podjazd, remont 

schodów – wejście 
do Przedszkola nr 91, remont 

tarasu z balustradą i schodami 
oraz adaptacja pomieszczenia 

na Samopomocowy 
Klub Seniora 

 

Maria 
Kabelis 

 
510 917 984 

mariakabelis@wp.pl 
 

Podjazd i remont schodów wejściowych, remont tarasu 
i schodów ogrodowych. Adaptacja pomieszczenia na klub se-
niora. 

ul. Adama 33 

 

 
Ogrodzenie ogrodu z bramą 

wjazdową i furtkami 
Przedszkola nr 91 

 

Maria 
Kabelis 

 
510 917 984 

mariakabelis@wp.pl 
 

Wymiana ogrodzenia w celach bezpieczeństwa. ul. Adama 33 

 

 
Zagospodarowanie 

przestrzenne ogrodu (m.in: 
plac zabaw, boisko, ławki) 

w Przedszkolu nr 91 
 

Maria 
Kabelis 

510 917 984 
mariakabelis@wp.pl 

 
Urządzenie ogrodu przedszkolnego z placem zabaw. ul. Adama 33 

mailto:mariakabelis@wp.pl
mailto:mariakabelis@wp.pl
mailto:mariakabelis@wp.pl


 

                  

 

 
Modernizacja szatni 

Przedszkola 91, łazienek dla 
dzieci - zniesienie barier 

 

Maria 
Kabelis 

 
510 917 984 

mariakabelis@wp.pl 
 

Modernizacja szatni mająca na celu powiększenie jej prze-
strzeni i nowe wyposażenie oraz remont łazienki. 

ul. Adama 33 

 

 
Zakup nowych książek 

i audiobooków dla Filii nr 15 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach, 
przy ul. Przyjaznej 7a 

 

Barbara 
Januszewicz 

 
601 702 352 

martjans@gmail.com 
 

Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 15 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a, wpi-
suje się w potrzeby dzielnicy, zdecydowanie wzbogacając 
ofertę Filii w najnowsze tytuły wydawnicze, umożliwiając 
również mieszkańcom dostęp do nowoczesnych form książki. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 15 

ul. Przyjazna 7a 

 

Modernizacja nawierzchni 
ogrodu przedszkolnego 

przy Miejskim Przedszkolu 
nr 61 w Katowicach 

Danuta 
Kempa 

32 256 06 14, 512 332 067 
mp61k-ce@wp.pl 

ul. Karliczka 18 

 
Modernizacja nawierzchni w ogrodzie przedszkolnym przy 
Miejskim Przedszkolu nr 61 w Katowicach: przeznaczonej na 
zabawę i zajęcia ruchowe oraz w miasteczku ruchu rowero-
wego. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warun-
ków edukacji i bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć i zabaw 
w przedszkolu, a także pozwoli na kontynuowanie organizacji 
Wojewódzkiego Konkursu o Ruchu Drogowym z Elementami 
Turystyki Rowerowej, który prowadzony jest od 15 lat, 
a uczestnikami są dzieci z katowickich placówek oraz innych 
miast. 
 

Miejskie Przedszkole nr 61 
ul. Karliczka 18 

 

mailto:mariakabelis@wp.pl
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II etap modernizacji boiska 

sportowego, odnowienie patio 
i zagospodarowanie terenów 

zielonych wokół 
Szkoły Podstawowej nr 51 

 

Maria 
Ryś 

 
600 426 487 

maria.rys@op.pl 
 

Dalszy etap prac modernizacji boiska sportowego, odnowie-
nie szkolnego patio oraz zagospodarowanie terenów zielo-
nych przy Szkole Podstawowej nr 51. 

Szkoła Podstawowa nr 51 
z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Przyjazna 7a 

 

 
Budowa miejsc parkingowych 

przy Szkole Podstawowej nr 51 
oraz zagospodarowanie terenu 

sąsiadującego z obiektem 
szkoły na rekreację 

i wypoczynek mieszkańców 
 

Maria 
Ryś 

 
600 426 487 

maria.rys@op.pl 
 

Budowa miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 51 
oraz zagospodarowanie terenu sąsiadującego z obiektem 
szkoły na rekreację i wypoczynek poprzez budowę kortu te-
nisowego, montaż ławek, stołu do ping ponga, betonowych 
piłkarzyków i urządzeń do ćwiczeń. 

Rejon ul. Przyjaznej 
i ul. Kwiatowej wzdłuż drogi 

przebiegającej po nr dz. 257/55 

 

Budowa parkingu 
i ciągu pieszego 

dla osiedla Adama 

Ryszard 
Kosakowski 

502 112 273 
Budowa parkingu w celu polepszenia jakości życia i komfortu 
mieszkańców osiedla Adama. Chodnik i jego oświetlenie za-
pewni bezpieczeństwo pieszym. 

Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Adama 14-32 

 

Monitoring osiedla Adama 
Małgorzata 

Górecka 
531 271 524 

Monitoring zainstalowany w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa mieszkańcom osiedla Adama, zniwelowanie problemu 
dewastacji, wandalizmu, bójek osiedlowych. 

ul. Adama 
3-15,  14-32, 17-40 
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Placyk 
Zygmunt 
Rurański 

694 111 051 

 
Wymiana nawierzchni chodnika i placu przed szkołą (Gimna-
zjum nr 16 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyj-
nymi przy ul. Wojciecha 9 w Katowicach Giszowcu). 
 

ul. Wojciecha 9 

 

Przyjazny chodnik "35" 
Zygmunt 
Rurański 

694 111 051 Wykonanie chodnika z kostki przy ulicy Mysłowickiej 35A. ul. Mysłowicka 35a 

 

Stworzenie wybiegu dla psów Kijak Jadwiga 

 
 

511 000 765 
jadwiga.kijak@gmail.com 

 
 

Projekt zakłada ogrodzenie części terenu zielonego pomiędzy 
gimnazjum nr 16, sklepem Biedronka oraz przedszkolem  
nr 64 i stworzenie w tym miejscu zamkniętego wybiegu dla 
psów. wybieg byłby otwarty dla wszystkich mieszkańców 
osiedla. Na wybiegu znalazłyby się kosze na psie odchody 
oraz urządzenia do zabawy i tresury psów. 

Na początku ul. Batalionów 
Chłopskich 

od strony Placu Pod Lipami 

 

Przyjemniej na Giszowcu 
- rewitalizacja skweru 

pomiędzy ulicami 
Barbórki i Wojciecha 

Król Joanna 

 
 

502 331 623 
asinka77@wp.pl 

 
 

Rewitalizacja skweru przy ul. Wojciecha i Barbórki na miejsce 
przyjazne mieszkańcom, w ramach której planowane jest 
stworzenie nowej przestrzeni funkcjonalnej dla mieszkańców 
Giszowca. 

Skwer u zbiegu ulic Wojciecha 
i Barbórki, od tyłu bloków 
przy ul. Wojciecha 51-51b 
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Pokonywanie barier 

architektonicznych poprzez 
naprawę i unowocześnienie 

podjazdu do 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 

przy ul. Wojciecha 23A 
 

Justyna 
Szymiec 

601 431 308 

Naprawa i unowocześnienie podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych, szczególnie dla tych, którzy są na wózkach lub 
chodzą o kulach. Pozwoli im na bezpieczne przybywanie 
i opuszczanie placówki w każdych warunkach pogodowych. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
ul. Wojciecha 23a 

 

Instalacja 2 kamer 
na ulicy Miłej 42-58 

Adam 
Pelc 

502 372 117 

Zakup i montaż 2 kamer wysokiej rozdzielczości z rejestrato-
rem obrazu do monitoringu parkingu przy Miłej 42-58 celem 
podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców i monitoringu 
mienia. 

ul. Miła 
przy parkingu bloków Miła 42-58 

 

"Chodnik" Mysłowicka 47-65 
Kazimierz 

Dmitryszyn 
798 783 555 Chodnik Mysłowicka 47-65. 

ul. Mysłowicka 47 do 65 
(lecznica zwierząt) 

 

Tablice informacyjne 
Grzegorz 
Augustyn 

 
697 250 678 

augen78@poczta.fm 
 

Podświetlane tablice informacyjne. 

 
Kolista – Przystanek, 

Plac Targowy, Skrzyżowanie 
Szopienicka-Mysłowicka, Park 

Giszowiecki, Adama 
Skrzyżowanie z Górniczego Stanu 
 

 

Siłownia parkowa 
Grzegorz 
Augustyn 

 
697 250 678 

augen78@poczta.fm 
 

Ogólnodostępna siłownia parkowa. 
Park Giszowiecki 

obok placu zabaw 

mailto:augen78@poczta.fm
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Osiedlowy plac zabaw 
Grzegorz 
Augustyn 

697 250 678 
augen78@poczta.fm 

Osiedlowy plac zabaw. 
Plac przed budynkiem 

Gimnazjum nr 16 a "Biedronką" 
Plac Pod Lipami 

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
dla dzieci 

Zbigniew 
Kunka 

 
793 151 626 

j.kunka1@upcpoczta.pl 
 

 
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowo-
profilaktycznych dla dzieci, uczniów SP nr 51 w Katowicach. 
Zajęcia z fizjoterapeutą, psychologiem sportowym, aerobik, 
zapasy, dietetyk. 
 

Szkoła Podstawowa nr 51 
z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Przyjazna 7a 

 

Ławki Giszowca 
Kazimierz 

Dmitryszyn 
798 783 555 Ławki Giszowca. 

Kolista – Przystanek, Mysłowicka 
wzdłuż chodnika od piekarni do 
stacji BP - 3 szt., Wojciecha 2, 

Górniczego Stanu przy TBS, Pod 
Kasztanami przy TBS z Działkową, 

skrzyżowanie Działkowa 
Kwiatowa, Adama 23, Przy-

jemna, Gościnna Skrzyżowanie, 
Przyjazna 8, Karliczka przed 

szkołą, Pl. Pod Kasztanami, Go-
ścinna - Przyjazna, Skrzyżowanie 
Radosnej - Gościnna, Przystanek 
Radosna, Skrzyżowanie Gościnna 
- Młodzieżowa, Poczta Przyjazna, 
Górniczego Stanu - Kościół 2 szt. 

 

mailto:augen78@poczta.fm
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Aleja spacerowa ze ścieżką 
rowerową przy Przedszkolu 

Żłobku w kierunku Gimnazjum 
nr 16 i hali sportowej 

za budynkami 
Wojciecha 19-19D i 7A-7H 

 

Marian 
Domagalski 

 
602 404 467 

szczepcio5@gazeta.pl 
 

Aleja spacerowa ze ścieżką rowerową dla usprawnienia ko-
munikacji pomiędzy sąsiadującymi obiektami użytku publicz-
nego: żłobek, warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełno-
sprawnych, przedszkole, Gimnazjum nr 16 z nową halą spor-
tową - z zabytkowym Placem Pod Lipami. 

 
Rejon ul. Wojciecha 

od nr 19-19d, 23, 23a, 7a-7h, 9 
Przedszkole nr 59, Wojciecha 49 

 

 

 
JP 18 MURCKI 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca  Kontakt Skrócony opis zadania 
 

Lokalizacja 
 

 

 
Remont ulicy R. Mruczka 

na 250 odcinku 
(początek i koniec kompleksu 

garażowego oraz ogrodu 
działkowego "Wiesia") 

 

Beata 
Antkowiak 

664 491 413 
Remont ulicy R. Mruczka na odcinku250 m  pomiędzy kom-
pleksem garażowym oraz Ogrodem Działkowym "Wiesia" 
wraz z chodnikiem. 

ul. Roberta Mruczka 
(kompleks garażowy -  

Ogródki Działkowe "Wiesia") 
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Modernizacja placu zabaw przy 
Miejskim Przedszkolu nr 72 
w Katowicach - Murckach 

Anna 
Kania 

694 139 951 

Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 72 
w Katowicach - wymiana urządzeń na nowe, zwiększenie ilo-
ści elementów zabawowych, doposażenie w urządzenia dla 
małych dzieci w wieku 2-6 lat. 

ul. Bielska 1 

 

 
NOWE KSIĄŻKI I AUDIOBOOKI 

NA PÓŁKACH 
MURCKOWSKIEJ BIBLIOTEKI! 

- zakup nowych książek 
i audiobooków dla Filii nr 26 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach, 

przy ul. Samsonowicza 27 
 

Brygida 
Pyrska-Gruszka 

brak 

W ramach zadania zostaną zakupione nowe pozycje książ-
kowe (ok. 250 szt.) oraz audiobooki (ok. 100 szt.) 
dla MBP Filia 26 z siedzibą przy ul. Samsonowicza 27 w Kato-
wicach. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 26 

ul. Samsonowicza 27 

 

 
Siłownia na powietrzu mała 

na terenie 
Szpitala Murcki Sp. z o.o. 

 

Beata 
Antkowiak 

664 491 413 

Siłownia na powietrzu na terenie Szpitala Murcki Sp. z o.o. 
w okolicy oddz. opieki długoterminowej oraz rehabilitacyj-
nych, dostępne dla mieszkańców dzielnicy oraz przebywają-
cych w naszym szpitalu pacjentów. 

Teren Szpitala Murcki Sp. z o.o. 
ul. Sokołowskiego 2 

 

Kompleksowy 
remont i przebudowa 
muszli koncertowej 

w Parku Murckowskim 

Janusz 
Brzozowski 

 
665 254 904 

j.brzozowski@poczta.fm 
 

Przebudowa Muszli Koncertowej w Parku Murckowskim. Park Murckowski 

 

mailto:j.brzozowski@poczta.fm


 

                  

 

 
JP 19 PIOTROWICE - OCHOJEC 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca  Kontakt Skrócony opis zadania 
 

Lokalizacja 
 

 

 
Zakup nowości wydawniczych 

(książki i audiobooki) 
dla Filii nr 9 

 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach 

 

Grażyna 
Krasowska 

 
608 265 084 

 

Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki 
z literatury pięknej, popularno-naukowej, dziecięco-młodzie-
żowej dla Filii nr 9 MBP w Katowicach. 

Miejska Biblioteka  
ul. Gen. Jankego 

 

Modernizacja boiska 
do koszykówki przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 

w Katowicach 

Barbara 
Lubina 

 
32 202 93 20 

SP32K_ce@poczta.onet.pl 
 

Modernizacja boiska do koszykówki przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Katowicach. Wykonanie warstwy wy-
równawczej pod powierzchnię sportową oraz nawierzchni 
poliuretanowej EPMD o grubości 12mm, zamontowanie ko-
szy, ławek oraz koszy na śmieci. Montaż piłkochwytów po 
dwóch stronach boiska. 

Zespół 
 Szkolno-Przedszkolny nr 2 

ul. Sobańskiego 86 

 

mailto:SP32K_ce@poczta.onet.pl


 

                  

 
Wykonanie bezpiecznego 
podłoża na terenie placu 

zabaw dla dzieci 
przedszkolnych (MP 43) 

w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 

w Katowicach 
 

Barbara 
Lubina 

 
32 202 93 20 

SP32K_ce@poczta.onet.pl 
 

Montaż bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu wraz z wyko-
naniem podbudowy pod urządzeniami zabawowymi na placu 
zabaw dla dzieci przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 2 w Katowicach - Piotrowicach. 

Zespół 
 Szkolno-Przedszkolny nr 2 

ul. Sobańskiego 86 

 

 
Wykonanie siłowni na wolnym 

powietrzu na terenie boiska 
szkolnego w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
w Katowicach 

 

Barbara 
Lubina 

 
32 202 93 20 

SP32K_ce@poczta.onet.pl 
 

Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska 
szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Katowi-
cach - Piotrowicach 

Zespół 
 Szkolno-Przedszkolny nr 2 

ul. Sobańskiego 86 

 

 
Skrzyżowanie ze światłami - 

"Szewska" 
 

Jarosław 
Cuprian 

 
509 428 893 

koziarek5@wp.pl 
 

Przebudowa skrzyżowania ulic Szewskiej oraz Jankego. Zain-
stalowanie świateł drogowych. 

Skrzyżowanie ulic Szewskiej 
i Gen. Jankego 
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Poprawa infrastruktury 
 sportowej na Sali 

 gimnastycznej w Szkole 
 Podstawowej nr 27 

 w Katowicach 

Michał 
Bentkowski 

 
 

609 394 077 
michben@poczta.onet.pl 

 
 

 
Celem projektu jest remont infrastruktury sportowej i tech-
nicznej na dużej sali gimnastycznej w SP 27 w Katowicach. 
Prace będą polegały na przywróceniu dawnej świetności, za-
pobiegnięciu zniszczenia, poprawie warunków bezpieczeń-
stwa i niezbędnych warunków sportowych. Prace będą obej-
mować: 
- montaż elektronicznej tablicy wyników, 
- renowację powierzchni podłogi boiska oraz wyznaczenie li-
nii boiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- montaż materacy zabezpieczających powierzchnie za ko-
szem, 
- przyciemnienie okien specjalnymi foliami przeciwdziałają-
cymi rażeniu słońca oraz osiąganiu wysokich temperatur 
w trakcie upałów, 
- drobne prace malarskie i wykończeniowe, 
- montaż 2 koszy z systemem obniżania wysokości na "bocz-
nym boisku". 
 

Szkoła Podstawowa nr 27 
ul. Łętowskiego 18 

 

Nasza mała enklawa 
na osiedlu "Żurawia" 

Halina 
Kaszek 

 
kaszekhalina@op.pl 

 

Dbajmy o nasza małą enklawę. Mamy XXI wiek. Postaw na 
sport i kulturę. 

 
os. Żurawia przy ul. Sobańskiego 
Kort tenisowy jest zlokalizowany 

pomiędzy ul. T. Kościuszki 
a ul. Gen. Jankego 

 
 

 
Poprawa warunków 

komunikacyjnych w osiedlu. 
Rekreacja intelektualna 

- szachy, warcaby 
 

Krzysztof 
Bywalec 

 
513 944 456 

bywalczyk@gmail.com 
 

Poprawa warunków komunikacyjnych na osiedlu Żurawia. 
Rekreacja intelektualna - szachy, warcaby. 

Osiedle Żurawia 

mailto:michben@poczta.onet.pl
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Zagospodarowanie 
terenów zielonych 

na Osiedlu Szenwalda 

Krystyna 
Ziętak 

604 393 000 

 
1. Dosadzony żywopłot nie tylko poprawi estetykę osiedla, 
ale skutecznie będzie hamował negatywne skutki dużej ilości 
samochodów osobowych i dostawczych dojeżdżających do 
sklepu i poczty, jak również parkujących całą dobę. 
2. Dosadzone krzewy i drzewa poprawią estetykę osiedla 
wprowadzając przemyślany plan zielonych kompozycji. 
 

ul. Szenwalda 
w rejonie bloków 38b-38e 
 teren osiedla Spółdzielni 
 Mieszkaniowej SILESIA 

 

Bezpieczne drogi i boisko 
Agnieszka 

Staniec 

 
660 222 178 

agula1975@vp.pl 
 

 
1. Bezpieczne drogi i chodnik wraz z ich oświetleniem oraz 
zamontowanie progu zwalniającego. 
2. Rekreacja - wymiana nawierzchni na boisku wraz z jego 
ogrodzeniem. 
3. Wybieg dla psów. 
4. Wypoczynek - nasadzenie roślin. 
 

ul. Fredry – ul. Zbożowa 
ul. Gen. Jankego 112-116-120 
ul. Głogowska – ul. Targowa 

ul. Targowa 1 – ul. Zbożowa 21 

 

Komfort parkowania i estetyka 
dla mieszkańców 

osiedla "ODRODZENIA" 

Jacek 
Góralski 

brak 
Obsadzenie zielenią (tuje) 10 gniazd selekcji, 
Wykonanie parkingów przy: Łętowskiego 14 - Radockiego 74, 
Radockiego 112-114, Radockiego 116 

 
Gniazda selekcji: 
ul. Radockiego 70a, 90, 130-138, 
148, 152,170, 188, 202 
Parkingi: 
ul. Łętowskiego 14 – ul.  Radoc-
kiego 74 
ul. Radockiego 112-114, 116 
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SKATEPARK 
dla dzieci i młodzieży 

- pozytywna aktywność 
przy Zdrowej 

Agnieszka 
Gardawska 

 
agagardawska@gmail.com 

 

 
Realizacja SKATEPARKU czyli obiektu aktywności fizycznej, 
którego nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb mło-
dych mieszkańców Piotrowic i Ochojca. Szansa dla młodych 
ludzi na spędzanie przyjemnie czasu, aktywnego wypoczynku 
w miejscu odpowiednio do tego przystosowanym. Miejsca 
dla rosnącej liczby wielbicieli rolek, deskorolek i rowerów 
BMX. 
 

Działka przy ul. Zdrowej 

 

Wybieg dla psów 
- miejsce aktywnego 
wypoczynku z psem 
w sąsiedztwie lasu 

przy ul. Radockiego i Bażantów 

Grzegorz 
Michałek 

 
grzegorz.michalek@wp.pl 

 

 
Stworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów (wraz z ławkami 
dla właścicieli psów), wyposażonego w tor przeszkód, gdzie 
możliwe będzie przebywanie psów bez założonego kagańca 
i smyczy. Przykładowe elementy na terenie obiektu: tunel, 
slalom, pochylnia/podest, różnej wysokości przeszkody; 
ławki; kosze z podajnikami woreczków i woreczki, piasek na 
wybranej części terenu; tablica informacyjna z regulaminem 
korzystania z obiektu. 
 

Rejon ulic Radockiego, Bażantów 
i Biedronek 

 

 
Moje boisko 

to dla mnie wszystko 
- stworzenie ogólnodostępnej 

ścieżki zdrowia 
i remont boiska szkolnego 

na Osiedlu Odrodzenia 
 

Klaudia 
Sacha 

 
klaudia.sacha@gmail.com 

 

Bezpieczne boisko oraz ścieżka zdrowia, pozwalająca korzy-
stać z przyszkolnej infrastruktury także rodzicom, dziadkom 
i babciom dzieci. Szkoła w środku Naszego osiedla stanie się 
centrum sportu i rekreacji! 

 

ul. Łętowskiego 18 
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Poprawa bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów 

w dzielnicy Ochojec wraz 
z poprawą czystości ulic 
Szenwalda i przyległych 

Maciej 
Zimoch 

537 512 695 
660 782 885 

 
1. Ustawienie barierek poprawiających bezpieczeństwo na 
drodze dla rowerów w taki sposób, aby rowerzyści musieli się 
zatrzymać lub zwolnić na skrzyżowaniach: ulic Jankego i Od-
rodzenia, ulic Jankego i Szenwalda, ulic Jankego i Ziołowa. 
2. Ograniczenie prędkości na ul. Szenwalda od skrzyżowania 
z ul. Jankego w stronę lasu do 40km/h wraz z montażem pro-
gów zwalniających. 
3. Ustawienie przy ul. Szenwalda i ulicach przyległych koszy 
na śmieci i psie odchody. 
 

Skrzyżowanie ulic 
Jankego i Odrodzenia 

skrzyżowanie ulic 
Jankego i Szenwalda 

skrzyżowanie ulic 
Jankego i Ziołowa 

ul. Szenwalda od skrzyżowania 
z ul. Jankego w stronę lasu 

i przyległe 

 

Budowa rodzinnej strefy 
 aktywności fizycznej 

 na wolnym powietrzu 

Grażyna 
Brewińska 

 
501 401 217 

gbrewinska@poczta.onet.pl 
 

 
- Rodzinna strefa aktywności fizycznej zlokalizowana jest 
w odległości ok. 200-300m od ul. gen. Jankego, na terenie re-
kreacyjnym, bogatym w zieleń, w bezpośrednim sąsiedztwie 
zrewitalizowanej części doliny Ślepiotki. 
- Teren jest oświetlony, wszystkie urządzenia będą ogólno-
dostępne (plac zabaw dla najmłodszych jest ogrodzony ale 
nie jest zamknięty, bawią się na nim dzieci z całej okolicy). 
- Kilkudziesięciometrowe odległości pomiędzy trzema obiek-
tami to okazja do międzypokoleniowej integracji lokalnej 
społeczności. 
 

 
ul. Szenwalda numery 36-38e 

teren osiedla Spółdzielni 
Mieszkaniowej SILESIA 
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"ŚWIECĄCE POŁUDNIE" 
- iluminacja (oświetlenie) 

nieoświetlonych 
i słabo oświetlonych miejsc 
dzielnic Piotrowice Ochojec 

z wykorzystaniem 
nowoczesnych materiałów 

fotoluminescencyjnych 

Bartłomiej 
Pytel 

 
 

bart-kc@wp.pl 
 
 

Projekt ma na celu rozjaśnienie nieoświetlonych i słabo 
oświetlonych miejsc, ulic, alejek, przejść i skwerów Piotrowic 
i Ochojca za pomocą nowoczesnych materiałów fotolumine-
scencyjnych (świecących). Materiały te za dnia absorbują 
energię ze światła słonecznego a następnie powoli uwalniają 
ją świecąc w ciemności na zielono nawet przez kilkanaście 
godzin. Proponowane przez nas rozwiązanie jest w bez-
względny sposób konkurencyjne wobec innych tradycyjnych 
form oświetlenia, gdyż nie wymaga źródła zasilania, jest 
w pełni ekologiczne i nie wiąże się z żadnymi kosztami eks-
ploatacji. 

 
I obszar - alejki i wewnętrzne 

drogi osiedlowe w obrębie ulic 
Szewskiej, Zbożowej, 

Jastrzębiej i Fredry 
 

II obszar obejmuje całe długości 
następujących ulic: ul. Wilcza, 

ul. Marmurowa, ul. Spółdzielczo-
ści, ul. Jaworowa, ul. Zdrowa, 
ul. Kornasa, ul. Kostki Napier-

skiego, ul. Skotnica, ul. Kołłątaja, 
skwer ks. Dekiela, ul. Leśna, 
ul. Grzybowa, ul. Nad Jarem 

 
III obszar: osiedle Odrodzenia 

(ul. Radockiego, ul. Łętowskiego, 
ul. Tyska) wszystkie przejścia 

między blokami, alejki i drogi we-
wnętrzne z wyłączeniem obwod-

nicy, chodników wzdłuż  
ul. Łętowskiego biegnącej przez 

środek osiedla 
 

 

Plac zabaw dla psów 
z wybiegiem i torem przeszkód 

(AGILITY) 

Sylwia 
Serwach 

 
508 698 884 

sylwia.serwach@gmail.com 
 

 
Plac zabaw będzie miejscem, w którym psy i ich właściciele 
będą mogli do woli korzystać z wybiegu oraz toru przeszkód 
(AGILITY). Będzie to bezpieczne miejsce spotkań i zabaw 
z psami i ich właścicielami, a także wielka frajda z zabawy na 
świeżym powietrzu dla wszystkich czworonogów. 
 

Teren otoczony ulicami: 
- Kościuszki (od północy) 

- Sobocińskiego (od zachodu) 
- Gierlotki (od wschodu) 
- Kadłubka (od południa) 

 

mailto:bart-kc@wp.pl
mailto:sylwia.serwach@gmail.com


 

                  

 

 
JP 20 ZARZECZE 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca  Kontakt Skrócony opis zadania 
 

Lokalizacja 
 

 

 
Zmiana nawierzchni boiska 
z asfaltowego na sztuczną 

trawę, wymiana siatek 
i pomalowanie bramek 

 

Dorota 
Kendziora 

 
doris001@o2.pl 

 

Usunięcie dotychczasowej nawierzchni boiska, następnie od-
wodnienie, utwardzenie oraz ułożenie sztucznej trawy. Po-
malowanie bramek i założenie nowych siedzisk. Inwestycja 
dotyczy boiska asfaltowego na terenie MDK-Południe 
przy ul. Stellera 4 w Katowicach – Zarzeczu. 

Miejski Dom Kultury  
Południe 

ul. Stellera 4 

 

Budowa chodnika 
w pasie drogi 

- ul. Gen. Grota-Roweckiego 

Monika 
Wrzosek 
-Kuźmicz 

 
 602 479 655 

monika.wrzosek@gmail.com 
 

Budowa chodnika poprawiająca bezpieczeństwo pieszych 
przy ul. gen. Grota-Roweckiego. 

 
ul. gen. Grota-Roweckiego 

od: na wys. ul. Leszczy  
do ul. Kopaniny Lewe (części, 
przy której zlokalizowany jest 

sklep "Euro-Grota") 
 

 

Wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na odcinku drogi 

ul. Kanałowej – boczna 
(od nr 30 do 32b) 

wraz z oznakowaniem 

Joanna 
Pruchniewska 

 
joanna.pruchniewska 

@icloud.com 
 

Wykonanie asfaltowej nawierzchni na odcinku drogi ul. Ka-
nałowej od nr 30 do 32b oraz jej oznakowanie zwiększy cywi-
lizowany dojazd pojazdom jak i służbom komunalnym do nie-
ruchomości położonych przy tym odcinku drogi. 

ul. Kanałowa (boczna) 
od nr domów 30-30i 

(po jednej stronie ulicy) 
do 32-32b 

(po drugiej stronie ulicy) 

 

mailto:doris001@o2.pl
mailto:monika.wrzosek@gmail.com
mailto:joanna.pruchniewska@icloud.com
mailto:joanna.pruchniewska@icloud.com


 

                  

Dzieci i młodzież z Zarzecza - 
Poznajemy się! 

Tomasz 
Sobol 

brak 

 
Zdanie w ramach budżetu obywatelskiego Katowice w 2016 
roku "Dzieci i młodzież z Zarzecza - Poznajemy się!" dotyczy 
organizacji bezpłatnych zajęć integracyjnych dla młodego po-
kolenia dzielnicy Zarzecze. Wśród proponowanych zajęć 
znajdują się: zajęcia artystyczne i plastyczne, zajęcia spor-
towe, zajęcia muzyczne oraz koncerty, spotkania czytelnicze, 
seanse filmowe, spotkania teatralne, warsztaty kulinarne, 
bal karnawałowy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Dodatkowo 
na "Święto Zarzecza" dzieci mogłyby pod okiem choreografa 
przygotować wspólny występ dla mieszkańców dzielnicy. Po-
nadto podczas wspólnych spotkań dzieci mogłyby prezento-
wać też swoje talenty. Zaznaczyć należy, iż nadrzędną warto-
ścią organizowanych zajęć ma być integracja dzieci z Zarze-
cza, które bez wspólnych placówek typu przedszkole, szkoła 
prawie w ogóle się nie znają.  
 

Miejski Dom Kultury  
Południe 

Filia nr 3 w Zarzeczu 
ul. P. Stellera 4 

oraz ew. uzupełniająco na tere-
nie innych podmiotów w Zarze-

czu (parafia, OSP, Pab Lewe) 

 

 
Boisko terenowe 

do piłki nożnej o nawierzchni 
trawiastej o wym. 100 x 50m, 

ogrodzone, oświetlone, 
z ławkami i koszami na śmieci 

 

Marta 
Jakubiec 

 
509 876 506 

jakubiecmarta@wp.pl 
 

Boisko terenowe do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej 
o wym. 100 x 50m, ogrodzone, oświetlone, z ławkami i ko-
szami na śmieci. 

ul. Kanałowa 

 

 

 

 

mailto:jakubiecmarta@wp.pl


 

                  

 
Wykonanie nawierzchni 

asfaltowej na odcinku drogi 
Gen. Grota Roweckiego - 

boczna (od nr 7 do 9b) 
wraz z oznakowaniem 

Katarzyna 
Tomala-Masny 

 
510 119 456  

k.tomalamasny@gmail.com 
 

 
Wykonanie asfaltowej nawierzchni na bocznym odcinku 
drogi ul. Gen. Grota Roweckiego od nr 7 do 9b oraz jego 
oznakowanie, zwiększy cywilizowane przejście mieszkań-
com, dojazd pojazdom jak i służbom komunalnym korzysta-
jącym z tego odcinka drogi, ułatwi również zjazd z głównej 
drogi Gen. Grota Roweckiego (niebezpieczny zakręt) w odci-
nek boczny. Realizacja zadania wpłynie korzystnie na poziom 
bezpieczeństwa, wykonanie nawierzchni i jej odwodnienia 
zredukuje zalewanie sąsiadujących posesji i ułatwi życie 
mieszkańcom. 
 

ul. Gen. Grota Roweckiego - 
boczny odcinek od nr 7 

 

 
Budowa ciągu rekreacyjnego, 

pieszo-rowerowego, 
przez dolinę rzeki Mlecznej, 

łączącego ulicę Tunelową 
z Kanałową/Sandacza 

 

Urszula 
Mrowiec 

 
 

32 206 69 26 
u.mrowiec@wp.pl 

 
 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego, łączącego ulicę Tunelową 
z Kanałową/Sandacza - ścieżka rekreacyjna przez dolinę rzeki 
Mlecznej z punktem widokowym na dawnej grobli. 

Odcinek drogi (bez nazwy) łączą-
cej ulicę Tunelową z Kana-

łową/Sandacza prowadzącej 
przez groblę i przecinającej rzekę 

Mleczną 

 

 

 

 

 

 

mailto:k.tomalamasny@gmail.com
mailto:u.mrowiec@wp.pl


 

                  

 
JP 21 KOSTUCHNA 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca  Kontakt Skrócony opis zadania 
 

Lokalizacja 
 

 

Wykonanie oświetlenia 
(postawienie latarni) na ulicy 

Bażantów pomiędzy 
 osiedlami Bażantowo 
 a osiedlem Murapol 

Dawid 
Kamiński 

 
dawidkaminski@vp.pl 

 

 
Postawienie 12 latarni na ulicy Bażantów będzie kontynuacją 
oświetlenia ciągnącego się od osiedla Bażantowo do osiedla 
Murapol. W tej chwili przemierzając ten odcinek - szczegól-
nie wieczorem lub nocą - odczuwa się dyskomfort i brak po-
czucia bezpieczeństwa. Na odcinku tym brak jest zabudowań 
i potęguje to strefę ciemności. Jest to problem zarówno dla 
pieszych, jak i dla kierowców. Jest to główna droga, pozba-
wiona światła, łącząca trzy osiedla ze sobą - Bażantowo, Mu-
rapol, Odrodzenia. 
 

ul. Bażantów 

 

 
Doposażenie klas lekcyjnych 

I-III w nowoczesne meble 
i sprzęt multimedialny 

w formie tablic interaktywnych 
i sprzęt ICT 

 

Łukasz 
Jakóbiński 

 
603 943 561 

ljakobinski@interia.pl 
 

Szkoła nowoczesnych technologii - doposażenie pomieszczeń 
klasowych w sprzęt multimedialny w formie tablic interak-
tywnych i sprzęt ICT oraz nowoczesne meble. 

Szkoła Podstawowa nr 29 
ul. Lepszego 2 

 

 

mailto:dawidkaminski@vp.pl
mailto:ljakobinski@interia.pl


 

                  

 
Budowa wybiegu dla psów dla 

Osiedla Bażantów,  
Mała Skandynawia, 

Odrodzenia, Murapol 
 

Ewa 
Radziszewska 

 
mamaria@poczta.onet.pl 

 

Budowa wybiegu dla psów dla Osiedla Bażantów, Murapol, 
Mała Skandynawia, Odrodzenia. 

Teren pomiędzy ul. Głuszców 
 a ul. Bażantów 

 

 
Budowa strefy rekreacji 

dla dzieci i młodzieży 
z placem zabaw, mini boiskiem 

i siłownią zewnętrzną 
przy ul. Leszczynowej 

 

Szymon 
Kurdziel 

 
605 368 63 

szymon.k@ym.pl 
 

Strefa rekreacji dla dzieci i młodzieży, w skład której wcho-
dzą: 
- mini boisko z nawierzchnią poliuretanową do gry w koszy-
kówkę i piłkę nożną - wymiar 16x25m 
- plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych 
- siłownia zewnętrzna. 

ul. Leszczynowa 

 

 
Montaż sygnalizacji świetlnej 
"na żądanie" na przejściu dla 

pieszych na skrzyżowaniu ulic: 
Sz. Szeregów i Maków 

 

Aleksandra 
Działach 

 
totome@interia.pl 

 

Montaż sygnalizacji świetlnej "na żądanie" na przejściu dla 
pieszych na skrzyżowaniu ulic: Sz. Szeregów i Maków w celu 
poprawy bezpieczeństwa pieszych. 

ul. Szarych Szeregów 
w rejonie 78-75a 

 

 

mailto:mamaria@poczta.onet.pl
mailto:szymon.k@ym.pl
mailto:totome@interia.pl


 

                  

Muzyczny Festyn na Wakacje 
- Kostuchna 2016 

Rita 
Pawłowska 

 
506 059 161 

rita.mysza@gazeta.pl 
 
 

 
Projekt zakłada wykorzystanie istniejącego już potencjału 
kulturalnego w Kostuchnie i przedstawienie go wszystkim 
mieszkańcom dzielnicy. Organizujemy imprezę środowi-
skową, której zadaniem jest międzypokoleniowa integracja 
i wspólne świętowanie obchodów 70-lecia Zespołu Szkół nr 4 
im. Tomasza Klenczara. Zapraszamy do wspólnej zabawy na 
koncercie zespołu o ugruntowanej pozycji na rynku muzycz-
nym. Zakładamy też zaproszenie zespołu związanego ze 
scena lokalną, a przed gwiazdami wieczoru swoją twórczość 
prezentowałyby młode składy z Kostuchny i okolic. Planu-
jemy termin festynu na czerwiec 2016 - przy dobrej pogodzie 
i dobrym śląskim jedzeniu podsumujemy rok szkolny 2016. 
Rozegramy mecze siatkówki i piłki nożnej. Projekt festiwalu 
ma również przed sobą spore możliwości w kwestii przy-
szłego rozwoju oraz zapisanie się na stałe w kalendarzu im-
prez Kostuchny jako muzyczne świętowanie zakończenia 
roku szkolnego. 
 

ul. T. Boya-Żeleńskiego 96 

 

Przebudowa drogi i parkingu 
przy budynku wielorodzinnym 

ul. T. B. Żeleńskiego 103 

Kazimierz 
Kasprzak 

32 209 45 04 

 
Rewitalizacja terenu przy budynku B. Żeleńskiego 103 polega 
na odsunięciu drogi i miejsc postojowych od okien budynku 
wielorodzinnego i placu zabaw. Realizacja tego zadania po-
zwoli na ekologiczne spędzanie czasu wolnego na ławeczkach 
przed budynkiem, a co najważniejsze na bezpieczny wypo-
czynek dzieci na placu zabaw, przy którym w chwili obecnej 
parkują samochody. Zlikwiduje błotne kałuże na drodze, 
która znajduje się przy budynku w odległości 1,5m od okien 
budynku. Podniesie walory estetyczne terenu. 
 

ul. T.B. Żeleńskiego 103 
(w okolicy dawny "REMAG") 

 

mailto:rita.mysza@gazeta.pl


 

                  

Sfinansowanie działań na rzecz 
edukacji regionalnej 

"Śląsk - jestem dumny" 
przeznaczone dla uczniów 

i absolwentów  
Gimnazjum nr 18 

im. Józefa Nowary 
jako organizatora projektu 

Gabriela 
Przyłucka 

32 20 29 114 

 
Naszym zadaniem, w czasach ogólnej globalizacji jest przeka-
zanie młodemu pokoleniu i społeczności lokalnej całej spu-
ścizny przodków. Szczególnie ważnym zadaniem jest wypo-
sażenie młodego pokolenia w szeroki zasób wiedzy o wła-
snym regionie obejmujący wiele dziedzin: kulturową, histo-
ryczną, geograficzną, społeczną. Działania na rzecz edukacji 
regionalnej "Śląsk - jestem dumny" adresowane są do środo-
wiska szkolnego Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary jako or-
ganizatora. Zdobycie odznaki "Znam Katowice", "Krajoznaw-
czej Odznaki Górnośląskiej", uczestniczenie w lekcjach gwary 
śląskiej i śpiewu, warsztatach twórczości ludowej i spotkań 
z ciekawymi ludźmi, również mieszkańcami dzielnicy Ko-
stuchna, stwarza możliwość wzbogacania przez uczestników 
szeroko pojętej wiedzy na temat własnego regionu. Uczy po-
szanowania własnego dziedzictwa kulturowego, tradycji, lu-
dzi z nim związanych. Organizowanie konkursów o tematyce 
regionalnej, plenerów fotograficznych imprez środowisko-
wych pozwoli zaprezentować region innym. Realizacja pro-
jektu - otwartość szkoły, współpraca z rodzicami z szeroko 
pojętym środowiskiem lokalnym ukształtuje postawy patrio-
tyzmu lokalnego, postawy otwartości wobec świata i ludzi. 
 

Gimnazjum nr 18 
ul. Wantuły 11 

 

 
Zakup nowości książkowych 

+ wymiana wykładziny 
 podłogowej o wysokiej klasie 

ścieralności 
 

Marta 
Bywalec 

 
691 952 289 

m.bywalec@o2.pl 
 

Zakup nowości książkowych, wymiana bardzo zniszczonej 
wykładziny podłogowej w lokalu biblioteki. 

 Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia 27 

ul. Szarych Szeregów 62 

 

 

mailto:m.bywalec@o2.pl


 

                  

 

Remont Izby Regionalnej 
 w Gimnazjum nr 18 

 w Katowicach 

Gabriela 
Przyłucka 

32 20 29 114 

 
"Izba regionalna" stwarza możliwość wzbogacania przez 
uczniów i mieszkańców szeroko pojętej wiedzy na temat wła-
snego regionu. Uczy poszanowania własnego dziedzictwa 
kulturowego, tradycji, ludzi z nim związanych. Pozwoli zgro-
madzić, i zachować pamiątki po przodkach a treści w nich za-
warte ułatwiają zrozumienie własnego regionu i stworzą 
możliwość zaprezentowania regionu innym. Izba będzie 
miejscem dostępnym dla szeroko pojętego środowiska szkol-
nego Gimnazjum nr 18 im Józefa Nowary w Katowicach 
 

Gimnazjum nr 18 
im. Józefa Nowary 

ul. Wantuły 11 

 

Przebudowa 
 ulicy Tymiankowej 

Grzegorz 
Bar 

brak 

 
Ulica Tymiankowa od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do 
wysokości budynku Tymiankowa 3 jest ulicą miejską o na-
wierzchni asfaltowej. Część ul. Tymiankowej od wysokości 
budynku nr 3 do placu manewrowego na końcu ulicy w rejo-
nie budynku Tymiankowa 61 ma natomiast charakter drogi 
gruntowej a jej stan techniczny wykazuje znaczący stopień 
zużycia. Z ulicy Tymiankowej korzystają nie tylko mieszkańcy 
- kilkadziesiąt rodzin ale również liczni mieszkańcy dzielnicy, 
którzy spędzają w tej części dzielnicy swój czas wolny, użyt-
kując tę ul. do komunikacji jako dojazd do lasu, lub jako trakt 
pieszo-spacerowy naturalnie łączący się z siecią dróg leśnych 
wykorzystywanych do biegania, spacerów, nordic-walking, 
jazdy na rowerze, jazdy konnej. W ramach zadania proponu-
jemy przebudowę wskazanej części ul. Tymiankowej z ulicy 
gruntowej do nawierzchni z asfaltobetonu wraz z placem ma-
newrowym na jej zakończeniu o przekroju ciągu pieszo-jezd-
nego. 
 

ul. Tymiankowa od nr 3 do nr 61 

 



 

                  

 
JP 22 PODLESIE 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca  Kontakt Skrócony opis zadania 
 

Lokalizacja 
 

 

 
Remont, modernizacja 

i zmiana organizacji ruchu 
na parkingu przy ulicy 

Trojoka/Michałowskiego 
w Katowicach - Podlesiu 

 

Marcin 
Matuszyński 

668 107 683 
Modernizacja istniejącego parkingu przy ulicy 
Trojoka/Michałowskiego. 

ul. Trojoka/Michałowskiego 

 

Ścieżka zdrowia dla dzieci 
przy placu zabaw 

na ulicy Uniczowskiej 
w Katowicach-Podlesiu 

Jacek 
Szymik 

-Kozaczko 
503 133 461 

Wykonanie ścieżki zdrowia dla dzieci, składającej się z 6 urzą-
dzeń, jako uzupełnienie istniejącego placu zabaw przy ulicy 
Uniczowskiej w Katowicach-Podlesiu. 

ul. Uniczowska 36 

 

Multimedialna i nowoczesna 
biblioteka w szkole 

Anna 
Gawliczek 

 
 607 240 314 

anngaw72@interia.pl 
 

 
Sprzęt multimedialny czyli wzbogacenie oferty zajęć pozalek-
cyjnych, ciekawe i bezpieczne formy zagospodarowania 
przerw śródlekcyjnych. Wymiana zużytego sprzętu na nowy, 
funkcjonalny, atrakcyjny i bezpieczny dla ucznia - czytelnika. 
Sprzęt nagłaśniający do organizowania imprez plenerowych, 
a także cyklicznych imprez organizowanych przez szkołę. 
 

Szkoła Podstawowa nr 21 
 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Karola Miarki 
ul. Malczewskiego 1 

mailto:anngaw72@interia.pl


 

                  

Klub Podróżnika "Rajza" 
przy MDK Południe 

w Katowicach, 
Filia nr 4 w Podlesiu 

Beata 
Kliś 

 
733 694 603 

klub.rajza@gmail.com 
 

 
Założenie KLUBU PODRÓŻNIKA "RAJZA" przy MDK Południe 
w Katowicach, w Podlesiu. Ma skupiać miłośników podróży 
krajowych i zagranicznych w różnym wieku, którzy będą mo-
gli dzielić się swoimi wrażeniami i wskazówkami z wyjazdów. 
W ramach działań tych będą odbywały się ciekawe spotka-
nia: 
- SLAJDOWISKA (prezentacje slajdów, relacje z podróży ce-
lem poznania historii, kultury, Zabytków, krajobrazów odwie-
dzanych krajów) 
- spotkania z zaproszonymi podróżnikami 
- koncerty muzyczne (muzyka różnych stron świata i regio-
nów Polski) 
- wieczory kulinarne (degustacja potraw różnych państw) 
podróżnicze spotkania filmowe (prelekcje filmów krajoznaw-
czych) 
- CZYTELNIADA PODRÓŻNIKA (wymiana przewodników, map, 
książek podróżniczych, rozmówek językowych, prezentacje 
wydawnictw podróżniczych) 
- wystawy FOTO (zdjęcia z wyjazdów) 
- warsztaty artystyczne (wykonywanie rękodzieła - inspiracje 
z Polski i zagranicy) 
- wycieczki rowerowe po okolicy (poznawanie walorów tury-
stycznych regionu) 
- pikniki (ognisko-grill po zakończeniu wycieczki rowerowej). 
 

Miejski Dom Kultury 
Południe 

Filia nr 4 w Podlesiu 
ul. Sołtysia 25 

 

Ułożenie chodnika przy ulicy 
Armii Krajowej 409, 411, 413 

Anna 
Chrząścik 

 
514 397 798 

chrzascik.anna@gmail.com 
 

 
Ułożenie chodnika wzdłuż ulicy Armii Krajowej przy nume-
rach 409, 411, 413 pomiędzy przejściem dla pieszych przy 
przystanku Podlesie Strzelnica, a bramą wejściową do osiedla 
Konwaliowa Dolina. 
 

ul. Armii Krajowej 409, 411, 413 

 

mailto:klub.rajza@gmail.com
mailto:chrzascik.anna@gmail.com


 

                  

Budowa placu zabaw 
w dzielnicy Podlesie 

Anna 
Chrząścik 

514 397 798 
chrzascik.anna@gmail.com 

 
Wykonanie placu zabaw przy ulicy Kwiatów Polskich, w skład 
którego wchodzić będą m.in.: huśtawki dla dzieci młodszych 
i starszych, huśtawka wagowa oraz huśtawka gniazdo, duży 
zestaw zabawowy (zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, po-
mosty, ścianka linowa), karuzela, sprężynowce, a także ele-
menty małej architektury, takie jak ławki, kosze oraz stojaki 
na rowery. 
 

ul. Kwiatów Polskich 

 

 
Zakup audiobooków 

dla Filii nr 28  
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach, 
ul. Uniczowska 36 

 

Mariusz 
Lipiński 

 
695 111 965 

lipek5-65@o2.pl 
 

Zakup audiobooków dla Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Katowicach, ul. Uniczowska 36. Posiadanie audioboo-
ków przez Filię pozwoli na kontakt z literaturą nie tylko oso-
bom zdrowym, ale również starszym i posiadającym dysfunk-
cje wzroku. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 28 

ul. Uniczowska 36 

 

 
Zakup konsoli 

XBOX ONE 500 GB + SENSOR 
KINECT dla filii nr 28 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 
w Katowicach 

przy ul. Uniczowskiej 36 
 

Szymon 
Ryszka 

 
510 109 549 

szymster7@interia.pl 
 

Zakup konsoli XBOX One do Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Katowicach przy ul. Uniczowskiej 36. Zakup wzbo-
gaci ofertę biblioteki, przyciągnie dzieci i młodzież, pozwoli 
mieszkańcom na naukę oraz zabawę jak i uatrakcyjni czas 
spędzony w filii. 

Miejska Biblioteka  
Filia nr 28 

ul. Uniczowska 36 

 

mailto:chrzascik.anna@gmail.com
mailto:lipek5-65@o2.pl
mailto:szymster7@interia.pl


 

                  

 
Zakup nowych książek  

dla Filii nr 28 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach,  
przy ul. Uniczowskiej 36 

 

Barbara 
Róg-Ryszka 

 
507 831 329 

ryszbar@interia.pl 
 

 
Zakup nowych książek do Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Katowicach, przy ul. Uniczowskiej 36 w Katowi-
cach. Zakup wzbogaci ofertę filii. Pozwoli mieszkańcom na 
korzystanie z zasobów biblioteki zgodnie ze standardami, ja-
kich oczekujemy od biblioteki zlokalizowanej w dużym, woje-
wódzkim mieście. 
 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 28 

ul. Uniczowska 36 

 

 
Budowa chodnika 
wraz z barierkami 

pod mostem kolejowym 
na ulicy Uniczowskiej 

w Katowicach Podlesiu 
 

Robert 
Hubicki 

600 214 367 
Budowa chodnika wraz z barierkami pod mostem kolejowym 
na ulicy Uniczowskiej w Katowicach Podlesiu. 

Most kolejowy 
 ul. Uniczowska 

 

 

 

mailto:ryszbar@interia.pl

