
 

 

POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE PROJEKTY LOKALNE 

 

Jednostka Pomocnicza nr 1 Śródmieście 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

 

L/4/1/2016  
 

„Książka to przyjaciel, który 
nigdy nie zdradzi” – J. Vallee 
des Barreaux. Zakup nowości  

wydawniczych (drukowa-
nych i audiobooków) oraz 

sprzętu komputerowego dla 
Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki  

Publicznej zlokalizowanej 
przy ulicy Młyńskiej 5 

 
 

Zakup nowości wydawniczych dla 
filii nr 13 MBP w Katowicach 
(książek i audiobooków), który 
powiększy, uatrakcyjni oraz uroz-
maici dotychczas zgromadzone 
zbiory biblioteczne wypożyczane 
mieszkańcom Katowic. Zakup no-
wego sprzętu komputerowego, 
który podniesie jakość usług oraz 
usprawni obsługę czytelników. 

Bartłomiej 
Błaszczyński 

b.blaszcz@spoko.pl  
ul. Młyńska 5 20 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:b.blaszcz@spoko.pl


L/5/1/2016 
 

Ustawienie stojaków na  
rowery i słupków 

w dzielnicy Śródmieście 

Ustawienie 34 stojaków na ro-
wery i 32 słupków ograniczają-
cych nielegalne parkowanie na 
chodnikach w 14 miejscach na te-
renie śródmieścia. Stojaki zapew-
nią możliwość przypięcia roweru 
w pobliżu miejsca, do którego 
chcemy dojechać. Słupki zapew-
nią większe bezpieczeństwo 
dzięki postawieniu ich w miejscu 
gdzie parkujące nielegalnie sa-
mochody ograniczają widoczność 
pieszych wchodzących na przej-
ścia. 

Magdalena 
Jochemczyk 

Mjochemczyk 
@gmail.com     

1. Rejon rogu Gliwickiej/Sobie-
skiego (3 stojaki na rowery) • 2. 
Rejon rogu Sobieskiego/Za-
brskiej (2 stojaki na rowery i 6 
słupków) • 3. Rejon rogu Sokol-
skiej/Zabrskiej (2 stojaki na ro-
wery) • 4. Rejon rogu Sokol-
skiej/Opolskiej (2 stojaki na ro-
wery) • 5. Rejon Placu Wolności 
(5 stojaków na rowery) • 6. Re-
jon rogu Słowackiego/Opolskiej 
(3 stojaki na rowery i 4 słupki)  
• 7. Rejon rogu Słowac-
kiego/Chopina (3 stojaki na ro-
wery) • 8. Rejon rogu Francu-
skiej/Warszawskiej (3 stojaki na 
rowery) • 9. Rejon rogu Francu-
skiej/Wojewódzkiej (2 stojaki 
na rowery) • 10. Rejon rogu Ki-
lińskiego/Stalmacha (2 stojaki 
na rowery i 4 słupki) • 11. Rejon 
rogu Skłodowskiej - Curie/Ry-
mera (1 stojak na rowery i 1 słu-
pek) • 12. Rejon rogu PCK/Ko-
ściuszki (2 stojaki na rowery i 5 
słupków) • 13. Rejon rogu Ko-
pernika/Skłodowskiej – Curie (2 
stojaki na rowery i 2 słupki) • 
14. Rejon rogu Wojewódz-
kiej/Lompy (2 stojaki na rowery 
i 2 słupki). 

19 600,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów  

 
• Szacunkowy koszt eksploatacji to 
5 000,00 zł/rok.  
• Szczegółowe usytuowanie stoja-
ków na rowery oraz słupków zosta-
nie ustalone z wnioskodawcą po 
ewentualnym wyborze zadania do 
realizacji w glosowaniu mieszkań-
ców. 

 

 

L/6/1/2016 
 

Zakup nowych książek dla 
 Filii Nr 4 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 
 w Katowicach, przy 

 ul. Poniatowskiego 14 
 

Zakup nowych książek dla Filii nr 
4 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach, przy ul. Poniatow-
skiego 14. Zakup wzbogaci ofertę 
filii, która pozwoli mieszkańcom 
w pobliżu swojego domu na ko-
rzystanie z większej liczby no-
wych, interesujących, reprezen-
tujących zróżnicowane upodoba-
nia tytułów. 

Urszula Węgrzyk 
wegrzyk.urszula 

@interia.eu  

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 4 

ul. Poniatowskiego 14 
10 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

mailto:Mjochemczyk@gmail.com
mailto:Mjochemczyk@gmail.com
mailto:wegrzyk.urszula@interia.eu
mailto:wegrzyk.urszula@interia.eu


L/7/1/2016 
 

Uatrakcyjnienie zajęć 
lekcyjnych 

pozadydaktycznych 
i świetlicowych 

 poprzez zakup sprzętu  
multimedialnego oraz  

aranżacje wnętrz 

Celem projektu jest uatrakcyjnie-
nie zajęć lekcyjnych pozadydak-
tycznych i świetlicowych poprzez 
aranżację wnętrz oraz zakup 
sprzętu multimedialnego speł-
niającego wymogi współczesnej 
oświaty na miarę XXI wieku. 
Chcemy dokonać wymiany w pra-
cowni komputerowej wyeksploa-
towanego sprzętu komputero-
wego na nowy, wysokiej jakości, 
zakupić sprzęt komputerowy 
i projektory multimedialne do sal 
świetlicowych oraz sal lekcyjnych 
nauczania zintegrowanego. Za-
kup nowych mebli do sal świetli-
cowych oraz sal zabaw pozwoli 
dzieciom w sposób atrakcyjny 
i ciekawy spędzać czas oczekiwa-
nia na rodziców. 

Katarzyna Dziech 
721 165 757 
690 340 366 

palagat 
@poczta.onet.pl  

Szkoła Podstawowa 
nr 15 im. Jana Pawła 

II, ul. Ks. Bpa St. 
 Adamskiego 24 

Szkoła Podstawowa nr 15  
im. Jana Pawła II 

 ul. Ks. Bpa St.  
Adamskiego 24 

99 999,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

 

L/8/1/2016 
 

Budowa miejsc 
 parkingowych wraz 
 z restrukturyzacją 

 trawnika przy Placu Rostka  
 

Budowa miejsc parkingowych na 
nieużywanym przez pieszych 
chodniku wraz z restrukturyzacją 
przylegającego trawnika na 
skwerze. Po rozbiórce chodnika, 
na wyrównanym terenie zbudo-
wana zostanie nawierzchnia par-
kingu z kostki brukowej. Przyległy 
trawnik na skwerze należy obsiać 
trawą odporną na deptanie 
i utworzyć utwardzone przejście 
przez skwer. 

Danuta Ożarowska 
danutaozarowska 

@gmail.com   
Plac Rostka 55 385,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów  

 
 

L/9/1/2016 
 

CZYTAM - WYPOŻYCZAM  
w Filii nr 1 Miejskiej  

Biblioteki Publicznej przy 
ulicy Ligonia 7  

 

Dofinansowanie Biblioteki – Filii 
nr 1 z Oddziałem Książki Mówio-
nej przy ul. Ligonia 7. Zakup no-
wości książkowych, audioboo-
ków, sprzętu komputerowego, 
wyposażenia promocyjnego Filii. 

Ingeborga 
 Greiner-Otręba  
ingotr@wp.pl  

Miejska Biblioteka Publiczna  
Filia nr 1  

z Oddziałem Książki Mówionej 
 ul. Ligonia 7 

18 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

mailto:palagat@poczta.onet.pl
mailto:palagat@poczta.onet.pl
mailto:danutaozarowska@gmail.com
mailto:danutaozarowska@gmail.com
mailto:ingotr@wp.pl


L/10/1/2016 
 

Słoneczna Biblioteka 
Jedynki – modernizacja  

wypożyczalni i sali 
 audiowizualnej   

Projekt „Słoneczna Biblioteka Je-
dynki” – ma na celu polepszenie 
warunków korzystania przez 
uczniów, rodziców, nauczycieli 
i wszystkich pracowników szkoły 
z biblioteki szkolnej poprzez pod-
wyższenie standardów estetycz-
nych oraz modernizację wyposa-
żenia sali audiowizualnej i wypo-
życzalni. Program zakłada odma-
lowanie pomieszczeń oraz zakup 
regałów na książki, siedzisk do 
czytania, stolików i krzeseł oraz 
tablicy multimedialnej i sprzętu 
audiowizualnego (odtwarzacze, 
kolumny). Wykonane prace pod-
niosą estetykę i funkcjonalność 
biblioteki oraz zwiększą zakres 
działalności umożliwiając prze-
prowadzenie zajęć dydaktycz-
nych z pomocą tablicy multime-
dialnej. 

Agnieszka Janisz 
602 398 549  

janiszagnieszka 
@wp.pl  

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 
ul. Jagiellońska 18 

30 950,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

L/11/1/2016 
 

Zielone okolice 
 ul. Mikołowskiej  

Nowe nasadzenia kwiatów, krze-
wów, drzew, trawy, wymiana 
małej architektury i wstawienie 
nowych jej elementów na tere-
nach zielonych wokół ul. Miko-
łowskiej obejmujących: pl. 
Rostka, ul. Lisieckiego skwer mię-
dzy budynkami, ul. Barbary na 
rogu z ul. Fliegera, ul. Bar-
bary/Skalna/Głowackiego – po-
dwórze przy ogródkach, ul. Po-
niatowskiego – okolice biblioteki 
publicznej. Projekt zakłada upo-
rządkowanie zieleni, dosadzenie 
nowych efektownych roślin od 
trawy i krzewów po drzewa, od-
nowienie starych i zainstalowa-
nie nowych elementów małej ar-
chitektury jak ławki, w jednym 
z miejsc oddzielnie strefy parko-
wania do trawnika. 

Adam Skowron 
502 283 822 
skowronpr 

@gmail.com   

• Barbary 16, • Skalna 2-2d,  
• Głowackiego 23 (podwórze 
między kamienicami), • Bar-
bary skrzyżowanie z Fliegera 
(mały trawnik na roku ulic), • Li-
sieckiego nr 4, 6, 17 (skwerek 
między blokami), • Poniatow-
skiego numery od 14 do 14d 
(trawnik pomiędzy ulicami Gło-
wackiego a Mikołowską przed 
biblioteką miejską), • Plac 
Rostka (oraz kawałek trawnika 
przy przystanku autobusowym) 

100 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Zakład Zieleni Miejskiej 

mailto:janiszagnieszka@wp.pl
mailto:janiszagnieszka@wp.pl
mailto:skowronpr@gmail.com
mailto:skowronpr@gmail.com


 

L/13/1/2016 
 

3 punkty kamerowe 
 przyłączane do systemu 

KISMIA zlokalizowane na:  
1) rogu ul. Mikołowskiej 

 i Kozielskiej,  
2) rogu ul. Kozielskiej 

 i Wilimowskiego, 
 3) rogu ul. Wilimowskiego  

i Raciborskiej  
 

Objęcie monitoringiem miejskim 
rejonu ulic: Kozielskiej, Mikołow-
skiej, Wilimowskiego, Racibor-
skiej. Cel – zapewnienie bezpie-
czeństwa mieszkańców. 

Piotr Leszczyński 
Mikołowska – Kozielska –  

Wilimowskiego – Raciborska 280 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział  

Zarządzania Kryzysowego 
 

• Roczny koszt utrzymania punktów 
kamerowych wyniesie ok. 12 000 zł. 
• Punkty kamerowe zostaną zlokali-
zowane na dedykowanych słupach. 
• W uzgodnieniu z Wnioskodawcą 
punkty kamerowe zlokalizowane 
będą na działkach miejskich w lokali-
zacjach: skrzyżowanie ulic Mikołow-
ska - Kozielska, skrzyżowanie ulic Wi-
limowskiego - Raciborska, skrzyżo-
wanie ulic Kozielska – Wilimow-
skiego. 

 

L/17/1/2016 
 

Trawniki bez samochodów – 
przywracanie zieleni  

w miejscach zniszczonych 
przez nielegalnie parkujące 

pojazdy  

Akcja „Trawniki bez samocho-

dów” to przywracanie zieleni  

w miejscach, w których została 

ona zniszczona przez nielegalnie 

parkujące samochody. Żeby sytu-

acja się nie powtórzyła, wytypo-

wane tereny zostaną zabezpie-

czone słupkami, ozdobnymi ka-

mieniami lub nasadzeniem 

drzew. W większości przypad-

ków, trawa będzie rozkładana  

z rolek, dzięki czemu efekt będzie 

natychmiastowy i bardziej 

trwały. 

Grzegorz Żądło, e-
mail: Grzegorz.za-

dlo@kato-
wice24.info 

• ul. Stalmacha  
(odcinek pomiędzy ulicami 

Francuską i Mikołowską – po 
obu stronach jezdni)  

 
• ul. Przemysłowa  
(odcinek pomiędzy  

ul. Graniczną i Św. Jacka)  
 

• ul. Sądowa  
(trójkątny skwer naprzeciwko  

byłego dworca autobusowego) 

 27 250,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów  

 

 

 

 



Jednostka Pomocnicza nr 2 Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

L/1/2/2016 
 

Budowa miejsc postojowych 
dla samochodów przy  

ul. Gołby 4-4b oraz  
oświetlenie chodnika i miejsc  
postojowych ul. Gołby 4-4b 

Miejsca postojowe dla samocho-

dów mieszkańców bloku przy 

ul. Gołby 4-4b mają być zbudo-

wane od strony ul. Poetów. 

Oświetlenie chodnika od strony 

ul. Gołby i ul. Poetów. 

Ernest Kasperek 
515 476 118 

ul. Gołby 4-4b, skrzyżowanie 
ul. Gołby z ul. Poetów 56 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
 

L/2/2/2016 
 

Remont chodnika na ulicy 
Dobrego Urobku, K-ce, 

kostką brukową w związku  
z wykonaną kanalizacją 

 

Naprawa chodnika na ulicy Do-

brego Urobku w Załęskiej Hałdzie 

w związku z zakończoną budową 

kanalizacji. 

Władysław Pałka 

ul. Dobrego Urobku 
 na odcinkach  

wymagających ułożenia kostki 
brukowej 

119 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/3/2/2016 
 

Montaż piłkochwytów przy 
kompleksie boisk Szkoły  

Podstawowej nr 11  
z Oddziałami Integracyjnymi  

w Katowicach 

Montaż piłkochwytu złożonego 

z trzech osobnych i niezależnych 

od siebie części. Dwie części za-

bezpieczają uczestników aktyw-

ności fizycznej przed nieszczęśli-

wymi wypadkami, trzecia zabez-

piecza elewację budynku szkoły 

przed zniszczeniem. Łączna dłu-

gość piłkochwytu wynosi 66 me-

trów. 

Krystyna Stec-Żmija 
p.bednarz@onet.pl  

ul. Nasypowa 16  
(Kompleks boisk ogrodzony 

jest z dwóch stron budynkiem 
szkoły, trzeci bok stanowi ogro-

dzenie dzielące teren szkoły  
z osiedlem, zaś czwartą granicę 
wytycza niewysokie ogrodzenie 

z sąsiadującą stromą skarpą) 

17 270,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:p.bednarz@onet.pl


L/4/2/2016 
 

Wyposażenie siłowni  
w Gimnazjum nr 22 

 z Oddziałami Integracyjnymi 
w sprzęt do ćwiczeń siłowych 

 i aerobowych 

Wyposażenie przygotowanej si-

łowni w Gimnazjum nr 22 

w sprzęt siłowy, bieżnię, wiośla-

rza, rowerki stacjonarne, sztangę 

wraz z obciążeniami, stepery itp. 

Powstanie siłowni ogromnie 

urozmaici lekcje wychowania fi-

zycznego oraz zajęcia pozalek-

cyjne, poszerzy ofertę zajęć re-

walidacyjnych dla uczniów nie-

pełnosprawnych, a także da ko-

lejne możliwości na aktywny wy-

poczynek dla dorosłych miesz-

kańców dzielnicy. 

Marek Zdebel 
511 919 597 
mzxyz@op.pl  

ul. Hetmańska 8 (sala nr 5) 42 600,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 
 

L/5/2/2016 
 

Wyposażenie kącika dla 
dzieci, zakup sprzętu 

 komputerowego oraz 
 nowości wydawniczych dla 

Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach  

ul. Grzyśki 19a 
 

Wyposażenie kącika bibliotecz-

nego dla dzieci. Zakup sprzętu 

komputerowego. Zakup nowości 

wydawniczych. 

Jolanta Saciuk 
baton63@tlen.pl  

Miejska Biblioteka Publiczna  
Filia nr 32 

 ul. Grzyśki 19a 
20 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 
 

L/6/2/2016 
 

Budowa nowych chodników 
– Kredytowa 15-17, Rolna 51 

– Gołby, Kossak-Szczuckiej 
41, Wodospady 56-66a, 57-

67c oraz  nowych miejsc  
parkingowych –  Orkana 4-6-
8-10, Rolna 18g-20g, 20-20c, 
Ligocka 66, Kossak-Szczuckiej 

43-45 i Kredytowa 15-17  
(z latarniami) 

 

Budowa nowych chodników 

gdzie dotychczas ich brakowało  

i pieszych narażało na utratę 

zdrowia i/lub życia – Wodospady, 

Gołby i remont starych, nierów-

nych i zniszczonych – Kredy-

towa!. Budowa nowych, cywilizo-

wanych miejsc parkingowych 

godnych stolicy Śląska – Kredy-

towa, Orkana, Kossak-Szczuckiej, 

Rolna. Prosimy o Państwa głosy, 

by żyło nam się wszystkim le-

piej!! 

Norbert Gawlik 

• Kredytowa 15-17;  
• Orkana 4-6, 8-10;  

• Rolna 18g-20g, 20-20c;  
• Kossak-Szczuckiej 43-45;  

• Ligocka 66;  
• Wodospady 56-66a, 57-67c; 

• Rolna 51-55 – Gołby 3b 

820 000,00 zł  
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

mailto:mzxyz@op.pl
mailto:baton63@tlen.pl


 

L/8/2/2016 
 

Modernizacja placu zabaw  
i boisk sportowych  

 

Modernizacja placu zabaw oraz 

boisk sportowych oraz ich dopo-

sażenie. Poszerzenie monito-

ringu. 

Elżbieta Pająk 
784 071 049 

ul. Gallusa 5 400 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

L/9/2/2016 
 

Osadzenie Kamienia  
Granicznego  

upamiętniającego  
historyczną granicę  

Ligoty i Brynowa  

Osadzenia Kamienia Granicznego 

upamiętniającego historyczną 

granicę Ligoty i Brynowa z tablicą 

i tekstem w języku polskim  

„W tym miejscu przebiegała hi-

storyczna granica między Ligotą 

a Brynowem”. 

Szczepan Witaszek 
512 375 575 

bigpapa@interia.pl   

skrzyżowanie ulic  
Wodospady i Rolnej po  

prawej bądź lewej stronie ulicy 
Wodospady (do wyboru) 

4 100,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział  

Kształtowania Środowiska 
 
• Zadanie wymaga decyzji o warun-
kach zabudowy. 
• Realny koszt uzależniony jest od ro-
dzaju użytych materiałów i kosztu 
wykonania inskrypcji. Wartość sza-
cunkowa ok. 4 100 zł brutto. 

 

L/10/2/2016 
 

Remont chodników  
przy ulicy  

Dziewięciu z Wujka 2-2D  

Remont zniszczonych chodników 

przy ulicy Dziewięciu z Wujka, 

z których korzystają mieszkańcy 

dzielnicy, którzy chcą dostać się 

w rejon przystanków autobuso-

wych oraz okolicznych osiedli 

mieszkaniowych przy ulicach Gal-

lusa, Ligockiej czy Dziewięciu 

z Wujka. 

Adrian Kowalski 
adrian.kowalski 

@gmail.com  

ul. Dziewięciu z Wujka 
– zielony skwer ograniczony od 

południa ulicą Dziewięciu  
z Wujka, a od strony północnej, 
wschodniej i zachodniej budyn-

kami wielorodzinnymi (chod-
niki, których dotyczy wniosek 
mają wspólny początek przy 

ulicy Dziewięciu z Wujka.  
Następnie chodniki prowadzą – 

po liniach prostych – w kie-
runku przejść między budyn-

kami 2 i 2a oraz 2b i 2c) 

51 480,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/15/2/2016 
 

Oświetlenie  
– ul. Wrębowa 

Wybudowanie na ulicy Wrębo-

wej oświetlenia. Latarnie energo-

oszczędne typu LED. 

Przemysław 
 Pietrzyk 

przemas48@op.pl   
ul. Wrębowa 1-17 65 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Koszty eksploatacji i energii elek-
trycznej wynoszą 20 tys. na rok 

 

 

mailto:bigpapa@interia.pl
mailto:adrian.kowalski@gmail.com
mailto:adrian.kowalski@gmail.com
mailto:przemas48@op.pl


Jednostka Pomocnicza nr 3 Zawodzie 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

 

L/1/3/2016 
 

Zakup nowości  
książkowych dla Miejskiej  

Biblioteki Publicznej  
Filii nr 31 

 

Zakup nowości książkowych dla 

Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii 

nr 31, ul. Marcinkowskiego 13. 

Justyna Lepel 
lepeljust@interia.pl  

ul. Marcinkowskiego 13 15 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 
 

L/2/3/2016 
 

Bezpieczny i kolorowy plac 
zabaw, rozwijający  

sprawność ruchową  
najmłodszych. Modernizacja 

istniejącego placu zabaw. 
 

Projekt zakłada modernizację 

placu zabaw, czyli wykonanie 

bezpiecznej sztucznej na-

wierzchni i wyposażenie w nowe 

atrakcyjne urządzenia. 

Wiesław  
Fudalewski 

506 221 613 

rejon ulicy  
Saint Etienne nr 3 -7 173 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 

L/3/3/2016 
 

Budowa ścianek  
Wspinaczkowych i wymiana 

oświetlenia sali  
gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 
 im. Jana III Sobieskiego 

 w Katowicach  
Al. Roździeńskiego 82  

Osiedle „Gwiazdy”  

Budowa dwóch ścianek wspi-

naczkowych po trzy tory wspi-

naczkowe na każdej zlokalizo-

wane na dwóch ścianach sali gim-

nastycznej z kompletnym wypo-

sażeniem i zabezpieczeniem 

przed upadkiem oraz remont 

oświetlenia w sali przez wymianę 

lamp na lampy led spowoduje 

mniejsze zużycie energii elek-

trycznej i jednocześnie sala bę-

dzie mogła być lepiej i dłużej wy-

korzystana przez dzieci, młodzież 

i lokalną społeczność. 

Witold Starowicz 
wistar@op.pl  

Szkoła Podstawowa nr 2 
 im. Jana III Sobieskiego 
Al. Roździeńskiego 82   

236 900,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 
 

mailto:lepeljust@interia.pl
mailto:Witold%20Starowiczwistar@op.pl
mailto:Witold%20Starowiczwistar@op.pl


L/6/3/2016  
 

„Aktywne Zawodzie! Żyj 
zdrowo i sportowo!” 

 – remont i wyposażenie  
małej sali gimnastycznej 

 w Zespole Szkół nr 1 
 w Katowicach 

„Aktywne Zawodzie! Żyj zdrowo 

i sportowo!” Remont i wyposaże-

nie małej sali gimnastycznej  

w Zespole Szkół nr 1 w sprzęt do 

ćwiczeń tanecznych, fitness, ae-

robiku, zumby, pilates, stre-

chingu, zajęć gimnastycznych 

oraz zajęć korekcyjnych. Popula-

ryzacja aktywności fizycznej 

wśród uczniów, absolwentów, 

nauczycieli i mieszkańców Zawo-

dzia. 

Dariusz Leszczyński 
emilia37 

@poczta.onet.pl  

Zespół Szkół nr 1 
 im. gen. Jerzego Ziętka 

 w Katowicach ul. Staszica 2  
 

(sala nr 2 tzw. „mała sala gim-
nastyczna”  przy wejściu  

głównym do szkoły) 

113 500,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 
 

L/7/3/2016 
 

Wyposażenie (meble 
 i artykuły dekoracyjne) oraz 
zakup nowych książek , dla 

Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach, 

przy Al. Roździeńskiego 88 A 
 

Wyposażenie (meble i artykuły 

dekoracyjne) oraz zakup nowych 

książek, dla Filii nr 24 Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej w Katowicach, 

przy Al. Roździeńskiego 88 A. 

Kamila Garus 
536 867 465 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 24 

Al. Roździeńskiego 88a 
25 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

L/9/3/2016 
 

CYFROWA EKSPLOZJA  
WIEDZY  

– przebudowa i adaptacja 
pomieszczenia pod  
supernowoczesną  

pracownię multimedialno-
edukacyjną w MDK  

„Bogucice – Zawodzie” wraz 
z jej wyposażeniem 

Projekt polega na przebudowie 

/adaptacji /remoncie pomiesz-

czenia po dawnym dziale księgo-

wości w Dziale „Zawodzie” MDK 

„Bogucice – Zawodzie” na po-

trzeby stworzenia supernowo-

czesnej pracowni multimedialno-

edukacyjnej wraz z jej profesjo-

nalnym wyposażeniem kompute-

rowym. Dzięki powstaniu i uru-

chomieniu pracowni będzie 

można stworzyć innowacyjną  

i adekwatną do potrzeb ofertę 

edukacyjną, z której skorzystają 

Mieszkańcy Zawodzia w każdym 

wieku! 

Grażyna  
Prycza-Kupny 
507 891 251 
grazynadear 
@gmail.com  

ul. Marcinkowskiego 13a  
Dział „Zawodzie”  

Miejskiego Domu Kultury  
„Bogucice – Zawodzie” 

111 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

mailto:emilia37@poczta.onet.pl
mailto:emilia37@poczta.onet.pl
mailto:grazynadear@gmail.com
mailto:grazynadear@gmail.com


L/10/3/2016 
 

MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE 
– zakup profesjonalnego  
fortepianu oraz innych  
instrumentów do MDK  
„Bogucice – Zawodzie” 

Projekt polega na zakupie instru-

mentów muzycznych (fortepian, 

akordeon, kontrabas, keyboard, 

perkusja) do Działu „Zawodzie” 

MDK „Bogucice – Zawodzie” 

w celu prowadzenia jakościowej 

edukacji muzycznej oraz realizacji 

profesjonalnych fortepianowych 

koncertów muzycznych. Dzięki 

zakupowi instrumentów będzie 

można stworzyć innowacyjną  

i adekwatną do potrzeb ofertę 

edukacyjno-muzyczną, z której 

skorzystają Mieszkańcy Zawodzia 

w każdym wieku! 

Grażyna  
Prycza-Kupny 
507 891 251 
grazynadear 
@gmail.com 

ul. Marcinkowskiego 13a  
Dział „Zawodzie”  

Miejskiego Domu Kultury  
„Bogucice – Zawodzie” 

100 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

L/11/3/2016 
 

Modernizacja  
infrastruktury sportowej 
 i rekreacyjnej w Szkole  

Podstawowej nr 31. 
 Boiska szkolne kolorowe  

i bezpieczne – wspólny  
wypoczynek dla  

mieszkańców Zawodzia 

Projekt ma na celu poprawę in-

frastruktury sportowej i rekrea-

cyjnej na terenie Szkoły Podsta-

wowej nr 31 w Katowicach oraz 

doposażenie placówki w nowy 

sprzęt sportowy. W ramach zada-

nia zrewitalizowane zostaną boi-

ska (dodatkowo boisko do piłki 

siatkowej przystosowane zosta-

nie do gry w koszykówkę), bieżnia 

oraz rozbieg do skoku w dal,  

a także szatnie szkolne położone 

obok sali gimnastycznej. Nato-

miast koło świetlicy szkolnej zo-

stanie utworzona „Strefa rekrea-

cji” dla dzieci przebywających na 

przerwach oraz w świetlicy 

szkoły. 

Anna Kurzydło 
(32) 255 42 30 

Szkoła Podstawowa nr 31  
im. Henryka Sienkiewicza,  

ul. Marcinkowskiego 17  
 

(projekt będzie obejmował 
część boiskową Szkoły 

 Podstawowej nr 31, salę  
gimnastyczną wraz  

z szatniami stanowiącymi jej 
zaplecze oraz teren położony 

na tyłach szkoły pomiędzy  
salą gimnastyczną,  
a świetlicą szkolną) 

519 500,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 
Zespół Obsługi  

Jednostek Oświatowych 
 
• W zawiązku z tym, że zakres zada-
nia wymaga opracowania dokumen-
tacji projektowej wraz z badaniami 
geotechnicznymi, może wystąpić ko-
nieczność zmiany założonej techno-
logii robót. W konsekwencji wpłynie 
to znacząco na wzrost kosztów reali-
zacji zadania (np. wymiana podbu-
dowy, uzupełnienie podbudowy, wy-
konanie drenażu). 

 

 

mailto:grazynadear@gmail.com
mailto:grazynadear@gmail.com


Jednostka Pomocnicza nr 4 Os. Paderewskiego – Muchowiec 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

L/2/4/2016 
 

Doposażenie  
oraz wsparcie bieżącej  
działalności Filii nr 23  

Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Katowicach 

Doposażenie Filii nr 23 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Katowi-

cach poprzez zakup m.in. nowych 

krzeseł dla czytelników, wózka bi-

bliotecznego itd. Dofinansowanie 

działalności na rzecz dzieci i mło-

dzieży w zakresie organizacji 

czasu wolnego, warsztaty pla-

styczne, akcje: Ferie z książką, 

Lato z książką i inne. 

Ewa Borowiec 
792 744 725 

ewaborowiec15 
@wp.pl  

ul. Paderewskiego 65 9 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

L/3/4/2016 
 

Renowacja ścieżki  
przy stawie Łąka 

Renowacja ścieżki obejmować 

będzie naprawę powstałych 

wyrw, ubytków i nierówności as-

faltowej nawierzchni ścieżki, 

a także w jej części z nawierzch-

nią betonową. Ponadto renowa-

cja obejmować będzie dobudo-

wanie fragmentu ścieżki wzdłuż 

zabudowań przepompowni – 

łącznika do istniejącej ścieżki  

z nawierzchnią utwardzoną 

kostką betonową, umożliwiają-

cego wygodne przejście lub prze-

jechanie przez rozjeżdżony błot-

nisty fragment gruntu. Renowa-

cja umożliwi komfortowe i bez-

pieczne korzystanie ze ścieżki 

przez osoby pchające wózki dzie-

cięce, poruszających się na wóz-

kach inwalidzkich, a także rowe-

rzystów. 

Tomasz Papoń 
tobepa@gmail.com  

Katowicki Park Leśny 
 wokół stawu Łąka,  

poczynając od wjazdu  
na ścieżkę przy budynku OKAM 

w kierunku północnym,  
następnie wzdłuż istniejącej 

ścieżki  do rurociągu c.w., dalej 
wzdłuż rurociągu do budynku 

przepompowni 

300 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Wniosek jest częścią składową za-
dania ujętego we wniosku ogólno-
miejskim M/17/2016 

 

mailto:ewaborowiec15@wp.pl
mailto:ewaborowiec15@wp.pl
mailto:tobepa@gmail.com


L/4/4/2016 
 

Strefa Fitness  
przy stawie Łąka 

Strefa fitness (siłownia ze-

wnętrzna) to miejsce aktywnej 

rekreacji przeznaczone dla 

wszystkich osób dorosłych, pra-

gnących zachować dobrą kondy-

cję i sprawność fizyczną. Strefa 

składać się będzie z 6 urządzeń 

takich jak: wioślarz, orbitrek, wy-

ciskanie siedząc, prasa nożna, 

prostownica pleców, koło tai chi 

duże, wahadło i biegacz. Urzą-

dzenia siłowni umożliwią wyko-

nywanie ćwiczeń fizycznych na 

świeżym powietrzu w urokliwym 

otoczeniu przyrody, zapewniając 

lepsze dotlenienie organizmu. 

Tomasz Papoń 
tobepa@gmail.com  

Katowicki Park Leśny 
teren przy stawie Łąka 

polana w części południowo 
zachodniej stawu obok  

przepompowni rurociągów  
z c.w. (na północ  

od przepompowni) 

70 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Wniosek jest częścią składową za-
dania ujętego we wniosku ogólno-
miejskim M/17/2016. 
• Wnioskodawca nie ujął wykonania 
nawierzchni bezpiecznej pod urzą-
dzenia - stąd wzrost kwoty. 
• Realizacja zadania będzie się wią-
zała z przyszłymi kosztami eksploata-
cji: trudne do oszacowania. Mieszczą 
się w kosztach utrzymania ZZM. 

 

L/5/4/2016 
 

Modernizacja, poprawa  
bezpieczeństwa i ogrodzenie 
placu zabaw przy Sikorskiego 

24-30 i budowa ścieżki 
 edukacyjnej między w/w  

a siłownią między  
Sikorskiego 18-26 

1. Poprawa bezpieczeństwa na 

terenie placu zabaw przez czę-

ściowe jego ogrodzenie (teren 

wokół piaskownic) i stworzenie  

w tym rejonie „bezpiecznej strefy 

maluszka”, jak również wykona-

nie tzw. bezpiecznego podłoża ła-

twego w utrzymaniu czystości.  

2. Rozbudowa i modernizacja ist-

niejącej infrastruktury placu za-

baw dzieci starszych o dodat-

kowe elementy, m.in. ścieżkę 

edukacyjną informującą miesz-

kańców, młodzież szkolną  

i przedszkolną o występujących 

na tym terenie gat. roślin i zwie-

rząt. 3. Poprzez dodanie elemen-

tów edukacyjnych (tablic, rolek 

etc.), montaż stolików do gier 

planszowych – integracja między-

pokoleniowa mieszkańców. 

Anna  
Raganowicz- 

Dzienniak 
(32) 757 67 89 

Plac zabaw dla dzieci między 
klatkami nr 24 a 30 przy 

 ul. Sikorskiego oraz mająca po-
wstać w tym rejonie ścieżka 

edukacyjna na i wzdłuż wałów 
ziemnych pomiędzy blokami 

375 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Zakład Zieleni Miejskiej 

 

mailto:tobepa@gmail.com


L/6/4/2016 
 

Korty tenisowe 
 przy Stawie Kąpielowym 

Rewitalizacja kortów tenisowych 

na Dolinie 3 Stawów. 

Adam Południak 
535 410 242  

poczta 
@adampoludniak.pl 

 

Zagajnik obok Stawu  
Kąpielowego w rejonie  

Autostrady A4 /  
ul. Murckowskiej 

250 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Realizacja zadania będzie się wią-
zała z przyszłymi kosztami eksploata-
cji - ok 5 000,00 zł/rok. 

 

L/7/4/2016 
 

Zakup i ustawienie  
pisuarów dla psów na  

Osiedlu Paderewskiego 

Piesuar to betonowy słupek, przy 

którym psy załatwiają swoje po-

trzeby. Pozwala utrzymać czy-

stość i porządek w okolicy jego 

występowania. 

Adam Południak 
535 410 242  

poczta 
@adampoludniak.pl 

 

Teren Spółdzielni  
Mieszkaniowej 

 im. I. Paderewskiego  
 

1. okolice Sikorskiego 24 i 32 – 
plac zabaw (okolice) 

2. okolice Sikorskiego 38-44  
3. okolice Granicznej 49b-53c 
4. okolice ronda i placu zabaw 

przy ul. Granicznej 
5. okolice Granicznej 61 

12 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Zakład Zieleni Miejskiej 

 

L/8/4/2016 
 

Odnowienie boiska Szkoły 
Podstawowej nr 12 i nowe 

atrakcje w ogrodzie  
Miejskiego Przedszkola  

nr 55 w Katowicach 

Zadanie zakłada odnowienie boi-

ska Szkoły nr 12, z którego na co 

dzień korzystają uczniowie, a po 

lekcjach mieszkańcy osiedla 

uprawiający sporty drużynowe. 

Druga część zadania zakłada bu-

dowę w ogrodzie przedszkola ze-

stawu sprawnościowego (system 

drabinek, małą ściankę wspinacz-

kową, tunele). Który będzie ofe-

rował niezwykle atrakcyjne 

i wszechstronnie rozwijające 

formy ruchu dla dzieci. 

Agnieszka Jagła 
501 425 803 

jaglaagnieszka 
@gmail.com  

• Boisko szkolne 
Szkoły Podstawowej nr 12  

(ul. Paderewskiego 46) 
 

• Ogród Miejskiego  
Przedszkola nr 55  

(ul. Szeptyckiego 3) 

172 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

mailto:poczta@adampoludniak.pl
mailto:poczta@adampoludniak.pl
mailto:poczta@adampoludniak.pl
mailto:poczta@adampoludniak.pl
mailto:jaglaagnieszka@gmail.com
mailto:jaglaagnieszka@gmail.com


L/9/4/2016 
 

Monitoring  
dla Os. Paderewskiego –  

Muchowiec 

Montaż 3 kamer na terenie dziel-

nicy Os. Paderewskiego – Mucho-

wiec wraz z włączeniem ich do 

Miejskiego Systemu Monito-

ringu. Twój głos – to Twoje bez-

pieczeństwo. 

Piotr Piwek 
609 051 267 

pivson@poczta.fm  

1. ul. Sowińskiego, przy przej-
ściu nad ul. Górnośląską  
 
2. skrzyżowanie ul. Szeptyc-
kiego i ul. Paderewskiego  
 
3. skrzyżowanie ul. Graniczna  
i ul. Sikorskiego  

280 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział 

Zarządzania Kryzysowego 

 
• Wnioskodawca zrezygnował z loka-
lizacji punktu kamerowego przy 
kładce nad torami w rejonie ulic Pa-
derewskiego i Równoległej. 
• Zmniejszony zakres zadania spowo-
dował obniżenie szacunkowych kosz-
tów realizacji zadania do 280 000 zł. 
• Szacunkowy roczny koszt utrzyma-
nia 3 punktów kamerowych wyniesie 
około 12 000 zł. 

 

L/11/4/2016 
 

Zakup i ustawienie  
50 tabliczek  

przypominających  
o potrzebie sprzątania  

odchodów swojego psa 

Zakup i ustawienie 50 tabliczek 

przypominających o potrzebie 

sprzątania odchodów swojego 

psa. Tabliczki zostaną wbite  

w trawniki w okolicach ulic Sikor-

skiego, Paderewskiego, Szeptyc-

kiego, Pułaskiego, Sowińskiego, 

Granicznej, Równoległej, Krahel-

skiej, Krasińskiego. Na tablicz-

kach znajdą się hasła edukacyjne 

np.: „Paderewiaku posprzątaj po 

swoim psiaku”, „Sprzątej do  

hasioka kupy swojego psioka”, 

„Kupy pieniędzy byś tak nie zo-

stawił…(mandat 500 zł)”, „Kupa 

do kosza, a będziesz mieć czy-

stego kalosza”, „Twojemu psu 

jest wstyd za Ciebie”, „Czyś jest 

babcia czy babeczka zbieraj kupy 

do woreczka”, „Masz pasa, masz 

i obowiązek”. 

Monika Woźniak 
wozniak.kato 
@gmail.com 
 693 562 093 

Osiedle Paderewskiego –  
trawniki przy ul. Sikorskiego, 
Paderewskiego, Pułaskiego,  

Sowińskiego, Granicznej,  
Floriana, Równoległej,  

Krahelskiej, Krasińskiego oraz 
teren Katowickiego  

Parku Leśnego 

1 100,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział 
 Kształtowania Środowiska 

 

 

mailto:pivson@poczta.fm
mailto:wozniak.kato@gmail.com
mailto:wozniak.kato@gmail.com


Jednostka Pomocnicza nr 5 Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka 
 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

L/2/5/2016 
 

Integracja i aktywizacja  
środowiska lokalnego JP nr 5 
oraz przygotowanie kanałów 

komunikacji ludności  
z Radą Dzielnicy 

Celem projektu będzie integracja 

lokalnej społeczności realizo-

wana poprzez ogólnodostępne  

i bezpłatne zajęcia ruchowe 

(Joga, Tai Chi), spotkania z cieka-

wymi mieszkańcami naszego 

osiedla oraz stworzenie klubu se-

niora. Dodatkowym elementem 

pomagającym w integracji lokal-

nej społeczności będzie instalacja 

tablic informacyjnych oraz stwo-

rzenie strony internetowej. Roz-

poczynamy proces wzajemnego 

poznawania i współpracy naszych 

mieszkańców, tak aby działać 

wspólnie lepiej i skuteczniej! 

Iwona Ponikło 
ip@pclabs.com.pl  

 
Zajęcia ogólnodostępne,  
spotkania z ciekawymi  

mieszkańcami oraz  
stworzenie klubu seniora: 

Szkoła Podstawowa nr 65 im. 
Gustawa Morcinka,  

ul. Kukułek 2a.  
 

Miejsca rozmieszczenia 4 tablic 
informacyjnych:  

ul. Kukułek, ul. Gawronów,  
ul. Piękna, ul. Brynowska  

50 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

L/3/5/2016 
 

Wykonanie elewacji  
oraz remontu wyjścia  

ewakuacyjnego i zejścia do 
piwnicy w Miejskim  

Przedszkolu nr 92  
w Katowicach 

W ramach zadania zostanie ocie-

plona wraz z elewacją część bu-

dynku przedszkola, zostanie 

przebudowane wyjście ewakua-

cyjne oraz zejście do piwnicy. 

Modernizacja budynku przed-

szkola przyczyni się do: 

- zapewnienia bezpiecznej 

i komfortowej zabawy dzieciom  

- do zadbania o zdrowie dzieci po-

przez zniwelowanie wilgoci 

- zmniejszenia poboru gazu pod-

czas okresu zimowego 

- poprawienia drożności wyjścia 

ewakuacyjnego 

- zapobiegnięcia ewentualnego 

Katarzyna Kozioł 
Miejskie Przedszkole nr 92  

im. Wandy Chotomskiej 
ul. Kormoranów 22 

210 602,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

mailto:ip@pclabs.com.pl


zalania przedszkola podczas in-

tensywnych opadów 

- uatrakcyjnienia swoim wyglą-

dem przepięknego osiedla 

Zgrzebnioka, dopasuje się do oto-

czenia 

- wzbogacenia atrakcyjności pla-

cówek oświatowych. 

 

L/5/5/2016 
 

Brynowska Biblioteka  
dla mieszkańców –  

mieszkańcy dla Biblioteki 

Celem podjętego działania jest 

zakup nowości książkowych dla 

Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej w Katowicach Brynowie 

oraz komputera do obsługi sys-

temu biblioteczno-informacyj-

nego. Powiększenie zbiorów  

o nowe tytuły książek spowoduje, 

że oferta biblioteki  będzie cie-

kawsza, a dzięki stałemu dopły-

wowi nowości, czytelnicy będą 

mogli w niej znaleźć wiele atrak-

cyjnych tytułów. 

Aneta Drabek 
anetadr@gazeta.pl  

Miejska Biblioteka Publiczna  
Filia nr 8 

 ul. Brynowska 53a 
13 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anetadr@gazeta.pl


Jednostka Pomocnicza nr 6 Ligota - Panewniki 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

L/1/6/2016 
 

Muzyka marzeń na Zadolu 

Organizacja kilku koncertów z po-

granicza muzyki klasycznej, jazzu, 

bluesa, muzyki świata i muzyki fil-

mowej, w wykonaniu Filharmonii 

Śląskiej, zaproszonych solistów  

i zespoły, ewentualnie muzyków 

zaproponowanych przez miejskie 

instytucje kultury (np. IPiUM „Si-

lesia”, Katowice Miasto Ogro-

dów, we współpracy z Wydzia-

łem Kultury UM Katowice). Kon-

certy odbywałyby się w sobotnie 

lub niedzielne popołudnia na sce-

nie amfiteatru w Parku Zadole,  

w miesiącach lipiec-sierpień. 

Adam Łęski 
601 918 655 

leski65@gmail.com  

ul. Wczasowa 
 amfiteatr w Parku Zadole 150 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 
 

L/2/6/2016 
 

Odbudowa rowów  
zasilających oraz  

przepustów, przywrócenie 
zasilania od str. Parku  
Zadole stawów przy  

ul. Śląskiej - Wczasowej,  
kontynuacja nasadzeń  

w rejonie stawów, 
 budowa wybiegu dla psów 

w Parku Zadole 
 

Odbudowa (częściowo oczysz-

czenie) rowów i przepustów któ-

rych zadaniem jest zasilenie sta-

wów w wodę, kontynuacja nasa-

dzeń w rejonie stawów (wg. Pro-

jektu na 2016 r.), budowa wy-

biegu dla psów wraz z wyposaże-

niem w południowo-zachodniej 

części Parku Zadole. 

Robert Podhalicz 
wczasowa 

@interia.eu  

Duży i mały staw rej. ulic  
Śląskiej i Wczasowej oraz Park 

Zadole 
170 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Roczny koszt utrzymania inwestycji 
wyniesie ok. 10 000 zł. 

 

mailto:leski65@gmail.com
mailto:wczasowa@interia.eu
mailto:wczasowa@interia.eu


 

L/3/6/2016 
 

1. Wybrukowanie ścieżek po-
między budynkami Zadole 

44a, 44b i Gdańską 22  
 

2. Wybrukowanie terenu wo-
kół budynku Koszalińska 37 

oraz wykonanie nowych 
chodników  

 

3. Wybrukowanie drogi  
dojazdowej i placu przy  

budynku Bronisławy 29a, 
29b oraz wykonanie nowego 

chodnika 
 

Wybrukowanie ścieżek przy uli-

cach Zadole i Gdańskiej poprawi 

komfort przejścia od mostu na 

Ślepiotce do tunelu pod koleją  

i Fitness Parku oraz poprawi este-

tykę otoczenia. Wybrukowanie 

placu wokół budynku Koszalińska 

37 umożliwi parkowanie większej 

ilości samochodów na tym tere-

nie oraz poprawi estetykę oto-

czenia. Wybrukowanie terenu 

obok budynku Bronisławy 29a,b 

ułatwi dojazd do budynku, zwięk-

szy powierzchnię parkowania 

oraz poprawi estetykę otoczenia. 

Józef Sołtysik 
 solten@vp.pl  
513 982 558 

(32) 782 04 60 

ul. Zadole 44a i 44b 
ul. Gdańska 22 

ul. Koszalińska 37 
ul. Bronisławy 29a i 29b  

531 240,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
 

L/4/6/2016 
 

Wymiana nawierzchni  
asfaltowej na ulicy  

Koszykowej (odcinek od ulicy 
 Owsianej) 

 

Zadanie polega na wymianie 

zniszczonej nawierzchni frag-

mentu ulicy Koszykowej na od-

cinku od ulicy Owsianej. 

Karol Juraszczyk 
karoljuraszczyk 

@gmail.com 
 

ul. Koszykowa  
(boczna ul. Owsianej) 200 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/5/6/2016 
 

Strefa aktywności fizycznej 
„Małpi Gaj – Kokociniec”.  
Siłownia plenerowa typu 

„FIT PARK” z parkiem 
„STREET WORKOUT”  

Jeden projekt wiele możliwości, 

czyli propozycja aktywności ple-

nerowej typu „Fit Park” wraz 

z parkiem „Street Workout” na 

świeżym powietrzu zlokalizowa-

nej w pobliżu Lasu Panewnic-

kiego. Proponowana strefa ak-

tywności oferuje mieszkańcom 

różnorodność treningu, dodat-

kowo to świetne miejsce nie 

tylko na aktywność fizyczną, ale 

również życie towarzyskie lokal-

nej społeczności, będące również 

dobrym miejscem integracji łą-

Dorota Żywica 
607 261 011 

doris.z@vp.pl  

Okolice ulicy Kruczej 82  
– Kijowskiej 97, Wybickiego   534 820,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
 
• Koszty eksploatacji 19 tys. zł/rok: 
ok. 5 tys. zł - opróżnianie koszy na 
śmieci, ok. 7 tys. zł - koszenie, utrzy-
manie czystości, ok. 7 tys. - konser-
wacja, przeglądy i naprawa urzą-
dzeń.  
• Wnioskowane zadanie może być 
wykonane w lokalizacjach, pod któ-
rymi nie występuje infrastruktura 
podziemna (sieć ciepłownicza, wo-
dociągowa, kanalizacyjna). 
• Z uwagi na konieczność zachowa-
nia stref bezpieczeństwa urządzeń 

mailto:solten@vp.pl
mailto:karoljuraszczyk@gmail.com
mailto:karoljuraszczyk@gmail.com
mailto:doris.z@vp.pl


czącym pokolenia, w myśl za-

sady: „w zdrowym ciele zdrowy 

duch”. 

zabawowych i fitness, możliwe jest 
ograniczenie ilości urządzeń. 

 
 

L/6/6/2016 
 

Remont drogi dojazdowej, 
parkingu i chodników oraz 

zagospodarowanie  
pasa zieleni przy  
ul. Kołobrzeskiej  

 

Remont drogi łączącej ulice Świd-

nicką i Kołobrzeską przy budynku 

wielorodzinnym Kołobrzeska 

17a,b,c,d i 23a,b,c,d. Remont 

chodników w tym rejonie oraz 

utwardzenie ścieżek na pasie zie-

leni. 

Elżbieta Kaszycka 
zs97281 

@gmail.com  

Kołobrzeska 17-19-21-23-17a-
17b-17c-17d-23a-23b-23c-23d 

(teren pomiędzy wymienio-
nymi budynkami, od wschodu 
zamknięty ulicą Zielonogórską 

od zachodu Świdnicką) 

150 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/7/6/2016 
 

Zakup nowych książek dla fi-
lii nr 18 MBP przy ulicy Stu-

denckiej 16  

Zakup nowych książek dla Filii nr 

18 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach przy ul. Studenc-

kiej 16. Zauważamy, że biblioteka 

może pozwolić sobie na coraz 

mniejszy zakup nowości. Zakup 

nowych książek wzbogaci ofertę 

filii nr 18, ułatwi nam – mieszkań-

com korzystanie z nowoczesnych 

form książki, zgodnie ze standar-

dami, jakich oczekujemy od bi-

blioteki zlokalizowanej w dużym, 

wojewódzkim mieście. 

Grażyna Urbańczyk 
781 895 225 

ul. Studencka 16 12 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

L/8/6/2016 
 

Strefa Rekreacji w Starych 
Panewnikach – budowa 

placu zabaw dla  
najmłodszych  

mieszkańców oraz  
modernizacja istniejącego 

boiska piłkarskiego  

Projekt strefy rekreacji w Starych 

Panewnikach zakłada budowę 

placu zabaw dla dzieci oraz mo-

dernizację istniejącego boiska pił-

karskiego przy ul. Śmiłowickiej. 

Boisko oraz plac zabaw mieści-

łyby się w miejscu ustronnym – 

nieopodal lasu – na szlaku space-

rów wielu rodzin. Boisko zosta-

łoby zmodernizowane poprzez 

zamontowanie piłkochwytów 

oraz ogrodzenia umożliwiającego 

Dawid Strecker 
dawid.strecker 

@gmail.com 
 

ul. Śmiłowicka  
(w pobliżu numerów 25 i 36) 300 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

mailto:zs97281@gmail.com
mailto:zs97281@gmail.com
mailto:dawid.strecker@gmail.com
mailto:dawid.strecker@gmail.com


bezpieczne i komfortowe korzy-

stanie z obiektu. 

 

L/9/6/2016 
 

Rewitalizacja placu  
pomiędzy ulicami:  

Zielonogórską 2, 2a, 2b oraz 
4 jak i Świdnicką 1 i 3 wraz  

z wykonaniem miejsc posto-
jowych dla około 15 samo-

chodów osobowych  

Projekt zakłada rewitalizację 

placu pomiędzy ulicą Zielonogór-

ską: 2, 2a, 2b i 4 oraz Świdnicką 1 

i 3 wraz z wykonaniem miejsc po-

stojowych dla około 15 samocho-

dów osobowych. W ramach pro-

jektu zakłada się wygospodaro-

wanie części rekreacyjnej tj. wy-

konanie klombu kwiatowego  

w centralnym miejscu działki, za-

łożenie trawników, wytyczenie 

kilku alejek, postawienie kilku ła-

wek, jak i koniecznego oświetle-

nia. Od strony ulic Zielonogór-

skiej: 2, 2a, 2b i 4 oraz Świdnickiej 

1 i 3 założono wykonanie około 

15 miejsc postojowych dla oko-

licznych mieszkańców wraz z za-

sadzeniem krzewów odgradzają-

cych część rekreacyjną od pasa 

miejsc postojowych. 

Aleksandra Smyłła, 
ale-smy@wp.pl  

Działka zlokalizowana  
pomiędzy ulicą  

Zielonogórską 2, 2a, 2b i 4  
oraz Świdnicką 1 i 3,  
położona równolegle  

do Miejskiego Przedszkola  
nr 17 

190 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej 
 
• Bez wycinki drzew wymagających 
zezwolenia.  
• Dodano koszt utylizacji asfaltu. 
Zwiększono koszt dokumentacji 
technicznej.  
•  Koszty zużycia energii elektrycznej 
po zabudowaniu 2 szt. lamp oświe-
tlenia zewnętrznego typu LED  
o mocy 1000W, w wysokości ok. 4 
270 zł/rok obciążałyby KZGM, bo-
wiem sieć oświetlenia miejskiego 
jest zbyt oddalona od terenu podwó-
rza.  
• Realizacja zadania wymaga uzyska-
nia budowlanego (pow. 10 miejsc 
postojowych).  
• Wykonanie oświetlenia zewnętrz-
nego do 1kV wymaga uzyskania de-
cyzji o lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego i dokonania zgłoszenia ro-
bót budowlanych.  
• W celu wykonania oświetlenia ze-
wnętrznego konieczne będzie wyko-
nanie kabla energetycznego zasila-
nego ze złącza na budynku Wspól-
noty Mieszkaniowej.   
• Ilość miejsc postojowych zostanie 
określona w projekcie technicznym. 

 

mailto:ale-smy@wp.pl


L/10/6/2016 
 

Plac zabaw –  
Rusz się na podwórko 

Miejsce, w którym dzieci będą się 

mogły bezpiecznie bawić „pod 

okiem” rodziców. Ogrodzony te-

ren oraz nowe urządzenia. 

Michał Swoboda 
695 298 355 

Plac Ojca Justyna Widucha  
(w pobliżu ulic: Emerytalnej, 
Franciszkańskiej, Zagrody) 

338 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Przyszłe koszty eksploatacji to 10 
tys. zł na rok. 
• Wniosek tożsamy z wnioskiem 
L/20/6/2016, ale znacznie więcej ele-
mentów zabawowych.  
• Ze względów technicznych (strefy 
bezpieczeństwa pomiędzy urządze-
niami) istnieje możliwość, że nie 
wszystkie elementy będą mogły zo-
stać zrealizowane.  

 
 

L/11/6/2016 
 

Lato 2017  
w Amfiteatrze Zadole –  

imprezy kulturalno- 
rozrywkowe w miesiącach  
lipiec-sierpień 2017 roku 

 

Rodzinne uczestniczenie w okre-

sie wakacji, w sobotnie popołu-

dnia, w organizowanych przez 

MDK Ligota, programach muzycz-

nych i tanecznych (zespoły lu-

dowe). Integracja mieszkańców 

naszych dzielnic. 

Andrzej Najdrowski 
602 374 666 

naa@poczta.onet.pl  

Park Zadole 
ul. Wczasowa 100 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 
 

L/12/6/2016 
 

Franciszkańska –  
dobry adres!  

Wspomagamy biblioteki 
 

Zakup książek do ligockich biblio-

tek mieszczących się przy  

ul. Franciszkańskiej. Dostosowa-

nie biblioteki młodzieżowej dla 

potrzeb małych dzieci. 

Barbara Sołtys 
737 867 352 

Filia nr 7 MBP  
ul. Franciszkańska 25 

 
Filia nr 5 MŁ. MBP  

ul. Franciszkańska 33 

20 500,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

L/13/6/2016 
 

Modernizacja małej  
architektury osiedlowej  

na ulicy Uroczej  
w Katowicach  

Celem inwestycji jest zapewnie-

nie bezpieczeństwa mieszkań-

com, przywrócenie funkcji użyt-

kowej przestrzeni komunikacyj-

nej, właściwego oświetlenia i od-

wodnienia terenu, a także pod-

niesienie estetyki małej architek-

tury osiedlowej. Inwestycja ma 

polegać na wymianie zniszczo-

nych nawierzchni, schodów, mu-

rów oporowych, wykonaniu od-

wodnienia, oświetlenia terenu 

Czesław Lech 
czlech@gmail.com  

Urocza 7 i Urocza 7a 79 900,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

mailto:naa@poczta.onet.pl
mailto:czlech@gmail.com


oraz odtworzeniu zieleni osiedlo-

wej. 

 
 

L/15/6/2016 
 

Modernizacja ogrodu  
i placu zabaw przy  

Miejskim Przedszkolu  
nr 17  

 

Modernizacja ogrodu oraz placu 

zabaw przy Miejskim Przedszkolu 

nr 17 w Katowicach. 

Agnieszka  
Jarzyńska-Stęclik 

607 723 637 
jarzynskastelcik 

@gmail.com  

Miejskie Przedszkole nr 17  
ul. Zielonogórska 6a  196 900,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 
 

L/16/6/2016 
 

Zakup sprzętu  
nagłaśniającego na  

imprezy oraz uroczystości 
przedszkolne Miejskiego 

Przedszkola nr 17  
w Katowicach  

 

Zakup sprzętu nagłaśniającego 

na imprezy oraz uroczystości 

przedszkolne. 

Barbara Kowalik 
603 524 278 

Miejskie Przedszkole nr 17  
ul. Zielonogórska 6a  7 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 

L/17/6/2016 
 

Ścieżka przyrodniczo- 
edukacyjna „Przyroda nad 

Kłodnicą, czyli Szlakiem 
Dzika” wraz  

z zagospodarowaniem  
terenów zielonych  
na osiedlu Sadyba  

Projekt obejmuje wytyczenie  

i budowę ogólnodostępnej 

ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej 

„Przyroda nad Kłodnicą, czyli 

Szlakiem Dzika” wzdłuż rzeki 

Kłodnica (na odcinku od ul. Kru-

czej do granic lasu – w kierunku 

Starych Panewnik), oraz wzdłuż 

granicy lasu ul. Jutrzenki, Uroczej, 

Szafirowej wraz z zagospodaro-

waniem terenów zielonych 

wzdłuż budynków mieszkalnych 

przy ul. Uroczej, Jutrzenki i Szafi-

rowej. Ścieżka wyposażona bę-

dzie w niezbędną infrastrukturę 

(tj. ławki, ławostoły) oraz punkty 

ścieżki w postaci słupków rucho-

mych, tablic edukacyjnych, zesta-

wów interaktywnych, domków 

dla owadów. Dodatkowo zostaną 

Klaudia Kuraś 
515 295 165 

klaudia_grzelak 
@tlen.pl  

Rejon ulic: Krucza, Jutrzenki, 
Urocza, Szafirowa (obszar  

od ul. Kruczej biegnący  
w stronę lasu wzdłuż rzeki 

Kłodnicy oraz ścieżka grani-
cząca z lasem i wzdłuż  
budynków ulic Krucza,  

Jutrzenki, Uroczej, 
 Szafirowej)  

254 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Zakład Zieleni Miejskiej 

mailto:jarzynskastelcik@gmail.com
mailto:jarzynskastelcik@gmail.com
mailto:klaudia_grzelak@tlen.pl
mailto:klaudia_grzelak@tlen.pl


utworzone dwie kwietne łąki, wy-

konane nasadzenia drzew i krze-

wów oraz zainstalowane płyty 

chodnikowe z odlewami tropów 

ssaków leśnych oraz kompostow-

niki. 

 

L/19/6/2016 
 

ZACZAROWANY OGRÓD 
CZYLI KRAINA ZABAW DLA 
NASZYCH NAJMŁODSZYCH 

MIESZKAŃCÓW  
(wyposażenie ogrodu  

w urządzenia do zabawy oraz 
modernizacja tarasu  
z kącikiem zabaw dla  

maluchów przy oddziale 
żłobka miejskiego  

w Katowicach,  
ul. Zadole 24a)   

Zaczarowany ogród czyli kraina 

zabaw, którą chcemy stworzyć  

w ogrodzie przy żłobku miejskim 

na os. Zadole to plac zabaw  

z przeznaczeniem dla dzieci 

uczęszczających do tej placówki 

w przedziale wiekowym od 1 do 3 

lat. Dodatkowo zaplanowano 

modernizację  tarasu z kącikiem 

zabaw dla maluchów, które ze 

względu na wiek 6-12 miesięcy 

nie korzystają z ogrodu. Obecnie 

placówka posiada 113 miejsc dla 

naszych najmłodszych mieszkań-

ców, uczęszczają do niej nie tylko 

dzieci z naszej dzielnicy, ale z ca-

łego miasta. 

Karolina Skubacz 
karo82@op.pl  

ul. Zadole 24a  
(ogród przy żłobku  

miejskim) 
105 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Polityki Społecznej 

 

L/20/6/2016 
 

Wykonanie placu zabaw  
w miejsce starego przy  
ul. Emerytalnej 17-17c  

na Placu Widucha   

Wymiana starych urządzeń na 

nowe (około sześć urządzeń) oraz 

wykorzystanie przyjaznego pod-

łoża (miękkie maty) 

Karol Komorowski 
karolkomor-

owski992 
@interia.pl  

Katowice Plac Widucha przy 
ulicach Franciszkańskiej oraz 

Emerytalnej 
200 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Realizacja zadania będzie się wią-
zała z przyszłymi kosztami eksploata-
cji - ok. 10 000,00 zł w skali roku.  
• Wniosek tożsamy z wnioskiem 
L/10/6/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:karo82@op.pl
mailto:karolkomorowski992@interia.pl
mailto:karolkomorowski992@interia.pl
mailto:karolkomorowski992@interia.pl


L/21/6/2016 
 

Przedłużenie oświetlenia  
ul. Owsianej w okolicach 
końcowego przystanku  

autobusu nr 657 oraz oczysz-
czenie chodników i ścieżki 

rowerowej wzdłuż  
ul. Owsianej  

Zainstalowanie oświetlenia za-

pewni bezpieczną komunikację – 

przyjście do przystanku autobu-

sowego oraz powrót z autobusu, 

pozwoli zauważyć w porę dzikie 

zwierzęta przed wtargnięciem na 

jezdnię. Oczyszczenie chodników 

po obu stronach ulicy zwiększy 

powierzchnię użytkową i zapewni 

bezpieczną komunikację. Oczysz-

czenie i oznakowanie ścieżki ro-

werowej przywróci wygodę ro-

werzystom i zapewni bezpieczeń-

stwo wszystkim użytkownikom. 

Krystyna Sadowska 
604 932 717 

ul. Owsiana 80 800,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Szacunkowy koszt eksploatacji to 3 
tys. zł na rok. 

 

L/23/6/2016 
 

Rower miejski  
dla Ligoty i Panewnik  

Budowa 6 automatycznych wy-

pożyczalni rowerów miejskich  

w Ligocie i Panewnikach. Realiza-

cja proponowanego projektu 

przyczyni się do wypromowania 

roweru jako środka transportu, 

który może służyć nie tylko do re-

kreacji. 

Jacek Tomaszewski, 
jacek@inoligota.pl 

515 131 481   

1. Skwer Bolesława 
Szabelskiego 2. ul. Zielona 5  

(przed SP nr 67) 3. ul. Panew-
nicka (rejon przystanku auto-
busowego „Ligota Dworzec 

PKP” w kierunku Panew-
nik/Rudy Śląskiej 4. Zbieg ulic 
Armii Krajowej i Wczasowej  

5. ul. Medyków (przystanek au-
tobusowy „Ligota Medyków”  
w kierunku Akademików UŚ  
6. ul. Zadole (przy kościele 
Matki Bożej Różańcowej) 

 
 http://bit.ly/rower_ligota 

 

264 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Transportu 

 
• W miejsce lokalizacji w rejonie za-
toki autobusowej na ul. Śląskiej (brak 
możliwości na obszarze, którego za-
rządcą jest MZUiM ze względu na 
ewentualne kolidowanie z ruchem 
pasażerów komunikacji miejskiej) 
uwzględnia się lokalizację alterna-
tywną u zbiegu ulic Armii Krajowej 
i Wczasowej. 

 

L/24/6/2016 
 

Rewitalizacja placu przy ulicy 
Koszalińskiej 1, 1a, 1b 

Rewitalizacja placu przy ul. Ko-

szalińskiej zakłada wymianę na-

wierzchni na kostkę betonową, 

ustawienie ławek, koszy na 

śmieci, mobilnego kwietnika oraz 

oświetlenia. 

Jacek Tomaszewski, 
jacek@inoligota.pl 

515 131 481   

ulica Koszalińska 1, 1a, 1b  
 

http://bit.ly/plac_koszalinska 
348 350,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Szacunkowy koszt eksploatacji to 
ok 10 tys. zł na rok.  

 

mailto:jacek@inoligota.pl
http://bit.ly/rower_ligota
mailto:jacek@inoligota.pl


Jednostka Pomocnicza nr 7 Załęże 

 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

L/1/7/2016 
 

Rewitalizacja ulicy  
18 Sierpnia: nawierzchnia, 

trawniki,miejsca parkingowe 

Zadanie obejmuje wykonanie no-

wej nawierzchni (ok. 480 mb) 

ul. 18 Sierpnia z asfaltobetonu 

lub kostki betonowej, utworzenie 

miejsc parkingowych przyległych 

do ulicy oraz zasianie trawników  

i uzupełnienie krzewów wzdłuż 

ulicy. 

Małgorzata  
Bednarczyk     

668 67 67 22 
ul. 18 Sierpnia 545 600,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
 

L/2/7/2016 
 

Kapitalny remont zużytej  
nawierzchni asfaltowej 

i modernizacja układu miejsc 
postojowych przed  

budynkami przy ulicy  
Gliwickiej 208 i Wiśniowej 7a 

  

Kapitalny remont zużytej na-

wierzchni asfaltowej na kostkę 

brukową i modernizacja miejsc 

postojowych przed budynkami 

Gliwicka 208 i Wiśniowa 7a na 

kostkę ażurową. 

Wiesława 
 Koszelewska 
505 147 781 

ul. Gliwicka 208,  
ul. Wiśniowa 7a 255 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

Wydział Budownictwa 
 

• Wydział Budownictwa przyjął zgło-

szenie przebudowy (wymiany) od-
cinka sieci elektroenergetycznej  
w rejonie Gliwicka, Wiśniowa. 

 

L/5/7/2016 
 

Remont dwóch chodników 
wzdłuż budynków przy 
ul. Skrzeka 8, 8a i 6, 6a  

w Katowicach wraz  
z montażem 4 ławek  
na terenie wspólnoty 

Kapitalny remont chodników  

w ilości 2 wzdłuż budynków 6 i 6a 

oraz 8 i 8a. Wytyczenie odpo-

wiedniej dla przepisów szeroko-

ści chodnika, wyłożenie krawęż-

ników oraz ułożenie kostki bruko-

wej. Montaż 4 ławek na terenie 

Wspólnoty Mieszkaniowej przy 

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

cach 

Balbina  
Pietrek-Wyśnik 

ada.piorek 
@icloud.com  

ul. Skrzeka 6, 6a, 8, 8a 32 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

mailto:ada.piorek@icloud.com
mailto:ada.piorek@icloud.com


L/7/7/2016  
 

„Bezpieczny plac zabaw  
i boisko szkolne”  

Montaż i przyłącze lamp oświe-

tleniowych wraz z oprawami na 

placu zabaw (1 sztuka) i wzdłuż 

boiska szkolnego (3 sztuki), zakup 

koszy betonowych na boisko 

szkolne (4 sztuki) w celu zapew-

nienia bezpieczeństwa i higieny, 

a także uniknięcia dewastacji 

tych miejsc. 

Katarzyna  
Grabowska 

kmgrabowska 
@op.pl 

609 808 868 

ul. Gliwicka 92 
ul. Zarębskiego 2  44 640,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 
 

L/8/7/2016 
 

Wymiana ogrodzenia  
wokół terenu  

Zespołu Szkół nr 7  
 

Likwidacja starego ogrodzenia. 

Montaż słupków, przęseł, bramy, 

furtki na nowej podmurówce. 

Krzysztof Borucki 
511 540 750 

ul. Gliwicka 228 100 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 
 

L/9/7/2016 
 

Realizacja zadania  
w zakresie przebudowy 

układu drogowego, miejsc 
parkingowych, chodników  

i zieleńców przy 
 ul. Ondraszka, Janasa, 

Gminna, Wyplera  
 

Realizacja zadania w zakresie 

przebudowy układu drogowego, 

miejsc parkingowych, chodników 

i zieleńców. 

Karol Kasztalski 
608 258 097 

kartech@wp.pl  

ul. Janasa 3a, 7a, 15a  
ul. Ondraszka 11, 19  

ul. Wyplera 7b-7l, 9a-9h  
700 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Wnioskodawca wycofał działki 
233/3, 166/3, 3/74 oraz 1/12. 

 
 

L/10/7/2016 
 

Zakup nowości wydawni-
czych, doposażenie  

oddziału dla dzieci oraz  
zakup sprzętu  

komputerowego dla Filii nr 3 
Miejskiej Biblioteki  

Publicznej w Katowicach- 
Załężu  

 

W ramach projektu, dla biblioteki 

Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej w Katowicach, zakupione 

zostaną nowości wydawnicze 

(książki i audiobooki), jak również 

sprzęt komputerowy, który bę-

dzie służył czytelnikom tejże bi-

blioteki. Projekt obejmuje także 

dofinansowanie oddziału dziecię-

cego. 

Stanisława  
Breitkopf 

502 873 665 
ul. Gliwicka 93 18 500,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

mailto:kmgrabowska@op.pl
mailto:kmgrabowska@op.pl
mailto:kartech@wp.pl


 

L/11/7/2016 
 

Wykonanie nawierzchni  
z kostki/płyt betonowych  

na drodze dojazdowej (wraz 
z dojściami) do budynków 
położonych przy ul. Pokoju 
11 A-D i ul. Pokoju 15 A-D 

 

Wykonanie drogi dojazdowej 

wraz z dojściem do budynków 

położonych przy ul. Pokoju 11A-D 

i ul. Pokoju 15A-D o łącznej po-

wierzchni ok. 1120m². Propono-

wany materiał: kostka brukowa 

(betonowa). Powyższe przyczyni 

się do poprawy estetyki i jakości 

życia mieszkańców osiedla. 

Rozalia Czapla 
694 887 359 

ul. Pokoju 11a-d i 15a-d 
 (obszar pomiędzy  

ul. Pokoju  
a ul. Bocheńskiego) 

196 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/13/7/2016 
 

GRUSZKA PLAC ZABAW – 
Głosuj na plac zabaw  

z prawdziwego zdarzenia dla 
małych i dużych! 

Będzie to największy Plac Zabaw 

w dzielnicy i jednocześnie jeden  

z większych w Katowicach. Załęże 

zyska nowe miejsce spotkań oraz 

bezpieczne miejsce do zabawy 

dla dzieci, z dala od ruchu ulicz-

nego. W głównej części placu za-

baw będzie znajdowało się duże 

urządzenie wielofunkcyjne. Na 

ogrodzonym terenie dzieci 

znajdą urządzenia do zabawy od-

powiednie dla swojego wieku,  

a dorośli będą mogli aktywnie 

wypoczywać korzystając ze znaj-

dujących się nieopodal urządzeń 

do ćwiczeń.  

Marzena  
Krakowska 

667 138 937 
Pl. Ks. Józefa Londzina 625 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Przyszłe koszty eksploatacji to 5 
tys. zł rocznie. 

 

 

 

 

 

 



Jednostka Pomocnicza nr 8 Osiedle Witosa 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

 

L/1/8/2016 
 

Zakup 2 zestawów  
komputerowych dla Filii 12 

Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Katowicach  

ul. Witosa 18b.  
Zakup konsoli ruchu. 

Zakup nowych książek.  
Doposażenie wypożyczalni. 

 

Zakup sprzętu komputerowego, 

nowych książek, konsoli ruchu 

i doposażenie pomieszczenia 

przeznaczonego dla dzieci Filii 12 

Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Katowicach, ul. Witosa 18b. 

Umożliwi to pełniejsze i urozmai-

cone korzystanie z oferty Filii 12 

zarówno przez dzieci jak i doro-

słych. 

Bogumiła Pajor 
796 516 102 

Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Witosa 18b 13 500,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

L/2/8/2016 
 

Budowa placów zabaw wraz 
z bezpieczną nawierzchnią 

oraz modernizacja piaskow-
nic na terenie ogródków 

Miejskich Przedszkoli nr 13, 
85, 94 w Katowicach 

 wraz z monitoringiem 

W ramach zadania powstaną 

nowe place zabaw przy Miejskich 

Przedszkolach nr 13, 85, 94 o po-

wierzchni ok. 100 m² dla każdego 

z nich (łącznie 300 m²) wyposa-

żone w zestawy sportowo-rekre-

acyjne. Wykonanie bezpiecznej 

powierzchni spowoduje wyrów-

nanie terenu i podniesie poziom 

bezpieczeństwa dzieci użytkują-

cych plac zabaw. Modernizacja 

piaskownic uatrakcyjni plac za-

baw oraz spełni wymogi higie-

niczne narzucone przez PSSE. 

Barbara  
Dębska-Szczotka 
 basiaszczotka11 

@gmail.com  

Miejskie Przedszkole nr 13  
ul. Witosa 16a  

 
Miejskie Przedszkole nr 85  

ul. Kwiatkowskiego 20  
 

Miejskie Przedszkole nr 94  
ul. Rataja 10 

535 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

mailto:basiaszczotka11@gmail.com
mailto:basiaszczotka11@gmail.com


L/3/8/2016 
 

Osiedlowa Grillownia –  
Miejsce do wspólnego  

grillowania na Os. Witosa! 

Projekt dotyczy wybudowania za-

daszonej altany z murowanym 

grillem w środku na zielonych te-

renach przy ul. Kwiatkowskiego. 

Wewnątrz altany i na zewnątrz 

planowany jest montaż ław ze 

stołami. Będzie to idealne miej-

sce dla każdego do spędzenia 

mile i rodzinnie czasu na wspól-

nym grillowaniu. 

Bożena Goclik 
bozena.t.sroka 
@gmail.com  

Zielony zagajnik w rejonie ulic 
Kwiatkowskiego (posesja nr 30, 

30a) i Grabskiego (posesja nr 
29, 29a) (po zachodniej stronie 
ul. Kochłowickiej, vis à vis bal-
konów bloku przy ul. Kwiat-

kowskiego 30, 30a, nieco  
w głąb terenu zielonego – mi-

nimum 20 m od altany śmietni-
kowej)  

141 400,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Realizacja zadania będzie się wią-
zała z przyszłymi kosztami eksploata-
cji - ok. 15 000,00 zł/rok  

 

L/6/8/2016  
 

„Kreatywne strefy gier na 
placu zabaw a Osiedlu 

Sławka” 

W ramach planowanego zadania 

na nawierzchni z kostki brukowej 

na placu zabaw przy ul. Sławka 

mają być wykonane kreatywne 

strefy gier. Atrakcja ta będzie dla 

dzieci okazją do spotkań, sprzy-

jała będzie budowaniu dobrych 

relacji społecznych i wspomoże 

promocję aktywnego spędzania 

wolnego czasu oraz urozmaici 

bardzo powszechnie uczęszczany 

teren na osiedlu. 

Beata Bisok 
bo_slawka@wp.pl 

ul. Sławka od nr 28 do nr 40 
 

(dotyczy nawierzchni brukowa-
nej przy placu zabaw pomiędzy 
blokami KTBS przy ul. Sławka, 

pomiędzy urządzeniami  
zabawowymi a boiskiem 

 i piaskownicą) 

31 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Zakład Zieleni Miejskiej 

 

L/7/8/2016 
 

Wybudowanie nowego od-
cinka drogi w rejonie ulicy 

Grabskiego 29-29a  
i ulicy Kwiatkowskiego 

Wybudowanie drogi dotychczas 

będącej klepiskiem – z dziurami, 

nierównościami i kurzem! Pro-

simy o normalną, równą drogę 

umożliwiającą bezpieczny prze-

jazd do przedszkola, domu, 

szkoły i kościoła! Prosimy o Wasz 

głos! 

Krzysztof Kraus 
krzysztof.kraus86 

@gmail.com  
ul. Grabskiego 120 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:bozena.t.sroka@gmail.com
mailto:bozena.t.sroka@gmail.com
mailto:krzysztof.kraus86@gmail.com
mailto:krzysztof.kraus86@gmail.com


 

L/8/8/2016 
 

Modernizacja stref  
sportowych przy boiskach 

Zespołu Szkół  
Ogólnokształcących nr 7  

w Katowicach 
 

Modernizacja boisk szkolnych  

w celu utworzenia strefy sporto-

wej i rekreacyjnej dla społeczno-

ści Osiedla Witosa. 

Mariusz Hetman 
502 771 871 

1mariusz@op.pl  
ul. Witosa 23, ZSO nr 7 200 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 

Jednostka Pomocnicza nr 9 Osiedle Tysiąclecia 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

L/1/9/2016 
 

Budowa miejsca  
Wypoczynkowego 

 i rekreacyjnego dla dzieci 
 i dorosłych na terenie 

Skweru Oszka wraz 
 z remontem 

 i urządzeniem parkingu sa-
mochodowego 

Remont i urządzenie parkingu 

z kostki betonowej i płyt ażuro-

wych betonowych na ok. 72 

miejsc wraz z odwodnieniem  

i oświetleniem zewnętrznym. Bu-

dowa miejsca wypoczynkowego  

i rekreacyjnego, w tym wykona-

nie utwardzonych chodników, ła-

wek, kwietników, murków, koszy 

oraz urządzenie zieleni niskiej 

i wysokiej. 

Monika Jędrzejek 
505 397 787 

mjed77 
@poczta.onet.pl  

Skwer Roberta Oszka,  
Osiedle Tysiaclecia 

 (Teren pomiędzy budynkami 
mieszkalnymi przy ul. Mieszka I 

3, ul. Mieszka I 5 oraz  
ul. Tysiąclecia 41 w pobliżu 

Ronda Karola Stryji wraz  
z miejscem przeznaczonym do 

parkowania pojazdów. 

839 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/2/9/2016 
 

Budowa miejsca  
wypoczynku i rekreacji  
pomiędzy budynkami  

"kukurydz" przy ul. Zawiszy 
Czarnego 2 i 9 

Przystosowanie dla celów rekrea-

cyjno-wypoczynkowych niezago-

spodarowanego terenu (skarpa) 

pomiędzy budynkami „kukurydz” 

przy ul. Zawiszy Czarnego 2 i 9 

oraz przychodni „EPIONE” po-

przez niwelację terenu i wykona-

nie: oświetlenia latarniami par-

kowymi, utwardzonych chodni-

ków, ławek, koszy, kwietników, 

Genowefa 
Topolewska 

Teren zieleni pomiędzy 
 budynkami mieszkalnymi  

„kukurydz” przy ul. Zawiszy 
Czarnego 2 i 9 oraz budynkiem 

NZOZ „EPIONE” przy 
ul. Zawiszy Czarnego 7a 

385 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Zakład Zieleni Miejskiej 

mailto:1mariusz@op.pl
mailto:mjed77@poczta.onet.pl
mailto:mjed77@poczta.onet.pl


murków, obsadzenie zielenią ni-

ską i wysoką oraz podświetlenia 

istniejących drzew. 

 
 

L/3/9/2016 
 

Remont drogi dojazdowej do 
budynków przy  

ul. Mieszka I 5, 7, 9 i 11 
 

Remont drogi dojazdowej do bu-

dynków przy ulicy Mieszka I 5, 7, 

9 i 11. 
Joanna Vacha ul. Mieszka I 5, 7, 9, 11 250 000,00 zł 

 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Szacunkowy koszt eksploatacji to  
3 000 na rok.  

 

L/4/9/2016 
 

Wybieg dla psów 

Celem zadania będzie utworzenie 

zamkniętego wybiegu dla psów 

na Osiedlu Tysiąclecia, ze 

względu na brak takiego terenu 

na Osiedlu Tysiąclecia. Pozwoli 

on na swobodne wypuszczanie 

psów bez kagańców. 

Patrycjusz Godawa 
pgodawa@interia.pl  

Teren pomiędzy ulicą  
Ułańską, aleją Księżnej  

Jadwigi Śląskiej, przy bloku  
na ul. Bolesława  

Chrobrego 17 

75 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Przyszłe koszty eksploatacji ok. 10 
tys. zł na rok.  

 
 

L/5/9/2016 
 

Zakup nowości Książkowych 
 i audiobooków dla zbiorów 
Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej nr 25 w Katowicach – 
Osiedle Tysiąclecia. Zakup  

wyposażenia kącika 
 czytelnika dla dzieci  

młodszych 
 

Zakup nowości książkowych i au-

diobooków dla zbiorów Miejskiej 

Biblioteki Publicznej nr 25 w Ka-

towicach – Osiedle Tysiąclecia. 

Zakup wyposażenia kącika czytel-

nika dla dzieci młodszych. 

Danuta Degórska 
502 092 077 

ul. Chrobrego 2 25 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

mailto:pgodawa@interia.pl


L/6/9/2016 
 

Interaktywna strefa  
dla małego i dużego  

Kompleksowe wyposażenie klas 

lekcyjnych w zestawy multime-

dialne (tablica interaktywna, pro-

jektor, laptop). Zadanie będzie 

miało charakter ogólnodostępny 

i nieodpłatny. Zadanie będzie 

sprzyjało rozwojowi, poszerzaniu 

wiedzy i umiejętności, aktywizo-

waniu oraz integracji mieszkań-

ców osiedla. 

Magdalena  
Jesionek 

majakic@o2.pl  

Szkoła Podstawowa nr 66  
im. Janusza Korczaka 

Aleja Bolesława  
Krzywoustego 7 

54 576,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 
 

L/7/9/2016 
 

Zakup nowości  
książkowych, audiobooków  
i zestawu komputerowego 

dla Filii nr 14 Miejskiej  
Biblioteki Publicznej  

w Katowicach  
 

Poszerzenie oferty nowości po-

przez zakup książek i audioboo-

ków oraz unowocześnienie 

sprzętu wykorzystywanego przez 

użytkowników biblioteki. 

Irena Safian 
Miejska Biblioteka Publiczna 

Filia nr 14 
 ul. Piastów 20 

20 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

L/8/9/2016 
 

Remont i doposażenie  
kawiarenki literackiej  

w lokalu Filii nr 14  
Miejskiej Biblioteki  

Publicznej w Katowicach, 
przy ul. Piastów 20  

Remont kawiarenki literackiej Fi-

lii bibliotecznej przy ul. Piastów 

20, w której odbywają się spotka-

nia autorskie, koncerty, werni-

saże i imprezy dla dzieci. Uatrak-

cyjnienie i unowocześnienie 

przestrzeni, w której mieszkańcy 

osiedla mogą uczestniczyć  

w wielu wydarzenia kulturalnych, 

zakup mebli i wyposażenia służą-

cego organizowaniu imprez. 

Monika Badowska 
Miejska Biblioteka Publiczna 

 Filia nr 14 
 ul. Piastów 20 

30 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

mailto:majakic@o2.pl


L/9/9/2016 
 

Remont i zagospodarowanie 
 terenu między budynkami 
przy ul. Tysiąclecia 86, 86a, 

86b w Katowicach  

Remont istniejących ciągów ko-

munikacyjnych. Wykonanie do-

datkowych miejsc parkingowych 

w tym miejsc dla osób niepełno-

sprawnych. Utworzenie stref zie-

leni przy miejscach parkingo-

wych, zamontowanie ławek i ko-

szy na śmieci. 

Przemysław 
Szymczak 

693 443 966 

Teren pomiędzy budynkami  
ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b 622 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej 
 
• Zadanie wymaga opracowania pro-
jektu technicznego, który określi op-
tymalne wykorzystanie wskazanych 
terenów do celów parkowania.  
• Dla realizacji zadania wymagane 
jest uzyskanie pozwolenia budowla-
nego. 

 

L/11/9/2016 
 

 „Roztańczone buty” –  
Obuwie ludowe i estradowe 

dla dzieci i młodzieży  
Zespołu Pieśni i Tańca  

„Tysiąclatki” przy  
Młodzieżowym Domu  

Kultury w Katowicach oraz 
grup tanecznych  

osiedla Tysiąclecia 

„Roztańczone buty” – Obuwie lu-

dowe i estradowe stanowi nie-

zbędny element wyposażenia  

i uzupełnienia strojów regional-

nych i estradowych dla Zespołu 

Pieśni i Tańca „Tysiąclatki” przy 

Młodzieżowym Domu Kultury  

w Katowicach oraz dzieci i mło-

dzieży osiedla Tysiąclecia i miasta 

Katowice. Buty są konieczne do 

wykonywania tańców w czasie 

koncertów promujących nasze 

osiedle oraz miasto Katowice  

w kraju i za granicą. Potrzeba dal-

szej edukacji artystycznej dzieci  

i młodzieży naszego miasta stwa-

rza konieczność zakupu i uzupeł-

nienia obuwia tanecznego, które 

z biegiem lat uległo całkowitemu 

lub częściowemu zniszczeniu. 

Aleksandra Pałasz 
513 073 725 

palasz.aleksandra 
@gmail.com  

ul. Tysiąclecia 5 26 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

mailto:palasz.aleksandra@gmail.com
mailto:palasz.aleksandra@gmail.com


 

L/12/9/2016 
 

Remont i modernizacja drogi 
dojazdowej umożliwiającej 

bezpieczny przejazd do 
przedszkola nr 25 oraz  

mieszkańców Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Nieruchomości przy  
ul. Mieszka I 15  
w Katowicach 

 

Remont i modernizacja drogi do-

jazdowej umożliwiającej bez-

pieczny przejazd do przedszkola 

nr 25 oraz mieszkańców Wspól-

noty Mieszkaniowej Nierucho-

mości przy ul. Mieszka I 15 w Ka-

towicach. 

Izabela Stefańska 
iza7307@gmail.com  

ul. Mieszka I 13 i 15 95 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/13/9/2016 
 

Remont i modernizacja drogi 
dojazdowej do ośrodka  

zdrowia „Epione” 

Remont nawierzchni drogi dojaz-

dowej do przychodni zdrowia 

„Epione” – od strony parkingu 

przy „Biedronce” do wejścia 

głównego. Wkomponowanie  

w projekt istniejącego przejścia 

(skrótu) dla pieszych umożliwia-

jącego swobodne przejście. 

Andrzej Sus 
883 960 665 

ususan 
@poczta.onet.pl  

ul. Zawiszy Czarnego 
Odcinek drogi dojazdowej od 

parkingu przy „Biedronce”  
w kierunku wejścia głównego 

do przychodni zdrowia 
„Epione” wyłożony na  

początku płytami  
betonowymi dalej  

wyasfaltowany 

227 360,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/14/9/2016 
 

Budowa punktu dostępu do 
bezpłatnego internetu  

bezprzewodowego przy 
placu zabaw  

ul. Zawiszy Czarnego 8 

Umożliwienie osobom znajdują-

cym się w obrębie placu zabaw  

i Skweru Józefa Kidownia korzy-

stania z dostępu do bezpłatnej 

sieci internetowej. 

Andrzej Sus 
883 960 665 

ususan 
@poczta.onet.pl 

plac zabaw przy  
ul. Zawiszy Czarnego 8 23 314,85 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Informatyki 

 
• Realizacja zadania będzie się wią-
zała z przyszłymi kosztami eksploata-
cji w wysokości 4 398 zł na rok.  
• Teren, na którym proponuje się wy-
budować publiczny hot spot jest oto-
czony ze wszystkich stron wysokimi 
budynkami, co w znacznej mierze 
ogranicza możliwości wykorzystania 
do podłączenia sieci systemu radio-
wego w paśmie 3 600-3 800 MHz. 
Aby skorzystać z systemu radiowego 
3 600-3 800 MHz (WiMAX/LTE) ko-
niecznym byłoby umieszczenie stacji 
klienckich AP na dachu jednego z 
otaczających plac zabaw budynków 
(koszt 9 318,84 zł).  

mailto:iza7307@gmail.com
mailto:ususan@poczta.onet.pl
mailto:ususan@poczta.onet.pl
mailto:ususan@poczta.onet.pl
mailto:ususan@poczta.onet.pl


• Jako alternatywne podłączenie do 
sieci miejskiej należy rozpatrzyć sie-
dzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 3, w której zlokalizowany jest 
węzeł sieci Silesia Net (koszt 23 
314,85 zł). 

 

L/15/9/2016 
 

Budowa punktu dostępu do 
bezpłatnego internetu bez-
przewodowego na Skwerze 
Romualda Mielczarskiego 

Umożliwienie osobom znajdują-

cym się w obrębie Skweru Romu-

alda Mielczarskiego korzystania  

z dostępu do bezpłatnej sieci in-

ternetowej. 

Andrzej Sus 
883 960 665 

ususan 
@poczta.onet.pl 

Skwer  
Romualda Mielczarskiego 23 314,85 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Informatyki 

 
• Realizacja zadania będzie się wią-
zała z przyszłymi kosztami eksploata-
cji w wysokości 4 398 zł na rok.  
• Teren, na którym proponuje się wy-
budować publiczny hot spot jest oto-
czony ze wszystkich stron wysokimi 
budynkami, co w znacznej mierze 
ogranicza możliwości wykorzystania 
do podłączenia sieci systemu radio-
wego w paśmie 3 600-3 800 MHz. 
Aby skorzystać z systemu radiowego 
3 600-3 800 MHz (WiMAX/LTE) ko-
niecznym byłoby umieszczenie stacji 
klienckiej AP na dachu jednego z ota-
czających plac zabaw budynków 
(koszt 9 318,84 zł).  
• Jako alternatywne podłączenie do 
sieci miejskiej należy rozpatrzyć sie-
dzibę Szkoły Podstawowej nr 66 im. 
Janusza Korczaka, w której zlokalizo-
wany jest węzeł sieci Silesia Net 
(koszt 23 314,85 zł). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ususan@poczta.onet.pl
mailto:ususan@poczta.onet.pl


L/16/9/2016 
 

Budowa punktu dostępu do 
bezpłatnego internetu  

bezprzewodowego przy 
Skwerze Piotra Urbańczyka 

Umożliwienie osobom znajdują-

cym się w obrębie Skweru Piotra 

Urbańczyka korzystania z do-

stępu do bezpłatnej sieci interne-

towej. 

Andrzej Sus 
883 960 665 

ususan 
@poczta.onet.pl 

Skwer Piotra Urbańczyka 9 318,84 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Informatyki 

 
• Realizacja zadania będzie się wią-
zała z przyszłymi kosztami eksploata-
cji w wysokości 4 398 zł na rok.  
• Teren, na którym proponuje się wy-
budować publiczny hot spot jest oto-
czony wysokimi budynkami, jed-
nakże powinien być w zasięgu wi-
dzialności dachu Państwowej Szkoły 
Muzycznej przy Ułańskiej 8b, gdzie 
zlokalizowana jest już działająca sta-
cja kliencka AP sieci LTE. Proponuje 
się zatem wykorzystanie tego klienta 
poprzez dołożenie drugiej anteny 
WiFi skierowanej na skwer Piotra 
Urbańczyka. 

 

Jednostka Pomocnicza nr 10 Dąb 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

L/1/10/2016 
 

Remont chodników na  
terenie Osiedla Ducha  

wraz z pracami 
 towarzyszącymi  

(trawnik, drzewa) 

Remont chodników na terenie 

Os. Ducha (ul. Błękitna, Cicha, Ja-

sna, Dobra, Widok) polegający na 

rozebraniu istniejących ponisz-

czonych płyt chodnikowych i uło-

żeniu nowej nawierzchni z kostki 

betonowej. Wykonanie dodatko-

wych prac towarzyszących na te-

renie między chodnikami a ul. 

Błękitną polegających na utwo-

rzeniu trawnika i dokonaniu pie-

lęgnacji 18 drzew. 

Michał Pałucki 
731 05 22 05  
paluckimichal 

@op.pl  

Osiedle Ducha – ul. Błękitna, 
Cicha, Jasna, Dobra, Widok  

(ul. Błękitna na odcinku od ul. 
Ściegiennego do ul. Dobrej; ul. 
Cicha na odcinkach, gdzie na-
wierzchnia chodników nie zo-
stała wymieniona; ul. Jasna, 

Dobra i Widok na odcinku, na 
którym nie została wymieniona 

nawierzchnia chodników) 

108 680,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

mailto:ususan@poczta.onet.pl
mailto:ususan@poczta.onet.pl
mailto:paluckimichal@op.pl
mailto:paluckimichal@op.pl


 

L/2/10/2016 
 

Wyposażenie sali Szkoły  
Podstawowej nr 19  

im. Wojciecha Korfantego 
przy ul. Agnieszki 2  

w 20 stanowisk  
Komputerowych 

 

Wyposażenie sali informatycznej 

Szkoły Podstawowej nr 19 im. 

Wojciecha Korfantego przy ul. 

Agnieszki 2 w 20 stanowisk kom-

puterowych. 

Monika 
 Kolankiewicz 
600 169 795  
teacher11 
@interia.pl  

ul. Agnieszki 2 90 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

L/3/10/2016 
 

BEZPIECZNY CIĄG  
SPACEROWY  

– Budowa chodnika na  
terenie zielonym przyległym 
do Miejskiego Domu Kultury 
„Koszutka” – filia „Dąb” przy 
ulicy Krzyżowej 1 – do strony 

wschodniej pawilonu przy 
ulicy Jabłoniowej, wraz  
z rewitalizacją terenu  

zielonego  

Budowa chodnika z kostki bruko-

wej niefrezowanej na terenie zie-

lonym przylegającym do MDK 

„Koszutka” – filia „Dąb” łączą-

cego w/w obiekt ze wschodnią 

częścią ul. Jabłoniowej oraz Gru-

szowej wraz z doświetleniem te-

renu. Połączenie to wraz z rewi-

talizacją terenu zielonego za-

pewni bezpośrednie i bezpieczne 

dojście mieszkańców tej części 

dzielnicy „Dąb” do obiektu MDK 

„Koszutka” – filia „Dąb”, miej-

skiego placu zabaw, budynków  

i szkół przy ul. Krzyżowej. Rekul-

tywacja terenu zielonego po-

prawi bezpieczeństwo i estetykę 

tego miejsca. 

Jerzy Syrkiewicz 
509 838 289 

jerzy.syrkiewicz 
@gmail.com    

rejon ulic: Krzyżowa 1,  
Jabłoniowa 50, 52 i 54 oraz 

Gruszowa 9 (Od strony zachod-
niej Miejski Dom Kultury „Ko-

szutka” – filia „Dąb” oraz zloka-
lizowany przy tym obiekcie 

miejski plac zabaw, od strony 
południowej tereny Katowic-

kiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
i wybudowany pawilon wolno-
stojący, w którym znajduje się 

Przedszkole „Ciuciubabka” i ad-
ministracja Osiedla „Ściegien-

nego” KSM, od strony wschod-
niej teren Śląsko-Dąbrowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej,  
a dalej ulica Ściegiennego, od 
strony północnej ulica Krzy-

żowa wraz z budynkami  
mieszkalnymi). 

131 900,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Zakład Zieleni Miejskiej 

 

L/4/10/2016 
 

ZIELONY WYPOCZYNEK  
– rewitalizacja  

zdewastowanego boiska 
osiedlowego na skwerek 

 wypoczynkowy pomiędzy 
budynkami ulic: Gruszowa 1, 

3 i 7, Morelowa 12,  
Jabłoniowa 42, 44 i 46  

Rewitalizacja zdewastowanego 

boiska osiedlowego zlokalizowa-

nego pomiędzy budynkami ulic: 

Gruszowej, Morelowej i Jabłonio-

wej na skwerek zielony, zapewni 

mieszkańcom budynków przy 

w/w ulicach, w większości eme-

rytom i rencistom, zdrowy wypo-

czynek. Nowo powstała na osie-

dlu oaza zieleni poprawi estetykę 

tego miejsca, stworzy warunki 

dla rozwoju lokalnej integracji 

Jerzy Syrkiewicz 
509 838 289 

jerzy.syrkiewicz 
@gmail.com    

rejon ulic:  
Gruszowa 1, 3, 7, 

Morelowa 12,  
Jabłoniowa 42, 44 i 46 

260 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Zakład Zieleni Miejskiej 

mailto:teacher11@interia.pl
mailto:teacher11@interia.pl
mailto:jerzy.syrkiewicz@gmail.com
mailto:jerzy.syrkiewicz@gmail.com
mailto:jerzy.syrkiewicz@gmail.com
mailto:jerzy.syrkiewicz@gmail.com


mieszkańców oraz umożliwi lu-

dziom starszym jak i dzieciom 

przyjemne spędzenie wolnego 

czasu w pobliżu miejsca zamiesz-

kiwania. 

 

L/5/10/2016 
 

Zakup nowości wydawni-
czych, gier planszowych  
i wyposażenie Filii nr 17  

Zakup nowych książek i audiobo-

oków oraz gier planszowych dla 

Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej przy ul. Krzyżowej  

1 wzbogaci ofertę Filii i da miesz-

kańcom większy dostęp do no-

wości wydawniczych, których 

oczekują. Zachęci także miesz-

kańców do nowych, różnorod-

nych form spędzania czasu w bi-

bliotece. 

Ewa Włoka 
511 421 264 

ul. Krzyżowa 1, budynek  
Miejskiego Domu Kultury  

„Koszutka” Filia „Dąb” 
20 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 
 

L/6/10/2016 
 

Remont drogi dojazdowej  
i chodnika do budynków  

zlokalizowanych  
w Katowicach przy ulicy  

Dębowej 17a, 19a, 21a i 23a  
 

Remont drogi dojazdowej i chod-

nika do budynków zlokalizowa-

nych w Katowicach przy ulicy Dę-

bowej 17a, 19a, 21a i 23a. 

Jan Szwachuła 
695 241 500 

ul. Dębowa 
 17a, 19a, 21a, 23a 120 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
 

L/7/10/2016 
 

Naprawa drogi  
dojazdowej do budynku 

wspólnoty mieszkaniowej 
zlokalizowanego przy ulicy 

Sportowej 30, 30a, 30b, 30c 
w Katowicach 

 

Naprawa drogi dojazdowej do 

budynku wspólnoty mieszkanio-

wej zlokalizowanego przy ulicy 

Sportowej 30, 30A, 30B, 30c  

w Katowicach. 

Grzegorz Łagódka 
667 542 368 

Droga dojazdowa do  
budynku ul. Sportowa 30, 30a, 

30b, 30c 
110 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
 
 
 
 
 



 

L/8/10/2016 
 

Wymiana ośmiu ulicznych 
lamp oświetleniowych przy 

budynkach wspólnoty 
mieszkaniowej znajdujących 
się przy ulicy Dębowej 34-40 
oraz ulicy Sportowej 30-30c  

i 32-32c w Katowicach 

Wymiana ośmiu lamp oświetle-

niowych przy budynkach wspól-

noty mieszkaniowej znajdujących 

się przy ulicy Dębowej 34-40 oraz 

ulicy Sportowej 30-30c i 32-32c 

w Katowicach. 

Grzegorz Łagódka 
667 542 368 

ul. Dębowa 34, 36, 38, 40 oraz 
ul. Sportowa 30, 30a, 30b, 30c  

i 32, 32a, 32b, 32c 
110 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
 

L/9/10/2016 
 

Plac zabaw mały wraz  
z nawierzchnią bezpieczną  
z poliuretanu w ogrodzie 
Miejskiego Przedszkola  

nr 23 
 

Plac zabaw mały wraz z na-

wierzchnią bezpieczną z poliure-

tanu w ogrodzie Miejskiego 

Przedszkola nr 23. 

Iwona Wasik 
509 446 644 

iwoena@interia.pl  

Miejskie Przedszkole nr 23  
ul. Dębowa 3 240 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 

 
L/10/10/2016 

 
Poprawa infrastruktury 
drogowo-chodnikowej  

z wymianą kanalizacji na 
ulicy Studziennej oraz  
remont chodników na  
ulicach Cichej, Jasnej,  

Dobrej i Brzoskwiniowej 
 

Wymiana zniszczonych chodni-

ków i nawierzchni ul. Studzien-

nej, na Os. Ducha i ul. Brzoskwi-

niowej – poprawa bezpieczeń-

stwa pieszych. 

Katarzyna Śliwińska 
501 951 488   

katarzyna.sliwinska 
@vp.pl 

 

ul. Dębowa 42, 44  
Studzienna 1-8; ul. Cicha 21 

do ul. Widok 2, 14-22;  
ul. Jasna 17 do ul. Widok 

prawa strona;  
ul. Dobra 6-19;  

ul. Brzoskwiniowa prawa 
strona od ulicy 

760 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Wnioskodawca wycofał z wniosku 
działki nr 65/8 i 16/9 przy ul. Jabło-
niowej.  

 

L/12/10/2016 
 

Plac zabaw przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym  

nr 1 w Katowicach 
(ul. Sportowa 29)  

Wykonanie placu zabaw wraz  

z nawierzchnią syntetyczną na te-

renie Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego nr 1 w Katowicach. 

Miejsce rekreacyjne, którego na 

dziś dzień brakuje najmłodszym 

mieszkańcom dzielnicy Dąb. 

Łukasz Krupa 
791 724 160 

lukkrupa2 
@gmail.com  

ul. Sportowa 29  100 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

mailto:iwoena@interia.pl
mailto:katarzyna.sliwinska@vp.pl
mailto:katarzyna.sliwinska@vp.pl
mailto:lukkrupa2@gmail.com
mailto:lukkrupa2@gmail.com


 

L/13/10/2016 
 

Rozbiórka byłego składu 
opału na terenie ZSP nr 1  

w Katowicach  
 

Likwidacja nieużywanego bunkra 

węglowego wraz z pracami do-

datkowymi. 

Łukasz Krupa 
791 724 160 

lukkrupa2 
@gmail.com 

ul. Sportowa 29  310 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 
 

L/14/10/2016 
 

Wymiana zdewastowanych 
bramek na boisku szkolnym  

Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego nr 1  

w Katowicach  
(ul. Sportowa 29)  

 

Montaż nowych bramek na boi-

sku szkolnym. 

Łukasz Krupa 
791 724 160 

lukkrupa2 
@gmail.com 

ul. Sportowa 29  
(boisko szkolne 
 przy ZSP nr 1) 

5 500,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

L/15/10/2016 
 

Rowery dla Dębu! – rower 
miejski dla dzielnicy Dąb  

Projekt zakłada powstanie 4 sta-

cji do wypożyczania rowerów 

miejskich na terenie dzielnicy 

Dąb. Tak rozstawione stacje spra-

wią, że rower miejski będzie re-

alną alternatywą transportową 

dla wszystkich mieszkańców 

Dębu. 

Maciej Szołtysek 
513 969 177 

szoltysek 
@hotmail.com  

• 1. Przystanek tramwajowy 
Katowice Dąb Kościół lub oko-
lice przystanku • 2. Plac przed 

MDK „Koszutka” filia Dąb  
• 3. Okolice przystanku tram-
wajowego Katowice Dąb Huta 
Baildon • 4. Wyasfaltowana 

działka przy ul. Widok (Na za-
kręcie, w okolicy budynku przy 

ul. Widok 23. Miejsce to nie 
wchodzi w pas ruchu, służy do 
parkowania mieszkańcom, ale 

nie ma tam wyznaczonych 
miejsc parkingowych).  

160 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Transportu 

 
• Niewskazana jest lokalizacja umiej-

scowienia stacji na nowo wybudowa-
nym parkingu u zbiegu ulic Bożogro-
bowców i Jabłoniowej. Włączenie lo-
kalizacji alternatywnej: w sąsiedz-
twie przystanku tramwajowego Dąb 
Huta Baildon. 

 

 

 

 

 

mailto:lukkrupa2@gmail.com
mailto:lukkrupa2@gmail.com
mailto:lukkrupa2@gmail.com
mailto:lukkrupa2@gmail.com
mailto:szoltysek@hotmail.com
mailto:szoltysek@hotmail.com


Jednostka Pomocnicza nr 11 Wełnowiec - Józefowiec 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

 

L/2/11/2016 
 

Zakup książek i audiobooków 
dla Miejskiej Biblioteki  

Publicznej Filii Nr 6.  
Wyposażenie Filii 

usprawniające działania  
biblioteki. 

Zakup książek i audiobooków dla 

Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii 

nr 6 wraz z szafką do ich przecho-

wywania oraz kącik dla malu-

chów. Wyposażenie Filii biblio-

teki usprawni i wzbogaci jej dzia-

łania. 

Anna Jacher  
503 108 269 
anna.jacher1 
@gmail.com  

Miejska Biblioteka Publiczna  
Filia nr 6  

ul. Bytomska 8a 
13 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

L/3/11/2016 
 

Doposażenie Miejskiego 
Przedszkola Nr 82 im. Dzieci 

z Leszczynowej Górki  
w Katowicach w sprzęt  

multimedialny wraz  
z podestem scenicznym  

w celu uatrakcyjnienia zajęć  
odbywających się  

w przedszkolu 

Doposażenie Miejskiego Przed-

szkola Nr 82 im. Dzieci z Leszczy-

nowej Górki w Katowicach  

w sprzęt multimedialny wraz  

z podestem scenicznym.  

W przedszkolu odbywa się wiele 

zajęć artystycznych, przedsta-

wień o różnej tematyce, a także 

uroczystości np. takie jak dzień 

babci i dziadka, dzień mamy, ja-

sełka itp. Zakup powyższych 

sprzętów na pewno uatrakcyjni 

zajęcia odbywające się w przed-

szkolu jak i na jego terenie, gdzie 

znajduje się duży ogród, w któ-

rym również mógłby stanąć po-

dest sceniczny, służący do przed-

stawień przedszkolnych i uroczy-

stości. 

Tomasz Przybyła 
503 751 351 

Miejskie Przedszkole nr 82  
im. Dzieci z Leszczynowej Górki 

ul. Bytomska 8b 
30 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 

mailto:anna.jacher1@gmail.com
mailto:anna.jacher1@gmail.com


L/4/11/2016 
 

Street workout park 
 w dzielnicy  

Wełnowiec-Józefowiec 

Celem projektu jest zagospoda-

rowanie terenu pod budowę 

street workout parku, czyli miej-

sca do ćwiczeń i rekreacji dla 

osób w każdym wieku. Projekt 

ten powinien się przyczynić do 

poprawy kultury fizycznej  

w dzielnicy Wełnowiec - Józefo-

wiec. 

Kamil Lasończyk 
 kamil.lasonczyk 

@gmail.com  

teren zlokalizowany między do-
mem przy ul. Szczecińskiej 37a, 
a przychodnią przy ul. Kotlarza, 

niedaleko Gimnazjum nr 9  

210 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Realizacja zadania będzie się wią-
zała z przyszłymi kosztami eksploata-
cji - 10 000,00 zł/rok. 

 

L/5/11/2016 
 

Przebudowa chodników przy 
blokach Szczecińska 18 - 
Szczecińska 16 i wzdłuż 
jezdni między nimi wraz  

z wymianą nawierzchni drogi 
przy bloku Szczecińska 16 

Przebudowa wyraźnie zwiększy 

bezpieczeństwo i komfort użyt-

kowania chodników często 

uczęszczanych przez mieszkań-

ców dzielnicy. Wymiana na-

wierzchni drogi dojazdowej zde-

cydowanie ułatwi kierowcom wy-

konywanie manewrów, bez obaw 

o stan swojego samochodu. 

Marek Świtała 
737 494 512  

marekmateusz.swi-
tala 

@gmail.com  

ul. Szczecińska 18 – Szczecińska 
16 Przebudowa chodników do-
tyczy chodników od strony kla-
tek schodowych bloków Szcze-

cińska 18 – Szczecińska 16,  
a także chodnika wzdłuż jezdni 

między blokami (od końca 
bloku Szczecińska 18e do 
śmietników i dalej wzdłuż 

jezdni do początku bloku Szcze-
cińska 16d). Wymiana na-

wierzchni drogi dojazdowej 
przy bloku Szczecińska 16 doty-

czy terenu przed klatką 16a. 

275 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
 

L/7/11/2016 
 

Wymiana nawierzchni drogi 
dojazdowej do budynku 

 

Wymiana nawierzchni drogi do-

jazdowej do budynku. 

Ruta Romanek 
32 797 97 06 
515 156 667 

ul. Józefowska  
101, 101a, 101b, 101c 95 400,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/8/11/2016 
 

Modernizacja 
 i zagospodarowanie 

 szkolnego terenu  
zielonego przy budynku 

Szkoły Podstawowej nr 17 
przy ulicy Józefowskiej  

52-54 w Katowicach 

Projekt zadania obejmuje wycię-

cie jednego drzewa i wykarczo-

wanie wystających pni, rozbiórkę 

starego i postawienie części no-

wego ogrodzenia, wyrównanie 

skarp, humusowanie i obsianie 

terenu, rozbiórkę starych ławek  

i zamontowanie nowych ławek 

oraz zamontowanie maksymal-

nie 4 pojedynczych urządzeń za-

bawowo-sprawnościowych (np. 

Jolanta Gontarz 
502 372 275 

g.jola@interia.pl  

Teren szkolny przy budynku 
Szkoły Podstawowej nr 17  
zlokalizowany przy ulicy  

Józefowskiej 52-54  

90 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

mailto:kamil.lasonczyk@gmail.com
mailto:kamil.lasonczyk@gmail.com
mailto:marekmateusz.switala@gmail.com
mailto:marekmateusz.switala@gmail.com
mailto:marekmateusz.switala@gmail.com
mailto:g.jola@interia.pl


belka balansująca, opony do 

przechodzenia balansujące lub 

słupki do przechodzenia, tablica 

kółko i krzyżyk, tablica ze-

wnętrzna do rysowania) lub jed-

nego zestawu zabawowo-spraw-

nościowego o maksymalnej wy-

sokości upadkowej do 1m prze-

znaczonych do montażu na pod-

łożu trawiastym. Zrealizowanie 

zadania ma na celu poprawę ja-

kości infrastruktury terenu szkol-

nego, a przez to bardziej bez-

pieczne i atrakcyjne spędzanie 

czasu przez dzieci na terenie 

placu szkolnego w takcie zajęć 

świetlicowych oraz poza zaję-

ciami szkolnymi. Plac szkolny jest 

także dostępny poza godzinami 

zajęć szkolnych dla dzieci i ich 

opiekunów. 

 

L/9/11/2016 
 

Modernizacja i renowacja 
szatni szkolnej w Szkole  

Podstawowej nr 17  
im. T. Kościuszki  

w Katowicach, ul. Dekerta 1  
z uwzględnieniem zagadnień  

wilgotnościowych 
 i mykologicznych 

Zadanie będzie polegać na mo-

dernizacji i renowacji szatni szkol-

nej w Szkole Podstawowej nr 17 

im. T. Kościuszki w Katowicach 

przy ul. Dekerta 1 ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień wil-

gotnościowych i mykologicznych. 

Wykonanie prac zapewni przede 

wszystkim bezpieczne, niezagra-

żające zdrowiu wszystkich użyt-

kowników warunki sanitarne i hi-

gieniczne, w znaczący sposób po-

prawi estetykę pomieszczenia, 

z którego korzysta wiele podmio-

tów, a przede wszystkim dzieci, 

rodzice i mieszkańcy dzielnicy 

Wełnowiec – Józefowiec. 

Tomasz Jeż 
502 606 229 
jez.tomasz 

@gmail.com  

szatnia w budynku Szkoły  
Podstawowej nr 17  

im. T. Kościuszki, ul. Dekerta 1  
135 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 

mailto:jez.tomasz@gmail.com
mailto:jez.tomasz@gmail.com


 

L/10/11/2016  
 

„Dzielnicowy System  
Informacji” w ramach tego 

systemu, projekt przewiduje 
posadowienie 3 dużych  
gablot wolnostojących  

w centralnych punktach 
dzielnicy  

Wełnowiec-Józefowiec 
 

Projekt przewiduje zakup 3 szt. 

gablot metalowych zamykanych, 

posiadających bezpieczną szybę 

akrylową, uodpornioną na wa-

runki zewnętrzne o wymiarach 

nie mniejszych niż szer. 280 cm, 

wys. 150 cm, gł. 10 cm, gablota 

powinna być oparta na dwu lub 

trzech nogach o wys. co najmniej 

120 cm, wkopanych w podłoże. 

Tadeusz Oczko 
601 518 322  

tadeuszoczko 
@gmail.com  

posadowienie gabloty na pl. 
Św. Józefa Robotnika;  

 
posadowienie gabloty na pla-
cyku przy skrzyżowaniu Józe-

fowska-Gnieźnieńska;  
 

posadowienie gabloty przy 
skrzyżowaniu Szczecińska- 

Jabłoniowa  

21 400,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/11/11/2016 
 

Monitoring wizyjny  
Osiedla „Słoneczna”  

Katowice 

Zainstalowanie monitoringu wi-

zyjnego w obrębie Osiedla „Sło-

neczna” Katowice przy przejściu 

dla pieszych na wprost 

budynku Słoneczna 77 (1 gniazdo 

kamerowe). 

Janina Morawiec 
ul. Słoneczna przy przejściu dla 

pieszych na wprost 
 budynku Słoneczna 77  

100 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział 

Zarządzania Kryzysowego 
 
• Wnioskodawca zrezygnował z jed-
nego punktu kamerowego. 
• Pozytywnie zweryfikowano pozo-
stały punkt kamerowy, zlokalizo-
wany przy przejściu dla pieszych na 
wprost budynku Słoneczna 77. 
•  Zmniejszenie zakresu zadania spo-
wodowało zmniejszenie szacunko-
wej wartości zadania do 100 000 zł. 
• Szacunkowy roczny koszt utrzyma-
nia punktu kamerowego wyniesie ok. 
4 000 zł. 
• Kamera zostanie zamontowana na 
dedykowanym słupie. 
• W uzgodnieniu z wnioskodawcą 
punkt kamerowy zlokalizowano na 
działce miejskiej. 

 

mailto:tadeuszoczko@gmail.com
mailto:tadeuszoczko@gmail.com


L/12/11/2016 
 

Rewitalizacja asfaltowego 
placu pomiędzy  

budynkami Słoneczna  
71 i 73 

Przedmiotem projektu jest rewi-

talizacja placu pomiędzy budyn-

kami Słoneczna 71 i Słoneczna 

73. Zadanie obejmuje m.in. wy-

mianę nawierzchni placu oraz 

elementów małej architektury. 

Projekt przewiduje również nowe 

nasadzenia roślin w postaci poje-

dynczych drzewek, niskich krze-

wów, krzewinek bądź bylin. 

Łukasz Hankus 
hankuslukasz7 
@gmail.com  

asfaltowy plac pomiędzy  
budynkami Słoneczna 71  

i Słoneczna 73  
110 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 

L/13/11/2016 
 

Reorganizacja istniejących 
parkingów przy  

ul. Mikusińskiego  
i Kotlarza – utworzenie  

dodatkowych miejsc  
postojowych  

dla mieszkańców 

Projekt ma na celu pozyskanie 

nowych miejsc postojowych dla 

mieszkańców ulic Mikusińskiego  

i Kotlarza poprzez reorganizację 

istniejących parkingów w okolicy 

bloków przy ul. Mikusińskiego 

12-12c, 14-14c, 16-16c, 20-24-26 

oraz Kotlarza 19-19b, 17-17b. In-

westycja przewiduje m.in. posze-

rzenie obszaru parkingów, upo-

rządkowanie terenu wokół nich, 

zamianę miejsc parkowania rów-

noległego na miejsca parkowania 

prostopadłego, namalowanie li-

nii postojowych. Stworzenie no-

wych miejsc postojowych z pew-

nością przyczyni się do udrożnie-

nia chodników wzdłuż ul. Miku-

sińskiego – obecnie zatarasowa-

nych przez parkujące samochody 

oraz wpłynie na poprawę płynno-

ści ruchu na samej ulicy – dlatego 

korzyści z realizacji zadania 

obejmą nie tylko mieszkańców 

wskazanych we wniosku ulic, ale 

również przechodniów, którzy na 

co dzień uczęszczają pobliskimi 

chodnikami, kierowców pojaz-

dów oraz pasażerów autobusów 

Sabina Zając 
603 395 264 

1) Zielony pas przydrożny 
wzdłuż ul. Mikusińskiego na 

wysokości bloku Mikusińskiego 
nr 17-23  

 
2a) Teren zielony przy wjeździe 
na parking pomiędzy blokami 

Mikusińskiego 14-14c  
oraz 16-16c  

 
2b) Teren zielony na końcu 
parkingu pomiędzy blokami 

Mikusińskiego 14-14c  
oraz 16-16c  

 
3a) Teren zielony na wschod-

nich i południowych obrzeżach 
parkingu osiedlowego znajdu-
jącego się pomiędzy blokami 
ul. Kotlarza 15-15b, Kotlarza 

19-19b, Mikusińskiego 16-16c, 
Mikusińskiego 20-26 (parking 
pomiędzy w.w. budynkami)  

 
3b) Teren przy wjeździe na 
w.w. parking od strony pół-

nocno-zachodniej 

175 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

mailto:hankuslukasz7@gmail.com
mailto:hankuslukasz7@gmail.com


komunikacji miejskiej KZK GOP 

przejeżdżających ulicą Mikusiń-

skiego. 

 

Jednostka Pomocnicza nr 12 Koszutka 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

 

L/1/12/2016 
 

Zakup nowości  
wydawniczych oraz  

doposażenie Filii nr 11  
(ul. Grażyńskiego 47) 

 

Zakupienie nowości wydawni-

czych w formie książek i audiobo-

oków oraz doposażenie filii 11 

MBP w Katowicach, mające na 

celu zwiększenie oferty czytelni-

czej, edukacyjnej i kulturalnej. 

Martyna  
Wojciechowska 

32 258-49-92 
filia11 

@mbp.katowice.pl  

Miejska Biblioteka Publiczna  
Filia nr 11 

ul. Grażyńskiego 47 
30 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

L/2/12/2016  
 

„Jeździć i mieszkać po 
ludzku!” 

Obok budynku ul. Ordona 10-16 

przebiega droga dojazdowa do 

naszej posesji oraz do garaży i na-

stępnych budynków znajdują-

cych się bliżej Alei Korfantego. Tą 

drogą poruszają się także samo-

chody służb miejskich m.in. ka-

retki pogotowia ratunkowego, 

straży pożarnej, policji oraz śmie-

ciarki. Od lat sześćdziesiątych nie 

przeprowadzano tu remontów 

oprócz zasypywania gruzem 

dziur, powstałych na skutek użyt-

kowania i warunków atmosfe-

rycznych. 

Maria Czechowicz 
500 439 072 

mariczech@onet.eu  
ul. Ordona 10-16  356 400,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej 
 
• Z wyłączeniem budowy nowego 
odcinka drogi przez teren zielony. 
Wykonanie przejazdu przez parking 
jest niecelowe, ze względu na bie-
gnący wzdłuż parkingu chodnik dla 
pieszych. Ponadto, spowoduje 
wzmożoną komunikację w przedmio-
towym obszarze (niekoniecznie 
mieszkańców) oraz utratę miejsc po-
stojowych na parkingu. Z propono-
wanym przejazdem koliduje drzewo. 
Droga pożarowa jest zabezpieczona 
poprzez drogę wzdłuż budynku po-
między garażami. 
• Budowa nowego odcinka drogi wy-
magałaby uzyskania decyzji o warun-
kach zabudowy, a następnie pozwo-
lenia budowlanego.  

mailto:filia11@mbp.katowice.pl
mailto:filia11@mbp.katowice.pl
mailto:mariczech@onet.eu


 

L/3/12/2016 
 

Zakup sprzętu  
nagłaśniającego dla Szkoły 

Podstawowej nr 62 
 im. Józefa Kocurka  
w Katowicach przy  

ul. Ordona 3d 

Zakup sprzętu nagłaśniającego 

dla SP nr 62 w Katowicach przy ul. 

Ordona 3d pozwoli uczniom, ro-

dzicom oraz gościom licznie od-

wiedzającym placówkę, korzy-

stać z właściwego odbioru orga-

nizowanych spotkań, przedsta-

wień, festynów oraz innych 

przedsięwzięć na poziomie zgod-

nym ze standardami nowocze-

snej szkoły, zlokalizowanej w du-

żym, wojewódzkim mieście. 

Edward Wójcik 
505 308 914 

Teren  
Szkoły Podstawowej nr 62 

 im. Józefa Kocurka  
ul. Ordona 3d 

7 720,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

L/5/12/2016 
 

Nowe miejsca postojowe 
przy ul. Sokolskiej  

Utwardzenie terenu w miejscu 

trawnika przylegającego do ulicy 

wzdłuż budynku Sokolska 65  

z wykorzystaniem jako miejsca 

postojowe (5 sztuk). 

Wojciech Parchański 
504 096 150 
 wparchanski 
@gmail.com  

Teren pomiędzy ul. Sokolską 
65 a ulicą Sokolską 

30 800,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/6/12/2016 
 

Broniewskiego – północ: 
uporządkowanie 

 i odnowienie terenu  

Odnowienie skweru poprzez li-

kwidację asfaltowych ścieżek  

i wewnętrznego asfaltowego 

placu, budowę nowych alejek 

oraz odnowienie trawnika na 

skwerze pomiędzy budynkami: 

ul. Wyszyńskiego 8 do 10 i ul. Bro-

niewskiego 11 do 13 

Wojciech Parchański 
504 096 150 
 wparchanski 
@gmail.com 

Skwer między budynkami 
 ul. Wyszyńskiego 8 do 10  

a ul. Broniewskiego  
11 do 13 

44 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej 
 
• Pierwotnie wniosek obejmował 
również uporządkowanie terenu (po-
między budynkami Korfantego 68-76 
a Broniewskiego 18-22) poprzez 
utwardzenie drogi dojazdowej i urzą-
dzenie utwardzonych miejsc posto-
jowych oraz remont odtworzeniowy 
chodnika. Ta część zadania nie jest 
możliwa do realizacji w ciągu jed-
nego roku budżetowego. Istniejący 
zjazd nie jest drogą wytyczoną zgod-
nie z warunkami technicznymi (do-
jazd gruntowy). Brak jest wydzielenia 
drogi w obrębie działki. Konieczne 
jest zaprojektowanie nowej drogi 
wraz z jej odwodnieniem i wycinką 
drzewa. Zadanie dotyczy budowy 
drogi, a nie jej utwardzenia. Budowa 

mailto:wparchanski@gmail.com
mailto:wparchanski@gmail.com
mailto:wparchanski@gmail.com
mailto:wparchanski@gmail.com


drogi natomiast wymaga uzyskania 
decyzji o warunkach zabudowy, a na-
stępnie pozwolenia budowlanego. 

 

L/7/12/2016 
 

Wymiana nawierzchni  
między pawilonem  

„Społem” a budynkiem 
mieszkalnym przy  
Alei Korfantego 64  

Teren pomiędzy pawilonem SPO-

ŁEM a budynkiem mieszkalnym 

przy al. Korfantego 64 jest użyt-

kowany przez wiele osób. Nie 

wiadomo właściwie jak go okre-

ślić, bo nie jest to chodnik, ani 

ścieżka, za to na kilkudziesięciu 

metrach kwadratowych znajduje 

się dziesięć różnych rodzajów na-

wierzchni. Chcemy to zmienić, 

wyremontować, by mieszkańcy 

nie musieli się wstydzić, że przy 

głównej ulicy Katowic coś takiego 

się uchowało. 

Marta Kozłowska 
504 926 682  

maryanska@o2.pl 

Teren pomiędzy „Społem” przy 
ul. Misjonarzy Oblatów 1,  

a budynkiem mieszkalnym przy 
al. Korfantego 64 

65 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej 
 
• Zwiększono koszt wymiany chodni-
ków i nawierzchni oraz koszt doku-
mentacji technicznej.  
• Dla działki nr 120/5 miasto wydało 
oświadczenie na dysponowanie nie-
ruchomością na rzecz Tauron Ciepło 
sp. z o.o. w celu przebudowy sieci 
ciepłowniczej. Przebudowę sieci Tau-
ron planuje wykonać w 2019 roku.  

 

L/8/12/2016 
 

Wymiana nawierzchni 
 między pawilonem  

„Społem” a budynkiem 
mieszkalnym przy Alei  

Korfantego 64 oraz przy  
budynkach Broniewskiego 1b  

Teren pomiędzy pawilonem SPO-

ŁEM a budynkiem mieszkalnym 

przy al. Korfantego 64 jest użyt-

kowany przez wiele osób. Nie 

wiadomo właściwie jak go okre-

ślić, bo nie jest to chodnik, ani 

ścieżka, za to na kilkudziesięciu 

metrach kwadratowych znajduje 

się dziesięć różnych rodzajów na-

wierzchni. Chcemy to zmienić, 

wyremontować, by mieszkańcy 

nie musieli się wstydzić, że przy 

głównej ulicy Katowic coś takiego 

się uchowało. Podobnie w rejo-

nie ulicy Broniewskiego, znajdu-

jąca się tam droga dojazdowa  

z nieużywanym a zniszczonym 

chodnikiem, po wymianie na-

wierzchni może uzupełnić braki  

w miejscach postojowych. 

Marta Kozłowska 
504 926 682 

 maryanska@o2.pl  

Teren pomiędzy „Społem” przy 
ul. Misjonarzy Oblatów 1,  

a budynkiem mieszkalnym przy  
al. Korfantego 64; rejon ulicy 

 Broniewskiego 1b 

85 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej 
 
• Zwiększono koszt wykonania na-
wierzchni i chodników (dodano 
chodniki stanowiące dojścia do 
ulicy), zwiększono koszt dokumenta-
cji technicznej.  
• Dla działki nr 120/5 miasto wydało 
oświadczenie na dysponowanie nie-
ruchomością na rzecz Tauron Ciepło 
sp. z o.o. w celu przebudowy sieci 
ciepłowniczej. Przebudowę sieci Tau-
ron planuje wykonać w 2019 roku. 

 

mailto:maryanska@o2.pl


 

L/9/12/2016 
 

Kulturalna Koszutka 2017  
 

Koncerty, spotkania z pisarzami  

i publicystami, występy teatralne 

i kabaretowe w MDK Koszutka. 

Tobiasz Janikowski 
njnt@o2.pl 

693 484 616 

MDK Koszutka 
ul. Grażyńskiego 47 40 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

Jednostka Pomocnicza nr 13 Bogucice 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

L/1/13/2016 
 

Budowa „Strefy aktywności 
mieszkańca” przy  

ul. Wiązowej – jako miejsca 
aktywnego wypoczynku 

„Strefy aktywności mieszkańca” 

– to specjalnie wydzielone miej-

sce dla mieszkańców, na którym 

będą znajdować się dodatkowe 

urządzenia fitness a także urzą-

dzenia do zabaw fizycznych dla 

starszych dzieci tj. huśtawki typu 

Hip-Hop, zjazd na linie, równo-

ważnia, piłkarzyki, stół do Ping-

Ponga oraz inne urządzenia 

sprawnościowe. 

Anna Malik 
anna_malik 
@poczta.fm  

Teren przy ul. Wiązowej 
 – teren zieleńca  

naprzeciwko budynku przy  
ul. Wiązowej 5  

200 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Realizacja zadania będzie się wią-
zała z przyszłymi kosztami eksploata-
cji - ok. 10 000,00 zł/rok. 

 

 

L/2/13/2016 
 

Budowa miejsc postojowych 
wraz z chodnikiem dla  

pieszych, usytuowanych  
w Katowicach – Bogucicach, 

przy ulicy Wincentego 
Wajdy, w sąsiedztwie klatek  

schodowych nr 8-10 
 

Zaprojektowanie oraz budowa 

miejsc postojowych wraz z rewi-

talizacją chodnika dla pieszych, 

przeprowadzenie robót ziem-

nych łącznie z wykonaniem na-

wierzchni asfaltowej, przy jedno-

czesnym nasadzeniu zieleni, 

zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami. 

Maciej Guzik 
maciej.guzik 

@onet.pl  

Miejsca postojowe usytuow-
ane przy ul. Wajdy, na prze-

ciwko wejścia do klatek  
schodowych nr 8 oraz nr 10  

120 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej 
 
• Zwiększono koszt wykonania na-
wierzchni utwardzonych. 
• Powyżej 10 miejsc postojowych 
wymagane jest uzyskanie decyzji  
o warunkach zabudowy, a następnie 
pozwolenia budowlanego. 

• Zakres zadania zbliżony do wniosku 

L/14/13/2016. 
 
 
 

mailto:njnt@o2.pl
mailto:anna_malik@poczta.fm
mailto:anna_malik@poczta.fm
mailto:maciej.guzik@onet.pl
mailto:maciej.guzik@onet.pl


L/3/13/2016 
 

Zakup nowości  
wydawniczych, prenumerata 
czasopism, dofinansowanie 
działań służących ułatwieniu  

społeczności lokalnej  
dostępu do kultury oraz za-

kup sprzętu komputerowego 
dla Filii nr 16 Miejskiej  
Biblioteki Publicznej  

w Katowicach - Bogucicach  

W ramach projektu, dla biblioteki 

osiedlowej – Filii Nr 16 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Katowi-

cach, zakupione zostaną nowości 

wydawnicze (książki, audiobooki 

i czasopisma), jak również sprzęt 

komputerowy, który będzie słu-

żył czytelnikom tejże biblioteki. 

Projekt obejmuje także dofinan-

sowanie zadań służących uła-

twieniu dostępu do kultury, skie-

rowanych do szerokiego grona 

odbiorców i sprzyjających inte-

gracji lokalnej (spotkania z pisa-

rzami, podróżnikami, koncerty, 

wernisaże wystaw i in.) 

Joanna Misielak 
jomis2010@wp.pl  

Miejska Biblioteka Publiczna  
Filia nr 16 25 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

L/4/13/2016 
 

Remont schodów –  
na dojściu od ulicy  

Kowalskiej do budynku  
Ścigały 24 

Ułatwienie dojścia mieszkańców 

Osiedla Ścigały, a w szczególności 

lokatorów bloku Ścigały 24 do 

ulicy Markiefki (Kościół, szpital, 

przychodnia lekarska, sklepy, 

Szkoła Podstawowa nr 13, Gim-

nazjum nr 10). 

Elżbieta Kuryś  
ela-651@wp.pl  

Dojście z ulicy Kowalskiej na 
ulicę Ścigały (Osiedle Ścigały)  

w pobliżu bloku Ścigały 24 
20 500,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/5/13/2016 
 

Renowacja elewacji  
budynku z czerwonej cegły 

wchodzącego w skład  
Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego nr 4  
w Katowicach  

Renowacja elewacji 113-letniego 

budynku z czerwonej cegły wcho-

dzącego w skład budynków Ze-

społu Szkolno-Przedszkolnego nr 

4 w Katowicach. Renowacja obej-

mie naprawę powierzchni mu-

rów, konserwację detali metalo-

wych i odtworzenie wystroju ar-

chitektonicznego. 

Monika Figas 
501 395 100 
figasmonika 
@gmail.com  

ul. Wróblewskiego 42-44  
(dot. budynku z czerwonej ce-
gły wchodzącego w skład bu-

dynków Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego 4  

w Katowicach) 

440 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 
 
 
 
 

mailto:jomis2010@wp.pl
mailto:ela-651@wp.pl
mailto:figasmonika@gmail.com
mailto:figasmonika@gmail.com


L/6/13/2016 
 

Uruchomienie 
 automatycznej wypożyczalni 

rowerów na Osiedlu 
 im. Jerzego Kukuczki  

(Skwer Koszycki)  

Uruchomienie automatycznej 

wypożyczalni rowerów na Osie-

dlu im. Jerzego Kukuczki (Skwer 

Koszycki) w ramach ogólnomiej-

skiej sieci wypożyczalni rowerów. 

Sławomir Michalski 
888 268 034 

Slaw.Michalski 
@gmail.com  

Skwer Koszycki 43 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Transportu 

 
• Koszt uruchomienia i obsługi stacji 
wyniesie 40 000 zł. Do tej kwoty do-
liczono 3 000 zł na przygotowanie te-
renu pod stację. 

 
 

L/7/13/2016 
 

Zakup nowych książek dla  
Filii nr 33 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach, 
przy ul. Markiefki 44a  

 

Zakup nowych książek dla Filii nr 

33 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach, przy ul. Markiefki 

44a, celem wzbogacenia oferty 

czytelniczej dla użytkowników bi-

blioteki. 

Ewa Stasiak 
Miejska Biblioteka Publiczna 

Filia nr 33 
ul. Markiefki 44a 

10 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 
 

L/8/13/2016 
 

Remont chodników wokół 
Biblioteki Publicznej  
zlokalizowanej przy  

ul. Wajdy 21 wraz z dojściem  
od ul. Modrzewiowej  

 

Remont chodników zlokalizowa-

nych wokół Biblioteki Miejskiej 

Filia nr 16 polegać będzie na wy-

mianie nawierzchni chodnika  

z obecnie asfaltowej na na-

wierzchnię z kostki brukowej. 

Katarzyna Ziemiec 
603 360 328 

ziemiec@wp.pl  

ul. Wajdy 21, teren wokół  
budynku Biblioteki Miejskiej 

oraz doprowadzający do  
Biblioteki – Filia nr 16 

39 600,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Komunalny Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej 

 
 

L/9/13/2016 
 

Wietrzymy nasz dom kultury 
– wykonanie klimatyzacji 

opartej na systemie  
wentylacji istniejącej  

już w sali widowiskowej oraz  
wykonanie instalacji  

wymuszonej wentylacji  
pomieszczeń piwnicznych 

Działu „Bogucice” MDK  
„Bogucice - Zawodzie” 

– ul. Markiefki 44a 
 

Montujemy klimatyzację na sali 

widowiskowej w bogucickim 

domu kultury w oparciu o istnie-

jący, ale niewystarczający, sys-

tem wentylacji oraz porządną 

wentylację w piwnicy MDK. 

Stefania Wrzos 
600 005 813 

Miejski Dom Kultury  
„Bogucice - Zawodzie”,  

Dział „Bogucice”,  
ul. Markiefki 44a (sala widowi-

skowa z zapleczem,  
strychem, pomieszczeniem 

pod sceną oraz pomieszczenia 
piwniczne Działu „Bogucice” 

MDK „Bogucicie –  
Zawodzie”) 

124 500,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 
• Szacunkowy roczny koszt eksploat-
acji wyniesie 11 162,00 zł. 

 

mailto:Slaw.Michalski@gmail.com
mailto:Slaw.Michalski@gmail.com
mailto:ziemiec@wp.pl


L/10/13/2016 
 

OdNowa - Biblioteka 

Projekt OdNowa – Biblioteka za-

kłada zakup nowych książek oraz 

zmiany aranżacyjno-moderniza-

cyjne Filii nr 22 Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Katowicach – 

Bogucicach, osiedle J. Kukuczki 

dla lepszej działalności i przeła-

mania niekorzystnego „pierw-

szego wrażenia” jakie robi lokal 

na odwiedzających. Dlatego nie-

zbędne jest przemalowanie ścian 

wszystkich pomieszczeń oraz wy-

posażenie kącika malucha w sie-

dziska, pufy, maskotki, gry plan-

szowe itp. Dzięki tym najpilniej-

szym zmianom jedyna biblioteka 

osiedlowa zyska na wizerunku  

i wzbogaceniu oferty czytelniczo-

kulturalnej. 

Aneta Wojsław 
575 928 956 
antje.vslav 

@gmail.com  

ul. Słowiańska 1, osiedle 
 im. J. Kukuczki, Miejska Biblio-

teka Publiczna filia nr 22 –  
w budynku  

Gimnazjum nr 10 

25 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

L/12/13/2016 
 

Gaj Merdających Ogonów 

Celem projektu „Gaj Merdają-

cych Ogonów” jest stworzenie 

ogrodzonego wybiegu, gdzie psy 

mogłyby biegać bez smyczy – 

bezpiecznie dla nich samych, jak  

i bezpiecznie dla otoczenia zgod-

nie z obowiązującymi przepisami. 

W dzielnicy Bogucice i jej okoli-

cach brak jest tego typu obiektu, 

co znacznie utrudnia zapewnie-

nie czworonogom niezbędnego 

ruchu, którego jak wynika  

z „psiej” natury tak bardzo po-

trzebują oraz umożliwieniu swo-

bodnego kontaktu z innymi 

psami na co dzień (co jest nie-

zbędne przy np. socjalizacji szcze-

niaków). Budowa „Gaju Merdają-

cych Ogonów” będzie najskutecz-

Dariusz Gajewski 
darek0904@wp.pl  

ul. Na Obrzeżu 76 303,20 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Przyszłe koszty eksploatacji wyno-
szą od 5 do 10 tysięcy zł na rok. 

mailto:antje.vslav@gmail.com
mailto:antje.vslav@gmail.com
mailto:darek0904@wp.pl


niejszym sposobem pomocy wła-

ścicielom psów przy dbaniu 

o naturalne potrzeby ich pupili 

(nie wystarczy bowiem sama or-

ganizacja akcji / promocji typu 

„adoptuj psiaka”), jednocześnie 

beneficjentami projektu będą 

również mieszkańcy, nieposiada-

jący własnych czworonogów. 

 
 

L/14/13/2016 
 

Budowa nowych miejsc  
parkingowych przy ul. Wajdy 

 

Wykonanie dodatkowych zatok 

parkingowych wzdłuż ulicy 

Wajdy. Około 30 nowych miejsc 

parkingowych. 

Andrzej Nowak 
 nowakandrzej 

@poczta.onet.pl  

okolica  
ul. Wajdy 8-10  
ul. Wajdy 16  
ul. Wajdy 23 

158 200,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Zakres zadania zbliżony do wniosku 

L/2/13/2016. 

 
Jednostka Pomocnicza nr 14 Dąbrówka Mała 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

L/1/14/2016 
 

Zaprośmy ptaki  
śpiewające do naszej  

dzielnicy. Budki lęgowe dla 
ptaków śpiewających  

w dzielnicy Dąbrówka Mała 

Masowe ocieplanie budynków  

w miastach doprowadziło do 

znacznego ograniczenia miejsc 

lęgowych dla wielu ptaków. Brak 

możliwości założenia gniazda po-

woduje, że liczba ptaków śpiewa-

jących w naszym otoczeniu dra-

stycznie spada. Zmieńmy to, wie-

szając budki lęgowe, sadząc 

drzewa i krzewy, które jesienią  

i zimą – będą prawdziwą ptasią 

stołówką – a dla nas miejscem ich 

obserwacji. 

Katarzyna  
Florjańska 

793 236 368 
katarzyna.florjanska 

@wp.pl  

1. Park Żołnierzy Września  
(rejon ulic: Milowickiej,  
Strzelców Bytomskich)  

 
2. Park na Dąbrówce  

(rejon Strzelców Bytomskich)  
 

3. Zielony Zakątek (rejon ulic: 
Le Ronda, Biniszkiewicza, 

Styczniowej) 

4 063,40 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział  
Kształtowania Środowiska 

 

mailto:nowakandrzej@poczta.onet.pl
mailto:nowakandrzej@poczta.onet.pl
mailto:katarzyna.florjanska@wp.pl
mailto:katarzyna.florjanska@wp.pl


L/2/14/2016 
 

Modernizacja  
i unowocześnienie Filii  

nr 20 Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Katowicach, 
stworzenie przyjaznego  
miejsca w dzielnicy dla 

wszystkich mieszkańców;  
zakup nowości książkowych  

i audiobooków 

Celem projektu jest generalny re-

mont lokalu filii, wymiana 

sprzętu elektronicznego na nowy 

– wysokiej jakości, zakup nowych 

książek i audiobooków oraz pozy-

skanie środków na prowadzone 

przez bibliotekę akcje: Ferie w bi-

bliotece i Lato z książką. Dzięki 

tym funduszom będzie można 

kontynuować spotkania w miej-

scu przyjaznym, estetycznym, do-

stępnym dla wszystkich miesz-

kańców dzielnicy. Lokal po prze-

prowadzonej modernizacji bę-

dzie całkowicie przystosowany 

dla osób niepełnosprawnych. 

Romualda  
Michałkiewicz 
668 208 362 

ul. Strzelców Bytomskich 21 398 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

L/3/14/2016  
 

„Niepełnosprawni – tacy 
sami jak my” – doposażenie 
Placówki 25+ w Dąbrówce 

Małej 

Działająca na terenie dzielnicy 

Dąbrówka Mała „Placówka 25+” 

skupia swoje działania na pracy  

z osobami dorosłymi z niepełno-

sprawnością intelektualną. Pla-

cówka realizując ideę „niepełno-

sprawni tacy sami jak my” organi-

zuje szereg imprez integracyj-

nych z udziałem mieszkańców 

dzielnicy: Klubu Seniora, dzieci 

i młodzieży z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 3 i Zespołu 

Szkół Zawodowych Specjalnych 

nr 6. Zakup niezbędnych mebli  

i sprzętu multimedialnego umoż-

liwi zwiększenie skali działania 

placówki oraz podjęcie nowych 

przedsięwzięć. 

Katarzyna Burek 
505 077 251 

ul. Strzelców Bytomskich 21b/1 15 800,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Polityki Społecznej 

 
• Z zakupów należy wyłączyć mate-
riały do zajęć (w kwocie 1 000 zł) - 
ujęcie ich we wniosku w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego jest nieuza-
sadnione. 

 
 
 
 
 
 



 

L/4/14/2016 
 

Wybieg dla psów 
(psi park) 

 

Wybieg dla psów z agility (torem 

przeszkód). 
Jolanta Gil 

yokama@wp.pl  

ul. Strzelców Bytomskich 28f 
(działka przed Hurtownią  

Materiałów Budowlanych) 
100 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Szacunkowy roczny koszt utrzyma-
nia inwestycji wyniesie 10 000 zł. 

 

L/5/14/2016 
 

Miejsca postojowe przed 
ogródkami działkowymi 

„Bratek” przy ul. Strzelców 
Bytomskich 

Wykonanie 8 miejsc postojowych 

przed ogródkami działkowymi 

Bratek. Chcemy, aby osoby od-

wiedzające ogródki działkowe,  

a są to głównie seniorzy oraz ro-

dziny z małymi dziećmi, nie mu-

siały parkować swoich samocho-

dów w błocie. 

Ewa Stebel 
steb.e@onet.eu  

przy ul. Strzelców  
Bytomskich (teren przed 
ogródkami działkowymi  

„Bratek”)  

36 432,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/6/14/2016 
 

Rewitalizacja  
„Parku w Dąbrówce” 

Na terenie „Parku w Dąbrówce”: 

wykonanie nawierzchni żwirowej 

na istniejącej ścieżce biegnącej 

po przekątnej parku, wykonanie 

miejsc do siedzenia na istnieją-

cych murkach, ustawienie 3 ła-

wek betonowych oraz koszy na 

śmieci. Pokrycie istniejącej 

ścieżki (łączącej plac Żołnierzy 

Września z ul. Pod Młynem) na-

wierzchnią asfaltową i wykona-

nie na niej 2 punktów oświetle-

niowych. Ścieżka ta może służyć 

spacerowiczom jak również dzie-

ciom jako tor do jazdy na rolkach. 

Ewa Stebel 
steb.e@onet.eu  

Teren przy ul. Strzelców  
Bytomskich między nr 18  

i 20a, oraz ścieżka łącząca „Plac 
Żołnierzy Września”  

z ul. Pod Młynem 

127 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Przyszłe koszty eksploatacji to 10 
tys. zł na rok.  
• Zakres wniosku zbliżony do zadania 
L/16/14/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yokama@wp.pl
mailto:steb.e@onet.eu
mailto:steb.e@onet.eu


L/7/14/2016 
 

DĄBRÓWKA MAŁA  
ODŚWIĘTNIE  

PRZYSTROJONA  
– Bożonarodzeniowa  
choinka i świąteczne  

iluminacje na latarniach 
ulicznych 

Nasadzenie choinki mającej słu-

żyć mieszkańcom Dąbrówki Ma-

łej jako miejsce świątecznych 

spotkań oraz zakup i montaż ilu-

minacji świątecznych, które przez 

wiele kolejnych lat przystrajać 

będą latarnie uliczne wzdłuż ulic 

Strzelców Bytomskich i Gen. Le 

Ronda. 

Beata Mitko 
535 428 907  

beata.mitko@wp.pl  

Choinka: trawnik na narożniku 
pomiędzy ul. Gen. Le Ronda 16 
a ul. Józefa Grzegorzka 2, przy 

strzeżonym przejeździe  
kolejowym, naprzeciw sklepu  

„Biedronka” – w miejscu  
posadawiania choinki 

 świątecznej w roku 2015  
 

Iluminacje na latarniach: 
wzdłuż ulic: od Gen. Józefa Hal-

lera nr 70 przez ul. Strzelców 
Bytomskich nr 2 do 12  

(do skrzyżowania z ul. Gen. Le 
Ronda) i dalej ul. Gen. Le 

Ronda od nr 2 do 98 (do ronda 
Pawlika) 

61 500,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Koszty eksploatacji i energii elek-
trycznej wynoszą 10 tys. zł na rok 

 
 

L/8/14/2016 
 

Chodnik spacerowy 
 biegnący przez teren  

zielony pomiędzy ulicą Gen. 
Le Ronda a ulicą Techników 

 

Wykonanie chodnika spacero-

wego o nawierzchni asfaltowej, 

długości 350m i szerokości 1,5m. 

Chodnik przebiegać ma na tyłach 

domków jednorodzinnych usytu-

owanych przy ul. Gen. Le Ronda 

od nr 35a do 61b. 

Beata Mitko 
535 428 907 

beata.mitko@wp.pl  

Teren zielony usytuowany po-
między szeregiem domków 

jednorodzinnych przy ul. Gen. 
Le Ronda 35a do 61b, a budyn-

kami szkół i internatu przy  
ul. Techników 5, 7, 9, 11 

131 350,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

 

L/9/14/2016  
 

„Bezpieczna Dąbrówka 
Mała” doposażenie  

Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dąbrówce Małej w sprzęt 

ratowniczo-gaśniczy  
umożliwiający niesienie  

skutecznej pomocy  
mieszkańcom  

Dąbrówki Małej 

Zakup specjalistycznego sprzętu 

ratowniczo-gaśniczego umożliwi 

jednostce OSP Dąbrówka Mała 

skuteczniej prowadzić działania 

ratowniczo-gaśnicze na terenie 

dzielnicy Dąbrówka Mała oraz 

miasta Katowice. Zakup sprzętu 

do szkoleń medycznych pozwoli 

strażakom OSP Dąbrówka Mała 

podczas wizyt w katowickich 

szkołach i przedszkolach prezen-

tować podstawowy instruktaż 

udzielania pierwszej pomocy, co 

przełoży się na wzrost świadomo-

ści wśród młodzieży i mieszkań-

ców Katowic. Zakup w/w sprzętu 

Mariusz Knopek 
696 800 828 

k.mariusz87@o2.pl  

Ochotnicza Straż Pożarna –  
Dąbrówka Mała 

ul. Strzelców Bytomskich 33 
70 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział  

Zarządzania Kryzysowego 

mailto:beata.mitko@wp.pl
mailto:beata.mitko@wp.pl
mailto:k.mariusz87@o2.p


wpłynie na poprawę bezpieczeń-

stwa mieszkańców Katowic wraz 

z poprawą świadomości związa-

nej z podstawowymi aspektami 

udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej. 

 

L/10/14/2016 
 

Remont miejsc  
postojowych w rejonie ulicy 

Wiertniczej 

Celem zadania jest poprawa wa-

runków bezpiecznego i spraw-

nego parkowania w rejonie osie-

dla Norma. Zadanie obejmuje re-

mont istniejących oraz stworze-

nie nowych miejsc postojowych 

wzdłuż ulicy Wiertniczej naprze-

ciw bloku Wiertnicza 18-24. 

Dariusz Felka 
668 170 285 
dariusz.felka 
@interia.pl  

 ul. Wiertnicza przy bloku 
Wiertnicza 18-24 116 226,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/12/14/2016 
 

Chodnik z kostki  
betonowej –  

część I + część III 

Wnioskowany projekt obejmuje 

wykonanie chodnika w dwóch 

częściach wzdłuż południowego 

biegu ul. Strzelców Bytomskich 

od skrzyżowania z ul. J. Grze-

gorzka do posesji nr 65. Wybudo-

wanie tego chodnika poprawi  

w zdecydowany sposób możliwo-

ści pieszej komunikacji mieszkań-

com zamieszkałym w kamieni-

cach zlokalizowanych wzdłuż 

proponowanego ciągu. 

Marian Gembka 
693 254 629 

magem16@o2.pl  

Południowy ciąg  
ul. Strzelców Bytomskich  
Część I – od skrzyżowania  

z ul. J. Grzegorzka do nr 51 
Część III – od nr 59 do nr 65 

58 200,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/13/14/2016  
 

„Przedszkole naszych  
marzeń” 

Modernizacja elewacji zabytko-

wego budynku Miejskiego Przed-

szkola nr 38 w Katowicach. Stan 

w chwili obecnej jest katastro-

falny: odpadający tynk, brud i za-

cieki. Elewacja przedszkola będą-

cego dumą mieszkańców Dą-

brówki Małej - od wielu lat nie 

była odnawiana w związku z tym 

Joanna Obcarska 
32 256 60 20 

ul. Hallera 72 522 477,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

mailto:dariusz.felka@interia.pl
mailto:dariusz.felka@interia.pl
mailto:magem16@o2.pl


wygląda fatalnie, a stan tech-

niczny zagraża bezpieczeństwu 

uczęszczających tam dzieci. 

 

L/14/14/2016 
 

ACTIV–PLAC c.d.  
„Zielony Zakątek” 

ACTIV–PLAC – to doposażenie 

strefy aktywnego wypoczynku  

o nazwie „Zielony Zakątek”  

w urządzenia do zabawy naszych 

pociech oraz zamontowanie sze-

regu urządzeń do poprawienia 

sprawności fizycznej młodzieży 

oraz osób starszych poprzez urzą-

dzenia ACTIV-Senior. 

Renata  
Reuter-Sobczak 

607 808 133 
reuter 

@sobczak.slask.pl  

rejon ulicy Le Ronda 
i Biniszkiewicza na terenie 

strefy aktywnego wypoczynku 
„Zielony Zakątek”  

– c.d. realizacji 2016 r.  

200 371,53 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Szacunkowy roczny koszt utrzyma-
nia inwestycji wyniesie ok 20-25 
000,00 zł. 

 
 

L/15/14/2016 
 

Budowa miejsc postojowych 
przy ul. Grzegorzka 2 

 na potrzeby  
Żłobka Miejskiego 

 

Budowa miejsc postojowych usy-

tuowanych obok zabudowań 

Żłobka Miejskiego przy ul. Józefa 

Grzegorzka 2 na potrzeby Żłobka 

Miejskiego oraz Przedszkola „Pod 

Aniołem”. 

Beata Mitko 
 beata.mitko@wp.pl  

Trawnik bezpośrednio  
przylegający do zabudowań 

Żłobka Miejskiego przy  
ul. Józefa Grzegorzka 2,  

zbieg ulic Józefa Grzegorzka  
i Gen. Le Ronda 

41 800,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Polityki Społecznej 

 
• Koszt eksploatacji to 9 600 zł na 
rok. 

 

L/16/14/2016 
 

Rewitalizacja Parku  
w Dąbrówce Małej 

Rewitalizacja parku przy  

ul. Strzelców Bytomskich pomię-

dzy budynkami 18a a 20 poprzez 

dodanie oświetlenia na terenie 

wybiegu dla psów, dodatkowych 

ławek. 

Kamil Pandzich 
kamil.pandzich 

@gmail.com  

Park w Dąbrówce Małej  
pomiędzy ulicami Strzelców  

Bytomskich i Milowicką,  
pomiędzy numerami 20  

i 18a na ul. Strzelców  
Bytomskich wraz z dwoma  

zrujnowanymi boiskami 

140 300,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Przyszłe koszty eksploatacji to 15-
20 tys. zł na rok. 
• Zakres wniosku zbliżony do zadania 
L/6/14/2016. 

 

 

 

 

mailto:reuter@sobczak.slask.pl
mailto:reuter@sobczak.slask.pl
mailto:beata.mitko@wp.pl
mailto:kamil.pandzich@gmail.com
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Jednostka Pomocnicza nr 15 Szopienice – Burowiec 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

L/2/15/2016 
 

Budowa siłowni plenerowej 
dla mieszkańców  
Burowca i okolic 

Na dzień, na noc i od święta, si-

łownia tutaj jest dostępna – 

mogą na nią przyjść ci bliscy,  

i z Burowca i zza Wisły. Rozwój 

mięśni amatora, ćwiczy również 

klub seniora. Takich planów ni-

gdy dosyć, by go wygrać oddaj 

głosy. 

Paweł Maziarz 
Burowiec Inicjatywa 

Mieszkańców 
pawel92maziarz 

@gmail.com   

Skwer Janiny Klatt 
przy ul. Hallera 207 000,00 zł 

 KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Realizacja zadania będzie się wią-
zała z przyszłymi kosztami eksploata-
cji - ok. 10 000,00 zł/rok. 

 

L/4/15/2016 
 

”Marzeń nigdy dość”  

”Marzeń nigdy dość” – to projekt 

obejmujący doposażenie ogrodu 

Miejskiego Przedszkola nr 65  

w atrakcyjne urządzenia placu za-

baw. Kierując się stwierdzeniem 

„ruch to zdrowie” pragniemy za-

pewnić naszym wychowankom 

jak najlepsze warunki do wszech-

stronnego, wielokierunkowego  

i bezpiecznego rozwoju. 

Anna  
Karpińska – Piwko 

662 421 237 
anula.karp@wp.pl   

Miejskie Przedszkole nr 65  
ul. Ciesielska 1 12 334,45 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 

L/5/15/2016 
 

Budowa drogi dojazdowej do 
kompleksu garaży w rejonie 

ul. Przedwiośnie  
w Katowicach 

Budowa drogi dojazdowej do 

kompleksu garaży w rejonie  

ul. Przedwiośnie wraz z drogami 

rozprowadzającymi wzdłuż ga-

raży oraz dojazdowymi do po-

szczególnych kompleksów ga-

raży. Budowa kanalizacji deszczo-

wej celem odwodnienia terenu 

wraz ze studniami rewizyjnymi 

oraz wpustów deszczowych z 

przykanalikami. 

Jan Flasza 
606 201 956 

jan.flasza@wp.pl  

Kompleks garaży w rejonie  
ul. Przedwiośnie  

w Katowicach Burowcu 
535 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Szacunkowy koszt eksploatacji to 5 
tys. zł na rok. 

 

mailto:pawel92maziarz@gmail.com
mailto:pawel92maziarz@gmail.com
mailto:anula.karp@wp.pl
mailto:jan.flasza@wp.pl


L/6/15/2016 
 

"Bezpieczny, radosny  
i kolorowy plac zabaw  

dla dzieci z Bagna"  
- Doposażenie 

Zadanie ma na celu doposażenie 

i modernizację placu zabaw przy 

ulicy Roździeńskiej, który jest je-

dynym tego typu obiektem w naj-

bliższej okolicy. Zmiana ma po-

prawić bezpieczeństwo dzieci, za-

pewnić im rozrywkę i rozwój. 

Nowe urządzenia są potrzebne ze 

względu na zużycie tych, które są 

obecnie. 

Barbara Wacław509 
876 710  

barbaraw601 
@interia.pl  

Plac zabaw znajdujący się na 
terenie pomiędzy budynkami 
przy ul. Roździeńskiej 20-20a, 
20b-20c, 22-26 w Katowicach-

Szopienicach 

210 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Dokonano uzgodnień z wniosko-
dawcą w zakresie zwiększenia kosz-
tów realizacji inwestycji w związku  
z koniecznością wykonania na-
wierzchni bezpiecznej na powierzch-
niach stref bezpieczeństwa urządzeń 
zabawowych oraz ilością i jakością 
urządzeń zabawowych. Na etapie 
projektowania może zostać zweryfi-
kowana ilość urządzeń. 

 

L/7/15/2016 
 

Sprzęt multimedialny dla 
Szkoły Podstawowej nr 44 

oraz bezprzewodowy 
 Internet dla mieszkańców 

Szopienic 

Zakup sprzętu multimedialnego 

dla Szkoły Podstawowej nr 44. 

Uruchomienie bezprzewodo-

wego dostępu do Internetu w bu-

dynkach szkoły, jak i w jej najbliż-

szym obrębie. Stworzenie punktu 

dostępu do Internetu dla ludno-

ści w bibliotece szkolnej. 

Michał Marciniak 
projektsp44 
@gmail.com  

Teren  
Szkoły Podstawowej nr 44  

im. Marii Curie Skłodowskiej 
ul. Morawa 86 

107 300,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

L/8/15/2016 
 

Zakup nowości  
i doposażenie Filii nr 36 

Zakup nowości wydawniczych, 

audiobooków oraz uzupełnienie 

wyposażenia biblioteki, co umoż-

liwi prowadzenie interesujących 

spotkań dla mieszkańców dziel-

nicy. 

Dorota Baca-Pakuła 
514 019 128  

ul. Gen. Hallera 28 30 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

L/9/15/2016 
 

Zakup nowych książek dla  
Filii nr 19 Miejskiej  

Biblioteki Publicznej  
w Katowicach 

Zakup nowych książek dla Filii nr 

19 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach przy ul. Obrońców 

Westerplatte 10. Zakup ten 

wzbogaci ofertę Filii i zwiększy jej 

atrakcyjność. 

Lucja Górny 
lucja1969 

@interia.pl  

ul. Obrońców  
Westerplatte 10 10 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 
 
 
 
 

mailto:barbaraw601@interia.pl
mailto:barbaraw601@interia.pl
mailto:projektsp44@gmail.com
mailto:projektsp44@gmail.com
mailto:lucja1969@interia.pl
mailto:lucja1969@interia.pl


L/10/15/2016 
 

Rozwój ratownictwa  
specjalistycznego – poprzez 
zakup sprzętu ratownictwa 

technicznego dla  
OSP Szopienice 

Zakup specjalistycznego sprzętu 

ratownictwa technicznego po-

służy poprawie bezpieczeństwa 

mieszkańców szybciej i skutecz-

niej będzie można nieść pomoc 

przy wypadkach drogowych i ka-

tastrofach budowlanych. 

Dawid Schwarzer 
dawidex91 
@interia.pl  

Ochotnicza Straż Pożarna  
Katowice Szopienice 

 ul. Morawa 119a 
95 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział  

Zarządzania Kryzysowego 

 

L/11/15/2016 
 

Zakup sprzętu ratowniczego,  
szkoleniowego oraz ochrony 
osobistej dla OSP Szopienice 

Zadanie będzie polegać na dopo-

sażeniu strażaków ochotników  

w niezbędny sprzęt do skutecz-

nego niesienia pomocy, podno-

szenia swoich kwalifikacji oraz za-

pewnieniu im odpowiedniej 

ochrony. 

Dawid Schwarzer 
dawidex91 
@interia.pl   

Ochotnicza Straż Pożarna  
Katowice Szopienice 

 ul. Morawa 119a 
90 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział  

Zarządzania Kryzysowego 

 

L/12/15/2016  
 

„Niedzielne podwieczorki 
kulturalne” 

W jedną niedzielę miesiąca  

w Miejskim Domu Kultury „Szo-

pienice – Giszowiec” odbywałyby 

się „Niedzielne podwieczorki kul-

turalne”, w ramach których 

mieszkańcy dzielnicy mieliby 

możliwość bezpłatnego skorzy-

stania z różnego rodzaju form 

spędzania czasu. Całość obejmo-

wałaby 11 spotkań. 

Aneta Borowska 
604 225 452 
anulka6666 
@interia.pl  

Miejski Dom Kultury  
„Szopienice - Giszowiec”  

w Katowicach 
 ul. Gen. J. Hallera 28 

40 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

L/14/15/2016 
 

Modernizacja sali  
komputerowej w Szkole Pod-

stawowej nr 42  
w Katowicach 

Modernizacja sali komputerowej 

w Szkole Podstawowej nr 42  

w Katowicach. W zakres prac 

wchodzą: 

- remont sali (ściany, podłoga), 

- wyposażenie sali w nowoczesny 

sprzęt komputerowy i multime-

dialny.    

Joanna  
Nowakowska 

bo2016@wp.pl   

ul. Wiosny Ludów 22 
Szkoła Podstawowa nr 42  
(sala lekcyjna na II piętrze  

budynku szkoły) 

105 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

mailto:dawidex91@interia.pl
mailto:dawidex91@interia.pl
mailto:dawidex91@interia.pl
mailto:dawidex91@interia.pl
mailto:anulka6666@interia.pl
mailto:anulka6666@interia.pl
mailto:bo2016@wp.pl


L/15/15/2016 
 

Siłownia Plenerowa 

Zadanie polega na budowie si-

łowni plenerowej znajdującej się 

na podłożu bezpiecznym. Wokół 

otoczona będzie zielenią z ław-

kami. Teren będzie oświetlony, 

odgrodzony od drogi, wyposa-

żony w stojak rowerowy oraz ko-

sze na śmieci. 

Mariola Bergel 
602 408 395  

ul. Borki  
(naprzeciwko domu 

 ul. Borki 33) 
220 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Realizacja zadania będzie się wią-
zała z przyszłymi kosztami eksploata-
cji - ok. 10 000,00 zł/rok. 

 

L/16/15/2016 
 

Zieleń przy ulicy Bednorza - 
rewitalizacja 

Chcemy aby ul. Bednorza stała się 

wizytówką Szopienic. W ramach 

projektu mają zostać odnowione 

trawniki, drzewa zostaną przy-

cięte, żywopłoty dosadzone i wy-

pielęgnowane. Zostaną wyko-

nane klomby i ustawione dodat-

kowe kosze na śmieci. 

Michał Malina 
722 849 606 
michalmalina 

@szopienice.org  

ul. Ks. Bp. Herberta  
Bednorza 71 500,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Realizacja zadania będzie się wią-
zała z przyszłymi kosztami eksploata-
cji - ok. 10 000,00 zł/sezon. 

 

Jednostka Pomocnicza nr 16 Janów - Nikiszowiec 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

L/1/16/2016 
 

Monitoring dla Janowa 

Projekt zakłada montaż 3 kamer 

w dzielnicy Janów oraz włączenie 

ich do Katowickiego Inteligent-

nego Systemu Monitoringu i Ana-

lizy. Twój głos to Twoje bezpie-

czeństwo! 

Wojciech Brzóska 
698 643 276 

urevox@gmail.com  
 

1. Skrzyżowanie ul. Leśnego 
Potoku - Grodowa   

 
 2. Skrzyżowanie ulic  

Oswobodzenia - Ociepki – 
Lwowska  

 
3. okolica ul. Zamkowa 45 

280 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział  

Zarządzania Kryzysowego 
 
• Pierwotnie wniosek obejmował 5 
punktów kamerowych. Wniosko-
dawca zrezygnował z 2 punktów ka-
merowych. 
• Zmniejszenie zakresu zadania spo-
wodowało obniżenie szacunkowego 
kosztu realizacji zadania do  
280 000 zł. 
• Szacunkowy roczny koszt utrzyma-
nia inwestycji wyniesie około  
12 000 zł. 

mailto:michalmalina@szopienice.org
mailto:michalmalina@szopienice.org
mailto:urevox@gmail.com


 

L/2/16/2016 
 

Róże Nikiszowca 

Remont oraz prace konserwator-

skie i zabezpieczenie historycz-

nej, unikatowej mozaiki cera-

micznej na fasadzie budynku 

poczty w Nikiszowcu przy Placu 

Wyzwolenia 4. 

Elżbieta Zacher 
663 031 024 
elka.zacher 

@gmail.com  

Plac Wyzwolenia 4 150 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Rozwoju Miasta 

 
• Dysponentem środków i realizato-
rem prac remontowych będzie Ko-
munalny Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej. Nadzór merytoryczny nad 
realizacją prac będzie prowadził 
Miejski Konserwator Zabytków. Rea-
lizacja prac wymaga podpisania 
umowy o współpracy, której zapisy 
muszą zostać odpowiednio dostoso-
wane. 

 

L/3/16/2016 
 

Modernizacja placu zabaw 
przy ul. Szopienickiej  

21, 23, 25 

Rewitalizacja starego placu za-

baw, wprowadzenie nowych 

urządzeń dla dzieci młodszych 

oraz uatrakcyjnienie go dla star-

szych. Zapewnienie większego 

bezpieczeństwa dzięki zmianom, 

sprawienie aby plac stał się miej-

scem integracji. 

Magdalena Freiherr 
m.freiherr@wp.pl  

ul. Szopienicka 21, 23, 25. Plac 
znajduje się pomiędzy blokami 280 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
 

L/4/16/2016 
 

Zakup nowości  
wydawniczych i doposażenie 
Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Katowicach przy 

ul. Zamkowej 45 
 

Zakup audiobooków, nowych 

książek i komputerów dla Filii nr 

21 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach przy ulicy Zamko-

wej 45. Biblioteka rozszerzy i ua-

trakcyjni swoją ofertę. 

Anna Joniec 
601 988 932 

Filia nr 21  
Miejskiej Biblioteki  

Publicznej 
 ul. Zamkowa 45 

15 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

mailto:elka.zacher@gmail.com
mailto:elka.zacher@gmail.com
mailto:m.freiherr@wp.pl


L/5/16/2016 
 

Modernizacja budynku  
i boiska Szkoły 

 Podstawowej nr 53  
w Katowicach przy  

ul. Szopienickiej 58a 

Modernizacja budynku i boiska 

Szkoły Podstawowej nr 53 w Ka-

towicach przy ul. Szopienickiej 

58a: inwestycje dotyczące ba-

senu, inwestycje związane z usu-

waniem barier architektonicz-

nych, modernizacja elewacji, bu-

dowa ogrodzenia, inwestycje do-

tyczące dróg, chodników, scho-

dów zewnętrznych oraz remont 

dachu. 

Krystyna Kokoszka 
k_kokoszka 
@interia.pl 

 
Wszelkie pytania 

proszę kierować do:  
 

Dyrektor SP nr 53 
Irena Cichoń 
798 751 071  

(32) 255 71 47 
szkola53katowice 
@poczta.onet.pl  

Szkoła Podstawowa nr 53,  
ul. Szopienicka 58a 600 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 

Jednostka Pomocnicza nr 17 Giszowiec 
 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

L/1/17/2016 
 

Wymiana ogrodzenia Przed-
szkola nr 91, remont tarasu  
i boiska z wymianą podłoża 

na poliuretanowe 

Całkowita wymiana ogrodzenia  

z montażem furtek i bramy wjaz-

dowej. Remont tarasu z wymianą 

nawierzchni, wymianą schodów, 

poręczy i tynkowaniem ścian. Re-

mont boiska ze zmianą podłoża 

na poliuretanowe. 

Maria Kabelis 
510 917 984 

mariakabelis@wp.pl  

Miejskie Przedszkole nr 91 
z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Adama 33 
425 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 

mailto:k_kokoszka@interia.pl
mailto:k_kokoszka@interia.pl
mailto:szkola53katowice@poczta.onet.pl
mailto:szkola53katowice@poczta.onet.pl
mailto:mariakabelis@wp.pl


L/2/17/2016 
 

Ładny skwerek  
na Wojciecha 

Zagospodarowanie skweru w re-

jonie ulic Wojciecha i Placu Pod 

Lipami w celu stworzenia funk-

cjonalnej przestrzeni życiowej 

mieszkańcom Giszowca. Projekt 

obejmuje m.in. budowę alejki 

spacerowej, montaż ławek, 

oświetlenia i elementu zabawo-

wego dla dzieci. 

Joanna Król 
502 331 623 

asinka77@wp.pl  

ul. Wojciecha za blokiem 53-
53a, od tyłu Placu Pod Lipami, 

graniczący z Agencją Rynku 
Rolnego. Skwer łączy obecny 
Plac Pod Lipami z realizowaną  
inwestycją z BO 2016 Przyjem-
niej na Giszowcu – rewitaliza-
cja skweru pomiędzy ulicami  

Wojciecha i Barbórki 

105 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Realizacja zadania będzie się wią-
zała z przyszłymi kosztami eksploata-
cji - ok. 15 000,00 zł w skali roku. 

 

L/3/17/2016 
 

Zakup nowych książek,  
audiobooków i wyposażenia 
kącika dla dzieci oraz sprzętu  

komputerowego dla Filii  
nr 15 Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Katowicach 

Zakup nowych książek, audiobo-

oków, sprzętu komputerowego 

oraz wyposażenie kącika dla 

dzieci dla Filii 15 Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Katowicach, 

przy ul. Przyjaznej 7a wpisuje się 

w potrzeby dzielnicy, zdecydowa-

nie wzbogacając ofertę Filii w naj-

nowsze tytuły, usprawniając ob-

sługę i umożliwiając stworzenie 

miejsca w bibliotece otwartego 

na potrzeby najmłodszych czytel-

ników. 

Barbara Januszewicz      
601 702 352  

martjans 
@gmail.com  

Filia 15  
Miejskiej Biblioteki  

Publicznej 
ul. Przyjazna 7a 

20 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

L/5/17/2016 
 

Przyjazny chodnik 35 

Wykonanie: 

- chodnika z kostki 

- obrzeży betonowych chodniko-

wych. 

Połączenie chodnika z południo-

wej strony budynku przy ul. My-

słowickiej 35 z głównym podjaz-

dem od strony zachodniej bu-

dynku przy ul. Mysłowickiej 35a  

i dalej przejazdem od strony 

wschodniej budynku przy ul. 

Mysł. 29, z uwzględnieniem poru-

szania się osób niepełnospraw-

nych. 

Zbigniew Rurański 
634 111 051 

rur@poczta.onet.eu  

ul. Mysłowicka 35a  
(Połączenie chodnika  

znajdującego się od strony po-
łudniowej budynku przy ul. 

Mysłowickiej 35 z wjazdem do 
budynku przy ul. Mysłowickiej 

35a oraz 29b i 29c). 

44 400,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

mailto:asinka77@wp.pl
mailto:martjans@gmail.com
mailto:martjans@gmail.com
mailto:rur@poczta.onet.eu


L/6/17/2016 
 

Ławki Giszowca 

Rozmieszczenie z zamontowa-

niem ławek z zabezpieczeniem 

śrub przed kradzieżą. 

Kazimierz  
Dmitryszyn 

1. ul. Mysłowicka - Przedszkole  
2. ul. Mysłowicka - Przepom-
pownia  3. ul. Mysłowicka - 

schody przy ul. Szopienickiej  
4. ul. Wojciecha - Las przy Ko-

ściele 

11 500,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/10/17/2016 
 

Remont fragmentu elewacji 
w przyziemiu budynku  

w celu poprawy  
bezpieczeństwa i estetyki 

Usunięcie starej uszkodzonej ele-

wacji i wykonanie w to miejsce 

nowej, wraz z kawałkiem murku 

terenowego i remontem otocze-

nia wokół budynku. 

Justyna Szymiec 
601 431 308 

Ośrodek Rehabilitacyjno- 
Edukacyjno-Wychowawczy im. 
dr M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej, 

ul. Gościnna 8 

22 000,00 zł 
   KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Komunalny Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej 

 
 

L/11/17/2016 
 

Aleja spacerowa za  
budynkiem Wojciecha 7a-7h 

od pawilonów usługowo-
handlowych w kierunku 
obiektów użyteczności  

publicznej: żłobka, ośrodka 
terapii zajęciowej dla osób  

niepełnosprawnych,  
przedszkola i gimnazjum 

 

Modernizacja pasażu spacero-

wego za budynkiem Wojciecha 

7a-7h, wymiana nawierzchni, re-

nowacja terenów zielonych z po-

sadzeniem drzew, krzewów i wy-

konaniem kwietników oraz wy-

miana lamp oświetleniowych. Za-

montowanie kilku ławek i koszy 

na śmieci. W miarę możliwości 

wkomponowanie dla dzieci poje-

dynczych urządzeń zabawowych. 

Zdzisława Nowak 
507 309 956 

Przejście za budynkiem  
Wojciecha 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 
7f, 7g, 7h od pawilonów usłu-
gowo-handlowych przy ul. Ba-
talionów Chłopskich do obiek-

tów użyteczności publicznej 
przy ulicy Wojciecha 49, Woj-

ciecha 23a i Wojciecha 9 

204 700,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Zakład Zieleni Miejskiej 

 

L/16/17/2016 
 

Stojaki rowerowe  
dla Giszowca 

Ustawienie 123 stojaków na ro-

wery w 54 miejscach na terenie 

Giszowca, przy obiektach typu: 

szkoły, przedszkola, a także przy 

blokach mieszkalnych. Stojaki za-

pewnią możliwość przypięcia ro-

weru w pobliżu miejsca, do któ-

rego chcemy dojechać. 

Adam Pelc 
adas.pelc 

@gmail.com  

• 1. Mysłowicka 39 (2 szt.)  
• 2. Mysłowicka 45 (2 szt.)   
• 3. Mysłowicka 47 (2 szt.)  

• 4. Karliczka 36 (2 szt.)  
• 5. Karliczka 25 (2 szt.)  

• 6. Karliczka 18 – przedszkole 
(3 szt.) • 7. Karliczka 9 (2 szt.)  
• 8. Karliczka 15 – Gimnazjum 
nr 15 (5 szt.) • 9. Karliczka 3 (2 

szt.) • 10. Mysłowicka 1a (2 
szt.) • 11. Mysłowicka 1b (2 

40 900,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

mailto:adas.pelc@gmail.com
mailto:adas.pelc@gmail.com


szt.) • 12. Mysłowicka 1c (2 
szt.) • 13. Mysłowicka 1d (2 

szt.) • 14. Mysłowicka 3 (2 szt.) 
• 15. Mysłowicka 5 (2 szt.)  
• 16. Mysłowicka 7 (2 szt.)  

• 17. Mysłowicka 14 (2 szt.)  
• 18. Mysłowicka 16 (2 szt.)  
• 19. Mysłowicka 20 (2 szt.)  

• 20. Mysłowicka 28 – Giszo-
wieckie Centrum Kultury (2 

szt.) • 21. Wojciecha 9 – Gim-
nazjum nr 16 (5 szt.) • 22. Woj-
ciecha 49 – przedszkole (3 szt.) 

• 23. Plac pod Lipami 2 – 
przedszkole (3 szt.) • 24. Plac 
pod Lipami 1 – Miejski Dom 

Kultury (5 szt.) • 25. Gościnna 
8 – Ośrodek OREW (3 szt.)  

• 26. Młodzieżowa 10 – Kościół 
pw. Św. Barbary (3 szt.) • 27. 

Róg Gościnna/Przyjazna (1 szt. 
– blisko punktu Lotto) • 28. 
Miła 3 (2 szt.) • 29. Miła 5 (2 
szt.) • 30. Miła 2 (2 szt.) • 31. 
Miła – przy placu zabaw mię-
dzy blokami Miła 4, Miła 10, 
Miła 16, Miła 7a (2 szt.) • 32. 
Miła 8 (2 szt.) • 33. Miła 14 (2 
szt.) • 34. Miła 24 (2 szt.) • 35 
Miła 7 (2 szt.) • 36. Miła 30 (2 
szt.) • 37. Miła 42 (2 szt.) • 38. 
Miła 54 (2 szt.) • 39. Miła 9 (2 

szt.) • 40. Przyjazna 7a – Biblio-
teka Miejska (3 szt.) • 41. Ad-
ama 33 – przedszkole (3 szt.)  
• 42. Górniczego stanu 22 – 

Kościół pw. Stanisława Kostki 
(2 szt.) • 43. Wojciecha 40 (2 

szt.) • 44. Wojciecha 39 (2 szt.) 
• 45. Wojciecha 35 (2 szt.)  

• 46. Wojciecha 31 (2 szt.) • 
47. Wojciecha 27 (2 szt.) • 48. 

Wojciecha 43b (2 szt.) • 49. 
Wojciecha 45b (2 szt.) • 50. 



Wojciecha 47b (2 szt.) • 51. 
Wojciecha 19b (2 szt.) • 52. 
Wojciecha 15b (2 szt.) • 53. 
Wojciecha 11b (2 szt.) •54. 

Wojciecha 7f i 7c (2 szt.) 
 

L/17/17/2016 
 

Modernizacja chodnika 
wzdłuż ulicy Mysłowickiej 3, 

5, 7 wraz z placem zabaw 
usytuowanym w tym rejonie 

Modernizacja chodnika usytuow-

anego przy budynkach Mysło-

wicka 3, 5, 7 wraz z placem zabaw 

przy Skate Park oraz w pobliżu 

potoku Bolina. 

Agata Kisiel 
505 245 703 
kisielagatka 
@gmail.com  

ul. Mysłowicka 3, 5, 7  
(chodnik od strony północnej 
budynku Mysłowicka 3, 5 oraz 
strony południowej budynku  

Mysłowicka 7 oraz plac  
zabaw w rejonie rzeczki  

Boliny Zachodniej) 

248 100,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/18/17/2016 
 

Modernizacja przejścia dla 
pieszych wraz z placykiem 

przed Gimnazjum nr 16 przy 
ul. Wojciecha 9 

Renowacja nawierzchni przejścia 

oraz placyku wzdłuż Gimnazjum 

nr 16 przy ul. Wojciecha 9 od Bie-

dronki aż do ul. Batalionów 

Chłopskich, wymiana trzech be-

tonowych słupów oświetlenio-

wych oraz uzupełnienie dwóch, 

wymiana pięciu ławek i uzupeł-

nienie dwóch, wymiana pięciu 

istniejących koszy i uzupełnienie 

dwóch. 

Marian Domagalski 
602 404 467 

ul. Wojciecha 9  
(przejście od Biedronki do ul. 

Batalionów Chłopskich  
i placu autobusowego  

z frontowej strony  
Gimnazjum nr 16 przy ulicy 

Wojciecha 9 wraz  
z placykiem przed tym  

Gimnazjum) 

209 600,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/19/17/2016  
 

„BAJTLE NA POKŁAD!”  
– impreza z okazji Dnia 

Dziecka 

„BAJTLE NA POKŁAD!” to impreza 

z okazji Dnia Dziecka, która odbę-

dzie się 03.06.2017r. i adreso-

wana będzie do giszowieckich ro-

dzin. W programie: warsztaty  

i animacje w różnych częściach 

dzielnicy, konkursy z nagrodami, 

mini wesołe miasteczko oraz 

wielki finał w giszowieckim 

parku, podczas którego odbędzie 

się spektakl i wspólna zabawa 

przy dźwiękach szant. Uczestnic-

two w wydarzeniach będzie bez-

płatne. 

Barbara Mańdok 
501 219 684 

basiamandok@op.pl  

Impreza główna:  
Plac pod Lipami  
(teren przy MDK  

przy głównej scenie)  
 

Warsztaty i animacje:  
Miejskie Przedszkole nr 91  

(ul. Adama 33) 
Szkoła Podstawowa nr 51 

(ul. Przyjazna 7a) 
Miejskie Przedszkole nr 61  

(ul. Karliczka 18) 
Gimnazjum nr 16  
(ul. Wojciecha 9) 

17 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

mailto:kisielagatka@gmail.com
mailto:kisielagatka@gmail.com
mailto:basiamandok@op.pl


L/20/17/2016 
 

Wymiana okotarowania sali 
widowiskowej Miejskiego 

Domu Kultury – Filia  
w Katowicach - Giszowcu 

Wymiana zużytego i będącego  

w b. złym stanie okotarowania 

sali widowiskowej Miejskiego 

Domu Kultury służącej wszystkim 

mieszkańcom od przedszkolaków 

przez młodzież i dorosłych na im-

prezy kulturalne, rekreacyjne, 

stowarzyszeniom, osobom nie-

pełnosprawnym na organizację 

spotkań i imprez integracyjnych. 

Maria Ryś 
600 426 487 

maria.rys@op.pl  

Plac Pod Lipami 1  
(budynek znajduje się  

na terenie parku  
w Katowicach – Giszowcu) 

94 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 
 

L/21/17/2016 
 

Zajęcia sportowo- 
rekreacyjne dla dzieci  
wzbogacone o zajęcia  

specjalistyczne 
 

Przeprowadzenie cyklu zajęć  

z trenerami przygotowania spe-

cjalistycznego. Zajęcia z psycho-

logiem sportowym, fizjotera-

peutą. Spotkania z dietetykiem. 

Zbigniew Kunka 
ul. Przyjazna 7a 

 SP nr 51 20 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

L/22/17/2016 
 

 „Siłownia parkowa” 

Siłownia parkowa na wolnym po-

wietrzu ma w głównej mierze słu-

żyć seniorom naszego osiedla jak 

i tym osobom, które są zaintere-

sowane sportem na świeżym po-

wietrzu. Miejsce parku jest ideal-

nym terenem z uwagi na dużą 

ilość drzew chroniących przed 

słońcem. 

Grzegorz Augustyn 
697 250 678 

augen78 
@poczta.fm  

Park Giszowiecki 
 (w bliskiej lokalizacji  

usytuowanego placu zabaw) 
283 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Bieżące utrzymanie, naprawy będą 
generowały koszty na poziomie 7 tys. 
zł w skali roku. 

 

L/23/17/2016  
 

„Iluminacje świąteczne  
Giszowca” 

Bożonarodzeniowe iluminacje 

świąteczne Giszowca wprowadzą 

miły, świąteczny nastrój. Punk-

tem centralnym iluminacji ma 

być Plac Pod Lipami, gdzie od-

bywa się Jarmark Bożonarodze-

niowy. Dodatkowe rozświetlenie 

ulic doprowadzi zwiedzających 

osiedle do zabytkowej części Gi-

szowca. 

Grzegorz Augustyn 
697 250 678 

augen78 
@poczta.fm 

Plac Pod Lipami, Gościnna,  
Mysłowicka, Kolista  
(przydrożne latarnie  
miejskie ulokowane  
w podanych ulicach) 

93 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Koszt eksploatacji i opłaty za ener-
gię elektryczną wynoszą 10 tys. zł na 
rok. 

mailto:maria.rys@op.pl
mailto:augen78@poczta.fm
mailto:augen78@poczta.fm
mailto:augen78@poczta.fm
mailto:augen78@poczta.fm


Jednostka Pomocnicza nr 18 Murcki 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

L/1/18/2016 
 

Modernizacja placu zabaw 
przy Miejskim Przedszkolu  

nr 72 w Katowicach –  
Murckach 

Modernizacja placu zabaw przy 

Miejskim Przedszkolu nr 72 w Ka-

towicach – wymiana urządzeń na 

nowe, zwiększenie ilości elemen-

tów zabawowych, rekreacyjnych, 

doposażenie w urządzenia dosto-

sowane dla małych dzieci  

w wieku od 2 do 6 lat. 

Anna Kania 
694 139 951 
aneczka7211 
@gmail.com  

ul. Bielska 1 
 Miejsce realizacji zadania  

znajduje się na terenie  
Miejskiego Przedszkola nr 72  

w Murckach, jest to ogród 
przedszkolny. 

74 927,50 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

L/2/18/2016 
 

Ustawienie stojaków na  
rowery w dzielnicy Murcki 

Ustawienie 57 stojaków na ro-

wery w 17 miejscach na terenie 

Murcek, przy obiektach typu: 

szkoły, poczta, Szpital, Rynek  

a także przy blokach mieszkal-

nych. Stojaki zapewnią możli-

wość przypięcia roweru w po-

bliżu miejsca, do którego chcemy 

dojechać. 

Tomasz Pelc 
500 674 269 

tomek 
@dlabiegaczy.pl  

1. Skwer Polskich Sprawiedli-
wych Wśród Narodów Świata 
(stojaki 2 sztuki przy ogrodze-
niu placu zabaw) 2. Róg Biel-
ska/Solskiego (stojaki 3 sztuki 
na terenie parkingu dla samo-

chodów w miejscu jednego 
miejsca dla samochodu) 3. Pl. 

Park Murckowski (stojaki 2 
sztuki w pobliżu miejsca posto-

jowego dla rowerzystów) 4. 
Park Murckowski (stojaki 2 

sztuki przy terenie dawnego lo-
dowiska) 5. Plac Jana Kaspro-
wicza 4 (stojaki 5 sztuk przy 

stopniach/schodach na rynku) 
6. Róg Mruczka/Laskowskiego 
(stojaki 2 sztuki przy kiosku) 7. 
Mruczka 5 (stojaki 2 sztuki przy 
budynku poczty) 8. Samsono-

wicza 32 (stojaki 2 sztuki na te-
renie skweru) 9. Samsonowicza 
25 stojaki 2 sztuki przy naroż-

niku budynku) 10. Skwer Nata-
lii Piekarskiej Ponety (stojaki 3 
sztuki na terenie skweru, przy 

24 200,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Szacunkowy koszt eksploatacji 
związany z utrzymaniem to 3 tys. zł. 

mailto:aneczka7211@gmail.com
mailto:aneczka7211@gmail.com
mailto:tomek@dlabiegaczy.pl
mailto:tomek@dlabiegaczy.pl


skrzyżowaniu alejek) 11. Bu-
dryka (stojaki 2 sztuki przy za-
toczce/parkingu dla samocho-
dów) 12. Strzeleckiego (stojaki 
3 sztuki przy zatoczce/parkingu 

dla samochodów) 13. Cze-
czotta (stojaki 2 sztuki przy za-
toczce/parkingu dla samocho-

dów) 14. Zubera (stojak 1 
sztuka przy skwerze/rondku na 

wjeździe w Zubera) 15. „Do-
linka” (stojaki 3 sztuki w po-
bliżu niecki d. basenu na Do-

lince) 16. Bielska 14 (stojaki 10 
sztuk w pobliżu wejścia do 

szkoły) 17. Goetla 2 (stojaki 10 
sztuk w pobliżu wejścia do 

szkoły) 
 

 

L/3/18/2016 
 

KOLOROWA I NOWOCZESNA  
BIBLIOTEKA W MURCKACH  
– aranżacja i doposażenie 
przestrzeni biblioteki na  

potrzeby dzieci  
najmłodszych, zakup  

książek i audiobooków oraz 
nowoczesnego komputera 

 

Zadanie ma na celu doposażenie 

i nowa aranżację przestrzeni bi-

blioteki na potrzeby dzieci naj-

młodszych, a ponadto zakup no-

wości książkowych i audioboo-

ków oraz komputera. Dzięki tym 

inwestycjom podniesie się atrak-

cyjność biblioteki jako miejsca 

przyjaznego rodzinie. 

Brygida  
Pyrska-Gruszka 

Miejska Biblioteka Publiczna  
Filia nr 26 

ul. Samsonowicza 27 
16 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 
 

L/4/18/2016 
 

Budowa sięgacza ulicy 
Mruczka – jezdnia i chodnik 
do posesji o numerach 30  

i 32 
 

Budowa dwukierunkowej jezdni 

wraz z chodnikiem i maksymalną 

ilością miejsc parkingowych. 

Stanisław Pyrskała  
696 583 726 

ocik1954@op.pl  

ul. Mruczka 
– rejon nr 30 i nr 32 525 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

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

 
 
 
 
 

mailto:ocik1954@op.pl


L/5/18/2016 
 

Wydanie przewodnika  
opisującego Lasy  

Murckowskie  
z miejscowościami,  
historią, ważnymi  

wydarzeniami, ludźmi  
z nimi związanymi,  

prezentujący walory  
przyrodnicze, atrakcje,  

z opisem szlaków 
 turystycznych i rowerowych 

 

Wydanie książki wpisuje się  

w promocję walorów przyrodni-

czych, rekreacyjnych, edukacyj-

nych Murcek i okolic. Będzie sta-

nowić element edukacyjny o na-

szej najbliższej okolicy ma poka-

zać co warto zobaczyć, jak i gdzie 

zaplanować spacer, czy wy-

cieczkę. 

Bartłomiej Zatorski 
bartlomiej.zatorski 

@gmail.com  

Cały obszar jednostki  
pomocniczej,  

wraz z okolicznymi 
 miejscowościami 

 

61 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Promocji 

 
• Wycena została sporządzona przez 
pracownię "Warsztaty Szkolne" Ze-
społu Szkół Poligraficzno-Mechanicz-
nych im. Armii Krajowej w Katowi-
cach na podstawie specyfikacji prze-
słanej drogą elektroniczną przez 
pana Bartłomieja Zatorskiego.   
• Przewodnik zostanie rozprowa-
dzony bezpłatnie pomiędzy: 1) Dom 
Kultury: Murcki, Giszowiec, Ko-
stuchna, Podlesie 2) Rady Jednostek 
Pomocniczych: Murcki, Giszowiec, 
Kostuchna, Podlesie 3) Filie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach 4) 
Szkoły: Gimnazja, Szkoły średnie 5) 
Lasy Państwowe Katowice 6) PTTK 7) 
Autor wniosku - p. Bartłomiej Zator-
ski 8) Wydział Promocji - UM Kato-
wice. 

 
 

L/6/18/2016 
 

Iluminacja świetlna  
– bożonarodzeniowa  

w dzielnicy Murcki (ulice: 
Bielska, Samsonowicza,  
Goetla, Baczyńskiego,  

Roberta Mruczka, Solskiego) 
 

Iluminacja bożonarodzeniowa 

dzielnicy Murcki jest bardzo ocze-

kiwana. Wykonanie tego zadania 

pozwoli na lata uświetnić i oświe-

tlić dzielnicę Murcki. Dzielnica 

nasza nie będzie odstawać od in-

nych, a mieszkańcy będą bardzo 

zadowoleni i uśmiechnięci. 

Beata Antkowiak 
664 491 413 

betka32@vp.pl  

ulice: Bielska,  
Samsonowicza, Goetla,  
Baczyńskiego, Roberta 

Mruczka, Solskiego 

66 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

  
• Szacunkowy koszt eksploatacji  
w skali roku to 10 tys.  

 

 

 

 

mailto:bartlomiej.zatorski@gmail.com
mailto:bartlomiej.zatorski@gmail.com
mailto:betka32@vp.pl


Jednostka Pomocnicza nr 19 Piotrowice - Ochojec 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

L/2/19/2016 
 

Kompleksowy remont  
boisk i bieżni przy  

Gimnazjum nr 19 im.  
Henryka Sławika  

w Katowicach wraz  
z wycinką drzew  

Wykonanie projektu remontu 

boisk. Wycinka drzew. Remont 

boisk do siatkówki, koszykówki, 

piłki nożnej i bieżni. 

Bogusław Rachwol 
609 361 139  

brachwol@op.pl   
ul. Spółdzielczości 21   508 500,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

  
• W związku z tym, że zakres zadania 
wymaga opracowania dokumentacji 
projektowej wraz z badaniami geo-
technicznymi, może wystąpić ko-
nieczność zmiany założonej techno-
logii robót. W konsekwencji wpłynie 
to znacząco na wzrost kosztów reali-
zacji zadania (np. wymiana lub uzu-
pełnienie podbudowy, wykonanie 
drenażu). 

 

L/3/19/2016 
 

Modernizacja placu zabaw 
przy ul. Poprzecznej 

Modernizacja obejmie montaż 

dwóch urządzeń (drabinka ze 

zjeżdżalnią oraz karuzeli), a także 

instalację nawierzchni bezpiecz-

nych pod huśtawką oraz urządze-

niem wielofunkcyjnym. Ko-

nieczne może być przełożenie bu-

jaka na sprężynie, ewentualnie 

przycięcie gałęzi orzecha wło-

skiego. 

Tomasz Krupa  
tomaszkrupa.pl 

@gmail.com 
 

ul. Poprzeczna  
(pomiędzy budynkami  

nr 18 i 4a) 
57 100,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 

L/4/19/2016 
 

Zlot militarny Ochojec  

Zlot militarny jest kontynuacją 

udanych imprez rekonstrukcyj-

nych w Dolinie Rzeki Ślepiotki  

w latach 2014 i 2015. Ukazać ma 

mieszkańcom dzielnic ciekawe 

wydarzenia historyczno-mili-

tarne. Przy okazji zlotu plano-

wany jest marsz/bieg terenowy 

dla amatorów joggingu. 

Tomasz Świdergał 
790 899 146 

swidergal 
@gmail.com  

Skwer ks. Waldemara  
Dekiela – zrewitalizowana do-
lina Ślepiotki pomiędzy ulicami 

Jankego, Szenwalda  
i Kościuszki  

30 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

mailto:brachwol@op.pl
mailto:tomaszkrupa.pl@gmail.com
mailto:tomaszkrupa.pl@gmail.com
mailto:swidergal@gmail.com
mailto:swidergal@gmail.com


L/5/19/2016 
 

Zakup nowych książek, 
sprzętu komputerowego 

 i konsoli do gier wraz  
sensorem Kinect dla Filii  
nr 10 Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Katowicach  

Głównym celem projektu jest za-

kup dla Filii nr 10 MBP ul. Radoc-

kiego 70a w Katowicach: 

- nowości książkowych 

- sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem 

- konsoli do gier wraz z sensorem 

Kinect. 

Teresa Krawczyk 
501 877 806 

teresakrawczyk1953 
@wp.pl  

Miejska Biblioteka Publiczna  
Filia nr 10 

 ul. Radockiego 70a  
20 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

L/6/19/2016 
 

Mobilna Galeria  
– Katowice Południe  
Plener malarski oraz  

wydanie albumu  
promującego pejzaż 
 Piotrowic i Ochojca 

Zadanie składa się z dwóch eta-

pów, pleneru malarskiego oraz 

wydania albumu prac poplenero-

wych promujących pejzaż Piotro-

wic i Ochojca. W plenerze odby-

wającym się na terenie dzielnicy, 

weźmie udział grupa malarska 

POCOIDLAKOGO działająca ak-

tywnie przy MDK Południe, której 

członkowie biorą udział 

w wystawach i są nagradzani  

w przeglądach sztuki nieprofesjo-

nalnej. Celem pleneru będzie ma-

larska wizualizacja nielicznych już 

zabytków i scalenie dosyć niejed-

nolitego miejskiego pejzażu dziel-

nicy, co w efekcie zaowocuje wy-

daniem bogato ilustrowanego al-

bumu z obrazami i zdjęciami, 

przedstawiającymi widoki tych 

dzielnic Miasta. 

Klaudia Neumann 
695 779 064 
klaudia038 

@gmail.com  

Miejski Dom Kultury  
Południe, Filia nr 1  

ul. Gen. Jankego 136  
13 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

mailto:teresakrawczyk1953@wp.pl
mailto:teresakrawczyk1953@wp.pl
mailto:klaudia038@gmail.com
mailto:klaudia038@gmail.com


L/10/19/2016 
 

Rewitalizacja i aranżacja  
terenów zielonych na  

Osiedlu Szenwalda   
i doposażenie placu zabaw 

1. Nasadzona zieleń poprawi es-

tetykę osiedla, będzie skutecznie 

hamowała negatywne skutki  

b. dużego ruchu samochodo-

wego i dymów z palenisk prywat-

nych posesji. 

2. Doposażenie placu zabaw z za-

cienieniem piaskownicy, zakoń-

czy jego modernizację. 

3. Wymiana wieży ze ślizgawką 

na bezpieczną, według obowią-

zujących przepisów. 

Krystyna Ziętak 
604 393 000 

Teren osiedla  
(bloki od nr 38e-34)  
przy ul. Szenwalda,  

położony jest wzdłuż skarpy 
Doliny Ślepiotki  

78 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Zakład Zieleni Miejskiej 

 

L/11/19/2016 
 

Modernizacja placu zabaw 
na terenie osiedla  

„Odrodzenia” 

Modernizacja istniejącego placu 

zabaw poprzez montaż nowych 

urządzeń małej architektury ta-

kich jak zestaw rekreacyjny, urzą-

dzenia zabawowe (bujaki, huś-

tawki, piaskownice itp.), urządze-

nia komunalne (ławki, kosze na 

śmieci, stoliki, ogrodzenie terenu 

placu zabaw), urządzenia spor-

towo-rekreacyjne (siłownia na 

powietrzu). 

Jolanta Dela 
Rejon ulicy  

Radockiego 198-230 450 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Zakład Zieleni Miejskiej 

 

L/12/19/2016 
 

Parkingi na osiedlu  
Odrodzenia 

Wykonanie parkingów dla miesz-

kańców osiedla Odrodzenia jak 

również dla osób korzystających  

z miejskiej biblioteki publicznej, 

przedszkoli oraz okolicznych 

punktów handlowych. 

Stanisław Kulawiak 
ul. Radockiego 60-62, 84-88, 
110, 128-140, 168-196, 198-

230 
415 800,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



L/13/19/2016  
 

„PRZYJAZNE CHODNIKI” – 
dostosowanie chodników dla 

osób niepełnosprawnych 

Wymiana nawierzchni asfaltowej 

oraz wykonanie i dostosowanie 

chodników dla osób niepełno-

sprawnych pomiędzy bankiem  

a targowiskiem. 

Agnieszka Staniec 
660 222 178 

agula1975@vp.pl 

ul. Gen. Jankego  
112, 116, 120 729 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Wydział Gospodarki Mieniem 

 
• Szacunkowy koszt eksploatacji to 
ok. 3 tys. zł na rok.  
• Szacunkowe koszty realizacji zada-
nia zgłoszone we wniosku są niedo-
szacowane o ok. 30 tys. dla remon-
tów chodnika oraz ok. 270 tys. dla re-
montu nawierzchni asfaltowej (brak 
jest uwzględnionej budowy odwod-
nienia ulicy). Ponadto wnioskodawca 
w swojej wycenie przyjął zbyt niski 
koszt wykonania do pow. wniosko-
wanej do realizacji. 

 
 

L/15/19/2016 
 

Zakup audiobooków  
i sprzętu komputerowego dla 

Miejskiej Biblioteki  
Publicznej Filii nr 9  

w Katowicach 
 

Zakup sprzętu komputerowego 

służącego do obsługi wypoży-

czalni MBP Filii nr 9. Zakup nowo-

ści wydawniczych – audioboo-

ków. 

Grażyna Krasowska 
antona50@wp.pl  

608 265 084  

Miejska Biblioteka Publiczna  
Filia nr 9 

ul. Gen. Jankego 183 
10 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

L/16/19/2016 
 

Rowerem miejskim po 
Ochojcu, Piotrowicach  

i dalej… 

Projekt zakłada kompletną bu-

dowę trzech automatycznych 

stacji rowerowych na terenie 

Ochojca i Piotrowic w ramach 

systemu wypożyczalni rowerów 

publicznych. Wynajmując rower 

na jednej stacji i oddając na dru-

giej będzie można bezpiecznie  

i szybko przemieszczać się po te-

renie Ochojca i Piotrowic, wyko-

rzystując sieć ścieżek rowero-

wych. Będzie można wykorzystać 

już istniejące stacje rowerowe 

znajdujące się w Śródmieściu lub 

innych dzielnicach Katowic by po-

ruszać się po całym mieście. 

Maria Wiktorczyk 
m_wiktorczyk 

@wp.pl  

ul. Jankego (na wysokości  
Jankego 68) naprzeciw V LO 

im. Wł. Broniewskiego,  
ul. Jankego 183 – Miejska  
Biblioteka Publiczna nr 9,  
ul. Łętowskiego 18 (przed 
Szkołą Podstawową nr 27  

im. W. Szafera) 

141 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Transportu 

 
• Koszt został zwiększony o 20 000 zł 
ze względu na konieczność wybruko-
wania dodatkowej nawierzchni dla 
stacji wypożyczalni rowerów przy  
ul. Jankego 68 tak, aby stacja po jej 
ustawieniu nie powodowała zawęże-
nia światła chodnika. 

mailto:antona50@wp.pl
mailto:m_wiktorczyk@wp.pl
mailto:m_wiktorczyk@wp.pl


 

L/20/19/2016 
 

Doświetlenie terenu  
osiedla „Odrodzenia”  

w Katowicach 

Celem zadania jest zaprojekto-

wanie nowych punktów oświe-

tleniowych w ramach istnieją-

cego oświetlenia ciągów pieszych 

lub pieszo-jezdnych na osiedlu 

„Odrodzenia” w Katowicach 

Janusz Smołka 

Skwer Michała Grajka  
ul. Radockiego 

ul. Spokojna 
ul. Łętowskiego 

335 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 

L/22/19/2016 
 

Remont ogrodzenia przy 
Miejskim Przedszkolu nr 84  

w Katowicach  

Remont ogrodzenia przy Miej-

skim Przedszkolu nr 84 w Katowi-

cach. Naprawa betonowej pod-

murówki ogrodzenia, metalo-

wych przęseł ogrodzeniowych  

i wymiana bramy wjazdowej na 

teren przedszkola wraz z wykona-

niem bramy wjazdowej awaryj-

nej. 

Iwona Flazik 
ivonn11@wp.pl 

 796 252 660 

Miejskie Przedszkole nr 84 
ul. Targowa 13 88 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 

L/23/19/2016 
 

Budowa ogólnodostępnego 
placu zabaw dla dzieci przy 

Przedszkolu nr 93  
w Piotrowicach 

Utworzenie ogólnodostępnego 

placu zabaw przy Przedszkolu nr 

93 będzie sprzyjało integracji 

dzieci oraz ich rodzin. Plac zabaw, 

usytuowany przy przedszkolu, za-

pewni dzieciom poczucie bezpie-

czeństwa i  komfortu. Różnorod-

ność aktywnego wypoczynku 

sprzyjać będzie ogólnemu rozwo-

jowi dzieci, zmotywuje rodziny 

do wyjścia z domu, uatrakcyjni in-

frastrukturę osiedla i stanie się 

ważnym miejscem spotkań ca-

łych rodzin. 

Maria Struzik 
mstruzikmp93 
@gmail.com  
 32 203 00 62   

ul. Łętowskiego 24 350 800,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

mailto:ivonn11@wp.pl
mailto:mstruzikmp93@gmail.com
mailto:mstruzikmp93@gmail.com


L/24/19/2016 
 

Miasteczko rowerowe –  
nasze marzenie, swym 

 głosem wspomagasz jego 
spełnienie 

W miasteczku rowerowym (mia-

steczku ruchu drogowego) 

młodsi mieszkańcy dzielnicy i ucz-

niowie nauczą się dbałości o bez-

pieczeństwo, kondycję i zdrowie, 

poznając przy tym zasady ruchu 

drogowego a także znaki dro-

gowe. Pajęczyna ścieżek sprawi, 

że każdy miłośnik jazdy na rowe-

rze będzie mógł w bezpiecznych, 

kontrolowanych warunkach po-

czuć się jak uczestnik ruchu dro-

gowego! 

Jolanta Hołubowska 
jolantaholubowska 

@onet.pl  

ul. Łętowskiego 18, teren 
Szkoły Podstawowej nr 27  

im. W. Szafera (przede wszyst-
kim obszar na południe od bo-
isk ze sztuczną nawierzchnią:  

boisko asfaltowe wraz z pobli-
skim terenem zielonym i cią-

gami komunikacyjnymi na tere-
nie szkoły 

60 500,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

Jednostka Pomocnicza nr 20 Zarzecze 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

L/1/20/2016 
 

Dzieci i młodzież  
z Zarzecza  

– Poznajmy się! c.d.  

Zadanie w ramach budżetu oby-

watelskiego Katowice w 2017 

roku „Dzieci i młodzież z Zarzecza 

– Poznajmy się c.d.” stanowi kon-

tynuację rozpoczętych w ramach 

BO2016 bezpłatnych zajęć inte-

gracyjnych dla młodego pokole-

nia dzielnicy Zarzecze. Wśród 

proponowanych zajęć znajdują 

się zajęcia: artystyczne i pla-

styczne, sportowe, muzyczne 

oraz koncerty, spotkania tea-

tralne i czytelnicze, seanse fil-

mowe, warsztaty kulinarne, bal 

karnawałowy, czy spotkania z cie-

kawymi ludźmi. Zaznaczyć na-

leży, iż nadrzędną wartością or-

Tomasz Sobol 
tomasz.sobol 

@wp.pl  
agnieszka.ka@wp.pl  

MDK „Południe”  
filia nr 3  

w Zarzeczu, ul. P. Stellera 4  
34 600,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

mailto:jolantaholubowska@onet.pl
mailto:jolantaholubowska@onet.pl
mailto:tomasz.sobol@wp.pl
mailto:tomasz.sobol@wp.pl
mailto:agnieszka.ka@wp.pl


ganizowanych zajęć ma być inte-

gracja dzieci z Zarzecza, które bez 

wspólnych placówek typu przed-

szkole, szkoła prawie w ogóle się 

nie znają. 

 

L/2/20/2016 
 

Szeroko pojęte działania na 
rzecz integracji środowisk 

przeznaczone dla młodzieży  
i mieszkańców dzielnicy  

Zarzecze w tym emerytów, 
rencistów i gospodynie  

domowe  

Zajęcia w ramach bezpłatnego 

projektu „Dobrze się spotkać” ad-

resowane są dla młodzieży star-

szej i osób dorosłych ze szczegól-

nym uwzględnieniem emerytów i 

rencistów. Celem projektu jest 

integracja szeroko pojętego śro-

dowiska, wymiana doświadczeń, 

umiejętności i wiedzy. Zaplano-

wano cykl spotkań o różnorodnej 

tematyce dostosowanej do po-

trzeb i wieku uczestników obej-

mującej warsztaty twórczości, rę-

kodzieła, kulinarne w tym kuchni 

śląskiej, zajęcia sportowe, gry to-

warzyskie, spotkania z fachow-

cami, ciekawymi ludźmi i pasjo-

natami. 

Gabriela Przyłucka 
gabrielap 

@poczta.onet.pl  

Miejski Dom Kultury  
Zarzecze, ul. P. Stellera 4 43 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 
 

L/3/20/2016 
 

Montaż sygnalizacji  
świetlnej na przejściu dla 

pieszych w rejonie  
skrzyżowania ulicy Grota- 

Roweckiego z ulicą Kopaniny 
Lewe 

 

Poprawa bezpieczeństwa pie-

szych oraz spowolnienie ruchu 

samochodów na ulicy Grota-Ro-

weckiego w rejonie skrzyżowania 

z ulicą Kopaniny Lewe. 

Marta Prokop-Rak 
607 507 055 

rakmarta@interia.pl  

ul. Grota-Roweckiego na wyso-
kości wylotu z ul. Kopaniny 

Lewe (przejście dla pieszych,  
w pobliżu gabinetu  
weterynaryjnego) 

286 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

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

 

mailto:gabrielap@poczta.onet.pl
mailto:gabrielap@poczta.onet.pl
mailto:rakmarta@interia.pl


 

L/4/20/2016 
 

Budowa chodnika w pasie 
drogi – ul. Gen. Grota- 

Roweckiego w celu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych na 
odcinku: od skrzyżowania  
z ulicą Kopaniny Lewe do  

przystanku autobusowego 
„Zarzecze Węgorzy”  
w kierunku Katowic 

 

Poprawa bezpieczeństwa pie-

szych, w szczególności osób ko-

rzystających z komunikacji miej-

skiej zmuszonych do dojścia i po-

wrotu z przystanku autobuso-

wego Katowice – Zarzecze Węgo-

rzy w stronę Katowic. 

Agnieszka  
Mularczyk 

506 347 480 
agamularczyk 

@wp.pl  

ul. Grota-Roweckiego od wyso-
kości ul. Kopaniny Lewe do 
przystanku autobusowego  

Zarzecze – Węgorzy w kierunku 
Katowice 

49 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Wnioskodawca przyjął zbyt niski 
koszt realizacji zadania oraz nie 
uwzględnił braku odwodnienia. 

 
 

L/5/20/2016 
 

Wykonanie nawierzchni  
asfaltowej na odcinku drogi 

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

Wykonanie nawierzchni asfalto-

wej na odcinku drogi ul. Kanało-

wej – boczna (od nr 30 do 32b). 

Joanna  
Pruchniewska 

joanna.pruchniew-
ska@katowice.eu  

ul. Kanałowa (boczna)  
od nr domów 30 do 30i  
(po jednej stronie ulicy)  
do 32-32b (po drugiej  

stronie ulicy) 

325 200,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Szacunkowy koszt eksploatacji to 
ok 5 tys. zł na rok.  

 

L/6/20/2016  
 

„Z kijkami po zdrowie” 

AKTYWNY WYPOCZYNEK – Nor-

dic Walking – Marsz z kijkami, po-

zytywnie wpływa na nasze ciało 

i psychikę, jedna z form ruchu, 

prosta i niedroga, łatwość i bez-

pieczeństwo spaceru z kijami 

umożliwiają uczestnictwo osób w 

różnym wieku i różnej kondycji fi-

zycznej. Jest formą aktywnego 

spędzania czasu na łonie natury. 

Nordic Walking możemy upra-

wiać w każdym klimacie, w do-

wolnym terenie, na wszystkich 

nawierzchniach przez cały rok. 

Maria Czenczek 
533 530 277 

maria.czenczek 
@outlook.com  

MDK Południe, Filia nr 3,  
ul. P. Stellera 4  

(Zajęcia odbywać się będą  
w dwóch lokalizacjach: MDK 

Południe oraz w pobliskich te-
renach leśnych 

 i rekreacyjnych) 

24 800,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

 

mailto:agamularczyk@wp.pl
mailto:agamularczyk@wp.pl
mailto:joanna.pruchniewska@katowice.eu
mailto:joanna.pruchniewska@katowice.eu
mailto:maria.czenczek@outlook.com
mailto:maria.czenczek@outlook.com


Jednostka Pomocnicza nr 21 Kostuchna 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

 

L/1/21/2016 
 

Multimedialna i nowoczesna 
szkoła. Doposażenie klas  
lekcyjnych w nowoczesne 

meble i sprzęt multimedialny 
w formie systemu  

komputerowych stanowisk 
typu terminal, tablic  

interaktywnych i sprzęt ICT. 
 

Multimedialna i nowoczesna 

szkoła na miarę XXI wieku. Dopo-

sażenie klas lekcyjnych w nowo-

czesne meble i sprzęt multime-

dialny w formie systemu kompu-

terowych stanowisk typu termi-

nal, tablic interaktywnych  

i sprzętu ICT. 

Danuta Dziubała 
798 294 399 

Szkoła Podstawowa nr 29  
im. Żwirki i Wigury  

ul. Kazimierza Lepszego 2 
168 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 
 

L/2/21/2016 
 

Zakup tablicy interaktywnej  
i dwóch komputerów  

stacjonarnych do MBP F. 27 
 

Zakup tablicy interaktywnej  

i dwóch komputerów stacjonar-

nych w celu doposażenia i spraw-

niejszego funkcjonowania biblio-

teki. 

Beata Słowińska 
504 439 390 

beata75 
@gmail.com  

MBP Filia 27 
ul. Szarych Szeregów 62 20 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

L/3/21/2016 
 

Bezpieczne Południe Katowic 
- Zakup profesjonalnego 
sprzętu ratowniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kostuchnie w Katowicach 

Zakup specjalistycznego sprzętu 

dla strażaków Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kostuchnie w Katowi-

cach, który pomoże w szybkim 

reagowaniu podczas interwencji 

w dzielnicy Kostuchna oraz jej 

okolicach. Nowy sprzęt znacząco 

poprawi bezpieczeństwo miesz-

kańców południowych dzielnic 

Katowic. Nasze motto to: „Życie 

to dar wielki, ratujmy je na spo-

sób wszelki”. 

Tomasz Kaźmierczak 
723 200 888  

kazmiet@op.pl  

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Kostuchnie 

ul. Szarych Szeregów 62 
65 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział 

Zarządzania Kryzysowego 
 
• Roczny koszt eksploatacji  
1 000,00 zł. 

 

mailto:beata75@gmail.com
mailto:beata75@gmail.com
mailto:kazmiet@op.pl


L/4/21/2016 
 

Spotkania integracyjne: 
„Śląsk – tu mieszkam, chcę 

go lepiej poznać i zrozumieć” 

Program adresowany jest do 

wszystkich mieszkańców dziel-

nicy (m.in. młodzieży, emery-

tów), chętnych do wspólnego ak-

tywnego spędzania czasu. Ma na 

celu poznanie i zrozumienie re-

gionu, w tym historii, tradycji, ar-

chitektury, zabytków przemysło-

wych i przyrody. Uczestnictwo  

w działaniach regionalnych (wy-

cieczki, projekcje filmów, kon-

certy, spotkania z ciekawymi 

ludźmi itp.) ma na celu integro-

wanie społeczeństwa dzielnicy 

poprzez tworzenie więzi emocjo-

nalnych mieszkańców z dziedzic-

twem własnego regionu. 

Barbara Chudy 
 bchudy@onet.pl  

Miejski Dom Kultury  
„Południe” 

ul. T. B. Żeleńskiego 83 
25 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

 
L/5/21/2016 

 
Poprawa infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej  
w dzielnicy Kostuchna:  

doposażenie placu  
zabaw Miejskiego  

Przedszkola nr 42 wraz  
z wymianą ogrodzenia 

przy ulicy  
Boya-Żeleńskiego 

 

Zadanie obejmuje modernizację 

placu zabaw w Miejskim Przed-

szkolu nr 42 przy ulicy Boya-Że-

leńskiego oraz udostępnienie go 

dla wszystkich mieszkańców  

w godzinach od 16:00 do 20:00  

w dni powszednie oraz week-

endy.  

Anna Szymańska ul. Boya-Żeleńskiego  150 000,00 zł  

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Rozwoju Miasta 

 
• Pierwotnie zadanie obejmowało 
również realizację Skate Parku – 
część wykreślona przez Wniosko-
dawcę. 

 

mailto:bchudy@onet.pl


L/6/21/2016  
 

„Zielona Kostuchna –  
warsztaty ekologiczno- 
kreatywne dla dzieci” 

Warsztaty ekologiczno-krea-

tywne, które poprzez zabawę  

i własną twórczość przybliżą dzie-

ciom i dorosłym ideologię działań 

ekologicznych. Na każdych zaję-

ciach będziemy tworzyć zabawki 

oraz przedmioty domowego 

użytku z recyklingu, które potem 

każdy uczestnik zajęć zabierze ze 

sobą do domu. Robienie „czegoś 

z niczego” oprócz nauki o ekologii 

pozwoli także wzbogacić krea-

tywność i zdolności manualne 

oraz cieszyć się z własnoręcznie 

wykonanego drobiazgu. 

Dorota Fuchs 
533 201 246 

dorota.fuchs@wp.pl  

Miejski Dom Kultury  
„Południe” 

ul. T.B. Żeleńskiego 83 
20 650,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

L/7/21/2016 
 

Organizacja imprezy  
kulturalno-rozrywkowej  

„Dni Kostuchny 2017” 

Dni Kostuchny to impreza kultu-

ralno-rozrywkowa zakorzeniona 

już w historii naszej dzielnicy. Dy-

namicznie rozwijająca się Ko-

stuchna zasługuje na święto, 

które da okazję integracji jej 

mieszkańców. Te święto to także 

okazja by, nie tylko mieszkańcom 

Kostuchny, zaprezentować ze-

społy muzyczne czy też kabarety, 

o ugruntowanej pozycji na pol-

skim rynku scenicznym. 

Marek Baron 
502 078 482 

marek_baron 
@o2.pl  

Stadion „UKS MK Górnik”, 
 ul. T.B. Żeleńskiego 96c  107 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury  

Miejski Dom Kultury „Południe” 

 
• W przypadku występów artystycz-
nych na kwotę 83 000 zł należy doli-
czyć: 8 300 zł opłatę ZAiKS, zada-
szona scena + oświetlenie + nagło-
śnienie i energia ok. 6 000 zł, obsługa 
konferansjera 1 000 zł, ochrona ok. 
5h 1 500 zł, obsługa energetyczna ok. 
200 zł. Łącznie koszt wzrasta o ok. 17 
000 zł, przy założeniu, że wystąpią 
zaproponowani wykonawcy w zapro-
ponowanych cenach. 

 
 

L/8/21/2016 
 

Urządzenie harcówki  
letniej wraz z kręgiem  
ogniskowym (altana)  

i wyposażeniem dla dzieci  
i młodzieży z Kostuchny 

 

Projekt ma na celu zorganizowa-

nie dla harcerzy miejsca – po-

mieszczenia, w którym w okresie 

poza zimowym przeprowadzaliby 

zbiórki i przechowywali sprzęt. 

Piotr Kasprowski 
512 789 314 

ul. Wantuły 11 55 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

mailto:dorota.fuchs@wp.pl
mailto:marek_baron@o2.pl
mailto:marek_baron@o2.pl


 

L/9/21/2016 
 

Motywacja młodzieży  
gimnazjalnej do  
programowych  

i pozaprogramowych  
działań edukacyjnych na  
nowoczesnych nośnikach  
informatycznych poprzez  

zakup tablicy multimedialnej  
z oprzyrządowaniem 

 

Projekt ma na celu uaktywnienie 

części młodzieży, umożliwienie 

jej poszerzania wiedzy podczas 

lekcji oraz kółek zainteresowań  

z wykorzystaniem atrakcyjnej dla 

młodego pokolenia formy. 

Magdalena Misiak 
608 492 201  

magdaprzemek 
@vp.pl  

Gimnazjum nr 18  
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. J. Nowary w Katowicach  

ul. Wantuły 11 

25 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 
 

L/10/21/2016 
 

Organizacja rodzinnych  
turniejów sportowych dla 
społeczności lokalnej oraz  

zakup sprzętu rekreacyjno-
sportowego  

 

Projekt ma na celu aktywizowa-

nie społeczności lokalnej poprzez 

udział w imprezach sportowych. 

Dodatkowo służyłby propagowa-

niu aktywności fizycznej we 

wszystkich grupach wiekowych. 

Ewa Ciesielska 
 e.ciesielska 

@poczta.onet.pl 
 510 532 074 

ul. Wantuły 11  
(Gimnazjum nr 18  

z Oddziałami Integracyjnymi 
im. J. Nowary w Katowicach) 

15 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 

 

Jednostka Pomocnicza nr 22 Podlesie 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 
Zweryfikowany 
koszt realizacji 

zadania 
Uwagi 

L/1/22/2016 
 

Klub Podróżnika „RAJZA” 
przy MDK Południe  

w Katowicach, Filia nr 4  
w Podlesiu 

Klub Podróżnika „RAJZA” przy 

MDK Południe w Katowicach, Fi-

lia nr 4 w Podlesiu ma na celu 

skupiać miłośników podróży  

w różnym wieku, którzy chcą po-

dzielić się swoimi wrażeniami  

z prywatnych podróży, a również 

uczestniczyć w spotkaniach klu-

bowiczów na które są zapraszani 

znani podróżnicy i pasjonaci wy-

Beata Kliś 
733 694 603 

bklis@poludnie.biz  

Miejski Dom Kultury  
Filia nr 4 w Podlesiu 

ul. Sołtysia 25 
42 600,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

mailto:magdaprzemek@vp.pl
mailto:magdaprzemek@vp.pl
mailto:e.ciesielska@poczta.onet.pl
mailto:e.ciesielska@poczta.onet.pl
mailto:bklis@poludnie.biz


jazdów krajowych i zagranicz-

nych. Spotkaniom towarzyszyć 

będą różne atrakcje: koncerty 

muzyczne, wieczory kulinarne, 

pokazy tańca, wystawy foto, 

warsztaty artystyczne. 

 

L/2/22/2016 
 

Spotkania Koła  
Miłośników Godki  

i Pieśni Śląskiej 

Celem projektu jest kultywowa-

nie elementów tożsamości lokal-

nej: języka, pieśni, strojów, ob-

rzędów i zwyczajów występują-

cych na terenie dzielnicy Podle-

sie. W ramach projektu odbywać 

się będą comiesięczne spotkania 

Koła Miłośników Godki i Pieśni 

Śląskiej, które gromadzi ludzi za-

interesowanych zbieraniem  

i przekazywaniem wiedzy o lokal-

nych tradycjach i zwyczajach oraz 

wspólne śpiewanie pieśni ślą-

skich. Głównym elementem jest 

godanie i śpiywanie po śląsku. 

Lidia Gielniewska 
(32) 206 61 19 li-
dia.gielniewska 

@gmail.com  

Miejski Dom Kultury  
„Południe” Filia Podlesie 

 ul. Sołtysia 25 
35 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

 

L/3/22/2016 
 

Zakup wyposażenia sal  
dla Miejskiego Przedszkola 

nr 71 

Zakup wyposażenia do sal, w któ-

rych przebywają dzieci w Miej-

skim Przedszkolu nr 71 w Katowi-

cach: stolików i krzesełek dla 

dzieci, regałów na pomoce dy-

daktyczne i zabawki, wykładzin 

dywanowych i dywanów do sal, 

pomocy dydaktycznych, wyposa-

żenia kącików zabaw oraz prze-

nośnego zestawu nagłaśniają-

cego. 

Katarzyna  
Szojda-Syrek 

kasia_mariusz_syrek 
@poczta.onet.pl    

Miejskie Przedszkole nr 71  
ul. Michałowskiego 3 40 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 
 
 

mailto:lidia.gielniewska@gmail.com
mailto:lidia.gielniewska@gmail.com
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L/4/22/2016 
 

Budowa sygnalizacji dla  
pieszych w rejonie  

skrzyżowania ulic Armii  
Krajowej i Chryzantem  

 

Budowa sygnalizacji świetlnej na 

przejściu dla pieszych przy ulicy 

Armii Krajowej i Chryzantem 

Ireneusz Strzelczyk 
irek77 

@poczta.onet.pl 
 695 309 422  

Sygnalizacja świetlna przy 
przejściu dla pieszych na ulicy 

Armii Krajowej w rejonie  
skrzyżowania  

z ulicą Chryzantem 

290 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Utrzymanie sygnalizacji wraz z zasi-
laniem wynosi ok 15 tys. zł na rok. 

 

L/7/22/2016  
 

„Z kijkami nam po drodze” 

AKTYWNY WYPOCZYNEK – Nor-

dic Walking – Marsz z kijkami nie 

tylko pozytywnie wpływa na na-

sze ciało, lecz także na psychikę. 

Jest formą aktywnego spędzania 

czasu na łonie natury w gronie 

mieszkańców chcących wspólnie 

spędzić czas, umożliwiającą 

uczestnictwo osób w każdym 

wieku i różnej kondycji fizycznej. 

Nordic Walking możemy upra-

wiać w każdym klimacie, w do-

wolnym terenie, na wszystkich 

nawierzchniach przez cały rok. 

Beata Bala 
510 033 448 
beata.bala11 
@gmail.com  

MDK Południe  
ul. Sołtysia 25  

(zajęcia odbywać się będą  
w dwóch lokalizacjach:  

MDK Południe – spotkania, 
prelekcje, zajęcia informacyjne 

oraz w terenie – okoliczne  
tereny leśne oraz rekreacyjne) 

24 800,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 
 

L/9/22/2016 
 

Zakup nowych książek,  
Audiobooków 

i 2 komputerów dla Filii  
nr 28 Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Katowicach,  

ul. Uniczowska 36 
 

Zakup nowych książek, audiobo-

oków i 2 komputerów dla Filii nr 

28 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach przy ul. Uniczow-

skiej 36 pozwoli na kontynuację 

prowadzonej działalności na po-

ziomie dużego wojewódzkiego 

miasta. 

Barbara Róg-Ryszka 
ryszbar@interia.pl   

ul. Uniczowska 36 20 000,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 

 

L/11/22/2016 
 

Festyn integracyjny  
– Dni Podlesia 

Festyn Integracyjny – Dni Podle-

sia. Projekt zakłada promocję ak-

tywnego uczestnictwa mieszkań-

ców w imprezie kulturalno-

oświatowej. Integracja społecz-

ności lokalnej w naszej dzielnicy 

poprzez zabawę i naukę. 

Beata Bala 
510 033 448 
beata.bala11 
@gmail.com  

MOSIR, Katowice Południe 
Dzielnica Podlesie 

ul. Sołtysia 
50 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 
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L/13/22/2016 
 

Inteligentna Szkoła  
– Lepszy start! 

Szachowe tradycje w Podlesiu li-

czą już 55 lat. Wychowankowie 

oraz uczniowie szkoły w Podlesiu 

od wielu lat są czołowymi szachi-

stami województwa, a także od-

noszą sukcesy na arenie ogólno-

polskiej. Dzięki nowoczesnym 

technologiom mamy możliwość 

stworzenia profesjonalnej sali 

treningowej, a także promocję 

Miasta i dzielnicy Podlesie pod-

czas organizowania turniejów 

szachowych w Podlesiu. 

Łukasz Brożek 
 brozeklukasz 
@gmail.com   

Szkoła Podstawowa nr 21  
im. Karola Miarki 

ul. Malczewskiego 1 
37 600,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 

L/14/22/2016  
 

„PO NASZEMU”  
– Podtrzymywanie tradycji 
regionalnych, wzmocnienie 
więzi międzypokoleniowej 

Kultywowanie tradycji Śląskiej, 

zaangażowanie w umacnianiu 

tożsamości regionalnej na Gór-

nym Śląsku, popularyzowanie 

„Śląskiej Godki”, zwyczajów, ob-

rzędów, uroczystych ceremonii 

wśród dzieci, młodzieży oraz do-

rosłych mieszkańców naszej 

Dzielnicy. Potrzeba tradycji jest 

bliska ludziom, jest świadectwem 

ciągłości tradycji, świadomości 

regionalnej i narodowej. Ich 

wspólne przeżywanie daje odpo-

czynek, jest źródłem radości, za-

bawy, przerywnikiem w mono-

tonnej codzienności, przypomina 

też o takich wartościach jak: 

dom, rodzina, wspólny światopo-

gląd i obyczaje.   

Krystyna Nicińska 
(32) 252 90 79 
782 328 538  

MDK Południe  
– Katowice Sołtysia 

Izba Regionalna Zespołu  
„Podlesianki”  

ul. Uniczowska 36 

19 410,00 zł 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Kultury 
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