
 

Budżet Obywatelski w Katowicach na rok 2015 

Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych, które zostaną poddane pod głosowanie 

 

Lp. ID 

zadania 

Tytuł Koszt 

szacunkowy 

Koszt 

rzeczywisty 

Opis zadania 

ŚRÓDMIEŚCIE 

1 1/1/2014 Biblioteka dla wszystkich – 
niewidomi też czytają 

45 150,00zł 45 150,00zł Dofinansowanie biblioteki – Filii nr 1 z oddziałem książki mówionej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach ul. Ligonia 7: zakup nowości książkowych, 
wydawnictw z dużym drukiem, audiobooków, czytaków oraz komputera ze 
specjalnym oprogramowaniem przystosowanym dla osób niewidomych. Projekt 
ma na celu szerzenie czytelnictwa wśród osób widzących i niewidomych. 

2 3/1/2014 Remont ogródka przy 
ul. Podgórnej 5 i 7 

45  000,00zł 45  000,00zł Remont ogródka przy ul. Podgórnej 5 i 7. Planuje się uporządkowanie zieleni 
i nowe nasadzenia, remont nawierzchni i ogrodzenia oraz instalację elementów 
małej architektury. 

3 5/1/2014 Postaw na teraz- zainwestuj  
w przyszłość 

43 100,00zł 43 100,00zł Stawiając na teraz – dajesz szansę młodym ludziom na poszerzenie horyzontów 
i lepszy start w dorosłość. Stawiając na teraz – otwierasz przed swoim miastem 
nowe perspektywy. Stawiając na teraz inwestujesz w przyszłość Katowic, bo to 
młode pokolenia będą ją kształtować. 

4 6/1/2014 Zakup nowych książek dla Filii 
nr 4 MBP w Katowicach przy 

ul. Poniatowskiego 14 

10 000,00zł 10 000,00zł Zakup nowych książek dla Filii nr4 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14. Zakup wzbogaci ofertę filii. Pozwoli 
mieszkańcom na korzystanie z większej liczby nowości wydawniczych, zgodnie 
ze standardami, jakich oczekujemy od biblioteki zlokalizowanej w dużym, 
wojewódzkim mieście. 

5 7/1/2014 Zakup nowych książek dla Filii 
nr 30 MBP w Katowicach przy 

ul. Rybnickiej 11 

20 000,00zł 20 000,00zł Zakup nowych książek dla Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach przy ul. Rybnickiej 11. Zakup wzbogaci ofertę filii. Pozwoli 
mieszkańcom na korzystanie z większej liczby nowości wydawniczych, zgodnie 
ze standardami, jakich oczekujemy od biblioteki zlokalizowanej w dużym, 
wojewódzkim mieście. 

 

 

 



6 9/1/2014 Rewitalizacja Pl. Kardynała 
Augusta Hlonda z modernizacją 

placu zabaw 

770 000,00zł 770 000,00zł Rewitalizacja Placu Kardynała Augusta Hlonda. 

7 12/1/2014 Wandaloodporne kosze na śmieci 40 000,00zł 40 000,00zł Miasto Katowice stać na to, aby były miejscem estetycznym. Plastikowe, brudne, 
stopione kosze nie powinny być wizytówką stolicy metropolii. Postawmy  
w centralnych punktach miasta solidne, estetyczne i odporne na zniszczenie kosze 
na śmieci. 

8 16/1/2014 Budowa ścieżki zdrowia dla 
seniorów 

129 851,00zł 200 000,00zł Zamierzenie budowlane realizowane będzie jako STREFA FITNESS i rekreacji dla 
użytkowników – Mieszkańców Śródmieścia Katowic, w tym Osiedla Gwiazdy 
i rejonu ulic: Szkolna, Bankowa, Uniwersytecka, Piaskowa, Moniuszki,  
al. Korfantego. Teren przewidziany pod lokalizację siłowni zewnętrznej będzie 
ogrodzony, oświetlony oraz wyposażony w monitoring. 

9 17/1/2014 Rewitalizacja i przywrócenie 
mieszkańcom podwórka między 
ulicami Adamskiego i Koszarową 

745 000,00zł 750 000,00zł Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy zdecydowali, że podwórko pomiędzy 
budynkami przy ul. Koszarowej i Adamskiego powinno służyć sąsiedzkiej integracji. 
Są już pieniądze na plac zabaw, który przyda się dzieciom, ale też 
rodzicom i dziadkom z całej dzielnicy. Potrzeba jeszcze środków na: proste chodniki 
i drogi, podjazdy dla wózków, stojaki na rowery, ławki, estetyczne śmietniki, 
uporządkowanie zieleni i nowe oświetlenie. 

10 20/1/2014 System parkingów rowerowych  
w centrum Katowic 

35 000,00zł 70 000,00zł Sieć parkingów rowerowych w najważniejszych punktach centrum Katowic. 

11 21/1/2014 Siłownia na wolnym powietrzu 
na Placu Augusta Hlonda 

39 513,75zł 70 000,00zł Celem zadania jest budowa pięcioelementowej siłowni na Placu Augusta Hlonda  
w Katowicach. 

12 22/1/2014 Wybieg dla psów na Placu 
Andrzeja 

55 000,00zł 55 000,00zł Budowa wzdłuż muru aresztu przy Placu Andrzeja zamkniętego wybiegu dla psów. 

13 24/1/2014 Utwardzenie ścieżek w Parku 
Powstańców Śląskich 

154 000,00zł 154 000,00zł Zbudowanie chodników na miejscu wychodzonych przez ludzi ziemnych ścieżek. 

14 26/1/2014 Siłownia na wolnym powietrzu 
na Placu Andrzeja 

32  125,00zł 70  000,00zł Zadanie zakłada budowę siłowni na świeżym powietrzu w sąsiedztwie placu zabaw 
na Placu Andrzeja w Katowicach. 

ZAŁĘSKA HAŁDA – BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA 

15 2/2/2014 Skwerek na Orkana 17 220,00zł 17 220,00zł Założenie skwerku z ławkami i klombem dla okolicznych mieszkańców oraz 
pobliskiego domu opieki seniora. 

 

 



16 3/2/2014 Zakup sprzętu multimedialnego 
zgodnego z nowoczesnymi 

standardami kształcenia dzieci  
i dorosłych dla Filii nr 32 

Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach, przy 

ul. Grzyśki 19a 

20 000,00zł 20 000,00zł Zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna, laptop wraz z 
potrzebnym oprogramowaniem) do filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach, przy ul. Grzyśki 19a w Katowicach. Sprzęt wzbogaci ofertę filii. 
Pozwoli na organizację zajęć dla dzieci oraz spotkań autorskich, czy innych 
przedsięwzięć na poziomie zgodnym ze standardami nowoczesnej biblioteki. 

17 4/2/2014 Zakup nowych książek  
i audiobooków dla Filii nr 32 

Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach przy ul. Grzyśki 19a 

20 000,00zł 20 000,00zł Zakup nowych książek dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
przy ul. Grzyśki 19a. Zakup wzbogaci ofertę filii. Pozwoli mieszkańcom na 
korzystanie z większej liczby nowości wydawniczych, zgodnie ze standardami, 
jakich oczekujemy od biblioteki zlokalizowanej w dużym, wojewódzkim mieście. 

18 5/2/2014 Zakup profesjonalnego sprzętu 
nagłaśniającego dla Filii nr 32 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Katowicach przy ul. Grzyśki 19a 

15 200,00zł 7 000,00zł Zakup scenicznego sprzętu nagłaśniającego dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach, ul. Grzyśki 19 a. Zauważamy, że w naszej filii brakuje 
profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego, co uniemożliwia organizowanie 
koncertów, spotkań autorskich, wykładów, prelekcji, warsztatów. Zestaw sprzętów 
(kolumna na statywie ze wzmacniaczem – szt.2, subwoofer, mikrofon na statywie, 
mikrofon bezprzewodowy, konsola) stałby się również odpowiednią oprawą dla 
imprez plenerowych organizowanych przez bibliotekę. 

19 6/2/2014 Dofinansowanie Klubu Seniora 93 000,00zł 63 000,00zł Dofinansowanie Klubu Seniora w celu polepszenia jakości usług świadczonych 
względem osób starszych. 

20 9/2/2014 Wymiana – remont chodnika 
przy ulicy Grzyśki nr 1-11 

39 000,00zł 39 000,00zł Wymiana zniszczonego, z wybrzuszeniami – nierównościami chodnika na nowe 
kostki brukowe – chodnikowe na odcinku około 160 mb – 280m2. 

21 12/2/2014 Ulica Rolna – enklawa zieleni 57 000,00zł 65 000,00zł Chcemy by wzdłuż ul. Rolnej nie rosły chaszcze  a były zadbane trawniki, 
różnorodne krzewy i wiele kolorowo kwitnących drzew. Niech ulica ta umila dojście 
do sklepu czy domu. 

22 13/2/2014 Skwer Kwitnących Głogów 
na rogu ul. Rolnej i Hetmańskiej 

125 000,00zł 125 000,00zł Inicjatywa zamiany betonowego placu w kwitnący zielony skwer umilający zakupy 
w okolicy skrzyżowania Rolna/Hetmańska. W tym miejscu zasadzimy piękne 
kwitnące głogi w otoczeniu trawy i ozdobnych krzewów. Nie będziemy instalować 
ławek, bo to nie miejsce do picia piwa. 

23 14/2/2014 Ulica Rolna bezpieczna dla 
pieszych 

400 000,00zł 430 000,00zł Chcemy w znaczący sposób poprawić bezpieczeństwo pieszych na ul. Rolnej. Nowe 
i lepiej oznakowane przejście dla pieszych, progi zwalniające oraz radar 
ostrzegający o przekroczeniu prędkości poprawią bezpieczeństwo dojścia dzieci do 
szkoły oraz dojścia do sklepu, domu czy przystanku autobusowego. 
 
 



24 18/2/2014 Budowa placu zabaw – „Dzielnica 
Załęska Hałda” 

200 000,00zł 350 000,00zł Wybudowanie Placu Zabaw w dzielnicy Załęska Hałda przyczyni się do 
prawidłowego rozwoju dzieci, które nie mają gdzie się bawić. Ulica nie jest 
miejscem do zabawy! 

ZAWODZIE 

25 1/3/2014 Siłownia plenerowa fitness „Pod 
chmurką” 

56 000,00zł 56 000,00zł Zadanie ma polegać na utwardzeniu terenu oraz zamontowaniu czterech urządzeń 
typu „Steper”, „Atlas” itp. Ewentualne ogrodzenie tego miejsca. 

26 2/3/2014 Ławeczka seniora 11 000,00zł 11 000,00zł Alejka spacerowo – rowerowa tzw. „alejka zdrowia” dla osób młodych i starszych, 
poza terenem zabudowanym. Z obu stron alejki pas zieleni. 

27 4/3/2014 Zakup nowości książkowych dla 
Filii nr 31 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach, przy 

ul. Marcinkowskiego 13. 

20 000,00zł 20 000,00zł Zakup nowych książek dla Filii nr 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 13. Zakup wzbogaci ofertę filii  
i spowoduje wzrost czytelnictwa. 

28 5/3/2014 Zakup nowych książek  
i audiobooków dla Filii 24 

Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach przy 

ul. Roździeńskiego 88a 

20 000,00zł 20 000,00zł Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 88a w Katowicach. Filia dysponuje 
niewielkim księgozbiorem i korzystając z niego systematycznie i od dłuższego 
czasu, liczymy przede wszystkim na zakupy nowych tytułów. Zakup nowych książek  
i audiobooków wzbogaci ofertę filii. 

29 8/3/2014 Kraina integracji pokoleń – plac 
zabaw i rekreacji 

399 927,00zł 430 000,00 zł Kraina integracji pokoleń – plac zabaw i rekreacji. Inwestycja przewiduje budowę 
placu zabaw oraz rekreacji, który posłuży wszystkim mieszkańcom osiedla. Teren 
przewidziany pod lokalizację placu zabaw będzie ogrodzony oraz wyposażony  
w monitoring. 

OS. PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC 

30 1/4/2014 Zakup nowych książek dla Filii nr 
23 Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Katowicach przy 
ul. Paderewskiego 65 

20 000,00zł 20 000,00zł Zakup nowych książek do Filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach, przy ul. Paderewskiego 65 w Katowicach. Zakup wzbogaci ofertę 
filii. Pozwoli mieszkańcom na korzystanie z większej ilości nowości wydawniczych, 
zgodnie ze standardami, jakich oczekujemy od biblioteki zlokalizowanej  
w dużym, wojewódzkim mieście. 

 

 

 

 

 

 



31 5/4/2014 Bezpieczne dziecko w Parku 
„Dolina Trzech Stawów” 

370 000,00zł 370 000,00zł Celem zadania jest stworzenie alejki spacerowej dla dzieci i innych pieszych -
bezpiecznego przejścia z placu zabaw do dalszej części parku – w Dolinie Trzech 
Stawów od strony os. Paderewskiego (tył Lidla) do stawu z przystanią kajakową. 
Budowa alejki parkowej przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, w pobliżu placu 
zabaw sprawi, że opiekunowie wreszcie będą mogli uwolnić swoje maluchy  
z wózków i pozwolić im samodzielnie i bezpiecznie przemieścić się do dalszej części 
parku. Drugim elementem zadania jest odwrócenie ławek w stronę alejki, by 
można z nich było korzystać podczas spaceru, a także ustawienie na obu końcach 
nowej alejki palików – naturalnych ‘hamulców’ oraz znaków informujących  
o przeznaczeniu alejki. 

32 8/4/2014 Park rozrywki dla psów na Dolinie 
Trzech Stawów 

110 000,00 zł 110 000,00 zł Budowa wybiegu dla psów z torem przeszkód w pobliżu Doliny Trzech Stawów. 

  BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA – OS. ZGRZEBNIOKA 

33 1/5/2014 Zwiększenie atrakcyjności 
Filii nr 8 (Brynów) Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 
w Katowicach 

10 000,00zł 10 000,00zł Celem podjętego działania jest zakup nowości książkowych dla Filii nr 8 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach Brynowie. Uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej 
wpłynie na większe zainteresowanie jej zbiorami, co znajdzie bezpośrednie 
przełożenie na rozwój osobisty jej mieszkańców. Powiększenie księgozbioru 
przyciągnie nowych czytelników i zapewni im ciekawą ofertę kulturalną.  

34 3/5/2014 Budowa publicznych miejsc 
postojowych w pasie drogowym 

ul. Ceglanej w Katowicach-
Brynowie 

310 000,00zł 310 000,00zł Rozbudowa przyulicznych miejsc parkingowych przy ul. Ceglanej. 

  LIGOTA-PANEWNIKI 

35 1/6/2014 Budowa podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych do lokalu 

Poczty Polskiej w budynku przy 
ul. Słupskiej 1 w Katowicach - 

Ligocie 

40 000,00zł 40 000,00zł Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej 
w budynku przy ul. Słupskiej 1 w Katowicach – Ligocie. 

36 2/6/2014 Odwodnienie ul. Panewnickiej od 
numeru 319 do numeru 325 oraz 

przeprowadzenie remontu 
chodnika przy wyżej 

wymienionych posesjach 

50 000,00zł 200 000,00zł Odwodnienie ulicy i remont chodnika przy ul. Panewnickiej od nr 319 do nr 325. 
Wykonanie studzienek odwadniających. Ułożenie nowej kostki brukowej. 

37 3/6/2014 Ułożenie chodnika przy 
ul. Zadole 24-26 

7 000,00zł 7 000,00zł Ułożenie chodnika przy ul. Zadole 24-26. 



38 4/6/2014 Fit Parki – SIŁOWNIE 
ZEWNĘTRZNE. Realizacja 6 Fit-

Parków na terenie Ligoty 
i Panewnik 

322 000,00zł 400 000,00zł FIT PARKI – SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja 6 Fit-Parków na terenie Ligoty  
i Panewnik. 

39 5/6/2014 Zadaszenie sceny amfiteatru 
w Parku Zadole 

250 000,00zł 250 000,00zł Zadaszenie sceny amfiteatru w Parku Zadole. 

40 6/6/2014 Usytuowanie luster drogowych 
na ulicy Kłodnickiej  

w Katowicach naprzeciw wylotu 
ulic: B.Mierzejewskiego 

(2 wyloty), Z. Cybulskiego, 
T. Kalinowskiego 

 11 000,00zł 11 000,00zł Parkujące na ul. Kłodnickiej samochody powodują, że wyjeżdżający z bocznych ulic 
kierowcy nie widzą pojazdów jadących z lewej strony. Zainstalowanie luster ma za 
zadanie zwiększenie bezpieczeństwa dla pojazdów włączających się do ruchu 
 ul. Kłodnickiej, która należy do jednych z najbardziej ruchliwych ulic w mieście. 

41 7/6/2014 Zakup sprzętu na filię szpitalną – 
laptop wraz z potrzebnym 

oprogramowaniem dla filii nr 34 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Katowicach przy 
ul. Medyków 14  

2 000,00zł 2 000,00zł Zakup nowoczesnego laptopa wraz z potrzebnym oprogramowaniem do filii nr 34 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Medyków 14 w Katowicach. 
Sprzęt wzbogaci ofertę filii, pozwoli korzystać z katalogów na poziomie zgodnym 
ze standardami nowoczesnej biblioteki. 

42 9/6/2014 Zakup sprzętu multimedialnego, 
zgodnego z nowoczesnymi 

standardami kształcenia dzieci  
i dorosłych, dla Filii nr 38 

Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach, przy ul. Medyków 

16 (na terenie Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dzieci)  

20 000,00zł 20 000,00zł Zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna, laptop wraz z 
potrzebnym oprogramowaniem) do filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach, przy ul. Medyków 16 w Katowicach. Sprzęt wzbogaci ofertę filii. 
Pozwoli na organizację zajęć dla dzieci oraz spotkań autorskich, czy innych 
przedsięwzięć na poziomie zgodnym ze standardami nowoczesnej biblioteki.   

43 11/6/2014 Odnowienie alei głogów 14 970,00zł 30 000,00zł Odnowienie drzewostanu charakterystycznego dla Ligoty, tj: odnowienie głogów 
wzdłuż ulicy Pomorskiej i części ulicy Mazowieckiej 

44 12/6/2014 Wybrukowanie ok. 75 mb 
(120 m kw) do tej pory 

niewybrukowanego odcinka 
ścieżki biegnącej wzdłuż Ślepiotki 

pomiędzy budynkami 
Gdańska 18, Gdańska 20 

19 000,00zł 27 000,00zł Wybrukowanie odcinka ścieżki: 
1. Połączy dwa wcześniej wybrukowane odcinki ścieżki biegnącej wzdłuż 

Ślepiotki 
2. Ułatwi przejście od budynku Gdańska 22 do mostu na Ślepiotce oraz od 

placu zabaw do innych budynków przy ulicy Gdańskiej 
3. Upiększy teren. 

 



45 14/6/2014 Czytelniku do dzieła! Kupujemy 
książki dla Filii nr 7 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 
w Katowicach 

17 800,00zł 15 000,00zł Uzupełnienie księgozbioru ligockiej biblioteki o nowości książkowe (szczególnie 
fantastykę, kryminały i romanse), lektury i publikacje naukowe dla studentów. 

46 15/6/2014 Miejsca parkingowe i naprawa 
chodnika przy ulicy 
Zadole 12/14/16/18 

318  850,00zł 318  850,00zł Miejsca parkingowe i remont chodnika przy ulicy Zadole 12/14/16/18. 

47 16/6/2014 Rewitalizacja skweru  
osiedlowego w rejonie 

Kołobrzeska - Świdnicka - 
Zielonogórska 

50 000,00zł 130 000,00zł Odnowienie drzewostanu i trawników, usunięcie krzewów oraz naprawa ścieżek. 
Wykonanie pasów parkingowych wokół skweru. Zainstalowanie oświetlenia 
skweru. 

48 18/6/2014 Sportowa Sobota w Szkole 12 000,00zł 6 000,00zł Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (bezpłatne) z zakresu gier zespołowych. 
Zajęcia przeprowadza wykwalifikowany instruktor, trener, w każdą sobotę w celu 
aktywizacji dzieci i młodzieży. Szkoła nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach). 

49 20/6/2014 Aktywny Senior 25 000,00zł 25 000,00zł Aktywny Senior to cykl wykładów z dietetykiem i zajęć usprawniających  
z instruktorem fitness/ nordic walking dla chętnych osób z Ligoty i Panewnik. 
Zajęcia bezpłatne. 

50 21/6/2014 Montaż stojaków na rowery na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 9 
im. Jana Brzechwy w Katowicach 

2 444,50 8 000,00zł Montaż stojaków rowerowych umożliwi dzieciom przyjeżdżającym do szkoły 
na rowerach zostawienie ich w bezpiecznym, przeznaczonym do tego miejscu. 

51 22/6/2014 Modernizacja szatni w Szkole 
Podstawowej nr 9 im. Jana 

Brzechwy w Katowicach 

170 000,00zł 170 000,00zł Modernizacja szatni umożliwi odciążenie tornistrów szkolnych oraz pozwoli lepiej 
zabezpieczyć rzeczy pozostawione przez uczniów w szkole. 

52 24/6/2014 Budowa parkingu dla 
samochodów osobowych 

10 125,00zł 25 000,00zł Projekt zakłada budowę nowoczesnego parkingu dla samochodów osobowych  
w rejonie pomiędzy ulicą Piotrowicką 24 a Piotrowicką 26 b-c w dzielnicy Ligota – 
Panewniki. W ramach projektu zostaną wykonane stanowiska parkingowe 
wyłożone odpowiednią kostką brukową. Całość inwestycji zostanie wykonana przez 
doświadczoną w branży brukarskiej firmę zgodnie z wszelkimi wymogami prawa 
budowlanego oraz w oparciu o zatwierdzoną szczegółową specyfikację 
zamówienia. 

53 26/6/2014 Domki dla pożytecznych owadów 
zapylających 

2 700,00zł 3 000,00zł W ramach projektu zostanie zakupionych 6 sztuk domków / hoteli dla różnych 
gatunków pożytecznych owadów zapylających tj. murarki ogrodowe, trzmiele, 
złotooki, czy biedronki. Domki te staną na terenie placów i parków ligockich m.in. 
Park Zadole. To dzięki owadom owocują drzewa, krzewy i kwitną kwiaty. Stwórzmy 
im przyjazne miejsce do życia koło Nas! 



54 27/6/2014 Ptaki Ligoty  
i Panewnik i Panewnik – 600 

budek lęgowych dla skrzydlatych 
przyjaciół 

10 700,00zł 11 000,00zł W ramach projektu zostanie zakupionych 600 sztuk budek lęgowych dla różnych 
gatunków drobnych ptaków śpiewających tj. sikory, muchołówki. Budki te zostaną 
powieszone na drzewach na terenie całej dzielnicy Ligota-Panewniki. Tak lubimy 
śpiew ptaków a one niestety na skutek nieprzemyślanych działań człowieka znikają 
bezpowrotnie z naszych miast, dajmy im szansę! 

55 29/6/2014 Zielona Aleja – nasadzenie drzew 
i krzewów wzdłuż ul. Medyków 

66 500,00zł 66 500,00zł W ramach projektu zostaną zakupione kwitnące drzewa i krzewy jako uzupełnienie 
roślinności wzdłuż ul. Medyków. Będą to m.in. lipy oraz głogi tak ważne dla Ligoty 
choćby z tytułu corocznego „Święta Kwitnących Głogów”. Aby przechodniom 
spacerowało się milej, zostaną również posadzone krzewy odgradzające od 
jeżdżących drogą samochodów.  

56 30/6/2014 Radość i zabawa w miejsce 
szarości – budowa nowego placu 

zabaw na pl. Ojca Justyna 
Widucha 

137 200,00zł 350 000,00zł W ramach projektu dokonane zostanie usunięcie starych, zużytych i niezbyt 
bezpiecznych instalacji. W to miejsce powstanie nowy bezpieczny i funkcjonalny 
Plac Zabaw, dający okolicznym dzieciom możliwość zabawy oraz ćwiczenia 
sprawności ruchowej. 

57 32/6/2014 Odtworzenie zieleni na osiedlu 
„Sadyba” przy ul. Szafirowej, 
Uroczej i Jutrzenki po pracach 

rewitalizacyjnych 

73 500,00zł 80 000,00zł W ramach zadania zostanie odtworzona zieleń wspólnego użytkowania  
i przyobiektowa na Osiedlu „Sadyba”, wokół i pomiędzy budynkami położonymi 
przy ul. Uroczej, Szafirowej oraz ul. Jutrzenki po pracach rewitalizacyjnych 
realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych SM 
„Sadyba” w Katowicach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zostaną wykonane 
nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz odtworzone trawniki i zieleń niska. Dobór 
roślin będzie dopasowany do aktualnych zaleceń przyrodniczych uwzględniających 
bliskość ekosystemu leśnego. 

ZAŁĘŻE 

58 3/7/2014 Modernizacja i ogrodzenie placu 
zabaw 

45 000,00zł 150 000,00zł Modernizacja i ogrodzenie placu zabaw celem uzyskania miejsca bezpiecznego  
i atrakcyjnego dla dzieci. Przyczyni się do poprawy jakości spędzanego wolnego 
czasu i pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci. 

59 4/7/2014 Budowa Miejsca Rekreacyjnego 
(plac zabaw wraz z siłownią) przy 

ul. Macieja 

391 000,00zł 391 000,00zł Budowa na miejscu starego placu zabaw, który nie spełnia norm nowego placu 
zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną, z której korzystać będą mogli rodzice 
i młodzież. Konieczny będzie wcześniejszy demontaż starych urządzeń. 

60 5/7/2014 Wymarzony plac zabaw dla 
młodszych oraz punkt ćwiczeń 

dla dorosłych na „Gruszka Placu” 
w Katowicach Załężu 

320 000,00zł 350 000,00zł Plac zabaw „GRUSZKA PLAC” zostanie stworzony z myślą o mieszkańcach Załęża: 

 dla dzieci, aby miały wymarzone miejsce do zabawy 

 dla dorosłych, aby mogli czynnie wypoczywać wśród zieleni. 
Załęże zyska nowe miejsce spotkań oraz bezpieczne miejsce do zabawy dla dzieci,  
z dala od ruchu ulicznego. 



61 6/7/2014 Trochę ruchu dla małych i dużych 
– budowa placu zabaw i siłowni 

plenerowej 

350 000,00zł 391  000,00zł Celem projektu jest promocja zdrowego trybu życia dzięki zapewnieniu 
mieszkańcom Załęża łatwego dostępu do urządzeń fitness poprzez ich zakup  
i montaż. Dodatkowo nowy plac zabaw dla dzieci w bliskiej okolicy pozwoli 
zażywać ruchu na świeżym powietrzu małym i dużym. Baza będzie miejscem 
aktywnego rodzinnego wypoczynku mieszkańców naszej dzielnicy. 

OSIEDLE WITOSA 

62 1/8/2014 Budowa bezpośredniego 
przejścia z Placu Św. Herberta na 

plac zabaw oraz dodatkowe 
wyposażenie placu zabaw 

55 000,00zł 63 000,00zł Dojście do placu zabaw od strony kamienia umiejscowionego w centrum Placu Św. 
Herberta umożliwiające przejście do ulicy Barlickiego. Dodatkowe urządzenia 
zabawowe dla dzieci w miejsce istniejącego kwietnika oraz zacienienie 
piaskownicy. 

63 4/8/2014 Plac zabaw XXI w – na Pileckiego 60 000,00zł 60 000,00zł Zwiększenie obszaru placu zabaw, montaż dodatkowego ogrodzenia, ławek, 
sprzętu do zabawy oraz wymiana sztucznych paneli podłoża. Plac zabaw okazał się 
bardzo potrzebny. Niestety jest mały. 

64 6/8/2014 Plac zabaw i sportu 270 000,00zł 350 000,00zł Przy obecnie istniejącym korcie tenisowym, wolny teren po jego zachodniej stronie 
może służyć dla dzieci, jak i dorosłych. 

65 7/8/2014 Wykonanie oświetlenia 100 
metrowego odcinka ulicy 

Grabskiego 

24 000,00zł 35 000,00zł Wykonanie oświetlenia odcinka ulicy Grabskiego w celu poprawienia 
bezpieczeństwa. 

66 8/8/2014 Remont elewacji oraz placu 
zabaw 

55 000,00zł 298 000,00zł Przeprowadzenie remontu elewacji zewnętrznej budynku przedszkola (malowanie 
itp.). Wymiana części placu zabaw na urządzenia spełniające wymogi 
bezpieczeństwa (dotyczy urządzeń starych). 

67 9/8/2014 Fontanna na pl. św. Herberta na 
Os. Witosa 

436 000,00zł 436 869,00 zł Wykonanie fontanny na Pl. Św. Herberta. 

68 10/8/2014 Skate - park na Witosa 385 000,00zł 434 266,73zł „Skate-Park na Witosa” – park dla dzieci, młodzieży i dorosłych do jazdy na 
rolkach, deskorolkach i rowerach. 

69 12/8/2014 Nowe miejsca parkingowe przy 
ul. Mościckiego - prawa strona 

183 000,00zł 183 000,00zł Nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców Osiedla Witosa przy ul. Mościckiego, 
z miejscami dla osób niepełnosprawnych. 

70 13/8/2014 Kultura i rozrywka na Osiedlu 
Witosa 

63 000,00zł 63 000,00zł Cykliczna, przynajmniej raz w roku, organizacja festynu na osiedlu – a może 
Sylwester? 
 
 
 
 



71 14/8/2014 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 

40 000,00zł 40 000,00zł Zakup nowych książek oraz aranżacja nowego pomieszczenia przeznaczonego dla 
dzieci, Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach na ul. Witosa 18 b. 
Wyposażenie obejmowałoby zakup stolików, krzesełek, siedzisk, specjalnych 
regałów na książki, maskotek oraz sprzętu multimedialnego. Dzięki temu będziemy 
mogli skorzystać z szerszej oferty jedynej osiedlowej biblioteki – Filii nr 12. 

72 16/8/2014 Przygotowanie 
i zagospodarowanie skweru 

imieniem „Karlika z Kocyndra” 

135 000,00zł 135 000,00zł Skwer im. Karlika z Kocyndra powstanie z inicjatywy obywatelskiej w hołdzie 
wielkiemu Ślązakowi – Stanisławowi Ligoniowi. Mosiężna rzeźba śląskiego bajarza 
i wybitnego działacza kulturalnego siedzącego na krześle w otoczeniu zieleni  
i w pobliżu szkoły noszącej imię Stanisława Ligonia będzie przypominała młodzieży 
i mieszkańcom osiedla o historii jego życia i życia Śląska. 

73 18/8/2014 Modernizacja stref sportowych 
przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 7 
w Katowicach ul. Witosa 23 

125 000,00zł 125 000,00zł „Nie tylko uczę się w mojej szkole, ale też bawię się i odpoczywam” – to motto 
naszego zadania związanego z przebudową trybun boiskowych jako alternatywą 
spędzania wolnego czasu- na podwórku, z dala od komputera, smartfona czy 
ekranu telewizyjnego. 

74 19/8/2014 Budowa placu zabaw 
z ogrodzeniem 

50 790,00zł 150 000,00zł Chrońmy nasze dzieci przed czyhającym na nie niebezpieczeństwem w postaci 
ruchliwej ulicy na której niejednokrotnie dochodzi do potrąceń, stwórzmy im 
miejsce do zabaw oraz ruchu, który sprawia, że są szczęśliwe. 

OSIEDLE TYSIĄCLECIA 

75 2/9/2014 Remont drogi dojazdowej do 
budynków Mieszka I 5,7,9,11 

100 000,00zł 630 000,00zł Remont drogi dojazdowej do budynków Mieszka I 5,7,9,11. Remont drogi - remont 
nawierzchni wraz z podbudową, ułożenie kostki brukowej. 

76 3/9/2014 Wykonanie parkingu dla 
mieszkańców budynków 
ul. Tysiąclecia 86 i 86 a 

120 000,00zł 350 000,00zł Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynków 86 i 86 A przy ul. Tysiąclecia. 
Wykonanie podłoża, ułożenie krawężników, ułożenie kostki brukowej. 

77 4/9/2014 Estrada plenerowa przy 
Młodzieżowym Domu Kultury, 
ul. Tysiąclecia 5 w Katowicach 

290 000,00zł 290 000,00zł Estrada plenerowa przy Młodzieżowym Domu Kultury będzie spełniała rolę sceny, 
na której organizowane będą różnorodne formy aktywności artystycznej  
i kulturalnej. Program adresowany będzie głównie dla dzieci i młodzieży Osiedla 
Tysiąclecia, innych dzielnic Katowic, a także dla całego środowiska lokalnego, co 
służyć będzie integracji pokoleniowej. 

78 5/9/2014 Budowa traktu pieszo - 
rowerowego 

630 000,00zł 435 154,72 Wykonanie traktu pieszo – rowerowego jako kontynuacji istniejącej trasy. Trakt ma 
na celu połączenie osiedla „Tysiąclecie Górne” z „Tysiącleciem Dolnym”. 
Projektowany zakres pomiędzy budynkiem B. Chrobrego 13 i 29 jest pierwszym  
z dwóch etapów budowy traktu pieszo jezdnego. 



 

79 6/9/2014 Trzy Place - teren rekreacyjny dla 
dzieci i młodzieży na Skwerze 

Roberta Oszka (Oś. Tysiąclecia) 

101 000,00zł 600 000,00zł Przywrócenie placu zabaw na Os. Tysiąclecia na Skwerze Roberta Oszka, 
zamontowanie huśtawek, karuzeli, drabinki, piaskownicy, zjeżdżalni. Adaptacja 
placów na teren zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży – utworzenie boiska 
do koszykówki. Ogrodzenie terenu, montaż większej ilości ławek. 

80 7/9/2014 Budowa infrastruktury sportowo 
- rekreacyjnej przy 

stawie Maroko 

200 000,00zł 500 000,00zł Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej stawu „Maroko”: 

 budowa zunifikowanych modułowych pomostów wędkarskich 

 budowa zespołu pomostów żeglarskich. 

81 8/9/2014 Zakup nowych książek 
i audiobooków dla Filii nr 25 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach przy 
ul. B. Chrobrego 2 

20 000,00zł 20 000,00 zł Zakup nowych książek i audiobooków do filii nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach, przy ul. B. Chrobrego 2 w Katowicach. Zakup wzbogaci ofertę filii. 
Pozwoli mieszkańcom na korzystanie z większej ilości nowoczesnych form książki, 
zgodnie ze standardami, jakich oczekujemy od biblioteki zlokalizowanej w dużym, 
wojewódzkim mieście.  

82 9/9/2014 Skrzydlate Tysiąclecie – 500 
budek lęgowych dla ptaków 

na 1000-leciu 

11  000,00zł 11  000,00zł W ramach projektu zostanie zakupionych 500 sztuk budek lęgowych dla różnych 
gatunków drobnych ptaków śpiewających tj. sikory, muchołówki. Budki te zostaną 
powieszone na drzewach na terenie całej dzielnicy Tysiąclecie. Tak lubimy śpiew 
ptaków a one niestety na skutek nieprzemyślanych działań człowieka znikają  
z naszych miast, dajmy im szansę! 

DĄB 

83 1/10/2014 Wybrukowanie ścieżki dla 
pieszych przy ul. Stęślickiego 

5 850,00zł 15 000,00zł Zadanie polega na wybrukowaniu istniejącej gruntowej ścieżki dla pieszych przy  
ul. Stęślickiego. Wybrukowanie ścieżki i uzupełnienie trawnika podniesie estetykę 
miejsca, zwiększy jej funkcjonalność, właściwe odwodnienie zlikwiduje problem 
błota, kałuż i zadeptywania trawnika wzdłuż ścieżki. 

WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC 

84 1/11/2014 Wełnowiec Grill Point 38 150,00zł 38 150,00zł Wydzielone miejsce ogólnodostępne, w którym każdy mieszkaniec może urządzić 
sobie grillowanie. 1 grill dwukomorowy wymurowany, ławeczki, stoliki, oświetlenie 
oraz możliwość rozpalenia własnego grilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 2/11/2014 Ufundowanie tablicy 
pamiątkowej, w miejscu 

nieistniejącego pomnika ku czci 
Bohaterów Przestworzy SP kpt 
Żwirce i inż. Wigurze, tablica 

umieszczona by była na Szkole 
Podstawowej nr 17 im. Tadeusza 

Kościuszki (zjazd z ulicy 
Józefowskiej na ul. Szczecińską - 

stara "czerwona "szkoła) 

5 000,00zł 1 600,00zł Wykonana ma zostać tablica pamiątkowa (z tworzywa sztucznego, szkła lub 
marmuru/granitu wg uznania) z oryginalnym napisem, który znajdował się na 
pomniku: 
 

Bohaterom Przestworzy 
Ś+P 

Kpt. Żwirce i inż. Wigurze 
 

Kółko Krajoznawcze 
w Wełnowcu 

1934r. 

86 3/11/2014 Utwardzenie nawierzchni  pod 
miejsca postojowe przed blokiem 

na ulicy Kotlarza 11a – Kotlarza 
11d 

46 600,00zł 86 600,00zł Wyrównanie powierzchni terenu. Położenie utwardzonej warstwy pod miejsca 
postojowe. 

87 5/11/2014 Zakup nowych książek, 
doposażenie filii 6 w regały 

10 000,00zł 10 000,00zł Zakup nowości książkowych, doposażenie Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach przy ul. Bytomskiej 8 a w regały (6 szt.). Zakup wzbogaci ofertę filii. 
Dzięki regałom książki zostaną rozmieszczone w dogodny dla czytelnika sposób, co 
pozwoli na swobodne i wygodne wybieranie książek. 

88 6/11/2014 Budowa sygnalizacji świetlnej 
na przejściu dla pieszych 

na skrzyżowaniu ulic Józefowskiej 
i Gnieźnieńskiej 

150 000,00zł 180 000,00zł Sygnalizacja będzie uruchamiana przyciskiem na żądanie pieszych. Zlikwiduje 
problem trudności przejścia przez ulicę w tym miejscu spowodowany zwiększonym 
ruchem ulicznym 

89 7/11/2014 Remont alejek spacerowych przy 
ulicach Kotlarza, 

Nowowiejskiego, Mikusińskiego 

140 000,00zł 140 000,00zł Remont głównych ciągów pieszych na terenie osiedla Kotlarza - Nowowiejskiego – 
Mikusińskiego. Proponowane do remontu alejki prowadzą do obiektów 
użyteczności publicznej i są regularnie wykorzystywane przez mieszkańców naszej 
dzielnicy. Obecnie są w bardzo złym stanie technicznym. 

90 8/11/2014 Remont chodnika przy bloku 
Nowowiejskiego 4-4J 

18 000,00zł 30 000,00zł Wnioskowany remont dotyczy chodnika położonego wzdłuż dwóch bloków przy  
ul. Nowowiejskiego 4-4E i 4F -4J. Z chodnika korzystają nie tylko lokatorzy 
powyższych bloków, ale też inni mieszkańcy dzielnicy zmierzający do kościoła, 
szkoły lub sklepu. 

91 11/11/2014 Remont drogi dojazdowej do 
budynków Kotlarza 15-15B, 19- 

19B, 17 oraz wybudowanie 
parkingu  

300 000,00zł 280 000,00zł Remont drogi dojazdowej do budynków ul. Kotlarza 15-15B, 17, 19-19B wraz  
z wybudowaniem miejsc parkingowych. 



92 12/11/2014 Remont chodnika przed 
budynkiem ul. Mikusińskiego 16, 

16A, 16B, 16c w Katowicach 

225 000,00zł 225 000,00zł Remont chodnika - ul. Mikusińskiego 16, 16A, 16B, 16C oraz wykonanie nowej 
nawierzchni asfaltowej na parkingu wraz z wytyczeniem miejsc parkingowych. 

93 13/11/2014 Remont chodnika przy 
budynkach ul. Nowowiejskiego 

4,4A-4E i 4F- 4J 

53 000,00zł 63 000,00zł Remont chodnika przy budynkach ul. Nowowiejskiego 4, 4A-4E i 4F- 4J. 

 

 

 

 

 

 

94 14/11/2014 Remont chodnika przy budynku 
ul. Mikusińskiego 12a, 12bc oraz 

od strony Mikusińskiego 12c. 
Remont schodów przed 

budynkiem ul. Mikusińskiego 
12a, 12bc 

90 000,00zł 90 000,00zł Remont chodnika i remont schodów ul. Mikusińskiego 12A, 12 BC. 

95 15/11/2014 Doposażenie nowopowstałej salki 
szermierczej w stały 

specjalistyczny sprzęt 

42 700,00zł 42 700,00zł Zadanie polegać będzie na doposażeniu sali szermierczej w stały sprzęt 
specjalistyczny, pozwalający na wykorzystanie w pełni obiektu dla potrzeb 
trenujących w niej dzieci, młodzieży i starszych. Potrzebne będzie okablowanie 
salki w odpowiednich miejscach, zamontowanie 7 bębnów szermierczych, kupno 
trzech aparatów, wyświetlaczy i przewodów bęben-aparat, które będą na stałe 
zamontowane na sali. Z salki szermierczej korzystają dzieci, młodzież z dzielnicy 
Józefowiec-Wełnowiec oraz inni pasjonaci szermierki. 

96 16/11/2014 Przebudowa skrzyżowania ulicy 
Gnieźnieńskiej i Al. Korfantego 
z uwzględnieniem przystanku 

tramwajowego  

320 000,00zł 320 000,00zł Niebezpieczny przystanek Wełnowiec Gnieźnieńska od lat stanowi poważne 
zagrożenie i utrudnienie dla mieszkańców naszej dzielnicy, szczególnie osób 
starszych, niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi. Zadanie obejmuje 
budowę peronu dla pasażerów tramwajów i autobusów oraz wynikającą  
z niej przebudowę skrzyżowania. Celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu 
korzystania z komunikacji publicznej. 

97 18/11/2014 Sygnalizacja świetlna na przejściu 
dla pieszych przy ulicy 

Ściegiennego 92 

160 000,00zł 160 000,00zł Sygnalizacja zapewni bezpieczne przejście do szkoły nr 19 dzieci z ul. Słonecznej  
i Ściegiennego. Udogodni ona również przejście do nowo budowanego domu 
kultury przy ul. Krzyżowej. Zapewni bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom  
w życiu codziennym. 

 

 



KOSZUTKA 

98 2/12/2014 Remont infrastruktury 
użyteczności publicznej przy 

ul. Iłłakowiczówny 

79 000,00zł 130 000,00zł Remont chodników, muru oporowego oraz utworzenie obszarów parkingowych 
przy ul. Iłłakowiczówny (numery budynków 1-11 oraz 26-26F). 

99 4/12/2014 Zielony ekran dźwiękochłonny  
i miejsca do grillowania w Parku 

Budnioka oraz doświetlenie 
parku  

151000,00zł 200 000,00zł Posadzenie pasu drzew odgradzającego Park Budnioka od ul. Stęślickiego. 
Postawienie w parku altan grillowych oraz piknikowych ławostołów w zacienionych 
miejscach pod drzewami. Doświetlenie parku dodatkowymi latarniami. 

100 5/12/2014 Tablice informacji lokalnej 18400,00zł 42 000,00zł Informacje umieszczane w tablicach mają na celu informowanie mieszkańców 
dzielnicy Koszutka o wydarzeniach społeczno – kulturalnych. 
 
 

101 6/12/2014 Remont ogólnodostępnej 
przestrzeni publicznej 

138 700,00zł 140 000,00zł Remont podwórka z Podkową. Projekt przewiduje naprawę chodników, instalację 
oświetlenia, ławek, koszy na śmieci oraz urządzenie zieleni. Wizja terenu po 
remoncie zostanie wypracowana podczas warsztatów projektowych dla 
mieszkańców. Przewidywane efekty: poprawa bezpieczeństwa, komfortu 
użytkowania oraz integracja mieszkańców. 

102 7/12/2014 Koszutka przyjazna ludziom. 
Tworzenie miejsc parkingowych 
oraz odpoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców. Etap pierwszy. 

100 000,00zł 150 000,00zł Projekt polega na utworzeniu niezbędnych miejsc parkingowych oraz odpoczynku 
i rekreacji dla mieszkańców przy ul. Broniewskiego. 

103 8/12/2014 Budowa 11 miejsc parkingowych 
(w tym jednego dla osoby 

niepełnosprawnej) wraz z drogą 
dojazdową dla mieszkańców 

budynków przy ul. Misjonarzy 
Oblatów NMP i ul. Kazimiery 
Iłłakowiczówny- wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz 
realizacja inwestycji 

105 000,00zł 105 000,00zł Budowa 11 miejsc parkingowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) 
wraz z drogą dojazdową dla mieszkańców budynków przy ul. Misjonarzy Oblatów 
NMP i ul. Kazimiery Iłłakowiczówny - wykonanie dokumentacji projektowej oraz 
realizacja inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 9/12/2014 Budowa mini placu zabaw 
„Koszutka” o wymiarach 16,2 x 

12 m w kwartale przy ul. 
Misjonarzy Oblatów NMP i ul. 

Kazimiery Iłłakowiczówny – 
wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz realizacja 
inwestycji 

57 915,00zł 200 000,00zł Ogrodzony mini plac zabaw będzie się składać z 9-ciu elementów.  Beneficjentem 
tego zadania będą rodzice/opiekunowie oraz dzieci w wieku 0-12 lat. Konieczność 
wykonania zadania podyktowana jest brakiem ogólnodostępnego placu zabaw  
w przedmiotowym kwartale i jego otoczeniu oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
bawiącym się dzieciom.  

105 11.12.2014 Uregulowanie ciągów 
komunikacyjnych poprzez 

utworzenie miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych i 
zagospodarowanie przyległych 

do nich terenów zielonych na os. 
Koszutka w Katowicach przy ul. 

Iłłakowiczówny 8-20. 

122 500,00 zł 122 500,00 zł Uregulowanie ciągów komunikacyjnych poprzez utworzenie miejsc postojowych 
dla mieszkańców Osiedla Koszutka w Katowicach przy ul. Iłłakowiczówny od nr 8 do 
20 z zagospodarowaniem przyległych do nich terenów zielonych. 

106 12/12/2014 Wymiana chodników 
w Katowicach przy 

ul. Iłłakowiczówny od nr 8 do 20. 
Wykonanie schodów w ciągach 

komunikacyjnych . Remont 
kratek ściekowych. Postawienie 
mini placu zabaw. Śmietniki na 

psie odchody. 

195 420,00zł 300 000,00zł Położenie nowych chodników i budowa schodów w ciągach komunikacyjnych oraz 
budowa „Mini placu zabaw dla dzieci. Postawienie śmietników na psie odchody. 
 
 
 
 
 
 

BOGUCICE 

107 2/13/2014 Remont chodnika na 
ul. Modrzewiowej w okolicy 
ul. Wiązowej w Katowicach 

10 000,00zł 13 000,00zł Chodnik pełni funkcję łącznika pomiędzy ul. Modrzewiową a Wiązową. 
Jest miejscem często uczęszczanym. Obecnie chodnik jest bardzo zniszczony, 
niektóre płytki wypiętrzyły się i stwarzają niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla ludzi 
starszych jak i dzieci. Remont chodnika poprawi zarówno estetykę terenu jak  
i bezpieczeństwo osób korzystających z tego przejścia. 

108 3/13/2014 Zakup sprzętu multimedialnego 
oraz przystosowanie sali do 
prowadzenia zajęć z dziećmi 

w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. Wajdy 21 

w Katowicach Bogucicach 

50 000,00zł 50 000,00zł Zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna, laptop wraz z 
potrzebnym oprogramowaniem) do Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach, przy ul. Wajdy 21 w Katowicach Bogucicach oraz dostosowanie sali 
do prowadzenia zajęć (ocieplenie, wyciszenie). Sprzęt wzbogaci ofertę filii. Pozwoli 
na organizację zajęć dla dzieci oraz spotkań autorskich, czy innych przedsięwzięć na 
poziomie zgodnym ze standardami nowoczesnej biblioteki, a ocieplenie 



i wyciszenie sali poprawi warunki prowadzenia tych zajęć. 

109 4/13/2014 Zakup profesjonalnego sprzętu 
nagłaśniającego dla Filii nr 16 
miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach przy ul. Wajdy 21 
w Katowicach Bogucicach  

15 000,00zł 7 000,00zł Zakup scenicznego sprzętu nagłaśniającego dla Filii nr 16, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach ul. Wajdy 21. Zauważamy, że w naszej filii brakuje 
profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego, co uniemożliwia profesjonalne 
organizowanie koncertów, spotkań autorskich, wykładów, prelekcji, warsztatów. 
Zestaw sprzętów (kolumna na statywie ze wzmacniaczem – szt. 2, subwoofer, 
mikrofon na statywie, mikrofon bezprzewodowy, konsola) stałby się również 
odpowiednią oprawą dla imprez plenerowych organizowanych przez bibliotekę.  

110 5/13/2014 Strefa Aktywności Rodzinnej – 
Inicjatywa Osiedla Kukuczki 

132 000,00zł 150 000,00zł Osiedle Kukuczki – zakup i instalacja urządzeń do aktywności fizycznej (strefa 
fitness) oraz doposażenie istniejącego placu zabaw o nawierzchnię syntetyczną 
tzw. strefy bezpieczeństwa i elementy małej architektury takich jak tablica 
do rysowania, stolik do gry w szachy itp. 

111 7/13/2014 Wymiana ogrodzenia wokół 
budynku szkoły przy ul. Ścigały 17 

w Katowicach 

80 000,00zł 80 000,00zł Kompleksowa modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 
w Katowicach przy ul. Ks. F. Ścigały 17. 

112 9/13/2014 618 godzin zajęć dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych na świeżym 

powietrzu, na os. Kukuczki, 
os. Ścigały i os. Wajdy, od 1 maja 

2015 do 1 września 2015 

203  800,00zł 146  200,00zł Dla osób, które nie chcą spędzać wakacji przed telewizorem lub komputerem 
zaplanowaliśmy organizację kilkuset godzin zajęć na świeżym powietrzu  
w wybranych miejscach na os. Kukuczki, os. Ścigały i os. Wajdy. Spotkania  
z autorami książek, podróżnikami, nauka tańca i nauka rysunku, gra w skata oraz 
opracowanie bogucickiej gry planszowej, nauka jogi, a co sobotę piknik, na którym 
będzie można próbować lokalnych specjałów oraz wiele, wiele więcej. Projekt 
opracowany przez Stowarzyszenie „Bogucice – kierunek przyszłość”, do realizacji 
wskazano Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie. 

113 10/13/2014 Modernizacja boiska 50 000,00zł 350 000,00zł Naprawa, ewentualnie wymiana, nawierzchni boiska. Wyposażenie w siatki: 

 do bramek,  

 do siatkówki,  

 do osłon za bramkami. 

114 11/13/2014 Zakup nowych książek i 
audiobooków dla Filii nr 33 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach przy 
ul. Markiefki 44A 

20 000,00zł 20 000,00zł Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach, przy ul. Markiefki 44a. Zakup wzbogaci ofertę filii. Pozwoli 
mieszkańcom na korzystanie z większej ilości nowoczesnych form książki, zgodnie 
ze standardami, jakich oczekujemy od biblioteki zlokalizowanej w dużym, 
wojewódzkim mieście. 

115 12/13/2014 XXV Dni Bogucic 152 950,00zł 152 950,00zł Niniejszy projekt, zgodnie z wieloletnią tradycją, polega na zorganizowaniu 
trzydniowego przedsięwzięcia, będącego kontynuacją organizowanych od ponad 
20 lat przez Związek Górnośląski „Dni Bogucic”. Doceniając rolę najważniejszego 



Boguckiego wydarzenia, integrującego lokalną społeczność oraz stwarzającego 
płaszczyznę do wymiany doświadczeń, ekspresji artystycznej i dialogu 
międzypokoleniowego chcielibyśmy zaprosić mieszkańców do udziału  
w inicjatywie, obchodzącej w 2015 roku swoje ćwierćwiecze. Do wspólnego 
świętowania włączą się lokalni twórcy i artyści, sekcje i kluby zainteresowań, 
sportowcy, pasjonaci oraz gwiazdy polskiej sceny muzycznej w osobach kultowego 
Dżemu i młodzieżowego Indios Bravos oraz kabaretu np. Młodych Panów. 
Świętujcie z nami XXV Dni Bogucic! 

 

116 13\13\2014 Budowa schodów i podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych, 
starszych, z wózkami przy  

wejściu do ROD „RADOŚĆ” 

90 000,00zł 90 000,00zł Projekt przewiduje wykonanie schodów wraz z podjazdem, który będzie 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i z wózkami przy 
wejściu do ROD „Radość” (ul. Leopolda, od strony przystanków autobusowych). 

117 15/13/2014 Naprawa drogi dojazdowej do 
posesji wspólnoty mieszkaniowej 

nieruchomości Katowice 
Leopolda 21A, 21, 19B, 19A, 19 

33 000,00zł 43 000,00zł Naprawa nawierzchni na drodze dojazdowej do posesji znajdujących się pod 
adresami Leopolda 21A, 21, 19 B, 19A, 19. Wzdłuż ulicy Leopolda. 

DĄBRÓWKA MAŁA 

118 1/14/2014 Zakup nowych książek dla 
Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach przy 
ul. Strzelców Bytomskich 21  

10 000,00zł 10 000,00zł Zakup nowości wzbogaci ofertę filii, uzupełni zaczytane książki należące do klasyki 
światowej. Pozwoli mieszkańcom na korzystanie z większej ilości nowych książek, 
uzupełni się lektury dla dzieci i młodzieży. Proszę o systematyczny, regularny zakup 
nowości. 

119 4/14/2014 Zakup i montaż w dzielnicy 
10 ławek 

7 000,00zł 7 000,00zł W pierwszym etapie budowy „Zielonego Zakątka” powstanie średniej wielkości 
plac zabaw oraz bezpieczne, utwardzone przejście pomiędzy ulicami: Styczniową 
oraz przystankiem autobusowym przy ul. Le Ronda. Plac zabaw będzie oparty  
o tzw. ścieżkę zdrowia, gdzie nacisk będzie położony na aktywne formy zabawy. Nie 
zabraknie też piaskownicy i huśtawek dla dzieci w różnym wieku. 

120 5/14/2014 Nocne oświetlenie przejścia przy 
cmentarzu komunalnym - łącznik 
ul. Le Ronda oraz ul. Techników 

17 000,00zł 33 000,00zł Wykonanie oświetlenia wąskiego przejścia pomiędzy ul. Le Ronda i ul. Techników 
przełoży się na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, którzy obecnie 
w godzinach wieczornych nie mogą być pewni, że w ciemnym zaułku nic na nich 
nie czyha.  

121 6/14/2014 Rewitalizacja „Parku 
w Dąbrówce” 

130 000,00zł 300 000,00zł Park w Dąbrówce wzbogaci się o utwardzone chodniki oraz uporządkowaną zieleń. 
Atrakcją parku stanie się siłownia na otwartym powietrzu oraz ok. 50-metrowa 
oś kwiatowa. 

122 7/14/2014 Rewitalizacja Placu Żołnierzy 56 000,00zł 300 000,00zł Plac Żołnierzy Września wzbogaci się o nowe ławki, kosze i rośliny. Istniejący plac 



Września (Park Jordanowski) zabaw dla dzieci zostanie rozbudowany. Dzięki zjazdom saneczkowym park ożyje 
w sezonie zimowym. Miasto podejmie też działania na rzecz zmniejszenia poziomu 
hałasu w otoczeniu Placu. 

123 8/14/2014 Utworzenie skweru w rejonie 
skrzyżowań ulic: Le Ronda, 

Styczniowa i Siwka 

37 000,00zł 60 000,00zł Na skrzyżowaniach ulic Siwka, Styczniowej i Le Ronda zostanie utworzony 
przyjazny skwer z ławeczkami, zielenią i kwiatami. Wyznaczone zostaną nowe 
przejścia dla pieszych i miejsca postojowe, a przed hałasem bronić będzie 
obsadzony kwiatami nasyp ziemny. Cały teren zostanie uporządkowany 
i posprzątany.  

124 10/14/2014 Montaż gablot z informacjami 
o sportowej i kulturalnej ofercie 

miasta – 4 sztuki 

7 800,00zł 21 000,00zł Zakup 4 zamykanych tablic informacyjnych, w których umieszczane będą aktualne 
informacje o kulturalnych, sportowych i miejskich wydarzeniach, ze szczególnym 
uwzględnieniem wydarzeń dzielnicowych oraz mających miejsce  
w dzielnicach sąsiadujących z Dąbrówką Małą. 

125 11/14/2014 Zakup trenażerów piłkarskich 
oraz budowa ścianki wspinaczko
wej w Szkole Podstawowej nr 47 

24 000,00zł 27 000,00zł Rozbudowa sportowego wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 47 o 10 trenażerów 
do wsparcia nauki gry w piłkę nożną oraz ściankę wspinaczkową dla dzieci 
i młodzieży z dzielnicy. 

126 12/14/2014 Przebudowa boiska trawiastego 
przy ul. Techników 5 i rozwój 

infrastruktury sportowej 

41 000,00zł 41 000,00zł W miejscu dziś nieużytkowanego boiska mieszkańcy oczekują mniejszego, bardziej 
funkcjonalnego boiska trawiastego o wymiarach około 30x55m z piłkochwytami, 
stołem do ping – ponga, ławkami, kilkunastoma nowymi miejscami parkingowymi 
(po zachodniej stronie terenu) i małą architekturą. 

127 15/14/2014 Montaż 8 stojaków rowerowych 20 000,00zł 20 000,00zł W 7 miejscach w dzielnicy zamocowane zostaną stojaki rowerowe. 
 

128 19/14/2014 Nauka pływania dla 24 dzieci 
w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym 

7 500,00zł 7 500,00zł 24 dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, w ramach kursu trwającego 
16-20 godzin, zostanie oswojonych ze środowiskiem wodnym i zdobędzie 
umiejętność pływania 

129 20/14/2014 Zakup i montaż 16 pojemników 
na nieczystości zwierzęce 

8 500,00zł 8 500,00zł Kosze na psie odchody to podstawowa broń w walce o estetykę otoczenia naszych 
domów. 16 sztuk zostanie ulokowanych przed wszystkim przy osiedlach – tam 
gdzie problem jest najbardziej widoczny i odczuwalny. Równolegle w placówkach 
edukacyjnych w dzielnicy rozpocznie się kampania edukacyjna uświadamiająca 
dzieci i ich rodziców.  

130 21/14/2014 Uruchomienie hot spotu 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Katowicach filia 20 

200 000,00zł 1000,00zł Utworzenie w filii nr20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach darmowego 
punktu dostępowego do Internetu za pośrednictwem Wi-fi 

SZOPIENICE - BUROWIEC 

131 1/15/2014 Budowa placu zabaw dla 310 000,00zł 350 000,00zł Wybudowanie placu zabaw w tym miejscu, jako jedynego ogólnodostępnego 



najmłodszych mieszkańców 
Burowca 

i zorganizowanego obiektu zabaw dla dzieci, poprawi ofertę rekreacji i wypoczynku 
wśród najmłodszych mieszkańców Burowca. Z uwagi na brak takiego miejsca dzieci 
z Burowca pozbawione są możliwości rozwijania sprawności ruchowej oraz 
kształtowania wyobraźni, jaką dają odpowiednio wyposażone place zabaw. 
Powstały plac byłby miejscem integracji i spotkań najmłodszych mieszkańców 
Burowca oraz ich rodziców. 

 

 

132 3/15/2014 Zakup nowych książek 
i audiobooków dla filii nr 36 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach, przy 
ul. gen. Hallera 28 

20 000,00zł 20 000,00zł Zakup nowych książek i audiobooków do filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach, przy ul. Gen. J. Hallera 28 w Katowicach. Zakup wzbogaci ofertę filii. 
Pozwoli mieszkańcom na korzystanie z większej ilości nowoczesnych form książki, 
zgodnie ze standardami, jakich oczekujemy od biblioteki zlokalizowanej w dużym, 
wojewódzkim mieście.  

133 4/15/2014 Kompleks rekreacyjny przy stawie 
„Morawa” 

78 050,00zł 200 000,00zł Budowa kompleksu ma na celu zapewnienie rodzinom z dziećmi i młodzieży 
alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Część sportowa wyposażona 
zostanie w boiska do siatkówki plażowej, stół ping-pongowy, stół do gry w szachy 
i chińczyka, piłkarzyki oraz siłownię na powietrzu. W miejscu rekreacyjnym stanie 
palenisko do grillowania ze stołem i ławkami. 

134 6/15/2014 Zakup sprzętu multimedialnego 
na potrzeby Szkoły Podstawowej 

nr 45 w Katowicach 

29 500,00zł 29 500,00zł Zakup i dostarczenie sprzętu multimedialnego na potrzeby szkoły nr 45  
w Katowicach, w szczególności: 

 tablice multimedialne z oprogramowaniem (1 szt.) 

 rzutnik multimedialny wraz z laptopem 

 adioodtwarzacze z możliwością odtwarzania mp3 z wejściem USB (3 szt.) 
Zakupiony sprzęt ułatwi dzieciom naukę i pozwoli na szybsze i łatwiejsze 
przyswajanie wiedzy.  

135 7/15/2014 Wykonanie ogrodzenia 
Miejskiego Przedszkola nr 60 
w Katowicach wraz z bramką 

zabezpieczającą (od strony ulicy). 
Remont przydrożnego krzyża, 
(przylegającego do obecnego 

ogrodzenia) 

39 000,00zł 39 000,00zł Wykonanie nowego ogrodzenia przy przedszkolu nr 60 wraz z bramką 
zabezpieczającą od strony ulicy Hallera, pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa 
dzieci wychodzących z przedszkola w kierunku ruchliwej ulicy. Wraz z wymianą 
ogrodzenia powinien zostać wyremontowany krzyż przylegający do ogrodzenia 
oraz powinny zostać zabezpieczone okienka piwniczne. 

136 8/15/2014 Plac sprawnościowo - rekreacyjny 
dla dzieci 

123 192,45zł 212 192,00zł Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, którego 
głównym celem będzie nauczanie aktywne; nauka poprzez zabawę, działanie 
i poznawanie wielozmysłowe. Umożliwienie dzieciom podejmowania aktywności 
fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne 



zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci. 

137 12/15/2014 Przedszkolny Ogród Marzeń 180 000,00zł 180 000,00zł Wykonanie bezpiecznego ogrodzenia. Wyrównanie i zazielenienie terenu, montaż 
zabezpieczeń pod urządzeniami placu zabaw. Modernizacja małej architektury 
ogrodu, zakup nowego urządzenia do zabaw. 

138 14/15/2015 Wykonanie placu zabaw oraz 
strefy rekreacji 

450 000,00zł 450 000,00zł Wykonanie wygrodzonego placu zabaw wyposażonego w piaskownicę, huśtawki, 
zestaw sprawnościowy duży i mały dla najmłodszych. Wykonanie strefy aktywnego 
wypoczynku – siłownia zewnętrzna, stojaki rowerowe. Wykonanie dodatkowej 
infrastruktury: ławki, kosze na śmieci. 

139 15/15/2014 Remont chodnika, wymiana 
nawierzchni drogi dojazdowej 

z wyznaczeniem miejsc 
parkingowych przed budynkiem 

Przedwiośnie 12,12A, 12B 

120 000,00zł 160 000,00zł Remont i poszerzenie chodnika przy budynku ul. Przedwiośnie 12, 12a, 12b. 
Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynku, wymiana krawężników, 
wyznaczenie miejsc parkingowych. 

140 16/15/2014 Remont drogi dojazdowej oraz 
chodnika przed budynkiem przy 

ul. Przedwiośnie 2A,4A,6A. 
Wykonanie miejsc parkingowych 

195 000,00zł 200 000,00zł Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej oraz chodnika przed budynkiem przy 
ul. Przedwiośnie 2A,4A, 6A z wydzieleniem dodatkowych miejsc parkingowych. 

141 17/15/2014 Profesjonalne całoroczne miejsce 
pod ognisko przy Straży Pożarnej 

- bezpieczną forma spotkań 
w Katowicach przy ul. Morawa 

119 

5 800,00zł 8 000,00zł Klimat biesiad przy ognisku, przy akompaniamencie gitary pod rozgwieżdżonym 
niebem bezcenny lecz zapomniany. Nie ma chyba odpowiedniejszego 
i bezpieczniejszego miejsca na ognisko niż przy jeziorze, harcówce i Straży Pożarnej 
jednocześnie. Uczymy młodsze pokolenie odpowiedzialności w zabawie. 

142 18/15/2014 Poszerzenie pomostu realną 
odpowiedzią na szeroką ofertę 

działań społecznych 10-tej 
Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej 

działającej przy ulicy Morawa 119 
w Katowicach 

33 000,00zł 50 000,00zł Poszerzenie i przedłużenie pomostu na akwenie przy plaży ulicy Morawa 119 
w Katowicach umożliwi drużynie harcerskiej zwiększyć swoją aktywność na 
wodzie. Drużyna posiada bardzo bogaty sprzęt wodny, którego nie może 
odpowiednio wykorzystać przez brak odpowiedniego pomostu. 

143 21/15/2014 Zakup nowych książek dla 
Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach ul. 
Obrońców Westerplatte 10 

10 000,00zł 10 000,00zł Zakup nowych książek dla Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach. Zakup wzbogaci ofertę filii. 
Pozwoli mieszkańcom na korzystanie z większej ilości nowoczesnych form książki, 
zgodnie ze standardami, jakich oczekujemy od biblioteki zlokalizowanej w dużym, 
wojewódzkim mieście.  

144 23/15/2014 Budowa drzewa kwiatowego na 
rynku w Szopienicach 

150 000,00zł 150 000,00zł Budowa drzewa kwiatowego na rynku w Szopienicach. Drzewa kwiatowe 
są ozdobą i wizytówką wielu światowych stolic. 



JANÓW - NIKISZOWIEC 

145 1/16/2014 Plac zabaw ze strefą fitness przy 
ul. Oswobodzenia 

350 000,00zł 350 000,00zł Nowy plac zabaw w dzielnicy Janów to miejsce, gdzie każdy bajtel będzie mógł 
przyjść i aktywnie spędzić czas razem ze swoim rodzicem. 

146 2/16/2014 Piłkarzyki na świeżym powietrzu 15 000,00zł 15 000,00zł Piłkarzyki na świeżym powietrzu. Projekt promujący aktywne spędzanie wolnego 
czasu na świeżym powietrzu. Przeznaczony dla osób w każdym wieku. 
 
 

147 3/16/2014 Budowa piłkochwytów na terenie 
boiska trawiastego od strony 

potoku w Parku Bolina 

11 000,00zł 16 000,00zł Montaż siatki ochronnej na terenie boiska od strony potoku Bolina w znacznym 
stopniu zwiększy bezpieczeństwo użytkowników boiska, jak i spacerowiczów 
w Parku Bolina. Ograniczy wypadnie piłek do potoku. 

148 4/16/2014 Modernizacja boiska sportowego 
w Parku Bolina 

78 800,00zł 110 000,00zł Wykonanie nawierzchni poliuretanowej w znacznym stopniu zwiększy 
bezpieczeństwo użytkowników boiska jak i uatrakcyjni teren rekreacyjno -sportowy 
Parku Bolina. Boisko z nawierzchnią poliuretanową umożliwi mieszkańcom 
aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas. 

149 6/16/2014 Rewitalizacja skweru „Rybka”  62 000,00zł 300 000,00zł Dzięki realizacji tego projektu w naszej dzielnicy powstanie miejsce wypoczynku 
i spotkań mieszkańców. Ławki, huśtawki, piaskownica, stół do tenisa stołowego 
czy szachów da szansę miłego wypoczynku zarówno starszym, młodszym 
jak i najmniejszym mieszkańcom Nikiszowca i Korei. Odgrodzenie zaś skweru 
od ulicy żywopłotem da poczucie intymności oraz oddzieli skwer od hałasu i kurzu 
ruchu ulicznego. 

150 9/16/2014 Zakup nowych książek dla Filii 
nr 21 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach przy 
ul. Zamkowej 45 

15 000,00zł 15 000,00zł Zakup nowych książek dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
przy ul. Zamkowej 45. Wzbogacenie oferty filii o bestsellery i książki poszukiwane 
przez czytelników. Podniesienie standardu filii do poziomu Biblioteki 
zlokalizowanej w mieście wojewódzkim. 

151 11/16/2014 Świąteczna iluminacja Nikiszowca 220 000,00zł 220 000,00zł Zaprojektujmy razem piękną kolorową świąteczną iluminację Nikiszowca. 
Upiększmy świetlnymi girlandami rynek i ulice naszego osiedla. Projekt zakłada 
zaprojektowanie przez mieszkańców i realizację świątecznego oświetlenia 
na ulicach oraz nikiszowieckim rynku 

152 13/16/2014 Lot balonem nad Nikiszowcem 15 000,00zł 15 000,00zł Loty balonem na linie podczas Jarmarku na Nikiszu i Odpustu pozwolą podziwiać 
Nikiszowiec z lotu ptaka. Dla mieszkańców naszej dzielnicy będzie to bezpłatna 
atrakcja. 

GISZOWIEC 

153 2/17/2014 Remont boiska zewnętrznego 
przy SP nr 51 w Katowicach 

154 000,00zł 310 000,00zł Wymiana nawierzchni boiska tartanowego. Wymiana bramek na boisku. 



154 3/17/2014 Remont boiska przy 
Gimnazjum nr 15 w Katowicach, 

ul. Karliczka 15 

110 000,00zł 110 000,00zł Remont boiska przy Gimnazjum nr 15 w Katowicach ul. Karliczka 15. Remont 
nawierzchni boiska trawiastego. 

155 4/17/2014 Remont budynku 
z przeznaczeniem na szatnie przy 

boisku Gimnazjum nr 15 

40 000,00zł 40 000,00zł Wykonanie remontu dachu, dokończenie remontu pomieszczeń, wykonanie 
elewacji budynku. 
 
 

156 6/17/2014 Zajęcia rekreacyjno - sportowe 
dla dzieci 

8 500,00zł 8 500,00zł Dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci rozwijające ich potencjał sportowy oraz 
angażujące w aktywność ruchową. 

157 8/17/2014 Wycinka drzewostanu 
stwarzającego zagrożenie, 
uzupełnienie i dosadzenie 

krzewów w celu upiększenia 
otoczenia wokół przedszkola 

8 000,00zł 16 000,00zł Przegląd i wycięcie konarów drzew zagrażających bezpieczeństwu dzieci. 
Dosadzenie brakujących krzewów i krzewinek poprawiających wygląd estetyczny 
ogrodu. Wynajęcie firmy kontrolującej drzewostan, zakup roślinności i ziemi, 
wynajęcie osoby do wykonania prac. 
 

158 9/17/2014 Remont zewnętrznej części 
tarasu Przedszkola i schodów 
łączących taras z ogrodem. 

Podwyższenie barierki na tarasie 
ze względów bezpieczeństwa 

i ścieżki wokół ogrodu 

176 000,00zł 176 000,00zł Generalny remont tarasu wraz z nową bezpieczną balustradą. Schody łączące taras 
z ogrodem – 14 stopni. Ścieżki na ogrodzie. 

159 10/17/2014 Remont schodów, poręczy 
i wybudowanie podjazdu dla 

niepełnosprawnych Miejskiego 
Przedszkola z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 91 oraz 

chodnika bezpośrednio łączącego 
się z przedszkolem 

160 000,00zł 160 000,00zł Remont schodów, nowe poręcze. Projekt i wykonanie podjazdu dla 
niepełnosprawnych. Ułożenie chodnika ok. 200 m². 

160 13/17/2014 Siłownia Parkowa 203 000,00zł 203 000,00zł Aktywny klub fitness dla mieszkańców osiedla Giszowiec. 

161 15/17/2014 Tablice informacyjne 36 000,00zł 51 000,00zł Stały punkt informacji dla mieszkańców Giszowca. 

162 17/17/2014 Zakup nowych książek 
i audiobooków dla Filii nr 15 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach przy 

ul. Przyjaznej 7a 

20 000,00zł 20 000,00zł Zakup nowych książek i audiobooków do filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach, przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach. Zakup wzbogaci ofertę filii. 
Pozwoli mieszkańcom na korzystanie z większej ilości nowoczesnych form książki, 
zgodnie ze standardami, jakich oczekujemy od biblioteki zlokalizowanej w dużym, 
wojewódzkim mieście. 



163 18/17/2014 Modernizacja szkolnego boiska 
sportowego przy Szkole 

Podstawowej nr 51 w Katowicach 

292 000,00zł 310 000,00zł Modernizacja boiska sportowego przyczyni się do bezpieczeństwa dzieci 
i wszystkich mieszkańców Giszowca korzystających z obiektu. Uszkodzona 
nawierzchnia, schody, trybuny w ogromnym zakresie nie pozwalają 
na prowadzenie zajęć sportowych, a przecież Szkoła Podstawowa nr 51 kształci 
bardzo wiele utalentowanych sportowo dzieci. Świadczą o tym ogromne sukcesy 
sportowe m.in. zdobycie Mistrzostw Katowic po raz kolejny.  

 

 

164 19/17/2014 Monitoring obiektu Szkoły 
Podstawowej nr 51 w Katowicach 

50 200,00zł 55 000,00zł Monitoring zainstalowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa na boisku 
sportowym i terenie wokół szkoły. Szczególnie w dniach wolnych od zajęć 
dydaktycznych i w godzinach wieczornych, przyczyni się do ograniczeń zniszczeń 
na boisku. Najważniejszy cel to bezpieczeństwo dzieci, które korzystają z boiska, 
również po godzinach swoich zajęć lekcyjnych oraz w okresie wakacyjnym. 

165 21/17/2014 "Edukacja na czasie" - 
wyposażenie Miejskiego 

Przedszkola nr 59 w nowoczesne 
multimedia 

10 000,00zł 8 000,00zł „Edukacja na czasie” wyposażenie Miejskiego Przedszkola nr 59 w nowoczesne 
multimedia. Zakup projektora multimedialnego, uchwytu, ekranu, laptopa wraz 
z oprogramowaniem oraz 4 odtwarzaczy CD. Podniesienie jakości i nowoczesności 
edukacji w przedszkolu. 

166 23/17/2014 Sala zabaw 50 000,00zł 50 000,00zł SALA ZABAW to oferta pozytywnego i bezpiecznego spędzenia czasu dla dzieci 
i młodzieży! W parku w domu kultury oddane do dyspozycji mieszkańców zostaną 
stoły do piłkarzyków, ping-ponga i bilarda oraz konsole z biblioteką gier, lotki i inne 
gry zręcznościowe. Nie siedź w domu, czy pod blokiem tylko wpadnij i zagraj! 

167 24/17/2014 Widoczny autobus, czyli 
wymiana fragmentów ekranów 
dźwiękoszczelnych w okolicach 
przystanków na Murckowskiej 

na przeźroczyste 

10 000,00zł 80 000,00zł Widoczny autobus, czyli wymiana fragmentów ekranów dźwiękoszczelnych 
w okolicach przystanków na murckowskiej na przeźroczyste. Kiedyś - zanim 
powstały ekrany - zmierzając na przystanek, już z większej odległości było widać 
czy autobus podjeżdża na przystanek lub czy na nim się znajduje. Dzięki temu 
zawsze można było na niego zdążyć. Przywróćmy ten stan – autobusy i przystanki 
są przecież dla ludzi! 

168 25/17/2014 Festyn Świętej Barbary 50 000,00zł 40 000,00zł Rodzinny piknik pod patronatem św. Barbary w samym sercu Giszowca! 6 grudnia 
(pierwsza sobota po 4.12) na placu pomiędzy kościołem p.w. św. Barbary 
a Gimnazjum odbędą się występy artystyczne oraz liczne atrakcje takie jak wspólne 
zabawy, jarmark połączony z wyprzedażą garażową, prezentacje działalności 
lokalnych artystów, czy też bieg charytatywny. Dla chętnych na festynie kawa  
i herbata. 

MURCKI 

169 1/18/2014 Zakup Nowych Książek dla 10 000,00zł 10 000,00zł Zakup nowych książek do filii nr 26 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 



Filii nr 26 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach przy 

ul. Samsonowicza 27 

przy ul. Samsonowicza 27 w Katowicach. Zakup wzbogaci ofertę filii. Pozwoli 
mieszkańcom na korzystanie z większej ilości nowoczesnych form książki, zgodnie 
ze standardami, jakich oczekujemy od biblioteki zlokalizowanej w dużym, 
wojewódzkim mieście. 

170 2/18/2014 V Muszlownik Murcki Festiwal 
2015 

120 000,00zł 120 000,00zł V Muszlownik Murcki Festiwal to inicjatywa Murckowskiej Młodzieży. 2 dniowy 
duży muzyczny festiwal, podczas którego każdy znajdzie coś dla siebie. Wystąpią 
znani Polscy artyści oraz młode ambitne zespoły, które dopiero co zaczynają swoją 
przygodę z muzyką. 

171 3/18/2014 Wykonanie chodników 
doprowadzających do klatek 

schodowych budynków przy ul. 
Wolności 8,6,4 wraz z wjazdami 

na podwórko 

57 200,00zł 57 200,00zł Wykonanie chodników doprowadzających do klatek schodowych budynków przy 
ul. Wolności 8,6,4 wraz z wjazdami na podwórko. Rozbiórka prowizorycznych 
chodników, wyrównanie i utwardzenie podłoża oraz położenie nowej kostki 
brukowej 

172 4/18/2014 Wymiana nawierzchni dwóch 
chodników przy ulicy Wolności 

84 000,00zł 104 000,00zł Rozbiórka starego chodnika. Przygotowanie nawierzchni. Położenie nowej kostki 
brukowej. 
 
 

173 6/18/2014 Inwestycja siłowni Fitness 
napowietrznej 

86 100, 00 zł 86 100,00 zł Kompleks Fitness utworzony na terenie Szpitala Murcki Sp. z o.o. dostępny dla 
mieszkańców dzielnicy oraz pacjentów oddziału pielęgnacyjno – opiekuńczego oraz 
nowoutworzonego rehabilitacji kardiologicznej.  

174 9/18/2014 Modernizacja placu zabaw 95 000,00zł 300 000,00zł Modernizacja placu zabaw znajdującego się na terenie parku w Murckach. 
Dostosowanie sprzętu dla dzieci młodszych oraz uatrakcyjnienie go dla starszych. 
Zapewnienie dzieciom większego bezpieczeństwa dzięki zmianom. 

PIOTROWICE-OCHOJEC 

175 1/19/2014 Budowa małej siłowni na wolnym 
powietrzu 

35 192, 19zł 40 000,00zł Mała siłownia zlokalizowana będzie ok.350 m od ul. Gen. Jankego, na terenie 
rekreacyjnym, bogatym w zieleń, w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanej 
części doliny rzeki Ślepotki. Teren jest oświetlony, a urządzenia, o których wyborze 
zadecydowali mieszkańcy, będą ogólnodostępne. Siłownia na wolnym powietrzu 
to okazja do międzypokoleniowej integracji lokalnej społeczności: „Fitness 
to zdrowie i uśmiech”. 

176 2/19/2014 Zakup nowych książek dla filii nr 
10 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach przy 
ul. Radockiego 70 a 

10 000,00zł 10 000,00zł Zakup nowych książek do filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
przy ul. Radockiego 70a w Katowicach. Zakup wzbogaci ofertę filii. Pozwoli 
mieszkańcom na korzystanie z większej ilości nowoczesnych form książki, zgodnie 
ze standardami, jakich oczekujemy od biblioteki zlokalizowanej w dużym, 
wojewódzkim mieście. 



177 4/19/2014 Zakup sprzętu multimedialnego 
zgodnego z nowoczesnymi 

standardami kształcenia dzieci 
i dorosłych dla Filii nr 10 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach przy 
ul. Radockiego 70a 

20 000,00zł 20 000,00zł Zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna, laptop wraz z 
potrzebnym oprogramowaniem) dla Filii nr 10 miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach, przy ul. Radockiego 70 a w Katowicach. Sprzęt wzbogaci ofertę filii. 
Pozwoli na organizację zajęć dla dzieci oraz spotkań autorskich, czy innych 
przedsięwzięć na poziomie zgodnym ze standardami nowoczesnej biblioteki. 

178 5/19/2014 Rekreacja i wypoczynek 
w Piotrowicach i Ochojcu 

308 700,00zł 400 000,00zł Proponujemy: 
1. Zabawa – wóz strażacki, karuzela, bocianie gniazdo 
2. Rekreacja – biegacz, rowerek, motyl, piechur, wioślarz 
3. Wypoczynek – ławeczki, stoliczki do gier, zieleń 

179 6/19/2014 Historia obok nas 40 500,00zł 40 500,00zł Impreza rekonstrukcyjna ukaże mieszkańcom Piotrowic i Ochojca ważne 
wydarzenia związane z historią obu dzielnic od epoki średniowiecza po II wojnę 
światową. 

180 8/19/2014 Remont ogrodzenia przy Szkole 
Podstawowej nr 27 w Katowicach 

ul. Łętowskiego 18 

236 303, 59zł 236 303, 59zł Budowa nowego oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia Szkoły Podstawowej 
nr 27 w Katowicach wraz z bramami, furtkami i piłkochwytami. 

 

181 9/19/2014 Remont ulicy Zbożowej - jezdnia 
oraz progi zwalniające od 

skrzyżowania z ul. Północną do 
ul. Zbożowej 10b. Progi 
zwalniające metalowe 

209 000,00zł 259 000,00zł Zadaniem jest wymiana nawierzchni asfaltowej oraz progów zwalniających 
na fragmencie ulicy Zbożowej. Obecnie zamiast asfaltu są dziury. Próg zwalniający 
jest za wysoki – można łatwo uszkodzić samochód. 

182 10/19/2014 Remont - wymiana dziurawej 
nawierzchni asfaltowej 

275 000,00zł 275 000,00zł Zadaniem głównym jest nowa nawierzchnia asfaltowa. Obecnie nie da się 
przejechać samochodem po tym fragmencie drogi, żeby nie wpaść w dziurę. 

183 11/19/2014 Kanalizacja w ul. Puchacza 
i ul. Krogulczej 

450 000,00zł 450 000,00zł Kanalizacja w ul. Puchacza i ul. Krogulczej 

ZARZECZE 

184 4/20/2014 Plac zabaw w cieniu – Zarzecze 5 400,00zł 10 000,00zł Realizacja zadania „Plac zabaw w cieniu - Zarzecze" ma na celu zapewnienie 
bezpiecznej i komfortowej zabawy na placu zabaw. W słoneczne dni huśtawki, 
w tym zwłaszcza metalowe elementy konstrukcyjne nagrzewają się w sposób 
uniemożliwiający ich użytkowanie. Nasadzenie drzew w obrębie ogrodzenia placu 
zabaw oraz montaż dekoracyjnych żagli przeciwsłonecznych zapewni dzieciom i ich 
opiekunom ochronę przed negatywnym wpływem promieniowania słonecznego. 

185 5/20/2014 Rowerowy plac zabaw Katowice - 100 000,00zł 150 000,00zł Rowerowy plac zabaw przeznaczony dla wszystkich miłośników dwóch kółek 



Zarzecze bez ograniczeń wiekowych. To stwarza możliwość obycia z rowerem, rozwija 
koordynację ruchową oraz zmysł równowagi przy maksymalnym poziomie 
bezpieczeństwa. Tor składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych 
„hopek” ułożonych w takiej kolejności, by było możliwe rozpędzenie się 
i utrzymanie prędkości bez pedałowania. 

186 7/20/2014 Siłownia na świeżym powietrzu 
w dzielnicy Zarzecze 

50 000,00zł 65 000,00zł Ogólnodostępna siłownia na wolnym powietrzu w Zarzeczu jako uzupełnienie 
istniejącej infrastruktury rekreacyjnej o elementy dla starszych dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Będzie zapewniała atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu.  

 

 

187 8/20/2014 Wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na odcinku drogi gen. 
Grota Roweckiego – Boczna (od 

nr 7 do 9b) wraz z oznakowaniem 

63 600,00zł 150 000,00zł Wykonanie asfaltowej nawierzchni na odcinku drogi ul. Gen. Grota Roweckiego od 
nr 7 do 9b oraz jego oznakowanie zwiększy cywilizowany dojazd pojazdom jak 
i służbom komunalnym do nieruchomości położonych przy tym odcinku drogi, 
ułatwi również zjazd z głównej drogi Gen. Grota Roweckiego w ten odcinek. 

KOSTUCHNA 

188 1/21/2014 Doposażenie obiektu sportowego 
Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Katowicach 
mieszczącego się przy 

ul. Tadeusza Boya- Żeleńskiego 
96c poprzez zakup dwóch 

przenośnych aluminiowych 
bramek treningowych 

o rozmiarach 7,32 m x 2,44 m 
wraz z siatkami  

6 600,00zł 6 600,00zł Uzupełnijmy braki w sprzęcie sportowym na boisku ze sztuczną nawierzchnią 
w Kostuchnie. Zakup przenośnych pełnowymiarowych aluminiowych bramek wraz 
z siatkami uzupełni ten brak. Zapewni to zarówno najmłodszym mieszkańcom 
Kostuchny, jak i tym trochę starszym dostęp do korzystania z w pełni 
wyposażonego obiektu sportowego, który dysponuje bardzo nowoczesnym 
zapleczem socjalnym. 

189 2/21/2014 Wymiana ogrodzenia wokół 
Miejskiego Przedszkola nr 42 

43 350,00zł 51 000,00zł Piękny, modernistyczny budynek Miejskiego Przedszkola nr 42 otacza stary 
i zniszczony płot. Zadanie przewiduje pełną wymianę istniejącego ogrodzenia, 
na bardziej estetyczne i funkcjonalne. 

190 4/21/2014 Budowa placu zabaw wraz 
z infrastrukturą w Katowicach 

ul. Tunelowa 

300 000,00zł 350 000,00zł Plac zabaw na ul. Tunelowej w Katowicach 

191 5/21/2014 Wsparcie działalności statutowej 
Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „MK Górnik” 

5 000,00zł 2 500,00zł Wesprzyjmy działalność naszego Klubu Sportowego. Rozwój UKS „MK Górnik” 
to szansa na rozwój sportowy dzieci i młodzieży zamieszkujących w dzielnicy 
Kostuchna. 



Katowice poprzez zakup sprzętu 
sportowego w postaci dwóch 

kompletów strojów meczowych 
przeznaczonych dla drużyn 

seniorów oraz trampkarzy wg 
specyfikacji 22+3, tzn. po 22 
stroje dla zawodników oraz 3 

dla bramkarzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 6/21/2014 Wsparcie działalności statutowej 
Uczniowskiego Klubu 

Sportowego "MK Górnik" 
Katowice poprzez zakup sprzętu 

sportowego w postaci dwóch 
kompletów dresów sportowych 

przeznaczonych dla drużyn 
seniorów oraz trampkarzy wg. 
specyfikacji 25 kompletów dla 
każdej z drużyn w standardzie: 

długie spodnie, spodenki krótkie, 
koszulka polo, koszulka 

treningowa (t-shirt) oraz kurtka 
dresowa 

6 500,00zł 2 500,00zł Promujmy Kostuchnę poprzez sport. Uczniowski Klub Sportowy „MK Górnik” to nie 
tylko szansa na rozwój sportowy dzieci i młodzieży zamieszkujących w naszej 
dzielnicy, ale także wielka szansa na jej promocję na terenie województwa 
śląskiego. 

193 7/21/2014 Przebudowa 4 punktów 
świetlnych przy ul. Migdałowców 

39 563,49zł 39 563,49zł Wymiana 4 wyeksploatowanych punktów świetlnych na nowe. Zmiana lokalizacji 
wskazanych latarni, tj. przesunięcie ich poza światło chodnika (obecna lokalizacja – 
centralnie w środku chodnika 

194 9/21/2014 Doposażenie pracowni językowej 
i matematycznej 

w Gimnazjum nr 18 

16 000,00zł 16 000,00zł Zadbajmy o wysoką jakość nauczania w naszym gimnazjum. Kompletnie 
wyposażone pracownie tematyczne to szansa na lepszą edukację dla młodzieży 
z Kostuchny. 

195 10/21/2014 Wyposażenie pracowni 
w Gimnazjum nr 18 

12 000,00zł 12 000,00zł Wyposażenie sal lekcyjnych w rolety poprawi komfort pracy dzieci. Obecnie klasy 
bardzo mocno się nagrzewają, co nie sprzyja wysiłkowi intelektualnemu. 
Nadmierne nasłonecznienie sal uniemożliwia także korzystanie z pomocy 
wizualnych, w tym z tablic interaktywnych, gdyż przedstawiane na nich treści 



są niewidoczne.  

196 11/21/2014 „Gotowi na koncert!” Zakup 
sprzętu nagłaśniającego dla  

Miejskiego Domu Kultury 
Południe w Kostuchnie 

47 461,14zł 47 461,14zł Chcesz żeby nasza dzielnica rozbrzmiała muzyką? Wyposażmy nasz Dom Kultury 
w profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy, który pomoże nam na organizację dużych 
i głośnych imprez! Zagłosuj na zadanie „Gotowi na koncert!” 

197 14/21/2014 Zakup nowych książek 
i audiobooków dla filii nr 27 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach przy ul. Szarych 

Szeregów 62  

10 000,00zł 10 000,00zł Zakup nowych książek do filii nr 27 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
przy ul. Szarych Szeregów 62 w Katowicach. 
Zakup wzbogaci ofertę filii. Pozwoli mieszkańcom na korzystanie z większej ilości 
nowoczesnych form książki, zgodnie ze standardami, jakich oczekujemy od 
biblioteki zlokalizowanej w dużym, wojewódzkim mieście. 
 
 

198 16/21/2014 „Bloki kolorów i kwiatów”. 
Zagospodarowanie terenów 

zielonych należących do 
wspólnot mieszkaniowych przy 

ul. T.B. Żeleńskiego 87/89/91 

85 843,09zł 150 000,00zł       Celem projektu „Bloki kolorów i kwiatów” jest stworzenie atrakcyjnej dla 
mieszkańców osiedla (Wspólnota Żeleńskiego 87, 89, 91 w Katowicach) i dzielnicy 
Kostuchna przestrzeni, która przykuwa uwagę wielością barw kwitnących krzewów, 
drzew ozdobnych i kwiatów. Osiedle zostanie opasane dwubarwnym 
dwurzędowym żywopłotem z berberysu i pęcherznicy, które oddzielą od zgiełku 
szosy, ale i będą piękną ozdobą od zewnątrz. Wewnątrz zaś naprzeciw każdego 
z bloków pośród kwitnących od wiosny magnolii, rododendronów, dereni, ławuły 
i róż umieszczone zostaną stylowe ławki parkowe, by można było na nich usiąść 
i odpocząć w ciszy, bądź usiąść i porozmawiać z sąsiadem. 

199 17/21/2014 Wsparcie działalności statutowej 
Uczniowskiego Klubu 

Sportowego "MK Górnik" 
Katowice poprzez zakup sprzętu 
sportowego w postaci sprzętu 

treningowego oraz piłek 
meczowych dla drużyn 

trampkarzy i seniorów. Sprzęt 
treningowy w postaci 25 sztuk 

piłek treningowych do piłki 
nożnej, 5 sztuk piłek meczowych, 

25 sztuk znaczników 
treningowych w postaci koszulek 
oraz 25 znaczników plastikowych, 
które w trakcie zajęć rozkładane 

są na płycie boiska. 

5 600,00zł 2 500,00zł Wesprzyjmy działalność naszego Klubu Sportowego. Rozwój UKS „MK Górnik” 
to szansa na rozwój sportowy drużyny seniorów oraz dzieci i młodzieży 
zamieszkujących w dzielnicy Kostucha. 



 

200 19/21/2014 Budowa i wyposażenie placu 
zabaw dla młodszych i starszych 

dzieci szczególnie tych, które 
mieszkają w blokach i nie mają 

przydomowych ogródków 

334 806,00zł 370 000,00zł Dzieci z naszej okolicy nie mają nawet dobrej piaskownicy, nudzą się, brudzą się, 
trudzą się – buszując w trawie i po śmietnikach, wymyślając niebezpieczne zabawy. 
Wybudujmy dla nich plac zabaw – miejsce ciekawe, twórcze, kolorowe, kreatywne, 
bezpieczne, stymulujące ich rozwój fizyczny i psychiczny. Zastąpmy widok dzikiej 
łąki, w której buszują dziki i wylęgają się kleszcze – fantastycznym placem zabaw – 
miejscem bezpiecznym i wygodnym. 
 
 
 
 
 

PODLESIE 

201 1/22/2014 Budowa siłowni na wolnym 
powietrzu przy ul. Zaopusta 
w Katowicach-Podlesiu wraz 

ze ścieżką dojazdową oraz 
niezbędną infrastrukturą 

280 000,00zł 280 000,00zł Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu wraz z niezbędną infrastrukturą (ławki, 
kosze, stojaki na rowery). Wykonanie i wybrukowanie chodników dojściowych. 

202 2/22/2014 Remont i modernizacja szkolnego 
boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 21 im. 
Karola Miarki w Katowicach-

Podlesiu 

250 000,00zł 250 000,00zł Modernizacja wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych oraz boiska do 
koszykówki przy szkole Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Katowicach-
Podlesiu. Zamontowanie ławek przy boisku do gier zespołowych oraz koszy. 
Wymiana tablic do gry w koszykówkę oraz podniesienie przęseł lub montaż siatek 
za bramkami. 

203 5/22/2014 Zakup sprzętu multimedialnego 
zgodnego z nowoczesnymi 

standardami kształcenia dzieci 
i dorosłych dla Filii nr 28 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach przy 

ul. Uniczowskiej 

20 000,00zł 20 000,00zł Zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna, laptop wraz z 
potrzebnym oprogramowaniem) do  Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach przy ul. Uniczowskiej 36 w Katowicach. Sprzęt wzbogaci ofertę filii. 
Pozwoli na organizację zajęć dla dzieci oraz spotkań autorskich czy innych 
przedsięwzięć na poziomie zgodnym ze standardami nowoczesnej biblioteki. 

204 6/22/2014 Zakup profesjonalnego sprzętu 
nagłaśniającego dla Filii nr 28 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Katowicach przy 
ul. Uniczowskiej 36 

15 000,00zł 2 000,00zł Zakup scenicznego sprzętu nagłaśniającego dla Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach, ul. Uniczowska 36. Zauważamy, że w naszej filii brakuje 
profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego, co uniemożliwia organizowanie 
koncertów, spotkań autorskich, wykładów, prelekcji, warsztatów. Zestaw sprzętów 
(kolumna na statywie ze wzmacniaczem -szt.2, subwoofer, mikrofon na statywie, 
mikrofon bezprzewodowy, konsola) stałby się również odpowiednią oprawą dla 



imprez plenerowych organizowanych przez bibliotekę. 

205 7/22/2014 Zakup nowych książek 
i audiobooków dla filii nr 28 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach przy 
ul. Uniczowskiej 36 

20 000,00zł 20 000,00zł Zakup nowych książek i audiobooków do filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach przy ul. Uniczowska w Katowicach. Zakup wzbogaci ofertę filii. 
Pozwoli mieszkańcom na korzystanie z większej ilości nowoczesnych form książki, 
zgodnie ze standardami, jakich oczekujemy od biblioteki zlokalizowanej w dużym, 
wojewódzkim mieście. 

206 11/22/2014 Modernizacja gabinetu 
profilaktyki zdrowotnej w Szkole 
Podstawowej nr 21 z Oddziałami 

Integracyjnymi 

37 800,00zł 37 800,00zł Dostosowanie wyposażenia Gabinetu do zaleceń Stacji Snitarno- Epidemiologicznej 
i wymogów NFZ. Stworzenie nowoczesnego  Gabinetu, przyjaznego dla dzieci w 
różnych grupach wiekowych oraz dla dzieci niepełnosprawnych. 

 

 

 


