
 

                  
 

 

           WNIOSKI OGÓLNOMIEJSKIE ZGŁOSZONE 

DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

                                                                                                                                                KATOWICE 2016 

                                                                                                      PRZEKAZANE DO II ETAPU WERYFIKACJI 

 

Tytuł wniosku Wnioskodawca  Kontakt Skrócony opis zadania Lokalizacja 

 

Tężnia solankowa 
z zagospodarowaniem terenu 

w zieleń i elementy małej 
architektury w Parku Zadole 

w Katowicach 

Adam 
Łęski 

 

 
601 918 655 

leski65@gmail.com 
 

 
Tężnia solankowa wytwarza mikroklimat podobny do nad-
morskiego. Godzina oddychania powietrzem nasyconym 
solanką i pochłaniana w ten sposób dawka jodu równa się 
trzem dniom spędzonym nad morzem. To bardzo ważne dla 
zdrowia mieszkańców, szczególnie aglomeracji Śląskiej, na-
rażonych na wiele schorzeń górnych dróg oddechowych, 
alergii i innych dolegliwości. Wiele osób nie może sobie 
obecnie pozwolić na wyjazdy wypoczynkowe lub urlopowe, 
a tężnia będzie to rekompensować. 
 

 
Park Zadole 

ul. Wczasowa 

 

mailto:leski65@gmail.com


 

                  
 

HEY PARK 
- budowa SKATE PARKU 

i PUMP TRACKA 
przy ul. Na Obrzeżu 

Anna 
Malik 

603 517 750 

 
Budowa HEY PARKU w rejonie ul. Na Obrzeżu w skład któ-
rego wchodzi SKATE PARK oraz PUMP TRACK i DIRT (trasa 
rowerowo-wyczynowa) wraz z wykonaniem nawierzchni na 
ciągu pieszo-jezdnym do ogródków działkowych "Sło-
neczne Wzgórze" oraz z pasem postojowym dla samocho-
dów. 
 

ul. Na Obrzeżu 
w sąsiedztwie okolicy 

ogródków działko-
wych Słoneczne 

Wzgórze 

 

 
KSIĄŻKA  

INWESTYCJĄ W WYOBRAŹNIĘ 
Zakup nowych książek - zwłaszcza 
literatury fanatastycznonaukowej 
- dla Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach 
przy ul. Rybnickiej 11. 

 

Adam 
Białecki 

505 010 567 

Książka inwestycją w wyobraźnię. Zakup nowych książek - 
zwłaszcza literatury fanatastycznonaukowej - dla Filii nr 30 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Rybnic-
kiej 11. Zakup dodatkowych książek pozwoli na znaczne 
wzbogacenie oferty biblioteki. 

ul. Rybnicka 11 

 

Modernizacja centralnego 
ogrzewania w Domu Harcerza 
Al. Korfantego 120 Katowice 

 
Elżbieta 

Abramowicz-
Chachuła 

 
szczep1zhp@op.pl 

 

 
Zmiana ogrzewania CO na ogrzewanie gazowe 
- odcięcie od miejskiego ogrzewania 
- przejście na ogrzewanie autonomiczne - kocioł gazowy 
- wymiana grzejników 
- tynkowanie, malowanie po modernizacji. 
 

Al. Korfantego 120 

 

 

 

mailto:szczep1zhp@op.pl


 

                  
 

 

 
Zakup nowości wydawniczych 

oraz audiobooków dla Filii nr 35 
Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach, 
przy ul. Słowackiego 20. Celem 

zadania jest poszerzenie i uatrak-
cyjnienie oferty filii obcojęzycz-

nej, jedynej w mieście posiadają-
cej księgozbiór w różnych języ-
kach, dostępnej dla wszystkich 

mieszkańców Katowic. Realizacja 
zadania pozwoli na lepsze zaspo-
kojenie potrzeb zarówno doro-

słych, jak i dzieci w zakresie nauki 
języków obcych. 

 

Danuta 
Karzełek 

32 255 49 90 

Zakup nowości wydawniczych oraz audiobooków dla Filii 
nr 35 Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach, przy ul. Słowackiego 20. Celem zadania jest 
poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty filii obcojęzycznej, je-
dynej w mieście posiadającej księgozbiór w różnych języ-
kach, dostępnej dla wszystkich mieszkańców Katowic. Rea-
lizacja zadania pozwoli na lepsze zaspokojenie potrzeb za-
równo dorosłych, jak i dzieci w zakresie nauki języków ob-
cych. 

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
Filia nr 35 

Obcojęzyczna 
ul. Słowackiego 20 

 

Budowa parkingu na 
niezagospodarowanym terenie 

u wylotu ul. Gnieźnieńskiej 
z Aleją Korfantego 

Urszula 
Sewielska  

 
 

32 258 44 60 
884 337 711 

sewielska@op.pl 
 
 

Projekt ogólnomiejski pt.: "Budowa parkingu na niezago-
spodarowanym terenie u wylotu ulicy Gnieźnieńskiej 
z Aleją Korfantego" na 60 miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych. Zostanie wykonany na działce Gminy Ka-
towice ze skomunikowaniem z ulicą Gnieźnieńską. Wartość 
projektu szacuje się na kwotę 400 tys. złotych. 

 ul. Gnieźnieńska 
na wysokości Alei 

Korfantego, naprze-
ciw Skweru Fojkisa. 

 

 

 

mailto:sewielska@op.pl


 

                  
 

 
Modernizacja Placu Miarki 

 

Joanna 
Małecka 

 
joanna@maleccy.com 

 
Modernizacja Placu Miarki 

 
Plac pomiędzy ulicami 

Kościuszki, 
Kochanowskiego 

 

 

WODNY PLAC ZABAW 
dla dzieci przy plaży miejskiej 

w Dolinie Trzech Stawów 
(Katowickim Parku Leśnym) 

Monika 
Woźniak 

 
693 562 093 

wozniak.kato@gmail.com 
 

Wodny plac zabaw to teren dla dzieci - wygrodzona prze-
strzeń z kolorowymi urządzeniami, dyszami, fontannami 
wyrzucającymi wodę w przeróżny sposób, w której dzieci 
mogą się bezpiecznie bawić, mocząc i chlapiąc. Bedzie przy-
ciągał uwagę intensywnymi kolorami i różnorodnością na-
trysków - tryskającymi wodą kwiatami, tęczą wodną, fon-
tannami, prysznicami. Na placu będzie wydzielona strefa 
zabaw dla najmłodszych dzieci z zabawkami łagodnie wy-
rzucającymi wodę, zaś w części dla starszych dzieci woda 
będzie miała większe ciśnienie. Plac zabaw będzie otoczony 
drewnianymi siedziskami z ażurowym parkanem, na któ-
rych będzie można odpocząć. Przed wejściem na plac za-
baw zamontowane będą wodoodporne krzesełka dla opie-
kunów. Po zmierzchu teren będzie podświetlony na wiele 
barw, co zmieni plac zabaw w kolorową, podświetlaną fon-
tannę. Wodny plac zabaw będzie się znajdował na plaży tra-
wiastej przy stawie kąpielowym w Dolinie Trzech Stawów. 
Będzie on jedynym w swoim rodzaju miejscem w Katowi-
cach zapewniającym wyśmienitą i bezpieczną rekreację 
wodną dla całej rodziny. 

 
Katowicki Park Leśny, 

teren pomiędzy 
ul. Lotnisko 

i ul. Trzy Stawy 

 

mailto:joanna@maleccy.com
mailto:wozniak.kato@gmail.com


 

                  
 

Ogród Mościckiego 
Maria 

Danielska 

 
 

606 618 433 
maria.danielska@wp.pl 

 
           

 
Ogród Mościckiego składa się z: 
 
- strefy dla dzieci: plac zabaw 
- strefy sportowej dla młodzieży i osób dorosłych: siłownia 
na świeżym powietrzu 
- strefy rekreacyjno-parkowej dla osób w różnym wieku: 
stolik do gry w szachy, stół do tenisa stołowego, ławki, 
skwerek z kwiatami i krzewami ozdobnymi 
- strefa edukacyjna 
- boisko m.in. do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej. 
 

 
ul. Gliwicka 

 

 
Wyposażenie i uzupełnienie 

zużytego wyposażenia 
Dziennych Domów Opieki 

- Pomocy Społecznej 
w Katowicach 

Witold 
Starowicz 

509 363 809 

Wniosek ma za zadanie pełniejsze wykorzystanie istnieją-
cych DPS-ej oraz zdecydowaną poprawę egzystencji osób, 
głównie seniorów, niepełnosprawnych i osób w różny spo-
sób poszkodowanych przez los, jak również poprawę wa-
runków zatrudnionych w nich pracowników, których jest 
niewielu, a zakres obowiązków bardzo duży. 

 
Dzienne Domy 
Pomocy Społecznej: 
ul. Czecha 2, 
ul. Wiślana 9, 
ul. Głogowska 23, 
ul. Świdnicka 35a, 
ul. Oblatów 24, 
ul. Gliwicka 74a, 
ul. Brata Alberta 4, 
ul. Dębowa 23, 
ul. Tysiąclecia 45. 
 

 

 

mailto:maria.danielska@wp.pl


 

                  
 

 
Aleja spacerowa wzdłuż stawu 

Łąka przy Al. Trzech Stawów 
w Katowickim Parku Leśnym 

w Katowicach 

Justyna 
Hasan 

brak 

Wykonanie remontu alejki wokół stawu "Łąka" w Katowic-
kim Parku Leśnym wraz z ustawieniem elementów małej ar-
chitektury (ławki, kosze, stoły, leżaki) oraz siłownią fitness. 
Nowe nawierzchnie będą wykonane częściowo z na-
wierzchni naturalnych, przepuszczalnych - typu Hanse - 
Grand. Zagospodarowanie terenu wpłynie pozytywnie na 
udostępnienie parku mieszkańcom miasta. 

Katowicki Park Leśny, 
teren miedzy ulicami 
Pułaskiego / Floriana 

 a Murckowską / 
Trzech Stawów 

 

 
Wybiegi dla psów w Katowicach 

 
Adam 

Skowron 

 
502 283 822 

skowronpr@gmail.com 
 

 
Budowa 6 wybiegów dla psów wraz z podstawową 
infrastrukturą w lokalizacjach. 

 
Śródmieście: 
Plac Andrzeja 
ul. Damrota 

 
Osiedle 

Paderewskiego: 
Róg ulic Granicznej 

i Pułaskiego 
 

Brynów: 
Park Kościuszki 

 
Osiedle Giszowiec: 
Róg ulic Batalionów 
Chłopskich i Wojcie-

cha 
 

Koszutka:  
Park Wełnowiecki 

 

 

mailto:skowronpr@gmail.com


 

                  
 

 

 
Zakup automatów 

do przyjmowania opakowań 
(szkło, plastik, metal) 

na terenie miasta Katowice 

Tomasz 
Pelc 

500 674 269 
 

 
Zakup urządzeń do automatycznego przyjmowania puszek, 
butelek PET i szkła do recyklingu oraz wydawaniem 
w zamian kuponów za kaucję lub doładowań kart ŚKUP. 
Urządzenia staną w 6 dzielnicach (Tysiąclecie, Paderew-
skiego, Giszowiec, Wełnowiec, Murcki, Piotrowice). 

 
Os. Paderewskiego: 
skwer przy skrzyżowa-
niu ulic Paderew-
skiego  i Sikorskiego 
(między Sikorskiego 
38 a biurowcem Wę-
glokoksu) 
 
Os. Tysiąclecia:  
przy skwerze Roberta 
Oszka (w pobliżu Ty-
siąclecia 41) 
 
Wełnowiec – Józefo-
wiec:  
przy skrzyżowaniu Ko-
tlarza i Szczecińskiej 
(przy Szczecińskiej 51) 
 
Giszowiec: 
Plac pod Lipami (po 
stronie skweru, na-
przeciw posesji Woj-
ciecha 57) 
Murcki: Mruczka 5 
 
Piotrowice - Ochojec: 
Łętowskiego 18 (na 
terenie Szkoły Podsta-
wowej 27) 
 



 

                  
 

 

 

 
Zakup 60 szt. nowoczesnych 

zestawów komputerowych do filii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach 

Anna 
Wróblewska 

 
501 863 087 

jawa1a@gazeta.pl 
 

Zakupienie komputerów, które służą czytelnikom do korzy-
stania z Internetu oraz nowoczesnych zestawów kompute-
rowych do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej do obsługi czy-
telników. Biblioteka w tak dużym mieście, jak Katowice, po-
winna dysponować nowoczesnym sprzętem komputero-
wym z aktualnym oprogramowaniem. Mamy dość wiesza-
jących się, starych komputerów. Zmieńmy to! 

Miejska 
Biblioteka Publiczna 

w Katowicach, 
ul. Kossutha 11 
Wszystkie filie 

Biblioteki 

 

 
Budowa parkingu wraz 

z oświetleniem, przy wejściu do 
R.O.D. "Radość", 

przy ulicy Leopolda 
w Katowicach, w sąsiedztwie 

cmentarza w Bogucicach 
 

Maciej 
Guzik 

 
maciej.guzik@o2.pl 

 

Projekt przewiduje wykonanie parkingu wraz z oświetle-
niem, który będzie dostosowany do potrzeb osób parkują-
cych samochody w okolicach wejścia do R.O.D. "Radość", 
od strony ul. Leopolda. Parking będzie udogodnieniem dla 
osób odwiedzających cmentarz mieszczący się w Boguci-
cach. 

ul. Leopolda 

 

 
Wsparcie techniczne Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Katowicach 
Szopienicach poprzez zakup 

ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego 

 

Dawid 
Schwarzer 

530 323 386 
dawidex91@interia.pl                   

Zakup specjalistycznego wozu strażackiego wraz z wyposa-
żeniem pozwoli na sprawniejsze podejmowanie akcji, szyb-
szy dojazd OSP na miejsce zdarzenia oraz większą skutecz-
ność podejmowanych czynności przez strażaków. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna 

Katowice Szopienice 
ul. Morawa 119a 

 

mailto:jawa1a@gazeta.pl
mailto:maciej.guzik@o2.pl
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Budowa boiska do piłki nożnej 
oraz bieżni lekkoatletycznej przy 

Gimnazjum nr 9 w dzielnicy 
Wełnowiec - Józefowiec 

Dawid 
Walczuk 

 
 

790 225 187 
dawidmw13@gmail.com 

 
 

 
Celem projektu, jest budowa ogólnodostępnego boiska pił-
karskiego w dzielnicy Wełnowiec -Józefowiec, na terenie 
Gimnazjum nr 9 przy ul. Krzyżowej 12. Boisko będzie do-
stępne dla wszystkich mieszkańców Katowic, w szczególno-
ści dla dzielnic: Wełnowiec - Józefowiec, Dąb, Koszutka, Bo-
gucice, Osiedle Tysiąclecia. 
 

ul. Krzyżowa 12 

 

Plac do ćwiczeń street workout 
w Katowicach 

Michał 
Gadula 

 
884 252 735 

gadul-x@wp.pl 
 

 
Założeniem zadania jest budowa placu do ćwiczeń street 
workout, czyli ćwiczeń w obrębie ciężaru własnego ciała od 
podciągania i pompek po trudne elementy gimnastyczne. 
Plac doskonale będzie się nadawał do doskonalenia umie-
jętności parkour. W skład placu wchodzą: rozbudowany 
kompleks drążków oraz przyrządów na bezpiecznej na-
wierzchni. 
 

Park Alojzego 
Budnioka - "ASZA" 

 

Budowa infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej Stawu "Maroko": 

 
1. budowa modułowych pode-
stów wędkarskich 
2. budowa zespołu pomostów że-
glarskich 
3. budowa boiska do "kajak-polo" 

Mieczysław 
Machula 

brak 

 
Przedstawiony Projekt zadania ma na celu stworzenie w ob-
rębie kilku Osiedli, prawdziwej, nowoczesnej i bezpiecznej 
bazy sportów wodnych. Pomysł połączenia pomostów że-
glarskich w jedną zintegrowaną całość z boiskiem "kajak-
polo" daje wymierne oszczędności kosztów realizacji - przy 
pełnym zaspokojeniu potrzeb wszystkich wodniaków. Bu-
dowa powyższego nie wchodzi w kolizję z zaplanowanymi 
podestami wędkarskimi, zaspokajającymi potrzeby spor-
towe i rekreacyjne rzeszy wędkarzy korzystających z tego 
malowniczego i rybnego akwenu. 
 

Osiedle Tysiąclecia 
(Dolne) 

przy ul. Piastów 
i ul. Jana Pawła II 

 

mailto:dawidmw13@gmail.com
mailto:gadul-x@wp.pl


 

                  
 

 
System dróg rowerowych 

łączących zachodnie i północne 
dzielnice Katowic 

ze Śródmieściem, Parkami 
i Strefą Kultury 

Patrycja 
Rudnicka 

drogarowerowakatowice 
@gmail.com 

 www.facebook.com/droga-
rowerowakatowice 

Celem zadania jest rozbudowa i integracja sieci dróg rowe-
rowych w celu bezpiecznego i wygodnego połączenia dziel-
nic zachodnich i północnych oraz śródmieścia Katowic, par-
ków i terenów rekreacyjnych oraz Strefy Kultury. Projekt za-
kłada systemowe uporządkowanie ruchu rowerowego 
w obszarze Os. Witosa, Załęża, Dębu, Koszutki, Brynowa 
oraz Śródmieścia, gdzie nie ma wystarczającej i spójnej sieci 
dróg rowerowych. Rezultatem projektu będzie zapewnie-
nie łatwiejszego dostępu rowerowego do terenów rekreacji 
i kultury, a także usług, handlu oraz instytucji publicznych 
mieszkańcom Katowic i poprawa jakości życia poprzez 
umożliwienie ekologicznego, ekonomicznego i bezpiecz-
nego poruszania się na dużym obszarze Katowic. 

ul. Pukowca, 
ul. Bocheńskiego, 
ul. Pośpiecha, 
ul. Żelazna, 
ul. Chorzowska, 
ul. Stęślickiego, 
ul. Sokolska, 
ul. Gliwicka, 
ul. Grundmanna, 
ul. Opolska, 
ul. Hetmańska, 
ul. Grzyśki, 
ul. Wozaków, 
ul. Rolna 

 

Wczesna diagnoza autyzmu 
Marzena 
Olchowy 

 
 

509 820 438 
marzena.olchowy 

@4future.pc.pl 
 
 

 
Realizacja zadania obejmuje: 
- plakaty Profilaktyka, wczesna diagnoza, właściwa terapia 
szansą dla dziecka z autyzmem na lepszy rozwój - dostar-
czone do poradni pediatrycznych, 
- bezpłatna diagnoza dziecka, 
- opinia funkcjonalna wraz ze wskazaniem do dalszej pracy 
z dzieckiem wystawiona przez zespół specjalistów. 
 

Katowickie poradnie 
pediatryczne oraz 

ul. Spółdzielczości 21. 

 

 

 

 

 

mailto:drogarowerowakatowice@gmail.com
mailto:drogarowerowakatowice@gmail.com
mailto:marzena.olchowy@4future.pc.pl
mailto:marzena.olchowy@4future.pc.pl


 

                  
 

 
SERCE KATOWIC W DŁONI 

- multimedialna dotykowa mapa 
rynku i jego okolicy 

Ireneusz 
Strzelczyk 

 
irek77@poczta.onet.pl 

 

W ostatnich latach jesteśmy świadkami ogromnych zmian 
naszego miasta. Powstał nowy dworzec PKP i autobusowy, 
wbudowana została Katowicka Galeria czy też przebudo-
wany został rynek miasta. Wprowadzone zmiany są ważne 
dla mieszkańców, sprawiają, że żyje im się wygodniej, jed-
nakże wśród osób niewidomych i słabowidzących mogą wy-
woływać lęk, niepokój i przede wszystkim obniżyć poziom 
samodzielności, gdyż nie znając nowej topografii nie są 
w stanie samodzielnie i swobodnie poruszać się po centrum 
miasta. Multimedialny dotykowy plan rynku i jego okolicy 
to dotykowa uproszczona mapa tej przestrzeni wyposażona 
dodatkowo w komunikaty głosowe (wypowiadane na żąda-
nie) wskazujące drogę do kluczowych miejsc centrum mia-
sta. Taka mapa to również idealny drogowskaz dla wszyst-
kich pozostałych mieszkańców, turystów oraz odwiedzają-
cych nasze miasto, gdyż posiada kolorowy ekran, z którego 
można odczytywać ważne informacje. Postawienie takiego 
multimedialnego planu w centrum Katowic z pewnością 
ułatwiłoby funkcjonowanie i samodzielność osobom niewi-
domym i słabowidzącym, ale również wszystkim innym za-
gubionym w naszym mieście. Dotknijmy serca Katowic 
i tym samym otwórzmy nasze serca na potrzeby innych. 

 
Rynek 

miasta Katowice 

 

 
Sztuczne lodowisko przy Zespole 

Szkół nr 2 przy ul. Goetla 2, 
Katowice - Murcki 40-749 

 

Beata 
Antkowiak 

664 491 413 

 
Sztuczne lodowisko przy Zespole Szkół nr 2 w Katowicach, 
ul. Goetla 2. Wielofunkcyjne, zadaszone z infrastrukturą 
techniczną. 
 

 
ZSZ nr 2, ul. Goetla 2 
do ul. Samsonowicza, 
do ul. Bohdanowicza 

 

 

mailto:irek77@poczta.onet.pl


 

                  
 

 

 
Modernizacja laboratorium 

chemicznego w Pałacu Młodzieży 
w Katowicach 

Adam 
Lasek 

 
507 099 751 

chemia@pm.katowice.pl 
 

Modernizacja laboratorium chemicznego w Pałacu Mło-
dzieży w Katowicach będzie polegała przede wszystkim na 
zakupie nowego wyposażenia w postaci mebli laboratoryj-
nych oraz wyciągów, niewielką część środków chcemy prze-
znaczyć również na zakup nowych wag laboratoryjnych. Na-
sza Pracownia jest wyjątkowym miejscem, gdzie dzieci 
i młodzież mają szansę na samodzielne wykonywanie eks-
perymentów chemicznych pod okiem doświadczonych i za-
angażowanych nauczycieli. Część naszego wyposażenia pa-
mięta początki Pałacu Młodzieży - mamy do niego olbrzymi 
sentyment - niestety w XXI wieku obowiązują już inne stan-
dardy, które dzięki temu projektowi chcemy w końcu osią-
gnąć. 

Pałac Młodzieży 
ul. Mikołowska 26 

 

 
Rewitalizacja przestrzeni 

publicznej w Dolinie Ślepiotki 
na wysokości MOSIR 

i ulicy Harcerskiej w Ligocie 

Kazimierz 
Szmurło 

 
 

602 391 641 
gkszmurlo@wp.pl 

 
                

 
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w dolinie Ślepiotki na 
wysokości MOSiR i ulicy Harcerskiej w Ligocie. Głównym ce-
lem projektu jest poprawa jakości przestrzeni publicznej 
polegająca na przywróceniu nieużytkowanych obecnie te-
renów nadrzecznych do normalnego funkcjonowania jako 
bezpieczna i wysoce estetyczna, nadwodna przestrzeń par-
kowo-rekreacyjna. W ten sposób uzupełniona zostanie 
przestrzeń parku Zadole, a równocześnie - podtrzymana 
ciągłość korytarza rzecznego Ślepiotki zgodnie z obowiązu-
jącymi dokumentami planistycznymi miasta.  
 

Tereny na zapleczu 
MOSiR na Zadolu, 

od grobli przy ul. Har-
cerskiej, do posesji 
przy ul. Wczasowej 

14. 

mailto:chemia@pm.katowice.pl
mailto:gkszmurlo@wp.pl


 

                  
 

 
KATOWICE - MIASTO MŁODYCH 

ARCYMISTRZÓW 
Nauka logicznego i strategicznego 

myślenia poprzez grę w szachy. 
Zajęcia dla dzieci w przedszkolach 

i szkołach podstawowych 

Łukasz 
Turlej 

 
lukasz.turlej@gmail.com 

 

 
Celem projektu jest wsparcie kształtowania logicznego my-
ślenia u dzieci poprzez grę w szachy. Korzyści z gry w szachy 
jest bardzo wiele. W sposób szczególny wpływają na kształ-
towanie się młodych umysłów. Wśród najważniejszych za-
let warto wymienić: 
- ćwiczenie pamięci i uwagi 
- trenowanie koncentracji i logicznego myślenia 
- okazanie szacunku do przeciwnika 
- ćwiczenie cierpliwości, systematyczności i pilności 
- rozwój wyobraźni i kreatywności 
- ćwiczenie konsekwencji i wytrwałości 
- umiejętność radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami 
- zrozumienie idei uczciwego współzawodnictwa 
- nauka strategicznego myślenia i planowania 
- zyskanie pewności siebie - analizowanie informacji i po-
dejmowanie trafnych decyzji. 
 

Wybrane lokalizacje 
na terenie jednostek 
pomocniczych. Szkoły 
podstawowe i przed-
szkola. 
 
Placówki wskazane 
przez Wydział Eduka-
cji. 

 

Rodzinny festyn sportowy 
na stadionie miejskim 

- ZAGRAJ NA BUKOWEJ 

Dawid 
Ślusarczyk 

 
 

665 613 697 
piv@tbx.pl 

 
 

Największy dzielnicowy turniej piłkarski dla dzieci w Kato-
wicach - "Zagraj na Bukowej" - co roku pozwala przeżyć 
wielkie sportowe emocje kilkuset młodym miłośnikom i mi-
łośniczkom piłki nożnej. Dodatkowe środki finansowe po-
zwolą wynieść turniej na jeszcze wyższy poziom i dwa razy 
w roku zorganizować wielki rodzinny piknik sportowo-re-
kreacyjny, pełen atrakcji dla osób w każdym wieku. 

Stadion Miejski 
przy ul. Bukowej 

 
Przyszkolne obiekty 

sportowe 
w dzielnicach. 

 

 

 

mailto:lukasz.turlej@gmail.com
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Punkty wypożyczania rowerów 

w Katowicach 

Alina 
Kieres 

533 133 002 

Punkty wypożyczania rowerów 
 
Sieć wypożyczalni rowerowych (10 punktów), które po-
zwolą podróżować po Katowicach w dogodny 
i niskobudżetowy sposób. Rower będzie można zwrócić 
w dowolnej stacji (nie ma konieczności zwracania roweru 
w punkcie startowym). Pierwsze 15 minut każdego wypo-
życzenia roweru jest zawsze darmowe. Czas od 16 do 60 
minuty kosztuje 1 zł. Wypożyczenie do 2 godzin - 2 zł, 
do 3 godzin - 3 zł, a każda kolejna godzina - 4 zł. 

 
Uniwersytet Śląski 
ul. Moniuszki 
Uniwersytet Ekono-
miczny 
ul. Akademicka 
Akademia Muzyczna 
ul. Zacisze 
Kino Kosmos 
ul. Sokolska 
Muzeum Śląskie 
Plac Wojciecha Kilara 
Silesia City Center 
ul. Chorzowska 107 
Urząd Wojewódzki 
ul. Jagiellońska 
Park Kościuszki 
ul. Kościuszki 
AWF Mikołowska 
ul. Strzelecka 
róg z Mikołowską 
Punkt 44 
ul. Gliwicka 
 

 

Animacja sportu w dzielnicach - 
obiekty sportowe otwarte dla 

mieszkańców 

Dawid 
Ślusarczyk 

 
 

665 613 697 
piv@tbx.pl 

 
 

 
Otwieramy i zapełniamy istniejące obiekty sportowe! Przez 
5 miesięcy w roku animatorzy sportu będą prowadzić zaję-
cia sportowe i rekreacyjne. We wszystkich dzielnicach Ka-
towic, dla ludzi w każdym wieku. Siatkówka plażowa, tenis, 
joga, nordic walking albo poznawanie miasta na rowerze? 
O tym także zadecydujmy wspólnie! 
 

Miejskie i przyszkolne 
obiekty sportowe 

w całym mieście oraz 
przestrzeń publiczna. 

mailto:piv@tbx.pl


 

                  
 

 

 
Usuwanie nielegalnych napisów 

z elewacji budynków 
i z innych obiektów. 

Poprawa estetyki miasta 

Grzegorz 
Żądło 

 
grzegorz.zadloo@gmail.com 

 

Usuwanie z elewacji budynków i z innych obiektów niele-
galnych napisów, co w dużym stopniu przyczyni się do po-
prawy estetyki przestrzeni publicznej Katowic. Wyczysz-
czone mają zostać kamienice, wiadukty i ekrany akustyczne 
w dziesięciu dzielnicach należących do siedmiu jednostek 
pomocniczych. Żeby efekt prac był trwalszy, oczyszczone 
budynki zostaną pokryte preparatem anty-graffiti. 

 
ul. Kotlarza 10, 12 
ul. Hallera 44 
ul. Le Ronda 2 
ul. Wiosny Ludów 24, 
26, 43, 45 
ul. Obr. Westerplatte 
100 ul. 1 Maja 40 
ul. Bromboszcza 12 
ul. Grunwaldzka 3, 4a, 
6, 7 ul. Koszalińska 
10b, 24a 
ul. Panewnicka 18-20 
ul. Piotrowicka 24, 
26a, 26d, 30a, 40, 44, 
46a, 62 
ul. Gliwicka 1, 13, 55, 
59-61, 73, 58, 81, 83, 
93, 95, 97, 99, 101, 
131, 141, 120, 145, 
146, 150 
ul. Marcina 5, 6 
ul. Zarębskiego 15 
ul. Narutowicza 11,15 
ul. Wolnego 8 
ul. Ondraszka 17 
Wiadukt w ciągu 
ul. Obrońców Wester-
platte pod ul. Ba-
gienną 
 

 

mailto:grzegorz.zadloo@gmail.com


 

                  
 

 

 
OTWIERAMY SENIOROM KSIĄŻKĘ 

- zakup specjalistycznych 
urządzeń powiększająco-udźwię-

kowiających dla filii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach. 

Ireneusz 
Strzelczyk 

 
irek77@poczta.onet.pl 

 

Wszyscy powinniśmy mieć możliwość dostępu do informa-
cji, kultury i wiedzy. Dla pewnych grup społecznych jest to 
niestety bardzo utrudnione. Niewidomi, słabowidzący oraz 
osoby starsze, które coraz częściej dotyka problem niedo-
widzenia, na co dzień spotykają się z tym problemem. 
Chcąc wyrównać szanse tych osób w dostępie do czarno-
drukowych informacji należałoby je wyposażyć w specjali-
styczne urządzenia powiększająco - udźwiękawiające. Za-
stosowanie tych urządzeń w 10 filiach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach spełniłoby ten cel. Takie urządze-
nie skanuje dokument, a następnie wyświetla na monitorze 
obraz tego dokumentu, który możemy dowolnie powięk-
szyć i np. zmienić w tryb wysokiego kontrastu. Dodatkowo, 
jeśli zechcemy, możemy włączyć funkcję odczytu, wówczas 
za pomocą syntezatora mowy zeskanowany tekst zostanie 
nam odczytany. Tego typu urządzenie z pewnością przy-
czyni się do zwiększenia niezależności od osób trzecich tych 
grup społecznych jak i również zwiększy szansę tym grupom 
w realizacji jako samodzielne jednostki. Sprawmy, aby Bi-
blioteki stały się miejscem przyjaznym niewidomym, słabo-
widzącym oraz osobom starszym. 

 
10 filii Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 
w Katowicach 

JP nr: 1, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 19, 22 

 

 
Huśtawki, kosze na śmieci, ławki 

(dla każdego: dla mniejszego 
i dla większego) 

 

Jan 
Łosoń 

513 559 165 
Śliczny park z fontanną, dużo dzieci - huśtawki, ławki i kosze 
umilą życie. 

ul. Mikołowska 
Pl. Kardynała Augusta 

Hlonda 

 

mailto:irek77@poczta.onet.pl


 

                  
 

 
Wykonanie ścieżki rowerowej 

i szerokiego chodnika 
prowadzącego z osiedla Witosa 

na basen Bugla 

Gabriela 
Laskowska 

 
608 011 301 

gabrielal@autograf.pl 
 

Wykonanie szerokiego na ok. 2m chodnika i tuż obok niego 
ścieżki rowerowej umożliwiającej przejazd rowerów w dwie 
strony. Trasa wiodłaby z osiedla Witosa do kąpieliska Bugla. 

A: koniec ścieżki rowe-
rowej przy ul. Rataja 
(na wysokości 16a) 
przejazd ulicą Tadeu-
sza Michejdy, do ulicy 
Bocheńskiego 
 
B: od ulicy Bocheń-
skiego, do ulicy Żeliw-
nej, jej traktem do 
ulicy Relaksowej 

 

Podniesienie funkcjonalności 
ścieżki rowerowej wzdłuż 

 Al. Roździeńskiego/ 
ul. Chorzowskiej 

Edyta 
Stańczyk 

 
kedit@poczta.fm 

 

 
Podniesienie funkcjonalności ścieżki rowerowej wzdłuż 
Al. Roździeńskiego/ul. Chorzowskiej poprzez wytyczenie 
przejazdów rowerowych przez Al. W. Roździeńskiego oraz 
ul. Sokolską wraz z połączeniem istniejących ścieżek rowe-
rowych z istniejącymi wzdłuż ul. Chorzowskiej oraz zainsta-
lowanie stosownej sygnalizacji świetlnej oraz zaprogramo-
wanie sygnalizacji świetlnej w celu sprawnego przejazdu 
wytyczonymi trasami rowerowymi.  
 

Zachodnia część 
skrzyżowania 

Al. Roździeńskiego 
z ul. Olimpijską/  

ul. Uniwersytecką. 
Północna część skrzy-
żowania ul. Chorzow-

skiej z ul. Sokolską. 

 

Bezpieczne połączenie Dąbrówki 
Małej i Szopienic-Burowca 

 oraz park przy dworcu 

Dawid 
Ślusarczyk 

 
 

665 613 697 
piv@tbx.pl 

 
 

Na co dzień i od niedzieli, ekspresówka Burowiec i Dą-
brówkę dzieli. Jeśli szło się będzie chyżej, będzie nam do 
siebie bliżej! By ułatwić tą przebieżkę, przy bocznicy 
chcemy ścieżkę. Oświetloną - tak być musi, niebezpiecznie 
jest los kusić! 

Teren wzdłuż bocz-
nicy kolejowej pomię-
dzy Dąbrówką Małą 
i Burowcem, po jego 
wschodniej stronie, 
po obu stronach drogi 
ekspresowej. 

mailto:gabrielal@autograf.pl
mailto:kedit@poczta.fm
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KATOWICE NA ROWERY! 

- Rower miejski dla Katowic 

Agnieszka 
Zielińska 

 
797 434 805 

agazielinska.foto 
@gmail.com 

 

Projekt zakłada stworzenie 22 samoobsługowych wypoży-
czalni rowerowych znajdujących się we wszystkich najważ-
niejszych dla mieszkańców punktach Śródmieścia oraz naj-
bliższych dzielnic. 

Plac Wolności, 
Park Powstańców Ślą-
skich,  
Okolice ul. Banko-
wej/UŚ,  
Plac Sejmu Śląskiego, 
Strefa Kultury,  
Plac Miarki,  
Plac Rostka,  
Plac Hlonda,  
Nikiszowiec/Plac Wy-
zwolenia,  
Plac Żołnierza Pol-
skiego,  
3 Stawy (od strony os. 
Paderewskiego), 
1000-Lecie/Rondo 
Sławika,  
ul. Chorzowska/SCC,  
UE Katowice/ul. Bo-
gucicka,  
Plac Grunwaldzki,  
Pętla Brynowska,  
Park Kościuszki,  
Pętla Słoneczna,  
Plac Przyjaciół z Misz-
kolca,  
Skrzyżowanie  
ul. Gawronów 
z ul. Kościuszki,  
ul. Kościuszki,  
ul. Mariacka 

mailto:agazielinska.foto@gmail.com
mailto:agazielinska.foto@gmail.com


 

                  
 

 

 

Ubikacje publiczne 
Jan 

Łosoń 
513 559 165 

Zakup oraz montaż automatycznych kabin toaletowych.  
Toalety miejskie w pięciu lokalizacjach na terenie całego 
miasta w pobliżu przystanków. Dla podróżujących - w bar-
dzo ruchliwych miejscach.  

 
Przystanek autobu-
sowy ul. Kościuszki na-
przeciwko FAMURU 
(pomiędzy ul. Armii 
Krajowej w kierunku 
Piotrowic i ul. Harce-
rzy Września 1939), 
 
Przystanek autobu-
sowy ul. Kościuszki 
między ulicami: Nasy-
pową a Kłodnicką, 
 
ul. Morawa w pobliżu 
stawu kąpielowego 
i przystanku tramwa-
jowego,  
 
Przystanek tramwa-
jowy i autobusowy 
ul. Murckowska przy 
wiadukcie z ul. 1-go 
Maja,  
 
ul. Katowicka pomię-
dzy 4 a 8 
 

 


