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Zakończyliśmy duże, prestiżowe inwestycje w centrum miasta

• Nowa siedziba NOSPR

• Międzynarodowe 

Centrum Kongresowe

• Muzeum Śląskie 

• Rynek w Katowicach



Katowice - gospodarczym liderem regionu

5. miejsce wśród miast europejskich

z najlepszymi strategiami przyciągania 

zagranicznych inwestycji bezpośrednich

wg rankingu FDI Financial Times (marzec 2016)

5. miejsce na liście najatrakcyjniejszych miast dla 

biznesu w Polsce

wg rankingu FORBES (czerwiec 2015 r.)



Katowice – miasto spotkań, wydarzeń sportowych i kongresów

Intel Extreme Masters 2016 r.
113 000 widzów i kolejna edycja w 2017 roku

Miasto Gospodarz finałów Mistrzostw Europy
w Piłce Ręcznej w 2016 roku
32 000 kibiców w hali Spodka  

Mistrzostwa Świata w Hokeju
na Lodzie Mężczyzn Dywizji 1 A 2016 

Europejski Kongres Gospodarczy
najważniejsza impreza biznesowa
w Europie Centralnej (7,5 tys. osób)

CEV Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej
Mężczyzn 2017 (w Katowicach I i II faza)

Plany budowy stadionu miejskiego



Katowice – Miasto Muzyki UNESCO

Katowice – miasto kultowych festiwali
• OFF Festival
• Tauron Nowa Muzyka 
• Rawa Blues Festival i inne 

NOSPR – olbrzymi sukces frekwencyjny,
266 wydarzeń w 2015 roku

Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki 
• zmiana wizerunku miasta
• kultura jako dźwignia dla gospodarki i nauki 

Targi Muzyki Świata WOMEX 2017



Umowa z mieszkańcami Katowic



• 20 milionów złotych na budżet 

obywatelski

• Otwarcie Centrum Organizacji 

Pozarządowych

i powołanie pełnomocnika                                                                              

ds. organizacji pozarządowych

• Czyste Powietrze i Metropolia (priorytety 

regionalne), 10 x 10 mln 

Realizacja umowy z mieszkańcami

• Budowa trzech basenów

• Rozwój sieci komunikacyjnej:

„Katowice na rowery”,

Strefa 30, tramwaj na południe



Budżet Obywatelski 2015    

I EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:
• kwota przeznaczona dla dzielnicy 229 089 zł
• 3 projekty wybrane przez mieszkańców 

w głosowaniu

Siłownia na świeżym powietrzu
w dzielnicy Zarzecze – 56 227,80 zł

Rowerowy plac zabaw
Katowice – Zarzecze – 121 299,49 zł

Plac zabaw w cieniu – Zarzecze – 8 270,34 zł

WSZYSTKIE ZADANIA ZOSTAŁY ZREALIZOWANE

Plac zabaw w cieniu przy MDK „Południe” filia w Zarzeczu

Siłownia na świeżym powietrzu przy MDK „Południe” filia w Zarzeczu



II EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:
• kwota przeznaczona dla dzielnicy 392 645 zł
• 3 projekty wybrane przez mieszkańców 

w głosowaniu

Zmiana nawierzchni boiska z asfaltowego na nawierzchnię
poliuretanową, wymiana siatek i pomalowanie bramek
– 194 340,00 zł

Budowa chodnika w pasie drogowym –
ul. Gen. Grota – Roweckiego – 90 000,00 zł

Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się!  – 17 100,00 zł

WSZYSTKIE ZADANIA ZOSTAŁY ZREALIZOWANE

Budżet Obywatelski 2016

Boisko na terenie MDK „Południe” filia w Zarzeczu



Budżet Obywatelski 2017

III EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:
• kwota przeznaczona dla dzielnicy 439 549 zł
• 5 projektów wybranych przez mieszkańców 

w głosowaniu

Budowa chodnika w pasie drogi – ul. Gen. Grota – Roweckiego w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych
na odcinku: od skrzyżowania z ulicą Kopaniny Lewe do przystanku autobusowego „Zarzecze – Węgorzy”
w kierunku Katowic – 49 000,00 zł

Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Grota – Roweckiego
z ulicą Kopaniny Lewe – 286 000,00 zł

„Z kijkami po zdrowie” – 24 800,00 zł

Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się! c.d. – 34 600,00 zł

Szeroko pojęte działania na rzecz integracji środowisk przeznaczone dla młodzieży i mieszkańców
dzielnicy Zarzecze w tym emerytów, rencistów i gospodynie domowe – 43 000,00 zł

W jednostce pomocniczej Zarzecze do głosowania uprawnionych było 2 471 mieszkańców. 
W głosowaniu wzięło udział 221 spośród nich, co dało frekwencję na poziomie 10,90%.



Dzieje się w Zarzeczu

Zadania zrealizowane w latach 2015 – 2016:
• Ustawienie 4 tablic informacyjnych w dzielnicy do dyspozycji mieszkańców 
• Wprowadzone zostały lustra drogowe m.in. na skrzyżowaniu ulicy Kamińskiej – Szarotek oraz Kamińskiej-Kanałowej
• Montaż 8 ławek na przystankach w dzielnicy 
• Naprawa nawierzchni jezdni m.in. na ulicach: Kanałowa, Sandacza, Stabika, Sielawy, Leszczy
• Wprowadzono wydłużenie części kursów linii 937 z Zarzecza (od pętli w rejonie ulic Owsianej, Kościuszki i Pstrągowej)

do Panewnik z obsługą przystanków „Panewniki Owsiana” i „Panewniki Skrzyżowanie” w rejonie skrzyżowania ulic
Panewnickiej i Owsianej

• Budowa przejścia dla pieszych na ulicach Gen. Grota Roweckiego i Kamińskiej
• Zakończenie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady w Katowicach”, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej, drogi wraz
z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od istniejącej ul. Karasiowej do ul. Kaskady

Plany: 
• „Budowa drogi łączącej ul. Kaskady z ul. Grota Roweckiego – I etap” w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Kaskady i ul. Grota Roweckiego w Katowicach”
• „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach” – planuje się opracowanie

dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wykupem gruntów
• „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej” – planuje się zakończenie opracowania

dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wykupem gruntów



Dziękuję za uwagę
Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice
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