
 

 

POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

M/1/2016 
 

Tężnia solankowa 
dla Katowic 

Projekt „Tężnia solankowa dla Kato-
wic” – to działanie dla zdrowia wszyst-
kich mieszkańców Katowic, popierane 
m.in. przez Śląski Uniwersytet Me-
dyczny w Katowicach, Wydział Biologii 
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 
Śląskiego, Nadleśnictwo Katowice oraz 
osoby zawodowo dbające o środowi-
sko naturalne. Tężnia będzie miejscem 
wypoczynku, ogólnodostępnym i bez-
płatnym, służącym swoim mikroklima-
tem – porównywalnym z nadmorskim 
– profilaktyce i leczeniu m.in. schorzeń 
górnych dróg oddechowych, zapaleń 
zatok, rozedmy płuc, nadciśnienia tęt-
niczego, alergii, nerwic, niedoczynno-
ści tarczycy i ogólnemu wyczerpaniu. 
Więcej informacji na www.teznia.ka-
towice.pl. 

Adam Łęski                      
601 918 655 

leski65@gmail.com   

ul. Wczasowa 
Park Zadole, Ligota 2 100 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Koszt eksploatacji ok 35-40 tys. 
zł/rok - koszt energii elektrycznej 
i dostarczenia solanki; 
• Wysoki koszt utrzymania zrealizo-
wanego zadania. Należy wziąć pod 
uwagę: 
1. koszty zakupu i transportu solanki 
ok. 10 tys. zł/rok; 
2. koszt energii elektrycznej - duże 
zużycie prądu; 
3. stałą obsługę techniczną - 4 etaty 
w okresie IV-XI m; 
4. ochronę obiektu ok. 51 tys. zł/rok. 

 

http://www.teznia.katowice.pl/
http://www.teznia.katowice.pl/
mailto:leski65@gmail.com


M/3/2016 
 

"Bezpieczne Katowice" - 
Zakup profesjonalnego 
sprzętu ratowniczego 
dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kostuchnie 

w Katowicach 

Zakup specjalistycznego sprzętu dla 
strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kostuchnie w Katowicach, który po-
może w szybkim reagowaniu podczas 
interwencji i wszelkich działań ratow-
niczych. Nowy sprzęt znacząco po-
prawi bezpieczeństwo mieszkańców. 
Nasze motto to: „Życie to dar wielki, 
ratujmy je na sposób wszelki”. 

Tomasz Kaźmierczak      
723 200 888 

kazmiet@op.pl  

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kostuchnie 

 ul. Szarych Szeregów 62 
55 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział 

Zarządzania Kryzysowego 
 

• Koszt eksploatacji 1 000,00 zł/rok. 

 

M/4/2016 
 

Budowa boiska 
z trawy syntetycznej 

do piłki nożnej 
na Osiedlu Witosa 

Celem projektu jest przygotowanie te-
renu pod budowę boiska do piłki noż-
nej z trawy syntetycznej III generacji 
oraz jego budowę. 

Tomasz Rogalski              
609 572 444 

tomaszrogalski84 
@gmail.com  

Zbieg ulic Witosa 32b 
i Barlickiego 17 

 
(Przy bloku na ul. Witosa 32b 

od strony balkonowej.  
Na w/w terenie znajdują się 

bramki do piłki nożnej) 

840 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Rozwoju Miasta 

 
• Jednostką realizującą inwestycję 
będzie Wydział Inwestycji. Po jej za-
kończeniu wytworzony majątek zo-
stanie przekazany do MOSiR, który 
na podstawie umowy o współpracy 
przekaże obiekt Spółdzielni Mieszka-
niowej „Załęska Hałda”. 

 

M/5/2016 
 

Zielona Warszawska 

Zielona Warszawska to zadanie zakła-
dające wprowadzenie zieleni (drzew, 
krzewów) oraz systemu mebli miej-
skich (parklety, donice, ławki) na ulicy 
Warszawskiej i na skwerze przy Hotelu 
Senator na ul. Dudy-Gracza w Katowi-
cach. Projekt ma na celu zazielenienie 
ulicy, poprawę jej estetyki oraz kom-
fortu przebywania i mieszkania w tej 
części miasta oraz umożliwienie obco-
wania z roślinnością. 

Martyna Fołta 
781 838 379 

martynamaria.folta 
@gmail.com  

ul. Warszawska 
ul. Dudy-Gracza  

 
(zielony pas od skrzyżowania 
ul. Warszawskiej i ul. Dudy-
Gracza do ul. Reja od strony 

hotelu Senator) 

540 958,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

Zakład Zieleni Miejskiej 
 

• Utrzymanie elementów małej ar-
chitektury i roślinności będzie gene-
rowało bardzo wysokie koszty utrzy-
mania w czasie późniejszym, które 
w chwili obecnej są trudne do osza-
cowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kazmiet@op.pl
mailto:tomaszrogalski84@gmail.com
mailto:tomaszrogalski84@gmail.com
mailto:martynamaria.folta@gmail.com
mailto:martynamaria.folta@gmail.com


 

M/6/2016 
 

Remont kuchni 
z zapleczem w Miejskim 
Przedszkolu nr 63 wraz 

 z adaptacją  
pomieszczenia logopedy 

na pomieszczenie  
wydawania posiłków na 
I piętrze oraz montażu 
windy towarowej dla 

kuchni 
 

Remont kuchni z zapleczem w Miej-
skim Przedszkolu nr 63 wraz z adapta-
cją pomieszczenia logopedy na po-
mieszczenie wydawania posiłków na  
I piętrze oraz montażu windy towaro-
wej dla kuchni. 

Urszula Witek 
(32) 353 41 09 
przedszkole_63 

@interia.pl  

Miejskie Przedszkole nr 63  
ul. Zamkowa 10 850 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 
 

M/7/2016 
 

Książka inwestycją 
w wyobraźnię. 

Zakup nowych książek – 
zwłaszcza literatury  

fantastycznonaukowej – 
dla Filii nr 30 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej  
w Katowicach przy  

ul. Rybnickiej 11 
 

Książka inwestycją w wyobraźnię. Za-
kup nowych książek – zwłaszcza litera-
tury fantastycznonaukowej – dla Filii 
nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach przy ul. Rybnickiej 11. 
Zakup dodatkowych książek pozwoli 
na znaczące wzbogacenie oferty bi-
blioteki. 

Adam Białecki                   
505 010 567 

ul. Rybnicka 11 10 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:przedszkole_63@interia.pl
mailto:przedszkole_63@interia.pl


M/8/2016 
 

MULTIMEDIALNY 
 DOTYKOWY PLAN 

RYNKU I JEGO OKOLICY 
BO Katowice powinny 

być dostępne dla 
wszystkich! 

Czy nie byłoby wspaniale móc zoba-
czyć centrum Katowic multimedialnie? 
Dotykowy plan rynku i okolicy to roz-
wiązanie nowoczesne, atrakcyjne tury-
stycznie i dostosowane dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Chcemy, żeby 
wokół nas było ładnie i interesująco, 
żebyśmy mogli doznawać i doświad-
czać, a przy okazji brać społeczną od-
powiedzialność za tych, którym los 
mniej sprzyja, bo warto zmieniać tak 
rzeczywistość, aby była lepsza dla 
wszystkich! 

Ireneusz Strzelczyk 
695 309 422 

ireneusz.strzelczyk 
@wp.pl  

Rynek Miasta Katowice 150 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Promocji 

 
• Urządzenie jest objęte bezpłatną 
gwarancją przez okres 2 lat. Później-
sza eksploatacja (konserwacja, na-
prawy) może wiązać się z opłatami, 
których wysokość na chwilę obecną 
trudno przewidzieć. Bieżące opłaty 
będą związane z przyłączeniem urzą-
dzenia do prądu. Początkowo rozwa-
żana i opiniowana była lokalizacja 
wskazana przez wnioskodawcę, 
tj. obszar Placu Kwiatowego. Nie-
mniej w późniejszym okresie, na sku-
tek prowadzonych rozmów ustalono, 
że najlepszą lokalizacją dla realizacji 
zadania byłyby podcienia budynku 
Urzędu Miasta (Rynek 1) od strony 
ul. 3 Maja (dz. nr 52, km 27). Niniej-
sze miejsce gwarantuje uzyskanie 
warunków określonych przez wyko-
nawcę urządzenia w sposób natu-
ralny, niewymagający dodatkowej 
przebudowy, np. jak w przypadku wi-
tryny budynku przy Rynek 1 lub Ry-
nek 13 (warunki optymalne: lokaliza-
cja o zmniejszonym nasłonecznieniu, 
zadaszenie nad urządzeniem). Po-
nadto lokalizacja ta umożliwia łatwy 
i bezpośredni oraz całodobowy do-
stęp do urządzenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ireneusz.strzelczyk@wp.pl
mailto:ireneusz.strzelczyk@wp.pl


M/9/2016 
 

Organizacja cyklu  
spotkań autorskich oraz 
warsztatów pisarskich  

w Filiach Miejskiej  
Biblioteki Publicznej 

w Katowicach 

Organizacja spotkań autorskich ze zna-
nymi, cenionymi i poczytnymi auto-
rami literackiej sceny polskiej i zagra-
nicznej. Warsztaty pisarskie kształtu-
jące kreatywność, pozwalające odkryć 
literackie talenty wśród mieszkańców 
Katowic. 

Anna Wróblewska 
jawa1a@gazeta.pl  

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Katowicach Filie nr:  

• 3 (ul. Gliwicka 93), • 11 (ul. 
Grażyńskiego 47), • 12 (ul. Wi-
tosa 18b), • 14 (ul. Piastów 20), 

• 16 (ul. Wajdy 21), • 19 (ul. 
Obrońców Westerplatte 10),  

• 20 (ul. Strzelców Bytomskich 
21), • 25 (ul. Chrobrego 2),  

• 28 (ul. Uniczowska 36), • 32 
(ul. Markiefki 44a) 

30 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 
• Realizacja warsztatów pisarskich 
odbędzie się w Filiach nr: 11, 14, 16, 
32.  
• Spotkania autorskie odbędą się  
w Filiach nr: 3, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 
25, 28, 32. 

 

M/10/2016 
 

Zakup nowoczesnego 
sprzętu komputerowego 
dla Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach 

Zakupienie sprzętu komputerowego, 

który służy czytelnikom do korzystania 

z Internetu oraz nowoczesnych zesta-

wów komputerowych do filii Miejskiej 

Biblioteki Publicznej do obsługi czytel-

ników. Biblioteka w tak dużym mie-

ście, jak Katowice, powinna dyspono-

wać nowoczesnym sprzętem kompu-

terowym z aktualnym oprogramowa-

niem. Mamy dość wieszających się, 

starych komputerów. Zmieńmy to! 

Patrycja Szostok 
509 216 912 

patrycja.szostok 
@gmail.com  

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Katowicach, ul. Kossutha 11. 

Wszystkie filie Biblioteki 
50 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

M/11/2016  
 

„Bezpieczne drogi”  
– poprawa  

bezpieczeństwa na  
drogach poprzez zakup 

specjalistycznego 
sprzętu ratownictwa 

drogowego dla  
Ochotniczej Straży  

Pożarnej w Dąbrówce 
Małej 

Zakup specjalistycznego sprzętu ra-
townictwa drogowego umożliwi 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dą-
brówce Małej skuteczniej prowadzić 
działania ratowniczo-gaśnicze podczas 
zdarzeń drogowych oraz katastrof bu-
dowlanych na terenie miasta Kato-
wice. Ze względu na położenie OSP Dą-
brówka Mała w sąsiedztwie trasy eks-
presowej S86 niejednokrotnie jako 
pierwsza jednostka przybywa na miej-
sce wypadku. Posiadanie przez OSP 
Dąbrówka Mała profesjonalnego 
sprzętu ratownictwa drogowego prze-
łoży się na poprawę skuteczności dzia-
łania jednostki. 

Mariusz Knopek 
696 800 828 

k.mariusz87@o2.pl  

Ochotnicza Straż Pożarna  
– Dąbrówka Mała 

 ul. Strzelców Bytomskich 33 
151 357,65 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział 

Zarządzania Kryzysowego  
 

• Szacunkowy roczny koszt 
eksploatacji to ok. 1 000 zł. 

 

mailto:jawa1a@gazeta.pl
mailto:patrycja.szostok@gmail.com
mailto:patrycja.szostok@gmail.com
mailto:k.mariusz87@o2.pl


 

M/13/2016 
 

Chodnik z kostki na  
podbudowie obsadzony 

trawą pomiędzy ulicą 
Uniwersytecką  

a Chełkowskiego 
w Katowicach 

 

Zastąpienie „dzikiego przejścia” mię-
dzy ulicą Uniwersytecką a Chełkow-
skiego w Katowicach chodnikiem  
z kostki brukowej. 

Michał Łukowicz 
514 640 514 
michaluko 

@gmail.com  

Teren pomiędzy  
ul. Uniwersytecką  

a ul. Chełkowskiego 
11 825,00 zł 

 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

 

M/14/2016 
 

Siłownia plenerowa  
dla mieszkańców 

Stworzenie siłowni w plenerze miesz-
czącej się na terenie X LO im. I.J. Pade-
rewskiego, z której mogliby korzystać 
uczniowie szkoły oraz ich rodziny, 
mieszkańcy Zawodzia oraz pobliskiego 
osiedla Gwiazdy. Siłownia ma na celu 
uaktywnić mieszkańców Katowic, któ-
rzy dbają o własny rozwój fizyczny,  
a także zachęcić wszystkich do pracy 
nad własnym zdrowiem. Chcielibyśmy, 
aby ta siłownia spełniała funkcję 
wspierającą dla rehabilitacji dla miesz-
kańców mających problemy ze zdro-
wiem. 

Barbara Nowak 
(32) 259 77 59 
szkola@xlo.pl  

X Liceum Ogólnokształcące  
im. I.J. Paderewskiego 

ul. K. Miarki 6 
 (teren przy boiskach 

szkolnych) 

239 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

M/15/2016 
 

Deptak Niebieskie Bloki, 
przedłużamy  

Strefę Kultury 

50 lat temu na ulicy Dzierżyńskiego / 
obecnie Chorzowska / wzdłuż pawilo-
nów przy Niebieskich Blokach powstał 
reprezentacyjny Deptak Katowic. 
Przez lata charakterystyczne klomby 
i fontanny zniknęły, jest betonowa pu-
stynia i nieliczne ławki z tamtej epoki… 
Chcemy to zmienić, stworzyć miejsce 
przyjazne dla pieszych i rowerzystów, 
dla wszystkich, którzy przyjeżdżając do 
Spodka, MCK i NOSPRu trafiają na dep-
tak Chorzowską, niech tez czują się tu-
taj jak w Strefie Kultury… 

Ewa Piskor 
ewapiskor@op.pl  

Trakt pieszy, a równocześnie 
rowerowy, wzdłuż pawilo-
nów przy tzw. Niebieskich 
Blokach na Chorzowskiej 

oraz okolica przejścia  
podziemnego przy 

Alei Korfantego 
prowadzącego do Spodka 
(na wysokości nr 46 i 48) 

300 000,00 zł 

 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Przyszłe koszty eksploatacji 
w skali roku - 40 tys. zł. 

 
 
 
 
 

mailto:michaluko@gmail.com
mailto:michaluko@gmail.com
mailto:szkola@xlo.pl
mailto:ewapiskor@op.pl


M/17/2016 
 

Zagospodarowanie 
terenu wokół Stawu 
Łąka w Katowickim 

Parku Leśnym 
(Dolina Trzech Stawów) 

Projekt zagospodarowania terenu wo-
kół Stawu Łąka w Dolinie Trzech Sta-
wów obejmuje m.in. remont alejki do-
okoła stawu z przeznaczeniem dla pie-
szych i rowerzystów, ustawienie przy 
alejce elementów małej architektury 
(ławek, koszy, stołów, leżaków), bu-
dowę plenerowej siłowni, budowę 
zejść do stanowisk rybackich dostoso-
wanych dla osób niepełnosprawnych. 
Nowe nawierzchnie będą wykonane 
częściowo z nawierzchni naturalnych, 
przepuszczalnych typu Hanse Grand. 
Nowe zagospodarowanie okolic Stawu 
Łąka w Dolinie Trzech Stawów zachęci 
mieszkańców miasta do odpoczynku 
i rekreacji w tej części parku. 

Justyna Środa 

Katowicki Park Leśny 
teren między ulicami 
Pułaskiego/Floriana 

a Murckowską/Trzech Stawów  

2 700 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• W skład wniosku wchodzą również 
zadania określone we wnioskach lo-
kalnych o nr ID: L/3/4/2016 oraz 
L/4/4/2016. 

 
 

M/18/2016 
 

Zakup samochodu 
z funkcją ratownictwa 

technicznego na  
potrzeby Straży Pożarnej  

w Szopienicach 
 

Zakup specjalistycznego wozu strażac-
kiego do ratownictwa technicznego 
pozwoli szybciej podejmować akcje 
przez możliwość przewiezienia odpo-
wiedniej ilości strażaków, sprzętu  
i środka gaśniczego. 

Agata Bobrzyńska 
bobrzynska.agata 

@interia.pl  

Ochotnicza Straż Pożarna  
Katowice Szopienice 

ul. Morawa 119a  
800 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział 

Zarządzania Kryzysowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bobrzynska.agata@interia.pl
mailto:bobrzynska.agata@interia.pl


M/21/2016 
 

Wybiegi dla 
katowickich psiaków 

Projekt „Wybiegi dla katowickich psia-
ków” zakłada budowę 2 ogrodzonych 
pasów zieleni w Śródmieściu i Ko-
szutce. Są to miejsca przyjazne dla 
zwierząt i ludzi, dające możliwość za-
bawy i tworzenia zdrowej relacji mię-
dzy właścicielami a ich pupilami tam, 
gdzie dotąd nie było to możliwe, do-
datkowo biegające psy nie przeszka-
dzają osobom nieposiadającym czwo-
ronogów. Na wybiegach znajdują się 
równoważnie dla psów, słupki do sla-
lomu, ławki i kosze na odchody. 

Adam Skowron 
502 283 822 
skowronpr 

@gmail.com  

• Plac Andrzeja – przy murze 
więzienia  

 
• Park Alojzego Budnioka – 

przy boisku 

150 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Przyszły koszt eksploatacji jednego 
wybiegu wynosi 10 tys. zł na rok.  
• Lokalizacja nr 5 (róg ul. Batalionów 
Chłopskich i ul. Radosnej – naprze-
ciwko kościoła pw. Św. Barbary) zo-
stała wycofana przez wnioskodawcę 
na etapie weryfikacji wniosku.  
• Lokalizacja nr 4 (polana na wysoko-
ści ul. Tysiąclecia 84a) dotyczy zago-
spodarowanej i użytkowanej działki 
Przedszkola i jako taka nie może być 
rozpatrywana zgodnie z propozycją. 
Analogiczna propozycja zawarta jest 
we wniosku L/4/9/2016 i dotyczy wy-
konania innego wybiegu w rejonie  
ul. Ułańskiej i Ks. Jadwigi Śląskiej. Od-
powiada ona na tego typu potrzeby 
mieszkańców we wskazanej lokaliza-
cji.   
• W przypadku zaproponowanej 
przez Wnioskodawcę lokalizacji nr 3 - 
miejsce jest zbyt eksponowane, aby 
utworzyć tam wybieg dla psów. Jest 
to teren reprezentacyjny (Pomnik 
Powstańców Śląskich, Pomnik 
J.Ziętka). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:skowronpr@gmail.com
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M/22/2016 
 

Nowoczesna edukacja 
w Katowicach 

„Nowoczesna edukacja w Katowicach” 
to wniosek dotyczący zakupu pomocy 
dydaktycznych dla katowickich szkół 
zgodnie z ich potrzebami, czyli m.in. 
pomoce dydaktyczne, materiały spor-
towe, wyposażenie sal, materiały elek-
troniczne. Ponadto dzięki projektowi 
zmodernizujemy laboratorium che-
miczne w Pałacu Młodzieży (zakup me-
bli laboratoryjnych oraz wyciągów) - 
jest to jedyne ogólnodostępne miejsce 
w Katowicach, gdzie dzieci i młodzież 
mają szansę na samodzielne wykony-
wanie eksperymentów chemicznych 
pod okiem doświadczonych i zaanga-
żowanych instruktorów. W sumie 
dzięki realizacji wniosku edukacja 
w tych szkołach i placówkach będzie 
bardziej efektywna i ciekawa dla około 
4 500 uczniów. 

Adam Skowron 
502 283 822 

Lub 796 281 080 
skowronpr 

@gmail.com   
lub chemia 

@pm.katowice.pl  

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego (ul. Ja-
giellońska 18), • Szkoła Podsta-
wowa nr 10 im. Marii Curie-Skło-
dowskiej (ul. Stawowa 6), • Szkoła 
Podstawowa nr 12 im. Ignacego 
Jana Paderewskiego (ul. Paderew-
skiego 46), • Szkoła Podstawowa nr 
15 im. Jana Pawła II (ul. Bpa Adam-
skiego 24), • Szkoła Podstawowa nr 
37 im. ks. Jana Twardowskiego (ul. 
Lompy 17), • Szkoła Podstawowa 
nr 65 im. Gustawa Morcinka (ul. 
Kukułek 2a), • Gimnazjum nr 2  
z Oddziałami Dwujęzycznymi (ul. B. 
Głowackiego 4), • Gimnazjum nr 3 
im. Alfreda Szklarskiego (ul. Sokol-
ska 23), • Gimnazjum nr 4 im. Je-
rzego Ziętka (ul. Graniczna 46),  
• Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stel-
lera (ul. Graniczna 27), • Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. 
Mikołaja Kopernika (ul. Henryka 
Sienkiewicza 74), • III Liceum Ogól-
nokształcące im. Adama Mickiewi-
cza (ul. A. Mickiewicza 11), • VIII Li-
ceum Ogólnokształcące z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. Marii Skło-
dowskiej - Curie (ul. 3-go Maja 
42),• Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Wojciecha Korfantego (ul. Raci-
borska 3), • Technikum nr 8 im. 
Obrońców Poczty Polskiej w Gdań-
sku (ul. A. Mickiewicza 16), • Ślą-
skie Techniczne Zakłady Naukowe 
(ul. Sokolska 26), • Technikum nr 4 
im. Powstańców Śląskich (ul. Miko-
łowska 131), • X Liceum Ogólno-
kształcące im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego (ul. Miarki 6), • Pałac 
Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego 
(ul. Mikołowska 26). 

327 260,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 
Wniosek połączony z wnioskiem 

M/25/2016 
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M/24/2016 
 

Wymiana drenażu 
i nawierzchni 4 kortów 
tenisowych na ośrodku 

MOSiR Zadole 

1. Zerwanie starej warstwy wierzchniej 

kortu wywóz zerwanego materiału. 

2. Położenie nowego drenażu. 

3. Nawiezienie i rozprowadzenie no-

wej warstwy wierzchniej.               

4. Utwardzenie i przygotowanie kor-

tów do ekspl. 

Paweł Klimek 
661 115 555 
pawelklimek 

@me.com  

Korty tenisowe na terenie  
MOSiR Zadole 

ul. Wczasowa 8 
799 568,88 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Sportu i Turystyki 

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 

 
• Szacunkowy roczny koszt eksploat-
acji wyniesie ok. 5 000 zł. 

 

M/27/2016 
 

Przygotowanie  
i wykonanie II części  

ekspozycji stałej  
w Muzeum Historii  

Katowic pt. „Z dziejów 
Katowic”, prezentującej 

okres od 1865 r. do  
czasów współczesnych 

Muzeum Historii Katowic we wrześniu 
2015 r. udostępniło zwiedzającym, po 
modernizacji, pierwszą część wystawy 
stałej pt. „Z dziejów Katowic” (prezen-
tującą najstarsze dzieje tych ziem),  
a obecnie chciałoby przygotować 
drugą część ekspozycji, która pokaże 
dzieje miasta od nadania Katowicom 
praw miejskich w 1865 r. do czasów 
współczesnych. Dopiero tak urządzona 
i zmodernizowana wystawa stanie się 
miejscem, które mieszkańcy Katowic 
mogliby traktować jako wizytówkę 
swojej historii, kultury i tożsamości 
(ukazującym kompleksowo i miejsce, 
i ludzi). Miasto wojewódzkie o tak bo-
gatych wielokulturowych korzeniach 
powinno szczycić się swoją specyfiką 
ukształtowaną przez burzliwe dzieje 
charakterystyczne dla tego regionu, 
jednak obfitość eksponatów z tego 
okresu zgromadzonych przez Muzeum 
Historii Katowic wymaga nowej kon-
cepcji prezentacji – ekspozycja po-
winna być wyposażona w nowoczesny 
sprzęt wystawienniczy, umożliwi to 
bowiem lepsze przybliżenie kontekstu 
historycznego, w jakim prezentowane 
obiekty powstały, oraz zapewni pre-
zentację na poziomie nieodbiegającym 
od wymogów współczesnego muzeal-
nictwa. 

Marek Lyszczyna 
691 776 585 

Muzeum Historii Katowic  
ul. ks. J. Szafranka 9 1 530 000,00 zł 

 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 
 

 

mailto:pawelklimek@me.com
mailto:pawelklimek@me.com


M/28/2016 
 

Pomóż dzieciom 
rozwinąć skrzydła – 

wsparcie dla  
katowickich poradni  

psychologiczno- 
pedagogicznych 

Rozwój dzieci i młodzieży jest bardzo 
zróżnicowany i na różnych etapach po-
trzebuje odpowiedniego wsparcia, 
znaczna ilość dzieci i młodzieży ze 
względu na różne schorzenia, niepeł-
nosprawności, zaburzenia w rozwoju 
czy też szczególne uzdolnienia, przez 
cały okres od urodzenia aż do końca 
edukacji potrzebuje fachowej pomocy 
w postaci diagnozy, terapii, wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego dla 
nich i ich rodzin. Opiekę taką zapew-
niają publiczne poradnie psycholo-
giczno-pedagogiczne obejmujące 
opieką wszystkie placówki oświatowe 
w mieście Katowice – by móc nieść od-
powiednią pomoc, poradnie powinny 
dysponować szeregiem aktualnych na-
rzędzi diagnostycznych i pomocy dy-
daktycznych. Projekt „Pomóżmy roz-
winąć dzieciom skrzydła” zakłada za-
kup nowych testów diagnostycznych 
i narzędzi wspomagających terapię 
dzieci do publicznych poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych z terenu mia-
sta Katowice. 

Agnieszka Moś 
ppp5katowice 

@wp.pl  

• Poradnia  
Psychologiczno-Pedagogiczna 

nr 1, ul. Rataja 14 
 

• Poradnia  
Psychologiczno-Pedagogiczna 

nr 2, ul. Łętowskiego 6a 
 

• Poradnia  
Psychologiczno-Pedagogiczna 

nr 3, ul. Szopienicka 58 
 

• Poradnia  
Psychologiczno-Pedagogiczna 

nr 5, ul. Okrzei 4 
 

• Specjalistyczna Poradnia  
Psychologiczno-Pedagogiczna, 

ul. Sokolska 26 
 

• Specjalistyczna Poradnia  
Rodzinna, ul. Okrzei 4 

91 112,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 
 

M/29/2016 
 

Remont elewacji wraz  
z ociepleniem budynku 
Miejskiego Przedszkola 

nr 45 w Katowicach 
 

Remont elewacji w Miejskim Przed-
szkolu nr 45 w Katowicach wraz z ocie-
pleniem budynku. Remont tarasu wo-
kół przedszkola i remont schodów pro-
wadzących do ogrodu. 

Mariola 
Wawrzyńska 
32 259 90 87 

mariola.wawrzynska 
@gmail.com  

ul. Sokolska 25  774 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

mailto:ppp5katowice@wp.pl
mailto:ppp5katowice@wp.pl
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M/31/2016 
 

Wybrukowanie  
nieutwardzonych  

ścieżek w Parku Zadole. 
Odnowienie ławek  

w Parku Zadole. 

Zadanie dot. wybrukowania nieutwar-
dzonych ścieżek w Parku Zadole w re-
jonie nowego placu zabaw, pl. Zabaw 
u wlotu Parku oraz odcinka przy klubie 
fitness (kostka/bruk w zależności od 
doboru najwłaściwszej opcji). Ponadto 
odnowienie ławek na terenie Parku 
(wyprostowanie, malowanie, naprawa 
zniszczonych desek). 

Adrianna Kiryluk 
am.kiryluk 
@mail.com  

Park Zadole: ścieżką pomiędzy 
Amfiteatrem a nowym placem 
zabaw oraz jej przedłożenie aż 
do małego pl. Zabaw u wlotu 
do Parku Zadole. Ścieżka od 

klubu fitness Panorama aż do 
najbliższej niezniszczonej  

wyasfaltowanej ścieżki wzdłuż 
amfiteatru. Ławki – zniszczone 
ławki na terenie Parku Zadole. 

260 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Zamiast odnowy starych ławek, zo-
staną zakupione nowe. 

 

M/34/2016 
 

Bezpieczne połączenie 
Burowca i Dąbrówki  

Małej oraz parku przy 
dworcu 

Po stronie Burowca – doprowadzenie 
ciągu pieszego z oświetleniem nocnym 
do przejścia pod drogą ekspresową 
oraz pozostawienie rezerwy terenu na 
potrzeby przyszłej ścieżki rowerowej, 
która powinna biec do mającego po-
wstać basenu na ul. Konnej. Po stronie 
Dąbrówki Małej – doprowadzenie 
ciągu pieszo-rowerowego z oświetle-
niem nocnym od Al. Niepodległości do 
przejścia pod drogą ekspresową i upo-
rządkowanie terenu (zieleń miejska, 
parkowa mała architektura) na wyso-
kości budynku starego dworca kolejo-
wego. 

Małgorzata Norek 
(BIM) Burowiec – 

Inicjatywa  
Mieszkańców 

malgorzatanorek 
@wp.pl  

Teren wzdłuż bocznicy  
kolejowej pomiędzy Dąbrówką 

Małą i Burowcem, po jego  
wschodniej stronie, po obu 
stronach drogi ekspresowej 

140 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:am.kiryluk@mail.com
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M/39/2016 
 

Budowa inteligentnej 
sygnalizacji świetlnej 

u zbiegu ulic Tartacznej  
i Szarych Szeregów 
 w dzielnicy Murcki 

Obecnie widoczność na przedmioto-
wym skrzyżowaniu po stronie ulicy 
Tartacznej, jest w 100% ograniczona 
istniejącym budynkiem mieszkalnym. 
Dwa lustra wspomagające widoczność 
nie spełniają swojej funkcji w mgliste 
i mroźne dni, ponieważ są zaparowane 
lub zmrożone. Budowa inteligentnej 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
przy ul. Tartacznej 1 miałaby za zada-
nie skomunikowanie w sposób płynny 
ruchu lewoskrętnego w każdym kie-
runku, ruchu pieszych przechodzących 
przez istniejącą wysepkę w środku 
skrzyżowania oraz zniwelowanie wy-
muszania pierwszeństwa przez znie-
cierpliwionych kierowców wyjeżdżają-
cych z ul. Tartacznej na bardzo ru-
chliwą ulicę Szarych Szeregów/Koło-
dzieja. 

Katarzyna Słomka 
503 619 393 

katarzyna.slomka 
@wp.pl  

Murcki, skrzyżowanie ulic  
Tartacznej i Szarych Szeregów 

– ul. Tartaczna 1 
528 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów  

 
• Szacunkowy koszt eksploatacji to 
15 tys. zł na rok. 
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