POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE PROJEKTY LOKALNE
Jednostka Pomocnicza nr 1 Śródmieście
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Zakup nowości wydawniczych w tym literatury fantastyczno-naBiblioteka? Jestem na TAK! ukowej - dla Filii nr 30 Miejskiej
Zakup nowości wydawni- Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Rybnickiej 11. Zakup
czych dla Filii nr 30 Miejskiej
książek znacząco wzbogaci ofertę
Biblioteki Publicznej w Kato- biblioteki i spełni oczekiwania
wicach przy ul. Rybnickiej 11 czytelników.

Wnioskodawca

Lokalizacja

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Monika Skowron
bodlabiblioteki@
gmail.com

Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Katowicach przy
ul. Rybnickiej 11

15 000,00 zł

Uwagi

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/1/1/2017

L/2/1/2017
Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców poprzez instalację trzech punktów kamerowych KISMiA
w obrębie ulicy Drzymały,

1.Dedykowany słup, skrzyżoObjęcie monitoringiem miejskim
wanie ulic Drzymały
KISMiA ul. Drzymały wraz z fragi Żwirki i Wigury, narożnik obok
mentem ulic PCK, Stalmacha oraz
Bartosz Danowskikamienicy przy Drzymały 16.
Żwirki i Wigury. Celem zadania
2.Budynek przy ul. PCK 4 Ździebło
jest poprawa bezpieczeństwa
ściana od ul. Drzymały
mieszkańców w tej części śród- bartek@danowski.pl
przy granicy z budynkiem
mieścia oraz zapobieganie dewaDrzymały 22.
stacji mienia komunalnego.
3. Budynek przy ul. Drzymały 8.

300 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Szacunkowy, roczny koszt utrzymania określono na 15 tys. zł (5 tys. za
każdy punkt kamerowy).

Stalmacha, PCK i Żwirki
i Wigury

Zakup nowości wydawniczych dla
Filii nr 4, Miejskiej Biblioteki PuL/3/1/2017
blicznej w Katowicach, przy ul.
Poniatowskiego 14. Zakup wzboZakup nowości wydawnigaci ofertę filii, która pozwoli
czych dla Filii nr 4 Miejskiej mieszkańcom w pobliżu swojego
Biblioteki Publicznej w Kato- domu na korzystanie z większej
wicach, przy ul. Poniatow- liczby nowych, interesujących,
skiego 14
reprezentujących zróżnicowane
upodobania tytułów.
Dofinansowanie Biblioteki - Filii
L/4/1/2017
nr 1 z Oddziałem Książki Mówionej przy ulicy Ligonia 7. Zakup noBiblioteka zawsze po drodze wości wydawniczych (książek, au- filia nr 1 Miejskiej Biblioteki diobooków), wyposażenia Filii,
Publicznej przy ul. Ligonia 7 sprzętu komputerowego.

Urszula Węgrzyk

MBP Filia 4,
ul. Poniatowskiego 14

10 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Ingeborga GreinerOtręba
bodlabiblioteki@
gmail.com

MBP Filia nr 1 z oddziałami
książki mówionej, ul. Ligonia 7
Katowice

18 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Katarzyna
Błaszczyńska
kat.blaszczynska@
gmail.com

ul. Młyńska 5

20 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Barbara Kubiak
tel. 601 474 787

Teren szkolny
I Liceum Ogólnokształcącego
ul. Sienkiewicza 74

L/5/1/2017
"Kto czyta książki, żyje dwa
Zakup książek ma poprawić dorazy" Umberto Eco
stęp czytelników do nowości wyZakup nowości wydawni- dawniczych.
czych, zarówno
w wersji papierowej jak i do
słuchania, tzw. audiobooków
Stworzenie boiska wielofunkcyjnego na terenie I LO im. Mikołaja
L/7/1/2017
Kopernika. Boisko ma dawać
możliwość uprawiania dyscyplin:
Boisko wielofunkcyjne dla koszykówka, piłka ręczna, piłka
I Liceum Ogólnokształcącego nożna. Z boiska będą mogli korzyim. Mikołaja Kopernika
stać uczniowie oraz po godzinach
pracy szkoły mieszkańcy Katowic.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

385 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na poziomie 2 tys. zł.

Modernizacja i przebudowa istniejącego przy Szkole Podstawowej nr 37 placu sportowego
w nowoczesne i funkcjonalne
centrum rekreacyjno-sportowe
dostępne dla całej społeczności
lokalnej. Projekt ma na celu podL/8/1/2017
niesienie standardów prowadzeDzielnicowe centrum rekrea- nia szkolnych i pozaszkolnych zacyjno-sportowe przy SP 37 jęć sportowych dla dzieci i młodzieży, a także wykreowanie
przyjaznej przestrzeni publicznej
dla wszystkich aktywnych mieszkańców, którzy chcą skorzystać
z infrastruktury sportowej.
Stacja wypożyczania rowerów
włączona do systemu miejskiego,
zlokalizowana w rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja z Placem WolnoL/10/1/2017
ści w Katowicach. Celem zadania
jest poprawa jakości życia mieszStacja wypożyczania
kańców poprzez powiększenie
rowerów przy Placu
sieci wypożyczalni rowerów miejWolności
skich, które są tanim, szybkim,
ekologicznym i prozdrowotnym
środkiem transportu.
W śródmieściu istnieje szereg
miejsc zielonych, które dzięki zagospodarowaniu będą lepiej służyły okolicznym i przebywającym
na nich mieszkańcom. Miejsca
wybrane do zagospodarowania
to: zielony skwer przy ul. Barbary
L/12/1/2017
/ Skalnej/ Głowackiego, Plac
Rostka, zielona przestrzeń mięZielone Śródmieście
dzy budynkami przy ul. Gawliny/
Lisieckiego,
zielona
skarpa
i podwórze przy ul. Szeligiewicza
10 i kolejne, zieleniec na skarpie
na rogu ul. Raciborskiej i Adamskiego.

Mariusz Jankowski
667 702 669
m.j.t.jankowski@
gmail.com

ul. Lompy 17. teren szkolnego
placu rekreacyjno-sportowego
pomiędzy Szkołą Podstawową
nr 37 im. ks. J. Twardowskiego
i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika
w kwartale ul. Józefa Lompy
i ul. Henryka Sienkiewicza, ul.
Powstańców i al. Górnośląskiej

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

350 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na poziomie 15 800 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Transportu
Kalina
Mróz-Mendala
budzetkatowice@
gmail.com

Rejon skrzyżowania ul. 3 Maja
i Placu Wolności

Adam Skowron
502 283 822
skowronpr@
gmail.com

ul. Barbary 16a: zielony skwer
pomiędzy kamienicami Barbary, Skalna, Głowackiego.
Ostatnie podwórze przed
ogródkami działkowymi.
Ul. Szeligiewicza: skarpa przy
podwórzu budynku ul. Szeligiewicza 10. Ul. Gawliny: zielony
skwer pomiędzy kwartałem
budynków ul. Gawliny i Lisieckiego. Plac Rostka. Ul. Raciborska, róg Adamskiego: zielona
skarpa na rogu ulic Raciborskiej
i Adamskiego.

41 000,00 zł

Szczegółowa lokalizacja będzie wynikać z niezbędnych uzgodnień uzyskanych na etapie wdrożenia.
Lokalizacja została określona na rejon skrzyżowania ul. 3 Maja z Placem
Wolności.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

400 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na poziomie 15 tys. zł.

Jednostka Pomocnicza nr 2 Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Remont sufitu sali gimnastycznej
oraz wymiana grzejników. Montaż siatek ochronnych na sufit
Sala gimnastyczna Szkoły
Modernizacja oraz doposażei ściany, regulowanych tablic do
Podstawowej nr 11
nie sali gimnastycznej Szkoły koszykówki oraz bramek natyn- Krystyna Stec-Żmija z Oddziałami Integracyjnymi
p.bednarz@onet.pl
Podstawowej nr 11
kowych do piłki ręcznej /nożnej.
im. Tadeusza Kościuszki
z Oddziałami Integracyjnymi Doposażenie w przyrządy i przyw Katowicach, ul. Nasypowa 16
im. Tadeusza Kościuszki
bory sportowe m.in.: drabinki, ław Katowicach
weczki gimnastyczne, materace.

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi

103 800,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

400 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

499 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

L/2/2/2017

L/3/2/2017
Modernizacja placu zabaw
i boisk sportowych,
poszerzenie monitoringu

Modernizacja placu zabaw oraz
boisk sportowych oraz ich doposażenie i poszerzenie monitoringu.

Celem projektu jest wymiana nawierzchni istniejącego boiska do
piłki nożnej przy Szkole PodstaModernizacja boiska do piłki
wowej nr 5 na nową nawierzchnożnej przy Szkole
nię z trawy syntetycznej lub hyPodstawowej nr 5
brydowej. Dodatkowo celem jest
im. Dziewięciu Górników
poszerzenie infrastruktury towaz Wujka w Katowicach
rzyszącej.

Elżbieta Pająk
784 071 049

L/4/2/2017

Budowa 6 automatycznych wypożyczalni miejskich w Brynowie,
Załęskiej Hałdzie i Starej Ligocie.
L/5/2/2017
Realizacja projektu przyczyni się
Rower Miejski dla Brynowa, do wypromowania roweru jako
Załęskiej Hałdy i Starej Ligoty środka transportu, który może
służyć nie tylko do rekreacji.

Szymon Kępczyński
515 718 001
szymon.kepczynski
@gmail.com

Szczepan Witaszek
512 375 575

Plac zabaw oraz boiska
znajdują się przy Szkole
Podstawowej nr 5, ul. Gallusa 5
ul. Gallusa 5 boisko
usytuowane na terenie Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka
w pobliżu ulicy Mikołowskiej,
w bezpiecznej odległości od
drogi, w bezpośrednim
sąsiedztwie ZSTiO nr 2
1. ul. Załęska Hałda przy placu
zabaw. 2. ul. Hetmańska przy
poczcie. 3. ul. Załęska w okolicy
przystanku autobusowego. 4.
ul. Mikołowska - skrzyżowanie
z ul. Wincentego Pola. 5. ul.
Grzyśki 19a przy bibliotece. 6.
ul. Kossak - Szczuckiej przy
skrzyżowaniu z ul. Rolną.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Transportu

264 000,00 zł

Szczegółowa lokalizacja będzie wynikać z niezbędnych uzgodnień uzyskanych na etapie wdrażania projektu.

L/6/2/2017
Nowości wydawnicze oraz
projektor dla Filii nr 32
Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ulicy
Grzyśki 19a

L/7/2/2017
Oświetlenie ul. Wrębowej
(od 1 do 17)

L/8/2/2017

Nowości wydawnicze (książki
i audiobooki) oraz projektor.

Wykonanie oświetlenia na ulicy
Przemysław Pietrzyk
Wrębowej. Latarnie energooszprzemas48@op.pl
czędne typu LED.

Przebudowa ulicy Przodowników Przemysław Pietrzyk

(od nr 10 do 80).
Przebudowa ulicy
Przodowników (od 10 do 80)

L/9/2/2017
Przebudowa ulicy
Kombajnistów (od 25 do 41)

L/11/2/2017
Remont chodników przy
ulicy Dziewięciu z Wujka
2-2d

L/12/2/2017
Remont i budowa nowych
chodników oraz
wybudowanie nowych
miejsc postojowych przy

Teresa Mróz

Przebudowa ulicy Kombajnistów
(od nr 25 do 41).

Remont zniszczonych chodników
przy ulicy Dziewięciu z Wujka,
z których korzystają mieszkańcy
dzielnicy, którzy chcą dostać się
w rejon przystanków autobusowych oraz okolicznych osiedli
mieszkaniowych przy ulicach Gallusa, Ligockiej czy Dziewięciu
z Wujka.
Prosimy o remonty chodników nigdy wcześniej nieremontowanych i/lub budowę nowych chodników w miejscach przez mieszkańców użytkowanych - uczęszczanych. Prosimy również o poparcie nas celem wybudowania

przemas48@op.pl

ul. Grzyśki 19a

20 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

ul. Wrębowa - oświetlenie
od nr 1 do nr 17

64 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Przodowników (od nr 10
do 80)

Przemysław Pietrzyk
przemas48@op.pl

ul. Kombajnistów (od nr 25
do 41)

Adrian Kowalski
adrian.katowice@
gmail.com

Chodniki mają wspólny początek przy ulicy Dziewięciu
z Wujka. Następnie chodniki
prowadzą (po liniach prostych)
w kierunku przejść między
budynkami 2 i 2a oraz 2b i 2c

Norbert Gawlik
505 705 490

ul. Wincentego Pola 9, 13, 14,
21d | ul. Nasypowa 16 |
ul. Orkana 15d, 17c, 19d |
ul. Orkana 4, 6, 8, 15, 17 |
ul. Rolna 21, 63 | ul. Grzyśki 2,
14, 19a, 19 | ul. Filarowa 49 |

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

570 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji wyniesie 56 tys. zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

448 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 44 tys. zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

53 625,00 zł
Roczny koszt eksploatacji wynosi
6 685 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

649 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 9 940 zł.

ulicy W. Pola i w rejonie ulicy nowych miejsc postojowych, tak
by mieszkańcy więcej nie musieli
Rolnej

ul. Adwentowicza 17 |
ul. Gołby 4-4b-ul. Poetów

rozjeżdżać zieleni i mogli w cywilizowany sposób parkować.

Zorganizowanie dwóch festynów
rodzinnych dla mieszkańców BryL/13/2/2017
nowa, Starej Ligoty i Załęskiej
Organizacja festynów rodzin- Hałdy z wieloma atrakcjami - koncerty, biesiada, sztuczne ognie,
nych dla mieszkańców
dmuchańce dla dzieci, grill, zimne
- Brynowa, Starej Ligoty
napoje - po prostu świetną zai Załęskiej Hałdy
bawę i sąsiedzką integrację!

Norbert Gawlik
505 705 490

ul. Grzyśki 15 - Adwentowicza
17, ul. Wincentego Pola 2

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

64 000,00 zł
Termin realizacji zadania wrzesień
2018.

Jednostka Pomocnicza nr 3 Zawodzie
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi

Witold Starowicz
wistar@op.pl

Teren wokół Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana III
Sobieskiego,
Al. Roździeńskiego 82 oraz
zespół boisk przy szkole

113 850,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

Grażyna PryczaKupny
grazyna.kupny@
gmail.com

1. teren przy lewej stronie między MDK "Bogucice-Zawodzie"
dział Zawodzie i wejścia do
Szkoły Podstawowej nr 31
(Katowice, ul. Marcinkowskiego 17) przy ogrodzeniu
szkoły 2. teren przy zrealizowanej inwestycji Budżetu Obywatelskiego 2016 "Siłownia pod
chmurką" (zbieg ulic Saint

L/1/3/2017
Wymiana skorodowanego
ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach oraz
wykonanie prac wykończeniowych na terenie zespołu
boisk przyszkolnych

Ma być wymieniona skorodowana znaczna część ogrodzenia
wraz z bramkami wejściowymi
i bramą wjazdową oraz wykonane prace wykończeniowe na
terenie zespołu boisk przy szkole.

Informacja o dzielnicowych wydarzeniach jest mieszkańcom
L/2/3/2017
bardzo potrzebna. Ważne aby
AKCJA INFORMACJA!
była zebrana w jednym miejscu,
ogólnie i łatwo dostępna. IdealZawodziańskie punkty
informacyjne - umieszczenie nym rozwiązaniem będą zlokalizowane w kilku punktach dzielw dzielnicy Katowicenicy tablice informacyjno-ogłoZawodzie tablic informaszeniowe, które dodatkowo
cyjno-ogłoszeniowych
staną się zachętą do wspólnych

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

50 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na 70 zł.

spotkań i rozmów o dzielnicowych sprawach.

Etienne i Bohaterów Monte
Cassino przy tzw. "Bulwarach
Rawy") przy schodach prowadzących do zejścia na "Bulwarach Rawy" przy ogrodzeniu i
jednym z wejść na siłownie 3.
teren przy Szkole Podstawowej
nr 2 (al. Roździeńskiego 82)
obok boiska szkolnego 4. teren
przy reaktywowanej Szkole
Podstawowej nr 16 (obecnie
Zespół Szkół im. gen. J. Ziętka,
Katowice, ul. Staszica 2 przy
bramie wjazdowej) 5. teren
tzw. "Bulwarów Rawy" obok
terenów zielonych ogradzających koryto rzeki Rawy, przy
zbiegu ul. Bogucickiej po stronie Wydziału Nowoczesnych
Technologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 6.
okolice ulicy 1-go Maja przy
Kościele pw. Opatrzności Bożej
w Katowicach-Zawodziu 7.
okolice wejścia do placu zabaw
przy ul. Cynkowej

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Zarzadzania Kryzysowego
Monitoring na osiedlu wyposażony w 4 punkty pomiarowe
L/3/3/2017
każdy z co najmniej jedną kamerą
Monitoring miejski (KISMiA) obrotową podłączony do sieci
monitoringu miejskiego KISMiA,
na Osiedlu "Gwiazdy"
zwiększy poczucie bezpieczeńw Katowicach
stwa mieszkańcom.

Tadeusz Ramski
ramstad@wp.pl

Osiedle "Gwiazdy" teren
zlokalizowany pomiędzy ulicami Bogucicką i Dudy- Gracza
na osi wschód-zachód,
a Al. Roździeńskiego i ul.
Akademicką (wzdłuż rzeki
Rawy) na osi północ-południe

400 000,00 zł

Razem z Wnioskodawcą zdecydowano o przeniesieniu jednego
z punktów kamerowych z okolic
ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż
al. Roździeńskiego na wjazd do Osiedla od strony ulicy Dudy-Gracza,
w rejonie Bulwarów Rawy.
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 20 tys. zł (po
5 tys. zł na jeden punkt kamerowy).

L/4/3/2017
Justyna Lepel
bodlabiblioteki@
gmail.com

ul. Marcinkowskiego 13

Bożena
Orczykowska
662 015 592

Zespół Szkół nr 1 im. gen.
Jerzego Ziętka, ul. Staszica 2.
Przestrzeń zielona za szkołą
ogrodzona płotem. Teren
około 1 700 m², przy czym sam
teren pod uprawę około
1 200 m².

152 000,00 zł

Zakup nowości wydawniczych,
doposażenie (żaluzje aluminiowe) oraz sprzęt komputerowy
dla Filii 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy Al.
Roździeńskiego 88a.

Krystyna Kulbat
694 431 080

ul. Roździeńskiego 88a

22 700,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Projekt polega na zakupie instrumentów muzycznych (fortepian,
akordeon, kontrabas, keyboard,
L/8/3/2017
zestaw perkusyjny, gitara elekMUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE tryczna) do Działu "Zawodzie"
"Bogucice-Zawodzie"
- zakup profesjonalnego for- MDK
w
celu
prowadzenia
jakościowej
tepianu oraz innych instruedukacji
muzycznej
oraz
realizacji
mentów do MDK "Bogucice profesjonalnych fortepianowych
Zawodzie"
koncertów muzycznych. Dzięki
zakupowi instrumentów będzie

Grażyna PryczaKupny
grazyna.kupny@
gmail.com

ul. Marcinkowskiego 13a Projekt dotyczy zakupu instrumentów do Działu "Zawodzie"
Miejskiego Domu Kultury "Bogucice - Zawodzie"

100 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Zakup nowości wydawniczych dla

Zakup nowości wydawni- Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii
czych dla Miejskiej Biblioteki nr 31 ul. Marcinkowskiego 13.
Publicznej Filii nr 31
ul. Marcinkowskiego 13
Budowa strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu wraz
L/6/3/2017
z modernizacją nawierzchni przy
placu zabaw dla dzieci, przy ulicy
"Ogród dydaktycznoŁącznej. Strefa będzie miejscem
społeczny" – Zielone
aktywnego, rodzinnego wypoZawodzie! Realizacja ogrodu
czynku. Lokalizacja strefy w podla mieszkańców Zawodzia bliżu placu zabaw dla dzieci zai społeczności szkoły Zespół gwarantuje aktywny wypoczynek
Szkół nr 1 w Katowicach:
zarówno dorosłym jak i dzieciom,
strefa relaksu i strefa aktyw- jednocześnie wpłynie pozytywności. Razem tworzymy zie- nie na dostępność miejsc aktywloną przestrzeń na Zawodziu! nego wypoczynku w dzielnicy Zawodzie.

15 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na 3 tys. zł.

L/7/3/2017
Zakup nowości wydawniczych, doposażenie (żaluzje
aluminiowe) oraz sprzęt
komputerowy dla Filii 24
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy Al.
Roździeńskiego 88a

można stworzyć innowacyjną
i adekwatną do potrzeb ofertę
edukacyjno - muzyczną, z której
skorzystają Mieszkańcy Zawodzia
w każdym wieku!
Projekt polega na realizacji działań remontowych i inwestycyjnych, których skutkiem będzie
stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działań
z zakresu edukacji kulturalnej
i animacji kultury w dziale "Zawodzie" MDK "Bogucice - Zawodzie". Celem zadania jest umożliL/9/3/2017
wienie realizacji potrzeb kulturalno-edukacyjnych zawodziańRemont i wyposażenie
pracowni plastycznej oraz skiej społeczności poprzez przegalerii działu "ZAWODZIE" budowę i remont pomieszczeń
MDK "Bogucice - Zawodzie" oraz zakup wyposażenia. Poprawa stanu technicznego, remont pracowni plastycznej, galerii oraz zakup wyposażenia z
praktycznymi,
innowacyjnymi
rozwiązaniami pozwolą na uzyskanie bardziej atrakcyjnej przestrzeni do realizacji kulturotwórczych działań.
Projekt ma na celu modernizację
infrastruktury informatycznej na
L/10/3/2017
terenie Szkoły Podstawowej nr
CYFROWA REWOLUCJA
31 w Katowicach i zorganizowaW SP 31 - WYPOSAŻENIE DLA nie warsztatów dla mieszkańców
SZKOŁY, WARSZTATY DLA dzielnicy. W ramach zadania zostanie stworzona sieć informaMIESZKAŃCÓW. Budowa
sieci informatycznej, zakup tyczna szkoły, sale lekcyjne doposażone zostaną w tablice multikomputerów i tablic
multimedialnych dla Szkoły medialne oraz unowocześnione
będą centrum multimedialne
Podstawowej nr 31 oraz
przy bibliotece szkolnej i pracowzorganizowanie warsztatów nia komputerowa. Po modernizadla mieszkańców
cji, w oparciu o zakupiony sprzęt,

Aldona
Adamska-Dziuba

Anna Kurzydło
32 255 42 30

ul. Marcinkowskiego 13a
Projekt dotyczy remontu
pomieszczeń Działu
"Zawodzie" Miejskiego Domu
Kultury "Bogucice - Zawodzie"

Szkoła Podstawowa nr 31 ul.
Marcinkowskiego 17

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

130 000,00 zł

Po uzgodnieniach z Wnioskodawcą
ustalono, że rolety antywłamaniowe
będą zamontowane wewnątrz.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

418 500,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na 3900 zł.

zorganizowane zostaną warsztaty i spotkania dla mieszkańców
dzielnicy Zawodzie (którym dodatkowo w godzinach pracy biblioteki szkolnej zostanie udostępnione centrum multimedialne), a także szkolenia dla nauczycieli, aby mogli oni w pełni wykorzystać nowe technologie
w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jednostka Pomocnicza nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec
ID zadania
Tytuł zadania

L/1/4/2017
Zestawy sprawnościowe,
workout park dla Szkoły
Podstawowej nr 4
(obecnego Gimnazjum nr 4)
w Katowicach

L/2/4/2017
"Płotkowo-kredkowo"
w Miejskim Przedszkolu
nr 55 w Katowicach

Skrócony opis zadania
Zadanie zakłada budowę na terenie boiska przyszkolnego zestawów sprawnościowych, placu do
ćwiczeń street workout (ćwiczeń
w obrębie ciężaru własnego ciała
od podciągania i pompek) oraz
bieżni lekkoatletycznej wraz ze
zeskokiem w dal dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 4 (obecnego Gimnazjum nr 4) i mieszkańców Osiedla Paderewskiego.
Projektowane zestawy utrzymują
i rozwijają dotychczasową funkcję obiektu o charakterze edukacyjnym, jak i sportowym zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych.
Furtka i brama z kredek zrobiona
będzie atutem Miejskiego Przedszkola.
Wykonanie
furtki
i bramy głównej przy Miejskim
Przedszkolu nr 55 w Katowicach
nawiąże do "kredkowej" tradycji
przedszkola, gdzie motyw kredki

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Agnieszka Jagła
501 425 803
jaglaagnieszka@
gmail.com

Obszar boiska przyszkolnego
Szkoły Podstawowej nr 4
(obecnego Gimnazjum nr 4),
ul. Graniczna 46

229 000,00 zł

Agnieszka Jagła
501 425 803
jaglaagnieszka@
gmail.com

Furtka i brama główna
od strony ul. Szeptyckiego 3

5 500,00 zł

Uwagi

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę: 14 300 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

można znaleźć zarówno na stronie internetowej, jak i wewnątrz
przedszkola, w szatni czy na korytarzu, a przede wszystkim w salach. Zadanie to wpłynie na dzieci
pobudzając ich kreatywność i wyobraźnię, gdyż okaże się, że
kredki służą nie tylko do malowania.
1. Poprawa bezpieczeństwa na
terenie placu zabaw przez częściowe jego ogrodzenie (teren
wokół piaskownic) i stworzenie
w tym rejonie „bezpiecznej strefy
maluszka”, jak również wykonanie tzw. bezpiecznego podłoża łatwego w utrzymaniu czystości.
L/4/4/2017
2. Rozbudowa i modernizacja istModernizacja, poprawa
niejącej infrastruktury placu zabezpieczeństwa i ogrodzenie baw dzieci starszych o dodatplacu zabaw przy Sikorskiego kowe elementy, m.in. ścieżkę
24-30 i budowa ścieżki edu- edukacyjną informującą mieszkańców,
młodzież
szkolną
kacyjnej między w/w
i przedszkolną o występujących
a siłownią między
na tym terenie gatunkach roślin
Sikorskiego 18-26
i zwierząt.
3.Integracja międzypokoleniowa
mieszkańców poprzez dodanie
elementów edukacyjnych (tablic,
rolek etc.) oraz montaż stolików
do gier planszowych.

L/5/4/2017
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 Sikorskiego, Paderewskiego, Szeptyckiego, Pułaskiego, Sowińskiego,
Granicznej. Na tabliczkach znajdą
się hasła edukacyjne np.:

Monika Woźniak
wozniak.kato@
gmail.com

Monika Woźniak
wozniak.kato
@gmail.com

Plac zabaw dla dzieci między
klatkami nr: 24, a 30 przy ul.
gen. Wł. Sikorskiego w Katowicach oraz mająca powstać
w tym rejonie ścieżka edukacyjna na i wzdłuż wałów
ziemnych między blokami

Osiedle Paderewskiego –
trawniki przy ul. Sikorskiego,
Paderewskiego, Pułaskiego,
Sowińskiego, Granicznej
i Szeptyckiego

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

500 000,00 zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Paderewskiego zaproponowała rozszerzenie wniosku o wymianę istniejących
urządzeń, co spowodowało zwiększenie kosztów zadania do kwoty 500
000 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kształtowania Środowiska

1 324,00 zł

Na działkach wskazanych w formularzu zgłoszeniowym projektu stanowiących własność miasta Katowice,
przedmiotowe tabliczki zostały ustawione w terminie do końca lipca
2017 r. przez Zakład Zieleni Miejskiej,










L/7/4/2017
Parkingowe miejsca wzdłuż
ul. Granicznej

w ramach akcji "Zbierzmy się do
kupy" Zweryfikowany koszt realizacji
zadania 1 324,00 zł obejmuje zaprojektowanie, wyprodukowanie i ustawienie 50 tabliczek we wskazanych
lokalizacjach znajdujących się we
władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej
im. I.J. Paderewskiego.

"Paderewiaku sprzątaj po
swoim psiaku",
"Sprzątej do hasioka kupy
swego psioka",
"Kupy pieniędzy byś tak nie
zostawił... (mandat 500 zł)",
"Kupa do kosza, a będziesz
mieć czystego kalosza",
"Twojemu psu jest wstyd za
Ciebie",
"Czyś jest babcia czy babeczka zbieraj kupy do woreczka!",
"Masz psa, masz
i obowiązek".

Budowa zatok parkingowych
wzdłuż ul. Granicznej.

Projekt zakłada ustawienie 3 szt.
KACZKOMATÓW czyli drewnianych budek, z których będzie
można pobrać bezpłatnie karmę
dla ptaków, tak aby Mieszkańcy
w okresie jesienno-zimowym
mogli je karmić odpowiednim dla
L/8/4/2017
nich pożywieniem zamiast szkodliwego chleba. Jest to zadanie
KACZKOMATY na Dolinie 3 skierowane do wszystkich odwieStawów - drewniane budki dzających te tereny zielone, zaz karmą dla ptactwa
równo osób dorosłych oraz dzieci
wodnego, które u nas zimuje i młodzieży. Celem zadania jest
właściwe dokarmianie ptaków
oraz edukacja mieszkańców w zakresie zwyczajów i potrzeb żywieniowych ptactwa wodnego, które
na zimę nie odlatuje do ciepłych
krajów.

Zuzanna Słabiak
slabiak.2@wp.pl

Dotychczasowy teren zielony
pomiędzy ul. Graniczną
a chodnikiem i ścieżką
rowerową wzdłuż
ul. Granicznej, wzdłuż
ogrodzenia MP nr 87,
Gimnazjum 4

Jolanta Iwanicka
501 132 942
jola.iwanicka
@onet.pl

1: Tereny zielone w pobliżu
ul. Pułaskiego, w sąsiedztwie
os. Przystań przy betonowym
okrąglaku na dole schodów
nad stawem Łąka. 2: Tereny
zielone przy ul. Pułaskiego,
w sąsiedztwie Lidla, przy placu
zabaw dla dzieci nad stawem
Kajakowym

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

40 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 2000 zł.

6 500,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kształtowania
Środowiska
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 500 zł.

Kontynuacja rewitalizacji skweru
pomiędzy budynkiem mieszkalnym ul. Graniczna 49-49a-49b
Rewitalizacja skweru
a Przychodnią poprzez zrealizopomiędzy budynkiem
wanie strefy wypoczynku dla
mieszkalnym ul. Graniczna dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
49-49a-49b a Centrum
dokończenie budowy miejsc parMedycznym "Graniczna 45" - kingowych zgodnie z projektem
kontynuacja projektu z 2016 z 2016 r.

L/9/4/2017

Adam Gilewski
506 364 486
adam.gilewski
@wp.pl

Obszar znajduje się pomiędzy
budynkiem mieszkalnym
o adresie Graniczna 49-49a49b (strona zachodnia budynku) a przychodnią:
CENTRUM MEDYCZNE
"GRANICZNA" o adresie
Graniczna 45

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

540 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 13 000 zł.

Jednostka Pomocnicza nr 5 Brynów Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka
ID zadania
Tytuł zadania

L/1/5/2017
Rower miejski dla dzielnicy
Brynów Część WschodniaOsiedle Zgrzebnioka

Skrócony opis zadania
Zadanie zakłada rozbudowę sieci
automatycznych wypożyczalni
rowerów miejskich o 2 nowe stacje na terenie dzielnicy Brynów
Część Wschodnia - Osiedle
Zgrzebnioka z możliwością wypożyczenia roweru na jednej stacji
i zwrotu na innej. Realizacja projektu będzie uzupełnieniem istniejących wypożyczalni w sąsiednich dzielnicach (Śródmieście, Ligota, Ochojec, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec), co ułatwi
dotarcie np. na dworzec kolejowy
na Ligocie i w Śródmieściu. Projekt zakłada utworzenie jednej
stacji również w pobliżu przystanku tramwajowego, co ułatwi
osobom mieszkającym w pobliżu
drugiej stacji dotarcie na tramwaj.

Wnioskodawca

Lokalizacja

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Transportu
Tomasz Koczor
rowerbrynow
@gmail.com

stacja 1: Część chodnika przy
markecie "Piotr i Paweł" na
wysokości przystanku autobusowego; stacja 2: plac przy
sklepie "Społem" między
ulicami Drozdów, Szczygłów
i Jaskółek

89 000,00 zł

Szczegółowe
lokalizacje
będą
wynikały z niezbędnych uzgodnień
uzyskanych na etapie wdrażania projektu. By nie zajmować istniejących
miejsc postojowych, lokalizacja stacji
nr 1 została przesunięta w kierunku
przystanku autobusowego przy sklepie "Piotr i Paweł".

Powstanie nowoczesnej, kompleksowej sali gimnastycznej przy
przedszkolu, wraz z gabinetem
specjalistycznym do prowadzenia
zajęć logopedycznych i terapii
psychologicznej przyczyni się do
harmonijnego i wszechstronnego
rozwoju dzieci we wszystkich sfeL/3/5/2017
rach. Istotne korzyści odniosą zarówno bezpośredni użytkownicy
Remont i adaptacja pomieszprzedszkola – dzieci i rodzice, jak
czeń piwnicznych na Klub i ogół środowiska lokalnego.
Osiedlowy dla mieszkańców Nowy obiekt będzie stanowił
dzielnicy Brynów-Część
centrum uroczystości dla obecWschodnia-Osiedle
nych, byłych i przyszłych pokoleń
Zgrzebnioka
skupionych wokół przedszkola, a
także
udostępniany
będzie
wszystkim mieszkańcom „ptasiego” osiedla w różnych formach, wynikających z zaistniałych potrzeb. Również do wykorzystania pod potrzeby Rady Jednostki Pomocniczej.
Zajęcia ogólnodostępne (Joga,
Tai Chi), spotkania z ciekawymi
mieszkańcami, które będą odbyL/4/5/2017
wać się w Szkole Podstawowej
nr 65 im. Gustawa Morcinka
Integracja i aktywizacja
środowiska lokalnego JP nr 5 w Katowicach, po zakończeniu
remontu w nowej siedzibie Rady
- kontynuacja zadania
Jednostki JP5 w zaadaptowanych
L/2/5/2016
pomieszczeniach pod salą gimnastyczną w SP nr 65.
Zakup szafek umożliwi uczestnikom licznych zajęć popołudnioL/5/5/2017
wych na bezpieczne pozostawienie ubrań, obuwia czy stroju
Szafki na odzież i obuwie dla sportowego. W godzinach popouczestników zajęć popołu- łudniowych na terenie szkoły oddniowych w szkole
bywają się zajęcia ogólnodostępne dla wszystkich dzieci za-

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
Iwona Ponikło
ip@pclabs.com.pl

Szkoła Podstawowa nr 65, ul.
Kukułek 2a

635 675,00 zł

Iwona Ponikło
ip@pclabs.com.pl

Szkoła Podstawowa nr 65, ul.
Kukułek 2a

23 000,00 zł

Iwona Ponikło
ip@pclabs.com.pl

Szkoła Podstawowa nr 65, ul.
Kukułek 2a

Zadanie dwuletnie. Rok 2018 - wykonanie dokumentacji projektowej,
uzgodnień, uzyskanie pozwolenia na
zmianę sposobu użytkowania. Rok
2019 - realizacja zadania. Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 12 tys. zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

67 650,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 500 zł.

mieszkałych w JP nr 5. Są to zajęcia: językowe, sportowe, plastyczne czy szkółka szachowa.

L/7/5/2017
Biblioteka – ważny
przystanek na mapie Twojej
dzielnicy

Celem podjętego działania jest
zakup nowości wydawniczych,
który pozwoli uatrakcyjnić ofertę
filii bibliotecznej, dając gwarancję przyciągnięcia nowych czytelników. Filia biblioteczna po wyremontowaniu i doposażeniu
w niezbędny sprzęt ekspozycyjny
czasopism oraz krzesło do stanowiska komputerowego poprawi
komfort i jakość obsługi czytelników w dzielnicy Brynów Część
Wschodnia - Os. Zgrzebnioka. Filia biblioteczna nr 8 jest jedynym
centrum kulturalnym w tej jednostce pomocniczej.

Mirosława Ralko
32 205 17 04

MBP Filia nr 8,
ul. Brynowska 53a

27 100,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/8/5/2017
Remont istniejącego
oświetlenia dróg i chodników oraz zaprojektowanie
i wykonanie nowych lamp
w rejonie ulic Kolibrów,
Lelków, Zimorodków,
Cyranek. Zastosowanie
nowych technik oświetleniowych z wymianą istniejącej
infrastruktury instalacyjnosieciowej

Remont istniejącego oświetlenia
dróg i chodników oraz zaprojektowanie i wykonanie nowych
lamp w rejonie ulic Kolibrów, Lelków, Zimorodków, Cyranek.

Stefan Legawiec
kontosto@wp.pl

ul. Kolibrów, Lelków, Zimorodków, Cyranek

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

495 000,00 zł
Zadanie dwuletnie. Roczny koszt
eksploatacji wynosi 7 600,00 zł.

Jednostka Pomocnicza nr 6 Ligota - Panewniki
Wnioskodawca

Lokalizacja

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi

Grażyna Urbańczyk
bodlabiblioteki@
gmail.com

Miejska Biblioteka Publiczna
Filia 18, ul. Studencka 16

15 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Wybrukowanie ścieżek poprawi
estetykę terenu i komfort choL/2/6/2017
dzenia, szczególnie po opadach
deszczu i śniegu, nowa naWybrukowanie ścieżek
pomiędzy budynkami Zadole wierzchnia asfaltowa poprawi
44A, 44B i Gdańską 22. Nowy komfort dojazdu do stacji trafo
i poprawi estetykę wokół buasfalt na drodze technolog.
dynku Gdańska 16. Wybrukowaprzy Gdańskiej 16. Wybruko- nie placu i budowa nowych chodwanie terenu wokół Kosza- ników przy Koszalińskiej 37
lińskiej 37 i wykonanie
umożliwi parkowanie większej
nowych chodników. Wybru- ilości samochodów i poprawi eskowanie drogi dojazdowej tetykę terenu. Wybrukowanie terenu wokół Bronisławy 29A,B poi placu przy Bronisławy
prawi estetykę otoczenia, zwięk29A,B oraz wykonanie
szy powierzchnię parkowania
nowego chodnika
i ułatwi dojazd.

Józef Sołtysik
solten@vp.pl
506 994 899

Zadole 44A, Zadole 44B,
Gdańska 16, Gdańska 22,
Koszalińska 37, Bronisławy
29A,B

478 830,00 zł

Ogród polisensoryczny (wielozmysłowy) to miejsce, w którym
L/3/6/2017
świat poznaje się za pomocą
wszystkich zmysłów. Osoby z nieOgród możliwości - budowa
pełnosprawnością odnajdą w nim
ogrodu sensorycznego do te- miejsce do nauki i terapii, w którapii, rehabilitacji i edukacji rym wykorzystają zmysły smaku,
osób z niepełnosprawnodotyku, węchu, wzroku i słuchu
ściami oraz integracji
oraz kinestetyki. Chcemy aby
społecznej dzielnicy
ogród był miejscem spotkań i integracji środowiska lokalnego,

Katarzyna Kubiak
kubiak.k@vp.pl

Obszar ogrodu Zespołu Szkół
Specjalnych nr 12 od ul. Zadole, ul. Kołobrzeska 8

21 199,00 zł

ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

L/1/6/2017

Zakup nowości wydawniczych dla
Zakup nowości wydawni- Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Puczych dla Filii nr 18 Miejskiej blicznej w Katowicach, ul. StuBiblioteki Publicznej w Kato- dencka 16.

wicach, ul. Studencka 16

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na 5,4 tys. zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

w tym okolicznych przedszkoli
i szkół.

L/4/6/2017
"OSIEDLE KOKOCINIEC Rewitalizacja parkingu przy
domu mieszkalnym przy
ul. Kijowskiej 95A-95K"

L/5/6/2017
"Rodzino, rusz się ino ;)"
Kreatywne i kolorowe gry
podwórkowe

L/6/6/2017
Nowe miejsca parkingowe
przy ul. Grunwaldzkiej

Zadanie dotyczy budowy i rewitalizacji parkingu mieszczącego się
na Osiedlu Kokociniec przy bloku
Danuta Bogdan
mieszkalnym
zlokalizowanym
Osiedle Kokociniec,
602 101 312
przy ulicy Kijowskiej 95A-95K,
ulica Kijowska 95A-95K
inicjatywa_osiedle
przebudowy chodnika oraz upow pobliżu ulicy Wybickiego
rządkowanie terenów zielonych kokociniec@onet.pl
wokół niego wraz z nasadzeniami
na wskazanym terenie.
Rodzicu weź dziecko, dziecko weź
rodzica, kreatywna strefa aktywności fizycznej i umysłowej. Kolorowy świat zabaw i gier w otoczeniu betonowego blokowiska,
w bezpiecznym i na przyjaznym
Teren szkoły oraz ogólnodoterenie szkoły, wolny czas spęstępny, zewnętrzny plac Szkoły
dzony na świeżym powietrzu,
Podstawowej nr 67 z OddziaSylwia Bacia
"nie" w galerii, "nie" przed telełami Integracyjnymi przy
wizorem. Aktywna przestrzeń do
ul. Zielonej 5 w Katowicach
integracji
wielopokoleniowej
i uczniów, przeniesione na duży
format kolorowe zagospodarowanie przestrzeni, forma angażowania zarówno dzieci jak i dorosłych do wspólnych zabaw i gier.
Wykonanie nowych, zielonych Jacek Tomaszewski
miejsc parkingowych przy ulicy
j.tomaszewski
Grunwaldzkiej.
@plura.pl

182 600,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na 12 240 zł

125 399,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Grunwaldzka przy nr 1

420 000,00 zł
Zadanie dwuletnie. Roczny koszt
eksploatacji 28 080,00 zł.

Organizacja kilku koncertów z pogranicza muzyki klasycznej, bluesa, jazzu, muzyki świata i muzyki
filmowej, w wykonaniu muzyków
m.in.
Filharmonii
Śląskiej,
NOSPR-u i innych zaproponowaAdam Łęski
nych przez miejskie instytucje
L/9/6/2017
ul. Wczasowa
601 918 655
kultury (np. IPiUM "Silesia", Katoleski65@gmail.com
Muzyka marzeń na Zadolu wice Miasto Ogrodów, we współpracy z Wydz. Kultury UM Katowice. Koncerty odbywałyby się w
sobotnie lub niedzielne popołudnie na scenie amfiteatru
w Parku Zadole, w lipcu i sierpniu.
Przedstawiony projekt pozornie
1 Lokalizacja: ul. Płochy 5, Os.
jest dedykowany kierującym
Kokociniec: miejsce przed weja w rzeczywistości jego realizacja
ściem do bloku nr 5;
przyczyni się do poprawy bezpie2 Lokalizacja: ul. Płochy 4-5,
czeństwa kierujących, pieszych
Os. Kokociniec: miejsce między
i jednoznacznie ureguluje kweblokami.
stie podziału przestrzeni osiedli
3 Lokalizacja: ul. Płochy/ZieKokociniec i Bema (Opinia: Dziellona SP67, Os. Kokociniec:
nicowi III KP Katowice). Parkingi
miejsce z boku bloku 4 a dojL/10/6/2017
to poprawa bezpieczeństwa na
ściem do SP67, na zbiegu ulic
ulicach
naszych
osiedli,
poPłochy/Zielona SP67.
ZDECYDOWANE 10 X TAK.
prawmy bezpieczeństwo, po4 Lokalizacja: ul. Kijowska 47,
Dla tworzenia nowych miejsc
prawmy utrudnioną komunikację
os. Kokocieniec; miejsce przed
parkingowych os. Kokociniec
pieszych, 10 lokalizacji to kilkadojazdem do bloku nr 47, przy
Sylwia Bacia
i Bema. Zagospodarowanie dziesiąt miejsc postojowych a ich
zjeździe z ul. Kijowskiej.
przestrzeni osiedlowej
pozyskanie znacznie udrożniłoby
5 Lokalizacja: ul. Kijowska 53,
i uzyskanie dodatkowych
zastawioną przez pojazdy przeOs. Kokocinie: miejsce obok
miejsc postojowych
strzeń chodników, poboczy,
bloku nr 53 wzdłuż głównej
ulicy Kijowskiej.
na terenie osiedla Kokociniec trawników i zajętych pasów ulic
przez parkujących wzdłuż kra6 Lokalizacja: ul. Panewnicka
i Bema.
wężników, utrudniających tym
335a, Os. Bema, miejsce z tyłu
samym komunikację oraz wibloku nr 335a (obecnie pozodoczność i konieczność poruszastał tam zamknięty od lat nienia się pieszych po ulicach, przeczynny i niszczejący kiosk 1 z
ciskania się wśród aut naszych
dwóch, drugi został rozebrany).
dzieci udających się do szkoły,
7 Lokalizacja: ul. Panewnicka
przedszkola, mieszkańców udają343, Os. Bema, miejsce obok
cych się do sklepów, przychodni,
bloku nr 343.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

150 000,00 zł

Po rozmowie z Wnioskodawcą, po
rozeznaniu: organizacja koncertów
w Parku Zadole na kwotę 150 000 zł,
w tym: - nagłośnienie, światło ~ 4 tys.
zł x 11 koncertów = 44 tys. zł, - artyści, zespoły, konferansjer 9 tys. zł x
11 koncertów = 99 000 zł, - inne jak
ochrona, promocja ~ 7 000 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

509 300,00 zł

Zadanie dwuletnie. Roczny koszt
eksploatacji 3 000,00 zł - 12 000,00 zł
w zależności od wariantu.

apteki czy na spacer. Wybudowanie dodatkowych miejsc wg naszej propozycji zdecydowanie poprawi stan bezpieczeństwa ruchu
kołowego i pieszych na tych odcinkach ulic oraz ułatwi życie codzienne mieszkańców osiedlowych bloków, przechodniów,
dzieci jak i rodziców, w rejonach
ulic: Płochy 5, Płochy 4-5, Płochy/Zielona SP 67, Kijowska 47,
Kijowska 53, Panewnicka 353a,
Panewnicka 343, Panewnicka
347a, Panewnicka 351, Panewnicka 367.

8 Lokalizacja: ul. Panewnicka
347a, os. Bema, miejsce obok
bloku nr 347a.
9 Lokalizacja: ul. Panewnicka
351, Os. Bema, miejsce przed
wejściem do bloku nr 351.
10 Lokalizacja: ul. Panewnicka
367, Os. Bema, miejsce przed
wejściem do bloku nr 367.

L/11/6/2017
"Zielone przedszkolne
ogrody pełne marzeń"
- modernizacja ogrodów
i placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 16
i Miejskim Przedszkolu nr 17

"Zielone przedszkolne ogrody
pełne marzeń" - modernizacja
ogrodów i placów zabaw przy
Miejskim Przedszkolu nr 16
i Miejskim Przedszkolu nr 17.

Marta Grabny
zgrabny@o2.pl
601-144-977

Remont chodników, dróg oraz
murków oporowych wokół budynków mieszkalnych przy ul. Jutrzenki 3, 5, 7, Uroczej 5, 6, 8 oraz
Szafirowej 1, 5, 7, 14, 16.

Jarosław Szot
projar@go2.pl
602 727 324

Remont drogi osiedlowej wewnętrznej przy ulicy Bałtyckiej
52-60e (dojazd od ul. Bałtyckiej
52 do 64).

Katarzyna Mielcarz
k_mielcarz@
interia.pl

MP 17 -ul. Zielonogórska 6a,
MP 16 - ul. Koszalińska 6a

370 480,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

L/12/6/2017
Remont chodników, dróg
oraz murków oporowych
wokół budynków
mieszkalnych przy
ul. Jutrzenki 3, 5, 7, Uroczej
5, 6, 8 oraz Szafirowej 1, 5, 7,
14, 16

L/13/6/2017
Remont drogi osiedlowej
wewnętrznej przy ulicy
Bałtyckiej 52-60e (dojazd
od ul. Bałtyckiej 52 do 64)

Rejon ul. Jutrzenki, Uroczej,
Szafirowej

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

314 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na 31 500 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Bałtycka 52-60e

400 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na 40 000 zł.

Wzbogacenie
księgozbioru
dwóch ligockich bibliotek zlokaliKSIĄŻKI NA CZTERY PORY zowanych przy ulicy FranciszkańROKU. Zakup książek dla Filii skiej. Zakup książek, komiksów,
nr 7 i 5 Młodzieżowej MBP mang zarówno dla dorosłych, jak
i młodych czytelników.
Katowice

L/14/6/2017

Barbara Sołtys
soltysbarbara@
interia.pl

Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 7, ul. Franciszkańska 25
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 Młodzieżowa,
ul. Franciszkańska 33

30 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Jednostka Pomocnicza nr 7 Załęże
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenu. W ramach przedsięwzięcia planuje się
Rewitalizacja terenu
na os. Wyplera: parkingi, ciąg stworzenie ok. 60 miejsc parkingowych z ciągiem pieszo-jezdpieszo-jezdny, chodniki, plac
nym, chodniki, plac zabaw, odnozabaw, tereny zielone
wienie skwerków i terenów zielonych.

Wnioskodawca

Lokalizacja

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

L/1/7/2017

Andrzej Sira
ul. Wyplera 7bcd, 7ef, 7ghi, 7kl,
andrzej.sira@wp.pl
9abc, 9de, 9fgh
694 981 370

Uwagi

500 000,00 zł

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji zadania został określony na kwotę
24 tys. zł.

L/2/7/2017
Kapitalny remont zużytej
nawierzchni asfaltowej
i modernizacja układu miejsc
postojowych przed budynkami przy ulicy Gliwickiej 208
i Wiśniowej 7a

Kapitalny remont zużytej nawierzchni asfaltowej na kostkę
brukową i modernizacja miejsc
postojowych przed budynkami
Gliwicka 208 i Wiśniowa 7a na
kostkę ażurową.

Andrzej Pietrzyk
512 438 907

ul. Gliwicka 208,
ul. Wiśniowa 7a

Henryk Zawodny
501 223 048

ul. Pośpiecha do ul. Zarębskiego 5a. Aleja główna
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Chryzantema"

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

171 000,00 zł
Zadanie dwuletnie

L/3/7/2017
Oświetlenie latarniami
ulicznymi lub parkowymi alei Montaż latarni ulicznych lub parkowych na alei głównej ROD
głównej ROD "Chryzantema"
"Chryzantema".
od ul. Pośpiecha
do ul. Zarębskiego 5a

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

65 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 950 zł.

L/4/7/2017
Dostosowanie terenu
w rejonie ul. 18 Sierpnia
do potrzeb mieszkańców

Wykonanie miejsc postojowych
na odcinku ul. 18 Sierpnia na wysokości budynku 8 do 12a. Oddzielenie miejsc postojowych od
terenu zielonego poprzez nasadzenie żywopłotu.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Janina Marczewska
601 978 807

Mam talent na Załężu - zakup
sceny modułowej, która zostanie
wykorzystana podczas imprez
i uroczystości organizowanych
L/5/7/2017
Urszula Bugaj
przez placówki oświatowe, instyMam talent na Załężu tucje i parafię dzielnicy Załęże,
730 349 399
zakup sceny modułowej
w celu zapewnienia wyjątkowej
i bezpiecznej oprawy imprez
na terenie placówek i dla mieszkańców.
W ramach projektu, dla biblioteki
Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki PuL/6/7/2017
blicznej w Katowicach, zakupione
Zakup nowości wydawni- zostaną nowości wydawnicze
czych, doposażenie oddziału (książki i audiobooki), jak również Stanisława Breitkopf
dla dzieci oraz zakup sprzętu sprzęt komputerowy, który bę502 873 665
komputerowego dla Filii nr 3 dzie służył czytelnikom tejże biMiejskiej Biblioteki Publicz- blioteki. Projekt obejmuje także
dofinansowanie oddziału dziecięnej w Katowicach-Załężu
cego.

L/8/7/2017

Remont elewacji budynku szkol-

Katarzyna
Grabowska

Nasza piękna szkoła - remont nego: naprawa ubytków z ocie- kmgrabowska@op.pl
pleniem i nowym tynkiem.
elewacji budynku
609 808 868
Zorganizowanie festynu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy
L/10/7/2017
Załęże z atrakcjami dla dzieci,
młodzieży, seniorów i dorosłych.
Organizacja festynu
rodzinnego dla mieszkańców Chcemy zaprosić na koncerty kabaret, dmuchane zjeżdżalnie,
dzielnicy Załęże
sztuczne ognie, grilla, zimne napoje - sąsiedzką zabawę i świetną
atmosferę!

ul. 18 Sierpnia 8 - 12a

97 588,00 zł

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji zadania został określony na kwotę
9 575 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

Szkoła Podstawowa nr 22,
ul. Wolskiego 3

20 000,00 zł

ul. Gliwicka 93

18 500,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

353 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

ul. Zarębskiego 2 Budynek
Szkoły Podstawowej nr 20

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na 100 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury
Karol Kasztalski

ul. Gminna - Janasa

28 000,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania pozostał bez zmian, natomiast zostały
dokonane przesunięcia pomiędzy
pozycjami w kosztorysie, który został

uzupełniony dodatkowo o koszty ZAIKSU, ochrony i promocji.

Jednostka Pomocnicza nr 8 Osiedle Witosa
ID zadania
Tytuł zadania

L/1/8/2017
Wybieg dla psów

Skrócony opis zadania
Celem projektu jest stworzenie
przyjaznego i bezpiecznego miejsca na ogrodzonej przestrzeni,
gdzie psy będą mogły swobodnie
biegać, bawić się i rozładować
swoją energię. Na terenie wybiegu
znajdować się będą kosze, kosze
na odchody i ławki.

Wnioskodawca

Marta Klosa
m_klosa@wp.p

Lokalizacja

ul. Kochłowicka - teren pomiędzy przystankiem a garażami

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

90 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 5 tys. zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/2/8/2017
Nowości książkowe
i audiobuki dla Filii 12 MBP
w Katowicach ul. Witosa
18b, rolety dla czytelni,
Kamishibai – teatrzyk
obrazkowy, doposażenie
czytelni.

Zakup nowości książkowych i audiobuków, rolet do czytelni, Kamishibai oraz doposażenie czytelni pozwoli na pełne korzystanie z oferty Filii 12 zarówno przez
dzieci jak i osoby starsze, które
mają często kłopot z czytaniem mogą teraz posłuchać książek nagranych na płytach.

Joanna Hajder

Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Witosa 18b

25 000,00 zł

Zadanie przeznaczone do realizacji
z wyłączeniem zakupu rzutnika LED.
Filia nr 12 posiada już wielofunkcyjny
ekran multimedialny wykorzystywany w działalności kulturalno-edukacyjnej. Ponadto nie posiada odrębnego pomieszczenia, które może pełnić funkcję sali kinowej do organizacji akcji "Kino letnie" - miejscem spotkań jest wydzielana część wypożyczalni. Pierwotnie przeznaczona
na zakup rzutnika LED kwota 1,6 tys.
zł zwiększy pulę środków dofinansowania na nowości książkowe i audiobooki (łącznie na ten zakres 16,6 tys.
zł).

L/3/8/2017
Budowa ścianki treningowej
do tenisa ziemnego przy
korcie tenisowym położonym przy ul. Grabskiego

L/4/8/2017
Stacja wypożyczania
rowerów włączona
do systemu miejskiego przy
ul. Witosa i Rataja

Celem projektu jest budowa parabolicznej tenisowej ścianki treningowej do użytku publicznego. Planuje się wybudować ściankę
o szerokości 16 metrów (dwa moduły po 8 metrów), dzięki czemu
na ściance mogłyby grać cztery
osoby na raz. Ze ścianki mógłby
korzystać każdy nieodpłatnie od
malucha po seniora, stanowiłaby
źródło zabawy i rekreacji dla
mieszkańców osiedla Witosa.

Celem projektu jest budowa stacji wypożyczania rowerów włączonej do systemu miejskiego
przy ul. Witosa i Rataja (lub lokalizacja alternatywna przy ul.
Grabskiego). Stacja stanowiłaby
idealne uzupełnienie miejskiej
sieci wypożyczalni rowerowych.


L/7/8/2017
Rozbudowa placu zabaw
przy Szkole Podstawowej
nr 33 w Katowicach
na Osiedlu Witosa



Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z podbudową - ok.
220 m2
Zakup urządzeń, wyposażenia: linarium - piramida, huśtawka ważka, huśtawka 5osobowa, hamak "bocianie
gniazdo", ławka.

#LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek
Kultury wraz z festynem rodzinnym to próba ożywienia betonoL/8/8/2017
wej pustyni poprzez cykl 18 kulturalnych imprez plenerowych,
#LOOK! Letni Osiedlowy
Ośrodek Kultury. Cykl imprez w tym festynu rodzinnego z wieplenerowych na Os. Witosa loma atrakcjami dla wszystkich
wraz z festynem rodzinnym (koncerty, muzyka, dmuchane
zjeżdżalnie, grill, zimne napoje).
Mieszkańcy innych dzielnic mają

Krzysztof Gargula
krzysztof.garg@
gmail.com

Przy ulicy Grabskiego, w pobliżu Extremalnego Placu
Zabaw, kortu tenisowego
i boiska wielofunkcyjnego

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

165 000,00 zł

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na ok. 500 zł. Po okresie
gwarancji, kwota ta wzrośnie do ok.
1 tys. zł/rok.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Transportu
Krzysztof Gargula
krzysztof.garg@
gmail.com

Przy ulicy Witosa i Rataja
w pobliżu ronda

44 000,00 zł

Jerzy Kroczek
tel. 601 553 893

ul. Witosa 23. Plac zabaw na
boisku szkolny przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 7
(od września 2017 - Szkoła
Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia) na osiedlu
Witosa

132 000,00 zł

Szczegółowa lokalizacja będzie wynikać z niezbędnych uzgodnień uzyskanych na etapie wdrażania projektu.
Koszt realizacji zadania zwiększony
do kwoty 44 tys. zł ze względu na konieczność dostosowania terenu
w celu realizacji zadania.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Krzysztof Kraus
tel. 600 950 647

Plac św. Herberta. Zasadnicza
część imprez odbywać się będzie na płycie głównej placu
(kwadratowy teren z centralnie
umiejscowioną fontanną)

354 210,00 zł

Wniosek został połączony z projektem
L/8/8/2017.
Połączone zadania wymagają zwiększenia kosztów o kwotę 76 710 zł, na którą
składa się: koordynator ok. 8 050 (ze
względu na długość projektu 4 m-ce,
w tym okres wakacyjny i częstotliwość -

każdy weekend w okresie VI-IX); sprzątanie terenu ok. 2 760; ZAIKS ok. 17 tys. zł;
wynajęcie namiotu na garderobę ok. 3,5
tys. zł; konferansjer ok. 9,6 tys. zł; nagrody rzeczowe za udział w konkursach
animacyjnych ok. 4 tys. zł; wynajęcie
przenośnych toalet i koszy na śmieci ok.
13 tys. zł; korzystanie z prądu ok. 9,2 tys.
zł Konieczne będzie również podpisanie
umów z podwykonawcami m.in. impresariatami oraz sprawdzenie czy ze
względu na bliskość lotniska w Muchowcu będzie możliwe wystrzelenie
sztucznych ogni. Ewentualnie w takim
przypadku zamienić je na pokaz laserów
lub pokaz świateł.

domy kultury, amfiteatry, a nam
brakuje nawet porządnej knajpki,
by usiąść przy piwku i spotkać się.
Poprzez #LOOK!'a chcemy od
czerwca do września mieć się
gdzie i jak spotkać w kulturalnym
towarzystwie na naszym osiedlowym rynku - Placu św. Herberta!

Jednostka Pomocnicza nr 9 Osiedle Tysiąclecia
ID zadania
Tytuł zadania

L/1/9/2017
Remont drogi dojazdowej
(i pieszej) do przychodni
"Epione"

L/2/9/2017
Bezpieczna szkolna
cyberprzstrzeń

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Droga od głównej Zawiszy Czarnego jest bardzo zrujnowana.
Jest to utrudnienie chodzenia dla
chorych ludzi, którzy poruszają
się tylko z balkonikiem, jest to
bardzo niebezpieczne.

Janina Keller

Kompleksowe wyposażenie pracowni komputerowej opartej
o system terminalowy (jeden
główny serwer oraz dwadzieścia
cztery punkty dostępowe). Pracownia ta zapewni większą atrakcyjność zajęć, komfort pracy,
zmniejszenie kosztów utrzymania oraz bezpieczne korzystanie
z Internetu dla dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców osiedla.

Ewa Kuczera
ewaq@onet.eu

Lokalizacja

ul. Zawiszy Czarnego, droga
do Przychodni "Epione"

Szkoła Podstawowa nr 66
ul. Bolesława Chrobrego 7

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

230 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 12 tys. zł.

90 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

L/3/9/2017
Zakup nowości wydawniczych książkowych oraz
audiobuków do zbiorów Filii
nr 25 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w KatowicachOsiedle Tysiąclecia. Zakup
sprzętu komputerowego
do biblioteki. Zakup radiomagnetofonu przenośnego
CD. Doposażenie czytelni
dziecięco-młodzieżowej

Zakup nowości książkowych oraz
audiobooków z literatury pięknej, popularno-naukowej i dziecięco-młodzieżowej.
Zakup sprzętu komputerowego
do biblioteki, zakup radiomagnetofonu CD, przenośnego, niezbędnego do prowadzenia zajęć
literacko-edukacyjnych. Doposażenie oddziału dziecięco-młodzieżowego w sprzęt celem
zmiany aranżacji pomieszczenia.

Katarzyna
Dziubdziela-Bulas
501 301 414

MBP Filia nr 25
ul. B.Chrobrego 2

25 500,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulic: Piastów, Mieszka I,
L/4/9/2017
Tysiąclecia, Bolesława ChroWidoczny pieszy – Lampy brego, Ułańskiej. Doświetlenie 26
Jacek Pytel
doświetlające przejścia.
przejść dla pieszych poprzez zainKatowice Osiedle Tysiąclecia. stalowanie dodatkowych urzą- jacek.pytel@interia.pl
606 371 311
Bezpieczne przejście dla pie- dzeń oświetleniowych (typowych
dla przejść dla pieszych - lamp
szych to Twój spokojny
oświetleniowych LED wraz z okapowrót do domu
blowaniem).

L/5/9/2017
Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla
dzieci i dorosłych w rejonie
budynku Tysiąclecia 47,
Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz
z remontem i urządzeniem
parkingu samochodowego

Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci
i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11
wraz z remontem i urządzeniem
parkingu samochodowego oraz
remontem i poszerzeniem drogi
dojazdowej od strony ulicy
Mieszka I.

Przejścia dla pieszych w ciągu
ulic: Piastów, Tysiąclecia,
Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Ułańska

624 000,00 zł

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 49 400 zł.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej wpisane jest zadanie "Budowa
drogi dojazdowej do Podstacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
przy ul. Tysiąclecia 88b" - w przypadku zakwalifikowaniu wniosku do
realizacji niezbędne będzie skoordynowanie prac.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Komunalny Zakład Gospodarki
Mieniem
Agnieszka Piątek

tereny zielone i teren parkingu
pomiędzy budynkami przy
ul. Tysiąclecia 47, Mieszka I 5,
7, 9 i 11

1 122 000,00 zł

Zadanie dwuletnie. Zwiększono zakres wniosku o remont odcinka drogi
z trylinkami, będącego w złym stanie
technicznym, stanowiącego dojazd
do budynków nr 5 i 7. Koszt zadania
zwiększony do 1,122 mln zł. Elementy składowe zadania: projekt

(130 tys.), wykonanie miejsc postojowych i dróg dojazdowych (529 tys.),
oświetlenie (83 tys.), kanalizacja
deszczowa
ze
studniami
i wypustami ulicznymi (80 tys.),
chodniki z kostki betonowej (180
tys.), obiekty małej architektury (50
tys.), zieleń niska i wysoka (70 tys.).
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 87 610,00 zł.

oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy
Mieszka I

L/6/9/2017
Remont nawierzchni przy
budynku nr 11 ul. Piastów
w celu utworzenia drogi
pożarowej z dojazdem
do garaży w budynku oraz
budowa i wyznaczenie ok. 40
miejsc postojowych przed
budynkiem

Unormowanie sytuacji drogowoparkingowej przy budynku Piastów 11, poprzez remont istniejącej infrastruktury oraz budowę
nowych miejsc postojowych.

Zagospodarowanie przestrzeni
obok szkoły poprzez zakup poZagospodarowanie
dwórkowych gier planszowych
niewykorzystanej przestrzeni i kreatywnych montowanych na
poprzez stworzenie kreatyw- asfalcie (np. chińczyk, klasy, twinej strefy gier i zabaw przy ster i inne), a także ławek, stolików do gry w szachy i tenisa stoboisku szkolnym Szkoły
łowego, kosza do koszykówki
Podstawowej nr 59
oraz stojaka rowerowego.

Jan Mól
603 377 089

ul. Piastów 11 przed
budynkiem od strony
ul. Piastów

Marek Porębski
olimpia.szostak.sp59@
gmail.com
720 786 446

ul. Chrobrego 5. Tereny zielone
oraz asfalt przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 59

82 000,00 zł

Barbara Narożny

Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 14, ul. Piastów 20

9 000,00 zł

220 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie dwuletnie. Roczny koszt
eksploatacji 5 000,00 zł.

L/8/9/2017

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji określono na 1310 zł.

L/9/9/2017
Modernizacja sceny i aranża- Unowocześnienie i uatrakcyjniecja okien w sali koncertowej nie sali koncertowej poprzez rew filii nr 14 w Katowicach mont sceny i wymianę żaluzji
okiennych.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/10/9/2017
Zakup nowości wydawni- Poszerzenie oferty nowości wyczych dla filii nr 14 Miejskiej dawniczych poprzez zakup ksiąBiblioteki Publicznej
żek i audiobooków.
w Katowicach

Główne działania zadania związane z realizacją to:
-projekt przejścia,
-projekt schodów o mniejszym
kącie nachylenia,
- zerwanie starej nawierzchni asfaltowej z przejścia,
L/11/9/2017
-rozebranie schodów,
Remont nawierzchni
chodnika w granicy działek -wydłużenie nasypu pod schody,
Chrobrego nr 26 i Chrobrego aby zmniejszyć ich kąt nachylenia,
nr 38 wraz ze schodami
- ułożenie kostki na przejściu
wraz z krawężnikami,
-ułożenie kostki antypoślizgowej
na schodach,
- położenie rynien zjazdowych na
schodach,
- zamontowanie na schodach balustrad z obu stron.
Organizacja koncertów z pogranicza muzyki klasycznej, jazzu,
popu, rocka, muzyki świata, muzyki filmowej oraz występów teaL/12/9/2017
"Wieczory muzyczne na Ty- tralno-kabaretowych dla społeczności lokalnej w Młodzieżowym
siącleciu" - koncerty dla
Domu Kultury w Katowicach.
dzieci, młodzieży oraz
Koncerty odbywałyby się w sowszystkich mieszkańców
botnie popołudnia. Integracja
Osiedla Tysiąclecia
społeczności lokalnej poprzez obcowanie z różnorodną muzyką
i kulturą.

Irena Safian

Miejska Biblioteka Publiczna
w Katowicach, Filia nr 14,
ul. Piastów 14

20 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Elżbieta Langner
elalanger49
@gmail.com

Przejście pomiędzy blokiem
Chrobrego 26, a Chrobrego 38
ze schodami w kierunku pawilonu handlowego

72 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Monika Krupanek
mkrupanek@vp.pl

ul. Tysiąclecia 5

40 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

L/13/9/2017
Remont i modernizacja drogi
dojazdowej umożliwiającej
bezpieczny przejazd do
przedszkola nr 25 oraz mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy
ul. Mieszka I 15 w Katowicach

L/14/9/2017
Rozbudowa miejsc
parkingowych na osiedlu
Tysiąclecia w Katowicach

L/15/9/2017
Spotkajmy się! Warsztaty
kreatywno-plastyczne z elementami ekologii dla dzieci
i młodzieży z dzielnicy
Tysiąclecie

Remont i modernizacja drogi dojazdowej umożliwiającej bezpieczny przejazd do przedszkola Izabela Stefańska
nr 25 oraz mieszkańców Wspól- iza7307@gmail.com
noty Mieszkaniowej Nierucho511 271 777
mości przy ul. Mieszka I 15 w Katowicach.

Miejskie Przedszkole 25 ul. Mieszka I 13, budynek
Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości przy ul.
Mieszka I 15

W ramach zadania planuje się
wybudowanie ok. 60 nowych
miejsc postojowych - przewiduje
się przebudowę istniejących
miejsc parkingowych wzdłuż ul.
Chrobrego z "równoległych" na
ul. Bolesława Chrobrego "prostopadłe" oraz budowę Olgierd Stanieczek
odcinek
od ronda FrydrychowiparkingDLAkazmiejsc parkingowych przy ul. Tycza do zjazdu do budynku B.
siąclecia. Dodatkowo, jako ele- dego@gmail.com
Chrobrego 2
menty uzupełniające, planuje się
www.faceul. Tysiąclecia - odcinek od
wyznaczenie przejść dla pieszych: book.com/parkingronda Frydrychowicza do
na rondzie Frydrychowicza oraz
DLAkazdego
wjazdu na parking strzeżony
na wysokości budynku Tysiąclecia 80. Przewiduje się również
przebudowę progu spowalniającego w celu wyznaczenia przejazdu dla rowerzystów w ciągu al.
Księżnej Jadwigi Śląskiej.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
w formie różnorodnych warsztatów tematycznych np. florystyczne, z igłą i nitką, decoupage
itp. z elementami ekologii mają
Agnieszka Szatan
poprzez zabawę i własną twórMłodzieżowy Dom Kultury,
507 166 695
czość zintegrować środowisko
ul. Tysiąclecia 5
najmłodszych
mieszkańców zylka.aa@gmail.com
dzielnicy i pokazać jak można kreatywnie wspólnie spędzić czas
w oderwaniu od komputera czy
internetu, jednocześnie ucząc jak

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

96 721,00 zł

Roczny koszt eksploatacji wynosi
3 000,00 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

657 000,00 zł
Zadanie dwuletnie. Roczny koszt
eksploatacji wynosi 36 500,00 zł.

30 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

wykorzystać elementy do tworzenia z recyklingu. Uczestnicy
będą mogli udoskonalić zdolności
manualne oraz nawiązać nowe
znajomości i przyjaźnie oraz poznać alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

Jednostka Pomocnicza nr 10 Dąb
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Teatr porusza serca, uwrażliwia,
wzrusza i bawi do łez stąd w ramach Budżetu Obywatelskiego
przewidziana jest organizacja
kilku wyjątkowych wydarzeń teatralnych dla mieszkańców dzielnicy i miasta mających na celu
wzbudzenie zainteresowania i fascynacji tą dziedziną sztuki. Różnorodność zapewni zaproszenie
L/1/10/2017
do współpracy profesjonalnych
Dębowa Scena 2018 aktorów i grup teatralnych związanych z odmiennymi sceniczbezpłatne spektakle
teatralne, kabaret, mono- nymi działaniami artystycznymi.
dram, recital piosenki aktor- Spektakl teatralny dla dorosłych
da widzom możliwość oderwania
skiej lub musicalowej
w Miejskim Domu Kultury się od rzeczywistości i wejścia bez
reszty w świat który zechcą
"Koszutka" filia "Dąb"
przedstawić nam aktorzy, profesjonalnie przygotowany spektakl
dla dzieci wciągnie w ten świat
najmłodszych, kabaret rozbawi
do łez, monodram da poznać
różne twarze jednego aktora,
a recital piosenki aktorskiej lub
musicalowej pozwoli publiczności usłyszeć a może i zaśpiewać

Wnioskodawca

Lokalizacja

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi

Jolanta Mackiewicz
jmackiewicz
@konto.pl

Miejski Dom Kultury
"Koszutka" filia "Dąb",
ul. Krzyżowa 1

65 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

wspaniałe utwory do których często powracamy z sentymentem.

L/2/10/2017
Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii
nr 17 (ul. Krzyżowa 1)

L/3/10/2017
Budowa utwardzonej
nawierzchni z kostki
brukowej niefazowej na
placu amfiteatralnym
Miejskiego Domu Kultury
Koszutka - Dąb

L/4/10/2017
Naprawa istniejącego
chodnika wzdłuż
ul. Gruszowej nr 1 i 3

Zakup nowości wydawniczych
(książek, audiobooków, gier)
wzbogaci ofertę biblioteki oraz
pozwoli zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców. Dzięki doposażeniu biblioteka stanie się
miejscem przyjaznym dla każdej
grupy wiekowej.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Ewa Włoka
bodlabiblioteki@gmail.com
694 424 510

ul. Krzyżowa 1

Budowa
utwardzonej
nawierzchni z kostki brukowej niefazowej na placu amfiteatralnym
Miejskiego Domu Kultury Koszutka - Dąb z akodrenem na
środku do spływu wody, co zapewni lepszą funkcjonalność,
komfort w użytkowaniu oraz poprawi bezpieczeństwo i estetykę
tego obiektu.

Jerzy Syrkiewicz
509 838 289
jerzy.syrkiewicz@gmail.com

Rejon ulic: Krzyżowa 1, Jabłoniowa 52. Obszar placu amfiteatralnego MDK Koszutka - Filia
Dąb. Od strony zachodniej budynek MDK Koszutka - Filia
Dąb oraz zlokalizowany przy
tym obiekcie miejski plac zabaw, od strony południowej tereny Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej i wybudowany
pawilon wolnostojący, w którym znajduje się Przedszkole
"Ciuciubabka" i Administracja
Osiedla "Ściegiennego" KSM,
od strony wschodniej teren
Śląsko-Dąbrowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, a dalej ulica
Ściegiennego, od strony północnej ulica Krzyżowa wraz z
budynkami mieszkalnymi

Modernizacja zdewastowanego
chodnika wzdłuż budynków przy
ul. Gruszowej nr 1 i 3.

Józef Wawrzyniak
694 601 671
jadwiga_wawrzyniak@wp.pl

22 000,00 zł

Na wartość kosztorysową zadania
składają się: książki (15 tys. zł), audiobooki (5 tys. zł) i gry planszowe (2 tys.
zł).

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

195 400,00 zł

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na ok. 30 zł / m2 tj. 25
150 zł / rok.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Gruszowa 1 i 3

28 600,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 3 640 zł.

L/5/10/2017

Naprawa drogi dojazdowej do
budynku wspólnoty mieszkanioNaprawa drogi dojazdowej wej zlokalizowanego przy ulicy
do budynku wspólnoty
Sportowej 32-32c wraz z wymieszkaniowej zlokalizowa- mianą ośmiu ulicznych lamp
nego przy ulicy Sportowej oświetleniowych przy budynkach
Sportowa 30-30c, Sportowa 3232-32c wraz z wymianą
ośmiu ulicznych lamp oświe- 32c, Dębowa 34, 36, 38, 40 w Katowicach. Zadanie połączone z
tleniowych przy budynkach
projektem L/6/10/2017

Bernadeta
Kolankiewicz
503 863 293

ul. Dębowa 34, 36, 38, 40,
ul. Sportowa 30, 30a, 30b, 30c
ul. Sportowa 32, 32a, 32b, 32c

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

275 000,00 zł
Wniosek połączony z projektem
L/6/10/2017.

Sportowa 30-30c, Sportowa
32-32c, Dębowa 34, 36, 38,
40 w Katowicach

Remont chodników, wykonanie
placu zabaw (huśtawki, piaskownica, ławki, kosze na śmieci).
Wykonanie elementów
małej architektury i zieleni Zagospodarowanie terenu zieleprzy budynkach zlokalizowa- nią wysoką i niską.

L/7/10/2017

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

Jerzy Rusinowicz
jw.rusinowicz
@wp.pl

ul. Dębowa 17a, 19a, 21a, 23a

Anna Marciniak
694 203 015
antop@op.pl

Miejskie Przedszkole nr 23,
ul. Dębowa 3 (w pobliżu ulicy
Chorzowskiej po drugiej stronie Kościoła w Dębie tuż za
Silesią City Center)

Dariusz Lechowski
600 950 647

ul. Akacjowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
ul. Złota 41a-45a
ul. Złota 35-39
ul. Sportowa 36-36b

195 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt utrzymania określono na kwotę 15 tys. zł.

nych przy ul. Dębowej 17a,
19a, 21a, 23a, w Katowicach

L/8/10/2017
Plac zabaw z nawierzchnią
z poliuretanu w ogrodzie
Miejskiego Przedszkola nr 23

Plac zabaw z nawierzchnią z poliuretanu w ogrodzie Miejskiego
Przedszkola nr 23.

Prosimy o remonty chodników nigdy wcześniej nieremontowaL/11/10/2017
nych oraz o wybudowanie noRemont chodników i budowa wych miejsc postojowych, tak by
mieszkańcy - sąsiedzi więcej nie
parkingów w rejonie ulic
Akacjowa, Lipowa, Złota oraz musieli rozjeżdżać zieleni i mogli
montaż nowych latarni przy w cywilizowany sposób parkować. Chcąc poprawić nasze
ulicy Złota 35-39, 36-36b,
bezpieczeństwo prosimy o nowe
Sportowa 36-36b
latarnie.

136 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

216 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 31 800 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/12/10/2017
Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców
dzielnicy Dąb

L/13/10/2017
Modernizacja chodnika
wzdłuż budynków przy ul.
Jabłoniowej 42, Morelowej
12 i Gruszowej 1

Zorganizowanie festynu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy
Dąb z wieloma atrakcjami - koncerty, biesiadowanie, dmuKatarzyna Śliwińska
chańce dla dzieci, sztuczne ognie,
grill, zimne napoje - po prostu
świetną zabawę i sąsiedzką integrację!

Modernizacja zdewastowanego
chodnika wzdłuż budynków przy
ul. Jabłoniowej 42, Morelowej 12
i Gruszowej 1.

Projekt zakłada gruntowny remont pieszego przejścia do Parku
Śląskiego (od ul. Dębowej do ul.
Złotej). Wymieniona zostanie
L/14/10/2017
obecna bardzo zniszczona naModernizacja pieszego przej- wierzchnia. Przygotowany będzie
ścia do Parku Śląskiego przy m.in. chodnik oraz trawnik wokół
niego, niezbędna będzie wyul. Studziennej
miana kanalizacji oraz zrobienie
odpowiedniego odprowadzenia
wody.

ul. Krzyżowa 1

32 000,00 zł

Zadanie możliwe do realizacji we
wskazanej kwocie, konieczne przesunięcia kwot w kosztorysie pomiędzy
poszczególnymi pozycjami i uzupełnienia o kwoty: ZAIKSU, ochrony, pomocy medycznej, drobnych nagród
za udział w konkursach, sprzątanie
terenu, obsługi technicznej sceny,
toalety przenośnej i koszy na śmieci.
Ponadto ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia zrezygnowano
z pokazu sztucznych ogni na rzecz pokazu laserowego.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Marcin Nowak
606 639 408
mnowak.bo
@gmail.com

Chodnik wzdłuż budynków przy
ul. Jabłoniowej 42, Morelowej
12 i Gruszowej 1

51 150,00 zł

Mariusz Kijowski
kijowski1@o2.pl

Przestrzeń (chodniki oraz przejazd) pomiędzy budynkami
o numerach Studzienna 1-8,
Dębowa 42, 44

218 000,00 zł

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 6 500 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Jednostka Pomocnicza nr 11 Wełnowiec-Józefowiec
ID zadania
Tytuł zadania

L/1/11/2017
Montaż dodatkowych
piłkochwytów oraz
zabezpieczeń na boisku
Arena Wełnowiec przy
Gimnazjum nr 9

L/2/11/2017
"Zielony Zakątek"
Mini Skwer + Parking

L/3/11/2017
Mini skwer Józefowska Gnieźnieńska

L/4/11/2017
Renowacja chodnika
ul. Kotlarza 5 - 5f

L/5/11/2017
Modernizacja i renowacja
szatni szkolnej w Szkole
Podstawowej nr 17 im.

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi

Montaż dodatkowych piłkochwytów 4-metrowych i 6-metrowych,
a także kostki ażurowej na skarpie, w celu bezpieczeństwa użytkowników i ogrodzenia obiektu.

Dawid Walczuk
790 225 187
dawidmw13
@gmail.com

ul. Krzyżowa 12

86 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

Tadeusz Oczko
Budowa parkingu na 20 miejsc
516 510 928
postojowych. Budowa mini
t.oczko@poczta.fm
skweru - rewitalizacja zieleni.

Renowacja zieleni. Nasadzenia
krzewów i niskopiennych drzewek. Posadowienie 2 ławek. Wytyczenie ciągu pieszego.

Zerwanie starej zniszczonej nawierzchni. Wyrównanie podłoża.
Ułożenie kostki brukowej na projektowanym odcinku.
Zadanie będzie polegać na modernizacji i renowacji szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17
im. T. Kościuszki w Katowicach
przy ul. Dekerta 1 ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych i mikologicznych.

ul. Józefowska 84, 86, 88, 72a,
72b

203 900,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie dwuletnie

Tadeusz Oczko
516 510 928
t.oczko@poczta.fm

Przy skrzyżowaniu ulicy Józefowskiej z ulica Gnieźnieńską

Tadeusz Oczko.
516 510 928
t.oczko@poczta.fm

Chodnik przebiega wzdłuż
frontu budynków przy ul. Kotlarza 5 - 5f pomiędzy boiskiem
szkolnym Gimnazjum nr 9 i biegnie w kierunku targowiska i
ul. Krzyżowej

Tomasz Jeż
502 606 229
jez.tomasz
@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 17 im.
T. Kościuszki w Katowiach,
ul. Dekerta 1.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

45 000,00 zł
Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 1 tys. zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

70 400,00 zł
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

128 327,00 zł
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

T. Kościuszki w Katowicach,
ul. Dekerta 1 z uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych i mykologicznych

L/6/11/2017
Modernizacja monitoringu
wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki
w Katowicach, ul. Dekerta 1

L/7/11/2017
Plac zabaw wyposażony
w urządzenia poprawiające
kondycję i sprawność

Wykonanie prac zapewni przede
wszystkim bezpieczne, niezagrażające zdrowiu wszystkich użytkowników warunki sanitarne i higieniczne, w znaczący sposób poprawi estetykę pomieszczenia,
z którego korzysta wiele podmiotów, a przede wszystkim dzieci,
rodzice i mieszkańcy Wełnowiec Józefowiec.
Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej
nr 17 przy ulicy Dekerta 1 polegać będzie na zainstalowaniu nowego systemu monitoringu, w tym 21 sztuk
kamer w jakości HD wewnątrz budynku szkolnego oraz na zewnętrznym terenie szkolnym, tj. przy obiekcie sportowym (boisko szkolne i bieżnia), a także przy szkolnym placu zabaw. Obiekty sportowe tj. boisko
i bieżnia oraz plac zabaw są ogólnie
dostępne dla uczniów i wszystkich
mieszkańców dzielnicy po zajęciach
lekcyjnych, z czego chętnie korzystają. Celem zadania jest podniesienie bezpieczeństwa uczniów w budynku szkolnym w czasie godzin
pracy szkoły oraz przeciwdziałanie
zdarzającym się aktom wandalizmu
oraz innym przejawom niewłaściwego zachowania na boisku szkolnym i placu zabaw po godzinach
pracy szkoły, a tym samym zapewnienie przyjemnego i bezpiecznego
korzystania z tych obiektów przez
uczniów szkoły i wszystkich mieszkańców korzystających po godzinach
pracy szkoły z tych obiektów.

Plac zabaw wyposażony w urządzenia poprawiające kondycję
i sprawność fizyczną dzieci, młodzieży a także dorosłych. W go-

Jolanta Gontarz
502 372275
g.jola@interia.pl

Sylwia Blacha
sylwetkab@op.pl

Szkoła Podstawowa nr 17 im.
T. Kościuszki w Katowicach,
ul. Dekerta 1. Budynek Szkoły
Podstawowej nr 17 oraz teren
wkoło budynku tj. obiekty
sportowe (boisko, bieżnia) oraz
plac zabaw.

ul. Krzyżowa 12 (teren SP 19 byłe Gimnazjum nr 9)

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

21 731,00 zł

Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 315 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

239 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 5,5 tys. zł.

fizyczną dzieci, młodzieży dzinach popołudniowych ogólnoi dorosłych przy Szkole Pod- dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla.
stawowej nr 19
w Katowicach ul. Krzyżowa
1. Usunięcie zdewastowanego
podłoża asfaltowego.
2. Wyprofilowanie zakrętów
L/8/11/2017
w celu umożliwienia dojazdu do
Renowacja otoczenia PAL pawilonów.
3. Położenie nowej nawierzchni
MOPS + miejska stacja rowez kostki brukowej lub asfaltoberowa
tonu.
4. Posadowienie stacji rowerowej.
Projekt ma na celu pozyskanie
nowych miejsc parkingowych
oraz modernizację istniejących
"dzikich" miejsc postojowych na
Osiedlu "Słoneczna". Inwestycja
będzie realizowana w 4 lokalizaL/9/11/2017
cjach osiedla: w okolicach bloków
Budowa nowych miejsc
Słoneczna 76-74, pomiędzy
parkingowych na Osiedlu przedszkolem przy ulicy Słoneczna 60 a blokiem Słoneczna
"Słoneczna"
75, w okolicach bloku Słoneczna
69 oraz przy pawilonie handlowym Ściegiennego 45. Łączna
liczba to około 50 miejsc parkingowych. Zadanie dwuletnie.
Projekt ma na celu pozyskanie
nowych miejsc parkingowych
oraz modernizację istniejących
"dzikich" miejsc postojowych na
L/10/11/2017
Osiedlu "Słoneczna". Inwestycja
Budowa nowych miejsc
będzie realizowana w 4 lokalizaparkingowych na Osiedlu cjach osiedla: w okolicach bloków
Słoneczna 76-74, pomiędzy
"Słoneczna"
przedszkolem przy ulicy Słoneczna 60 a blokiem Słoneczna
75, w okolicach bloku Słoneczna

Tadeusz Oczko
516 510 928
t.oczko@poczta.fm

otoczenie pawilonów i ulic
Kotlarza 10b i Nowowiejskiego

Łukasz Hankus
hankuslukasz7
@gmail.com

1. Rozjeżdżony pas zieleni
wzdłuż ulicy Słoneczna vis a vis
budynków Słoneczna 76 i 74
2. Rozjeżdżony pas zieleni
wzdłuż przedszkola na ulicy
Słoneczna 60 i vis a vis budynku Słoneczna 75
3. Pas zieleni wzdłuż ulicy przy
budynku Słoneczna 69 vis a vis
istniejącego parkingu
4. Pas zieleni w pobliżu pawilonów handlowych przy ulicy
Ściegiennego 45 vis a vis
sklepu ALKA

Łukasz Hankus
hankuslukasz7
@gmail.com

1. Rozjeżdżony pas zieleni
wzdłuż ulicy Słoneczna vis a vis
budynków Słoneczna 76 i 74
2. Rozjeżdżony pas zieleni
wzdłuż przedszkola na ulicy
Słoneczna 60 i vis a vis budynku Słoneczna 75
3. Pas zieleni wzdłuż ulicy przy
budynku Słoneczna 69 vis a vis
istniejącego parkingu

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

194 700,00 zł
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

220 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie dwuletnie

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

305 000,00 zł

Zadanie dwuletnie
Zadanie obejmuję większą ilość działek, niż w przypadku wniosku
„L/9/11/2017”.

69 oraz przy pawilonie handlowym Ściegiennego 45. Łączna
liczba to około 70 miejsc parkingowych. Zadanie dwuletnie.

Zakup książek i audiobooków dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii
nr 6 w Katowicach. Doposażenie
L/11/11/2017
biblioteki w szafkę z szufladami
Zakup książek i audiobooków pod kserokopiarkę. Umieszczenie
oraz doposażenie Miejskiej na dwóch ulicach (Bytomskiej
i Józefowskiej) tabliczki obuBiblioteki Publicznej Filii nr 6
stronnej, wolnostojącej ze słupw Katowicach
kiem z informacją "Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6 w Katowicach".

4. Pas zieleni w pobliżu pawilonów handlowych przy ulicy
Ściegiennego 45 vis a vis
sklepu ALKA

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

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6, ul. Bytomska 8a. Tabliczki: po prawej stronie ulicy
Bytomskiej przy numerze 13
oraz po prawej stronie ulicy Józefowskiej przy numerze 119

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

17 000,00 zł
Wydział Kultury

Jednostka Pomocnicza nr 12 Koszutka
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

L/2/12/2017

Remont chodnika na odcinku od
Remont chodnika przy
ul. Sokolskiej 48 do ul. Grażyńul. Grażyńskiego - odcinek skiego 15 - wymiana starych płyt
Sokolska 48 do Grażyńskiego chodnikowych na kostkę.

Wnioskodawca

Lokalizacja

Beata Latkowska
501 590 598
latkob@o2.pl

ul. Grażyńskiego - chodnik
przylegający do pasa zieleni,
odcinek od ul. Sokolskiej 48
do Grażyńskiego 15

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

20 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 2 450 zł.

15
Wymiana nawierzchni przy ulicy
Grabowej wzdłuż numerów 1a,
L/3/12/2017
3a oraz 3b (droga dojazdowa),
Remont nawierzchni
która nie była remontowana od
drogowej przy ulicy
lat 70. XX wieku. Nawierzchnia
Grabowej, wzdłuż budynków jest zniszczona - ma liczne spękania, dziury oraz wybrzuszenia,
o numerach 1a, 3a, 3b
a codzienna eksploatacja bezu-

Ryszard Borys
ryszardborys@
interia.eu

Droga dojazdowa przy ulicy
Grabowej do budynków
o numerach 3a oraz 3b
oraz przy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i
Nasiennictwa, Instytutu Samorządu i Administracji
Sp. z o. o. usytuowanych
pod numerem 1a

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

418 803,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 41 160 zł.

stannie pogarsza jej stan. Naprawa nawierzchni zwiększy bezpieczeństwo zarówno mieszkańców okolicy, jak i pracowników
okolicznych biurowców.

L/5/12/2017
Kulturalna Koszutka 2018

Koncerty, spotkania z pisarzami
i publicystami, występy teatralne
i kabaretowe w MDK Koszutka.

Tobiasz Janikowski
693 484 161
njnt@o2.pl

Miejski Dom Kultury
Koszutka, ul. Grażyńskiego
47

45 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej

L/6/12/2017
Zielone miejsce integracji
mieszkańców Sokolska 56

Projekt przewiduje rewitalizację
podwórka zapewniając przyjazne
miejsce integracji mieszkańców.

Magdalena
Wichrzycka
32 258 41 30
magda.wichrzycki
@gmail.com

ul. Sokolska 56, pomiędzy ulicami: Morcinka i Grażyńskiego.
Teren - skwer graniczy przez
ogrodzenie z Przedszkolem nr
48, otoczony wielorodzinnymi
budynkami mieszkalnymi o wysokości III kondygnacji

135 000,00 zł

Na wnioskowanym terenie znajduje
się ogrodzenie ceglano-betonowe na
podmurówce kamiennej, stanowiące
jednocześnie mur oporowy. Bez wymiany ogrodzenia stanowiącego mur
oporowy, wykonanie wnioskowanego zielonego miejsca jest nieuzasadnione. O zmianie zakresu zadania
wnioskodawca został poinformowany i wyraził na nią zgodę. Zakres i
szacunkowy koszt zadania: 1) projekt
- 20 tys. zł; 2) wymiana i remont obmurowania - 20 tys. zł; 3) wykonanie
nawierzchni spacerowej - 11 250 zł;
4) renowacja i odtworzenie ogrodzenia (podmurówka kamienna, balustrady) - 76 600 zł; 5) dwie ławki - 3
650 zł; 6) zieleń - 3 tys. zł; 7) kosz na
śmieci - 500 zł Szacunkowy, roczny
koszt eksploatacji określono na 2 tys.
zł.

Modernizacja ogólnodostępnego
placu zabaw przy Miejskim
Przedszkolu nr 48 w znaczący
sposób sprzyjać będzie aktywnemu wypoczynkowi oraz ogólnemu rozwojowi dzieci. Ten cichy
L/8/12/2017
i zacieniony teren często wybieModernizacja ogólnodostęp- rany jest jako alternatywa dla będącego w pobliżu stale nasłonego placu zabaw przy
necznionego
placu
zabaw
Miejskim Przedszkolu nr 48 w Parku Budnioka. Niezbędna
modernizacja niezwykle uatrakcyjni nie tylko samo Przedszkole,
jak i umożliwi dzieciom z Koszutki
ciekawą, twórczą i bezpieczną zabawę.
Celem zadania jest wymiana
L/9/12/2017
ogrodzenia okalającego teren
Miejskiego Przedszkola nr 52,
Wymiana zniszczonego,
przy ulicy K. Iłłakowiczówny. Beniebezpiecznego betonotonowe
ogrodzenie
objęte
wego ogrodzenia okalają- ochroną konserwatorską jest
cego teren Miejskiego Przed- w bardzo złym stanie, brakuje caszkola nr 52 w Katowicach, łych elementów, a istniejące sukcesywnie się rozpadają. Odtwoprzy ul. Iłłakowiczówny,
rzenie zostanie przeprowadzone
z zachowaniem jego
z pełnym zachowaniem jego zazabytkowego charakteru
bytkowego charakteru.

L/10/12/2017
Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii
nr 11 przy ul. Grażyńskiego
47

L/11/12/2017
Rewitalizacja terenu między
Broniewskiego 18-24
a Korfantego 68-78a

Zakup nowości wydawniczych
w formie książek i audiobooków,
doposażenie Filii oraz spotkania
autorskie.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

Marta Kozłowska
maryanska@o2.pl
504 926 682

MP nr 48, ul. Sokolska 56a

Anna Jelonek
Annajelonek
@gmail.com

ul. Iłłakowiczówny 15a

220 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

Ewa Świerczewska
filia11@
mbp.katowice.pl
32 258 49 92

Miejska Biblioteka Publiczna
w Katowicach, filia 11,
ul. Grażyńskiego 47,
40-126 Katowice

30 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

305 713,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej

185 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 250 zł.

Teren pomiędzy budynkami
Uporządkowanie terenu poprzez Wojciech Parchański
al. Korfantego 68 do 76
504 096 150
utwardzenie drogi dojazdowej
a ul. Broniewskiego 18 do 24.
i
urządzenie
utwardzonych
Wparchanski
Obecnie droga gruntowa, służy
miejsc postojowych oraz remont
@gmail.com
jako dojazd do posesji przy
odtworzeniowy chodnika - poal. Korfantego 68-76

Zadanie dwuletnie jednak dotyczy
inwestycji infrastrukturalnej i jest

między budynkami Al. Korfantego 68 do 76 a ul. Broniewskiego
18 do 24. Zadanie dwuletnie.

L/12/12/2017
Zieleń i parking w sercu
Koszutki

L/13/12/2017
Nowoczesna sala
widowiskowa na Koszutce

Projekt przewiduje rewitalizację
podwórka w kwartale ulic: Grażyńskiego, Okrzei, Sokolska, Dunikowskiego. W ramach projektu
powstanie projekt przebudowy
podwórek zapewniając tereny
zielone, miejsca integracji mieszkańców oraz miejsca postojowe.

Wyposażenie sali widowiskowej
MDK "Koszutka" w nowoczesne
urządzenia:
 zastawki sceniczne (rolety materiałowe) na
scenę domu kultury
wraz z zasilaniem elektrycznym, przełącznikami naściennymi i pilotem,
 zestaw projekcyjny (laptop, projektor, ekran).

oraz jako miejsce postojowe
dla mieszkańców
ul. Broniewskiego 18-24.
Wzdłuż drogi biegnie chodnik
zakończony schodami
na wysokości ul. Broniewskiego
18.

możliwe do realizacji. Ze względu na
brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne
jest uzyskanie decyzji o warunkach
zabudowy, uzyskanie warunków na
odprowadzenie wód deszczowych,
uzyskanie zgody na wycinkę drzewa
oraz pozwolenia budowlanego. Ze
względu na racjonalne wydatkowanie środków publicznych zakres zadania został poszerzony o wykonanie
kanalizacji deszczowej, co zwiększyło
koszt realizacji zadania do 305 713 zł.
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 18,9 tys. zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej
Adrian Szymura
609 850 409
adrian.szymura@
katowice.eu

Adrian Szymura
609 850 409
adrian.szymura@
katowice.eu

Podwórko pomiędzy ulicami: Grażyńskiego 50-58,
Okrzei 2-6, Sokolskiej 68-76,
Dunikowskiego 12-30

436 050,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji zadania
został zwiększony do kwoty 436 050
zł ze względu na wyższy koszt renowacji i odtworzenia ogrodzenia, będącego pod opieką Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytków Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 6 860 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury
Miejski Dom Kultury
"Koszutka", ul. Grażyńskigo 47

65 120,00 zł

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji: 150 zł - serwis, wymiana lampy po
3 latach – ok. 1 200 zł.

L/14/12/2017
DOGPARK w obrębie Parku
Budnioka Katowice
Koszutka, w miejscu sugerowanym przez Zakład Zieleni
Miejskiej jako "wybieg dla
psów". Szeroko zakrojone
konsultacje z psim lobby
Koszutki pokazują potrzebę
takiego miejsca w obrębie
dzielnicy, w miejscu zazwyczaj gwarnie odwiedzanym
przez właścicieli wraz z ich
psami

L/15/12/2017
Deptak Niebieskie Bloki przedłużamy Strefę Kultury

Dogpark, ogrodzony wybieg dla
psów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ogrodzenia,
specjalnych przeszkód do zabawy
z psami. Monitoring.

Paul D. Satala
pawel.satala@
gmail.com

50 lat temu na ulicy Dzierżyńskiego - obecnie Chorzowska,
wzdłuż pawilonów przy NIEBIESKICH BLOKACH powstał reprezentacyjny DEPTAK Katowic. Były
tu charakterystyczne klomby
z miejscami do siedzenia, były
fontanny... były, bo wraz z upłyEwa Piskor
wem czasu zniknęły, została be604 950 596
tonowa "pustynia" i parę ławek
profil na facebooku:
z tamtej epoki, wśród niezbyt forDEPTAK NIEBIESKIE
tunnie zakomponowanej zieleni.
BLOKI
Postanowiliśmy
to
zmienić
i stworzyć miejsce przyjazne dla
pieszych i rowerzystów, dla
mieszkających tu na stałe, tych
przejazdem lub trafiających tu
w drodze do SPODKA, MCK, NOSPRu, Muzeum Śląskiego czy biurowców KTW - Niech też tu się
czują jak w STREFIE KULTURY.

Plac Budnioka, prostokąt
między ul. Stęślickiego
i Chorzowską, przy przepompowni gazu

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

145 000,00 zł
Szacunkowy roczny koszt utrzymania
zadania na poziomie ok. 5 tys. zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Ulica Chorzowska, wzdłuż pawilonów numery 1-9
od Ronda do skrzyżowania
z ulicą Sokolską oraz Aleja
Korfantego na wysokości
numerów 46-48

300 000,00 zł

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 15 tys. zł.
W ramach zadania inwestycyjnego
Katowicka Infrastruktura Rowerowa
w roku 2017 planowane jest zlecenie
koncepcji dla zastosowania rozwiązań umożliwiających wjazd rowerem
pod rondo gen. Ziętka od strony Koszutki: wejście północno-zachodnie.
Część dz. 58/19 i 43 wchodzi w zakres terenu prac koncepcyjnych.

Rewitalizacja terenu między blokami ma na celu utworzenie miejsca dającego możliwość wypoczynku i integracji mieszkańców
osiedla. Umieszczenie w tej przeL/16/12/2017
strzeni toru do gry w bule (petaPiękniejsza Koszutka nque) jest sprawdzonym w kraju
Rewitalizacja skweru między i za granicą sposobem na integraul. Czerwińskiego i Morcinka cję międzypokoleniową (w petawraz z utworzeniem beznque grają dzieci z rodzicami,
piecznych miejsc postojo- dziadkowie z wnukami) oraz akwych oraz przestrzeni inte- tywizację ruchową osób mniej
gracji międzypokoleniowej sprawnych. Taki skwer poprawi
także walory estetyczne osiedla
oraz stworzy dodatkowe i bezpieczne miejsca postojowe dla
mieszkańców osiedla.

Maciej Żłobiński
m.zlobinski@wp.pl

Skwer (były plac zabaw)
między budynkami
ul. Czerwińskiego 9-11
a ul. Morcinka 11a-17a

93 760,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 10,9 tys. zł.

Jednostka Pomocnicza nr 13 Bogucice
ID zadania
Tytuł zadania

L/1/13/2017
ul. Wajdy - nowe parkingi
i chodniki

Skrócony opis zadania
Projekt "ul. Wajdy - nowe parkingi i chodniki" obejmuje: budowę nowych (dodatkowych)
miejsc postojowych przy budynkach ul. Wajdy: 5-11, 8-16 oraz
23, 25 i 27 wraz z dobudowaniem
części chodnika oraz nasadzeniem żywopłotów. Remont chodników obejmuje wymianę nawierzchni chodników z asfaltobetonu na chodniki z kostki betonowej wokół Biblioteki ul. Wajdy 21,
za budynkiem Wajdy 5-11 oraz
z boku budynku Wajdy 15. Remont nawierzchni, wokół piaskownicy za budynkiem ul. Wajdy

Wnioskodawca

Lokalizacja

Anna Malik
anna_malik
@poczta.fm

Parkingi i chodniki, okolice:
ul. Wajdy 5-11, ul. Wajdy 8-16,
ul. Wajdy 23, 25, 27 | Remont
chodników: ul. Wajdy 21
i ul. Wajdy 15 | Wymiana nawierzchni z asfaltobetonu na
nawierzchnię z kolorowego asfaltu (jak dla ścieżki rowerowej) wokół piaskownicy za budynkiem ul. Wajdy 11

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

382 388,00 zł

Zadanie dwuletnie. Szacunkowy,
roczny koszt eksploatacji określono
na 26 060 zł.

11, obejmuje wymianę nawierzchni z asfaltobetonu na nawierzchnię z kolorowego asfaltu
(jak dla ścieżki rowerowej).

L/2/13/2017
Remont nawierzchni jezdni
na ul. Modrzewiowej od nr
19 do 29 w Katowicach
Wybrukowanie drogi dojazdowej i placu przy Bronisławy 29A,B oraz wykonanie
nowego chodnika

Remont nawierzchni jezdni ul.
Modrzewiowej od nr 19-29
w Katowicach, polegający na wymianie zniszczonej nawierzchni
jezdni na nową nawierzchnię asfaltobetonową.

W ramach projektu, dla biblioteki
osiedlowej - Filii nr 16 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w KatowiL/3/13/2017
cach, zakupione zostaną nowości
Zakup nowości wydawni- wydawnicze (książki, audiobooki
czych i czasopism, dofinanso- i czasopisma), jak również sprzęt
wanie imprez kulturalnych komputerowy, który będzie słudla dorosłych, dzieci i mło- żył czytelnikom tejże biblioteki.
Projekt obejmuje także dofinandzieży oraz zakup sprzętu
sowanie zadań służących ułakomputerowego dla Filii nr twieniu dostępu do kultury, skie16 Miejskiej Biblioteki
rowanych do szerokiego grona
Publicznej w Katowicach - odbiorców i sprzyjających inteBogucicach
gracji lokalnej (spotkania z pisarzami, podróżnikami, koncerty,
wernisaże wystaw i in.).
Mieszkańcy osiedla i bloku przy
L/4/13/2017
ul. Ścigały 24 będą mogli bez problemu dojść do głównej ulicy
Naprawa schodów na dojście od ulicy Kowal- Markiefki (kościół, szpital, przychodnia lekarska, sklepy, szkoła
skiej do budynku Ścigały 24
podstawowa nr 13, gimnazjum nr
i "Osiedla Ścigały"
10).

L/5/13/2017

Zakup nowości wydawniczych dla
Filii nr 22 Miejskiej Biblioteki Pu-

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Anna Malik
anna_malik
@poczta.fm

Nawierzchnia jezdni na ul.
Modrzewiowej od nr 19 do nr
29 w Katowicach, zlokalizowana pomiędzy chodnikiem
a pasem zieleni

99 000,00 zł

Joanna Misielak
jomis2010@wp.pl

Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 16, ul. Wajdy 21

25 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Marek Giwerski

Dojście do głównej ulicy
Markiefki przez ulicę Kowalską
do bloku Ścigały 24

21 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Aneta Wojsław
filia22@

ul. Słowiańska 1 Filia nr 22
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na 14 400 zł.

10 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Nowe w bibliotece! Zakup
nowości wydawniczych dla
filii nr 22 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Katowicach

L/6/13/2017
Piknik osiedlowy dla dzieci Pożegnanie lata

L/8/13/2017
BARWY ZIEMI - Cykl trzech
imprez prezentujących kulturę i historię wybranych
państw z całego świata

blicznej w Katowicach mieszczącej się przy ulicy Słowiańskiej 1,
które uatrakcyjnią ofertę placówki. Obecnie filia nie dysponuje dużą liczbą nowych publikacji.
Piknik osiedlowy dla dzieci - Pożegnanie lata - zabawa plenerowa przy Bibliotece Miejskiej Filia nr 16 ul. Wajdy 21, skierowana
głównie dla dzieci z Bogucic, polegająca na konkursach z nagrodami oraz atrakcjami tj.: dmuchańce, malowanie twarzy,
wspólne tańce, ściana wspinaczkowa itp. Termin - sobota
1.09.2018 r.
Trzy imprezy, podczas których
będzie można poznać kulturę
różnych krajów świata. Podczas
każdego wydarzenia odbędzie się
koncert, warsztaty, degustacja
potraw, wystawa zdjęć i spotkanie z podróżnikiem. Będzie to doskonała okazja do poznania innych kultur i zwyczajów.

mbp.katowice.pl
506 261 133

mieszcząca się w budynku
Gimnazjum nr 10

Katarzyna Ziemiec
ziemiec@wp.pl

Zieleniec za budynkiem
Biblioteki Filia nr 16
ul. Wajdy 21

10 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Stefania Wrzos
seniorzy.bogucice
@gmail.com

Miejski Dom Kultury "Bogucice
- Zawodzie", ul. Markiefki 44a

18 403,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/9/13/2017
Uruchomienie automatycznej wypożyczalni rowerów
na Osiedlu im. Jerzego
Kukuczki (Skwer Koszycki)
w ramach miejskiej sieci
wypożyczalni rowerów

L/10/13/2017
Zakup nowości wydawniczych i doposażenie kącika
dla dzieci

Uruchomienie
automatycznej
wypożyczalni rowerów na Osiedlu im. Jerzego Kukuczki (Skwer
Koszycki) w ramach miejskiej
sieci wypożyczalni rowerów.

Celem zadania jest zakup nowości wydawniczych, zgodnie z zapotrzebowaniem
zgłaszanym
przez czytelników. Istotnym elementem projektu jest również
doposażenie kącika dla dzieci,
gdzie najmłodsze dzieci zajęłyby

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Transportu

Sławomir Michalski
Slaw.Michalski
@gmail.com

Skwer Koszycki

43 000,00 zł

Ewa Stasiak
Bodlabiblioteki
@gmail.com

MBP Filia nr 33,
ul. Markiefki 44a

10 000,00 zł

Szczegółowa lokalizacja będzie wynikała z niezbędnych uzgodnień uzyskanych na etapie wdrażania projektu.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

się zabawą i brałyby udział w zajęciach bibliotecznych i cyklicznych spotkaniach.

Jednostka Pomocnicza nr 14 Dąbrówka Mała
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Kontynuacja rewitalizacji "Parku
w Dąbrówce". W celu poprawy
bezpieczeństwa dodanie 4 punktów oświetleniowych. ZamontoL/1/14/2017
wanie urządzeń sprawnościowych workout dla młodzieży, zaSportowo i bezpiecznie
montowanie stojaków na row "Parku w Dąbrówce"
wery, dodanie ławek, koszy na
śmieci, koszy na psie odchody, pokrycie wszystkich ścieżek jednakową nawierzchnią.
Celem zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych na
Osiedlu Norma poprzez:
 budowę nowych miejsc
postojowych na obszarze obok bloku Wiertnicza 2-8 (dawny adres Le
Ronda 71),
L/2/14/2017
 wymianę nawierzchni
Nowe miejsca postojowe
chodnika wzdłuż ul.
i remont chodników na OsieWiertniczej na odcinku
od pawilonu przy bloku
dlu Norma
Wiertnicza 18-24 do
Ronda Zesłańców Sybiru przy bloku Wiertnicza 26-30,
 wymianę nawierzchni
chodnika łączącego
osiedle z parkingiem

Wnioskodawca

Lokalizacja

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

Ewa Stebel
steb.e@onet.eu
Kamil Pandzich
kamil.pandzich
@gmail.com

Teren między ulicami Strzelców
Bytomskich, Pod Młynem
i Milowicką (Teren Parku
w Dąbrówce przy ul. Strzelców
Bytomskich między nr 18 a 20)

Szymon
Chrzanowski
sza99@interia.pl

Chodnik biegnie wzdłuż ulicy
Wiertniczej od bloku Wiertnicza
18-24 do ronda przy bloku Wiertnicza 26-30. Drugi chodnik biegnie
obok bloku Wiertnicza 26-30. Obszar pod budowę nowych miejsc
postojowych znajduje się pomiędzy punktami adresowymi ul. Le
Ronda 69 i 73. Jest to dawny punkt
adresowy ul. Le Ronda 71

300 000,00 zł

Wniosek połączony z projektem
L/11/14/2017 Wniosek obejmuje zakres zadań obu projektów z wyłączeniem monitoringu. Szacunkowy,
roczny koszt eksploatacji określono
na poziomie 10 tys. zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

195 276,40 zł
Zadanie dwuletnie Roczny koszt eksploatacji wynosi 24 273,50 zł.

strzeżonym przy bloku
Wiertnicza 26-30.
Zadanie dwuletnie.

L/3/14/2017

Zakup nowości książkowych oraz
audiobooków wzbogaci ofertę
Zakup nowości wydawni- dla mieszkańców Dąbrówki Maczych i gier planszowych dla łej. Zakup gier planszowych pouatrakcyjnić
zajęcia
filii nr 20 Miejskiej Biblioteki zwoli
z dziećmi podczas ferii i wakacji.
Publicznej w Katowicach

Romualda
Michałkiewicz
668 208 362

ul. Strzelców Bytomskich 21

Wykonanie chodnika spaceroTeren zielony usytuowany
wego o nawierzchni asfaltowej,
na
tyłach domków szeregodługości
350
m
i
szerokości
1,5
m.
L/5/14/2017
wych – ul. gen. Le Ronda od nr
Chodnik spacerowy przebiegać
Beata Mitko
Chodnik spacerowy biegnący ma przez teren zielony pomiędzy
35a do nr 61b - od strony połuprzez teren zielony pomiędzy ulicą Gen. Le Ronda a ulicą Tech- beata.mitko@wp.pl dniowej graniczący z budynkami szkół i internatu
ulicą Gen. Le Ronda a ulicą ników - (na tyłach domków szereprzy
ul. Techników 5, 7, 9, 11
gowych,
łączyć
ma
osiedle
na
Techników
Techników ze schodami wychodzącymi na ul. Gen. Le Ronda).

22 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

150 150,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 3,5 tys. zł.

L/6/14/2017
"Zagrajmy na szkolnym" modernizacja infrastruktury
rekreacyjnej – naprawa
piłkochwytów na boisku
sportowym przy ZSP nr 3

Generalny remont zniszczonych
piłkochwytów boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 3 zamiast doraźnych prób naprawy oraz montaż koszy na śmieci.

Grzegorz Drabik
grzegorz.drabik
@wp.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 3 ul. Grzegorzka 4 Katowice

43 900,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na 570 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

L/7/14/2017
Rozbudowa "Ranczo
Dąbrówka"

Rozbudowa już istniejącego
"Ranczo Dąbrówka". Powiększenie i rozbudowa placu zabaw
i utrzymanie aktualnego klimatu
ekologia i wieś.

Marzena Żak

"Ranczo Dąbrówka"
od ul. Grzegorzka i ul. Pitery

60 000,00 zł

Zadanie zweryfikowane z wyłączeniem budowy budynku typu stajnia.
Taki obiekt stwarzałby dodatkowe
zagrożenia, na które teren nie jest
odpowiednio zabezpieczony (kwestia dozorowania, monitoringu).

Roczny koszt utrzymania inwestycji
określony na 5 000 zł.

Profesjonalna Ochotnicza Straż
Pożarna to projekt zakładający
zakup specjalistycznego sprzętu
dla OSP w Dąbrówce Małej, która
swą ciężką pracą od wielu lat
udowadnia, że strażacy ochotnicy mogą nieść pomoc społeczeństwu na tym samym wysokim poziomie co jednostki PańL/8/14/2017
stwowej Straży Pożarnej. DziałalProfesjonalna Ochotnicza ność operacyjna i prewencyjna
Straż Pożarna - zakup specja- oraz wysokie tempo rozwoju jedlistycznego sprzętu dla
nostki powodują wzrost zapoOchotniczej Straży Pożarnej trzebowania na specjalistyczny
sprzęt, którego zakup pozwoli
w Dąbrówce Małej
na utrzymanie wysokiego poziomu niesionej pomocy. OSP w
Dąbrówce Małej jest prężnie
działającą organizacją, godnie reprezentującą naszą dzielnicę, dlatego zakupiony sprzęt na pewno
zostanie dobrze wykorzystany.

L/9/14/2017
Rowerowa Dąbrówka

Budowa/wyznaczenie nowych
ścieżek rowerowych na terenie
Dąbrówki Małej.

Mariusz Knopek
k.mariusz87@o2.pl

Kamil Pandzich
kamil.pandzich
@gmail.com

Ochotnicza Straż Pożarna
w Dąbrówce Małej,
ul. Strzelców Bytomskich 33

Chodnik wzdłuż ulicy Milowickiej obok Parków Żołnierzy
Września i Parku w Dąbrówce,
chodnik wzdłuż ulicy Romualda
Pitery od Rancza Dąbrówka do
ulicy Grzegorzka (połączenie
z nowo powstającą ścieżką,
która będzie się kończyć
na ulicy Le Ronda)
.

58 350,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Zarządzania
Kryzysowego
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 3 250 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

105 600,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 5 tys. zł.

Jednostka Pomocnicza nr 15 Szopienice-Burowiec
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Zarządzania Kryzysowego

L/1/15/2017
Monitoring dla Szopienic
i Burowca

Projekt zakłada instalację 3 kamer na terenie Szopienic i Burowca oraz włączenie ich do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.

Michał Malina
722 849 606 michalmalina@szopienice.org

Skrzyżowanie ul. Obrońców Westerplatte i Olchowy (Skwer Walentego Roździeńskiego) przy
Przedszkolu MP 60 - ul. Hallera
60 obok MDK - skwer Janiny
Klatt (przy budowanej siłowni)

400 000,00 zł

Punkt kamerowy: Plac Powstańców
Śląskich "Rynek" realizowany jest
w ramach wniosku Radnego Rady
Miasta Katowice Tomasza Rokickiego w roku 2017, w związku z czym
zostaje wyłączony z wniosku. Punkt
kamerowy na skrzyżowaniu ulic Wiosny Ludów i Kantorówny zostaje negatywnie zaopiniowany przez WZK
ze względu na fakt, iż znaczna część
monitorowanego terenu pokrywałaby się z polem widzenia kamery
usytuowanej na Placu Powstańców
Śląskich, która zostanie zamontowana w 2017 r. Punkt kamerowy na
skrzyżowaniu ulic Siewnej i Korczaka
zostaje negatywnie zaopiniowany
przez WZK. Podnoszony przez Policję
problem nadmiernej prędkości pojazdów na w/w ulicach nie zostanie
rozwiązany przez instalację kamery
monitoringu ponieważ nie posiada
ona funkcji pomiaru prędkości pojazdu, w związku z czym nie będzie
działał prewencyjnie i nie wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. W ustaleniu z Wnioskodawcą zdecydowano o przesunięciu
punktu kamerowego ze skrzyżowania ulic Wańkowicza i Obrońców Westerplatte w okolice skrzyżowania ul.

Obrońców Westerplatte i Olchowy,
w rejon skweru Walentego Roździeńskiego. W związku z ograniczeniem
zakresu przedmiotowego zadania,
jego szacunkowy koszt zmniejszono
do kwoty 400 tys. zł. Szacunkowy,
roczny koszt eksploatacji określono
na kwotę 15 tys. zł (5 tys. zł na każdy
punkt kamerowy).
Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego
pozwoli
w efektywny sposób wzmocnić
system bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Katowicach oraz
L/3/15/2017
pozwoli
zapewnić
większą
"BEZPIECZNE SZOPIENICE" - ochronę strażaków poprzez zazakup sprzętu ratowniczego kup nowoczesnego sprzętu
dla OSP Katowice Szopienice ochrony osobistej. Realizacja zadania przysłuży skuteczniejszemu
niesieniu pomocy przy pożarach,
wypadkach komunikacyjnych i innych zagrożeniach.
Zakupienie nowych książek dla Filii 36 pozwoli mieszkańcom dzielnicy na skorzystanie z większej
liczby nowości wydawniczych.
Zakupienie audiobooków będzie
realizacją potrzeb środowiska,
L/5/15/2017
w którym funkcjonuje Filia 36,
a zakup dodatkowych czasopism
Nowości wydawnicze
o charakterze politycznym i poi doposażenie filii
pularnonaukowym
rozszerzy
i wzbogaci ofertę biblioteki. Zapraszamy do oddania głosu na
NASZ projekt. DZIĘKUJEMY.

Dawid Schwarzer
dawidex91@
interia.pl

Ochotnicza Straż Pożarna
Katowice Szopienice, ul. Morawa 119a

100 000,00 zł

Dorota
Baca-Pakuła
bodlabiblioteki
@gmail.com

Miejska Biblioteka Publiczna
Filia 36, ul. gen. Hallera 28

20 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Zarządzania
Kryzysowego
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 2 tys. zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Celem projektu jest utworzenie
placu zabaw dla dzieci z rejonu ul.
Lwowskiej, który byłby jedynym
Rewitalizacja terenu
tego typu obiektem w okolicy.
w rejonie ul. Lwowskiej
Realizacja zadania poprawiłaby
(plac zabaw, miejsca
bezpieczeństwo dzieci, zapewnipostojowe)
łaby ich rozwój i rozrywkę.
Projekt Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci "Bezpieczne dzieciństwo" ma na celu zapewnienie
bezpiecznej przestrzeni do zabawy dzieci z dzielnicy SzopieL/8/15/2017
nice. Nowoczesny i ogrodzony
Bezpieczne dzieciństwo.
plac zabaw zapewni młodszym
Ogólnodostępny plac zabaw i starszym dzieciom kreatywną
oraz aktywną zabawę. Dajmy nadla dzieci
szym dzieciom szansę na radosne
dzieciństwo!

L/6/15/2017

1. Remont sali lekcyjnej pod pracownię komputerową.
L/9/15/2017
2. Zakup wyposażenia sali.
Nowoczesna pracownia kom- 3. Zakup sprzętu mulimedialnego, komputerowego i oproputerowa dla VI LO oraz
gramowania.
lokalnych stowarzyszeń

Angelika Nyl
kojotki24
@interia.pl

ul. Lwowska 16-30
(numery parzyste)

268 500,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej
Barbara HusznoŁyszczorz
barbara.huszno
@gmail.com

ul. Zamenhofa 22 Działka
umiejscowiona między starym budynkiem Policji, pompownią ścieków i garażami.

350 000,00 zł

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na poziomie 10 tys. zł.
Wydział Zarządzania Kryzysowego
w oparciu o opinie Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz Straży
Miejskiej uznał za niezasadne realizowanie wniosku w zakresie monitoringu wizyjnego.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

Dariusz Koclejda
32 256 81 80
katowice6lo
@op.pl

ul. Lwowska 2

Lucja Górny
bodlabiblioteki
@gmail.com

ul. Obrońców Westerplatte
10

130 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na poziomie 1 tys. zł.

I organizacji

L/10/15/2017
Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 19 Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Katowicach oraz odświeżenie pomieszczeń wypożyczalni dla dzieci oraz czytelni
(malowanie, wymiana
wykładzin, podłoża)

Zakup nowości wydawniczych dla
filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach oraz odświeżenie pomieszczeń wypożyczalni dla dzieci oraz czytelni. Wymalowanie ścian oraz wymiana
podłóg (wykładziny).

53 400,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/11/15/2017
Zagospodarowanie terenu
w rejonie ulic Ratuszowa,
Ciesielska, Zamenhofa,
Wiosny Ludów do potrzeb
społeczności lokalnej

L/12/15/2017
Niedzielne podwieczorki
kulturalne

Budowa placu zabaw, wytyczenie
alejek, zagospodarowanie zieleni. Wykonanie miejsc postojowych dla mieszkańców. Nasadzenie żywopłotu oddzielającego
miejsca postojowe od terenu zieleni. Zadanie dwuletnie.

W jedną niedzielę miesiąca
w Miejskim Domu Kultury "Szopienice - Giszowiec" odbywałyby
się "Niedzielne podwieczorki kulturalne", w ramach których
mieszkańcy dzielnicy mieliby
możliwość bezpłatnego skorzystania z różnego rodzaju form
spędzania czasu. Całość obejmowałaby 11 spotkań.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Damian Chmura
damian_chmura
@interia.pl

Teren położony między budynkami Ratuszowa 1, 3, 5, 7, Ciesielska 4, 6, 8, Zamenhofa 22, 24,
26, Wiosny Ludów 19, 19a, 21

261 250,00 zł

Aneta Borowska
604 225 452
anulka6666
@interia.pl

Miejski Dom Kultury
"Szopienice - Giszowiec"
ul. Hallera 28

40 000,00 zł

Zadanie dwuletnie. Roczny koszt
eksploatacji wynosi 20 500,00 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Jednostka Pomocnicza nr 16 Janów - Nikiszowiec
ID zadania
Tytuł zadania

L/3/16/2017

Skrócony opis zadania

Zakup nowości wydawniczych
Zakup nowości wydawni- oraz doposażenie filii nr 21 Miejczych oraz doposażenie filii skiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Zamkowej 45.
nr 21 Miejskiej Biblioteki
Biblioteka rozszerzy i uatrakcyjni
Publicznej w Katowicach przy swoją ofertę.

ul. Zamkowej 45

Wnioskodawca

Lokalizacja

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Bernadeta Palka
503 949 576
bodlabiblioteki
@gmail.com

Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Katowicach
ul. Zamkowa 45

7 000,00 zł

Uwagi

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/5/16/2017
Modernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 53
w Katowicach przy
ul. Szopienickiej 58a

L/6/16/2017
Oświetlenie świąteczne
na ulicy Oswobodzenia
w Janowie

L/7/16/2017
Rowery na Nikiszu

Agnieszka Rypień
agnieszka1803@
interia.pl
Doposażenie - Rewitalizacja
512
973 436
Modernizacja budynku Szkoły
Wszystkie
pytania naPodstawowej nr 53 w Katowicach
leży kierować do
przy ul. Szopienickiej 58a:
Dyrektor- Ireny Cichoń
798 751 071,
1.Modernizacja elewacji.
32 255 71 47
2. Remont dachu.
szkola53katowice
@poczta.onet.pl

Zadanie polega na ozdobieniu
w okresie Bożego Narodzenia
ulicy Oswobodzenia elementami
świetlnymi.
Nikiszowiec staje się perełką Katowic, żyją w nim i przyjeżdżają
ludzie aktywni. Chciałbym tym
wszystkim ludziom ułatwić korzystanie z rowerów miejskich w naszej okolicy. Proponuję postawienie na Nikiszu, u zbiegu ulic Szopienickiej, św. Anny oraz Giszowieckiej, tuż obok wybiegu dla
psów, stacji wypożyczania rowerów miejskich.

ul. Szopienicka 58a

Aleksandra Stęclik
bazyliszek76
@interia.pl

ul. Oswobodzenia w Janowie od skrzyżowania z ulicą
Szopienicką do skrzyżowania z ulicą Grodową

Tomasz Stęclik
sheng2@
poczta.onet.pl

Skrzyżowanie ulicy
Szopienickiej, św. Anny
i Giszowieckiej.
Obok wybiegu dla psów.

277 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

33 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 1 tys. zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Transportu

44 000,00 zł

L/8/16/2017
TA TRAWA TO MURAWA!

Szczegółowa lokalizacja będzie wynikać z niezbędnych uzgodnień uzyskanych na etapie wdrażania projektu.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

Doposażenie - Rewitalizacja
Zadanie przewiduje naprawę
mocno zdegradowanej trawiastej
murowy na boisku w Parku Bo- Wojciech Brzóska
lina. Obecny stan murawy spo698 643 276
wodował wiele groźnych kontu- urevox@gmail.com
zji. Naprawa ta poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

ul. Leśnego Potoku Boisko
trawiaste do piłki nożnej
w Parku Bolina

85 000,00 zł

Założenie profesjonalnej murawy na
boisku ogólnodostępnym nie znajduje uzasadnienia ze względu na
brak możliwości utrzymania nawierzchni we właściwym stanie bez
odpowiedniego, ciągłego nadzoru,
systemu nawadniania i utrzymania
właściwego reżimu korzystania z boiska, jednak ze względu na poprawę

bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje
się prace naprawcze nawierzchni boiska do kwoty zaproponowanej przez
Wnioskodawcę.

Jednostka Pomocnicza nr 17 Giszowiec
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi

L/2/17/2017
Remont schodów wraz
z wykonaniem podjazdu dla
niepełnosprawnych oraz
utwardzenie terenu pod
miejsca postojowe pomiędzy
budynkiem przy ul. Mysłowickiej 35 a ul. Szopienicką
w Katowicach

L/3/17/2017
Modernizacja placu zabaw
przy Miejskim Przedszkolu
nr 64 w Katowicach
Wybrukowanie drogi
dojazdowej i placu przy
Bronisławy 29A,B oraz
wykonanie nowego chodnika

Remont schodów wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych. Utwardzenie terenu
pod miejsca postojowe pomiędzy
budynkiem przy ul. Mysłowickiej
35 a schodami przy ul.
Szopienickiej.

Modernizacja placu zabaw przy
przedszkolu - położenie nowej,
bezpiecznej powierzchni z poliuretanu. Demontaż niektórych
urządzeń zabawowo-rekreacyjnych. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie placu zabaw w nowe urządzenia i ławki.

Wymiana słupów oświetlenia
ulicznego i parkowego w rejonie
budynków przy ul. Wojciecha 27Wymiana istniejących
27b, 31-31b, 35-35b, 39-39b, 40słupów oświetleniowych
w rejonie budynków przy ul. 40c, 43-43d, 45-45d, 51-51b, 53Wojciecha 27-27b, 31-31b, 53b na nowe spełniające wymogi

Janusz Kuczek
robercik630208
@o2.pl

Teren między ul. Mysłowicką 35 a ul. Szopienicką

280 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 16,3 tys. zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

Agnieszka Hachuła
agah82@interia.pl

Plac Pod Lipami 2

Zdzisława Nowak
507 309 956

ul. Wojciecha 27-27b, 3131b, 35-35b, 39-39b, 4040c, 43-43d, 45-45d, 5151b, 53-53b

L/4/17/2017

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

300 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji wyniesie: 2000 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

520 300,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 8 170 zł.

35-35b, 39-39b, 40-40c, 43- energooszczędnościowe. A mia43d, 45-45d, 51-51b, 53-53b nowicie zmiana systemu oświetlenia z żarowego na ledowe lub
inne energooszczędne.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Rozwoju Miasta

L/5/17/2017
Boisko wielofunkcyjne do gry
w piłkę i koszykówkę
o nawierzchni syntetycznej
lub poliuretanowej przy
ul. Miłej 8-12, 2-6

L/6/17/2017
Modernizacja chodnika
usytuowanego przy
budynkach Mysłowicka
3,5,7,9 oraz placu zabaw
Skate Park

Budowa boiska wielofunkcyjnego
do gry w piłkę i koszykówkę o nawierzchni syntetycznej lub poliuretanowej, przy ul. Miłej (renowacja istniejącego boiska).

Modernizacja chodnika wraz
z wymianą słupów oświetlenia
ulicznego na parkowe spełniające
wymogi energooszczędnościowe
w rejonie budynków przy ul. Mysłowickiej 3,5,7,9 oraz placu zabaw Skate Parku.

Rafał Majchrzak
501 403 913
rafalm2@
icloud.com

Agata Kisiel
505 245 703

Ze względu na małe fundusze,
uzyskane środki zostaną przekaZakup nowości wydawni- zane na zakup nowości wydawniczych, sprzętu komputero- czych, kącika dla dzieci i sprzętu
wego i wyposażenie kącika komputerowego dla Filii nr 15 Barbara Januszewicz
Miejskiej Biblioteki Publicznej
dla dzieci dla Filii nr 15
w Katowicach przy ul. Przyjaznej
Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Katowicach przy 7a.

Teren przy ul. Miłej
8-12, 2-6

680 000,00 zł

W przypadku wybrania przez mieszkańców zadania do realizacji, komórką odpowiadającą za realizację
będzie Wydział Inwestycji Szacunkowa wartość realizacji zadania została zwiększona do kwoty 680 tys.
zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Tereny przy ul. Mysłowickiej
3,5,7,9

160 600,00 zł

MBP Filia 15,
ul. Przyjazna 7a

20 000,00 zł

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 1 140 zł.

L/10/17/2017

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

ul. Przyjaznej 7a

L/11/17/2017
Jarmark świąteczny
na Giszowcu

Dwudniowy Jarmark Świąteczny,
który odbędzie się w grudniu
2018 roku.

Joanna Król
502 331 623
asinka77@wp.pl

Plac pod Lipami - Giszowiec

37 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury
1. Należy zastanowić się czy 5000 zł
na poczęstunek nie należy częściowo

przesunąć na wzbogacenie programu estradowego, gdy 7000 zł na
dwa dni to stanowczo za mało. Podobnie jak wysoka kwota 3000 zł na
nagrody dla dzieci w konkursach.
Część tych środków należy przeznaczyć, np. na dofinansowanie karuzeli
i "kolejki", gdyż ta kwota jest chyba
niewystarczająca.
2. Należy zastanowić się również nad
zagadnieniem pobierania opłat za
stoiska handlowe od wystawców.
Taka opłata jest uzasadniona i powszechnie stosowana.

L/12/17/2017
Odnowienie skwerku dla
dzieci i młodzieży "kreatywny kącik" przy Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach
- Giszowcu

L/18/17/2017
Modernizacja
Giszowieckiego Parku

Modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły
w celu bezpiecznego i kreatywnego spędzania czasu dzieci
Szkoła Podstawowa nr 51
i młodzieży z dostosowaniem dla
Barbara Mańdok
z Oddziałami Integracyjnymi
osób niepełnosprawnych. Dosko501 219 684
nałe miejsce do rekreacji i kształim. Fryderyka Chopina
basiamandok@op.pl
towania umiejętności społeczul. Przyjazna 7a
nych, integracyjnych, prozdrowotnych i edukacyjnych. Swoim
wyglądem i funkcjonalnością zachęci do aktywnego wypoczynku
na świeżym powietrzu.
Modernizacja
Giszowieckiego
Parku ma na celu poprawić wizualizację otoczenia i zagwarantować bezpieczeństwo osób przebywających. Prace mają poprawić stan obecnej małej architektury i doposażyć park dodatkowymi elementami, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

205 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na poziomie 1500 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej
Grzegorz Augustyn
697 250 678
augen78
@poczta.fm

Park Giszowiecki

503 000,00 zł

Pozytywnie w zakresie: doczyszczenia ogrodzenia z powłoką grafitową
i ulokowania trejaży nad bramami,
utworzenia nowych alejek wraz z obniżeniem krawężników przy ulicach,
wymiany i doposażenia ławek, koszy,
oświetlenia i stojaków rowerowych,
remontu pomnika i utworzenia z zieleni ściany wyciszającej przy placu za-

baw oraz pozostałych pracach porządkowych. Łączna kwota: 237 tys.
zł

Wydział Zarządzania
Kryzysowego
Pozytywnie w zakresie instalacji 2 kamer wpiętych do systemu KISMiA na
kwotę 200 tys. zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Pozytywnie w zakresie ustawienia 6
słupów oświetleniowych na kwotę
66 tys. zł

Wydział Informatyki
Negatywnie w zakresie ustanowienia
strefy WI-FI ze względu na wysokie
koszty, uwarunkowania prawne wymagające ograniczenia pasma oraz
czasu dostępu dla bezpłatnego dostępu do Internetu i bardzo duże zadrzewienie obszaru Parku Giszowieckiego, które w znacznym stopniu
utrudniać będzie propagację fal radiowych co obniży dostępność do
wygenerowanego sygnału Wi-Fi.

L/19/17/2017
Iluminacje Świąteczne
Giszowca

Bożonarodzeniowe
Iluminacje
Świąteczne Giszowca wprowadzą
miły, świąteczny nastrój. Punktem centralnym iluminacji ma
być Plac Pod Lipami, gdzie odbywa się Jarmark Bożonarodzeniowy. Dodatkowe podświetlenie
ulic doprowadzi zwiedzających
osiedle do zabytkowej część Giszowca.

Grzegorz Augustyn
697 250 678
augen78
@poczta.fm

Przydrożne latarnie miejskie
ulokowane w lokalizacjach:
Plac pod Lipami, Gościnna,
Mysłowicka, Kolista

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

93 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 2 tys. zł.

L/20/17/2017
Podniesienie standardu sali
widowiskowej Miejskiego
Domu Kultury w Giszowcu

Podniesienie standardu sali widowiskowej Miejskiego Domu
Kultury w Giszowcu polegające
na wymianie zużytego i będącego
w bardzo złym stanie okotarowania. Miejski Dom Kultury to najważniejsze centrum życia kulturalnego. Jest wizytówką dzielnicy
i służy wszystkim mieszkańcom
od przedszkolaków przez młodzież i dorosłych na imprezy kulturalne, rekreacyjne, stowarzyszeniom, osobom niepełnosprawnym na organizację spotkań i imprez integracyjnych.

Maria Ryś
600 426 487
maria.rys@op.pl

Plac pod Lipami 1

94 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi

Jednostka Pomocnicza nr 18 Murcki
ID zadania
Tytuł zadania

L/1/18/2017
Budowa jezdni wraz
z chodnikiem i miejscami
parkingowymi

L/2/18/2017
Biblioteka przyjazna
mieszkańcom – aranżacja
i doposażenie biblioteki na
potrzeby mieszkańców.
Zakup nowości
wydawniczych

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Budowa dwukierunkowej jezdni
wraz z chodnikiem i miejscami
parkingowymi przy ulicy Roberta
Mruczka 30 i 32.

Stanisław Pyrskała
696 583 726
ocik1954@op.pl

Zadanie ma na celu doposażenie
i nową aranżację przestrzeni biblioteki na potrzeby mieszkańców dzielnicy oraz zakup nowości Nikola Ptak-Herman
wydawniczych. Ponadto planobodlabiblioteki
wany jest zakup przenośnego na@gmail.com
głośnienia i sprzętu komputerowego. Dzięki inwestycjom podniesie się atrakcyjność biblioteki
jako miejsca przyjaznego rodzinie.

Lokalizacja

ul. Mruczka 30 i 32

525 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie dwuletnie

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

ul. Samsonowicza 27

20 700,00 zł

Ze względu na ograniczoną powierzchnię Filii nr 26 zamiast sofy
dwuosobowej dokonany zostanie zakup stolika i 4 krzeseł (w tej samej cenie) co będzie stanowiło bardziej
funkcjonalne rozwiązanie.

L/3/18/2017
Lampy LED na ulicach
Murcek

L/4/18/2017
Modernizacja placu zabaw
przy skwerze Natalii
Piekarskiej-Ponety

L/5/18/2017
Aktywne lato w Murckach!

L/7/18/2017
Klub Miłośników Murcek integracja środowiska
lokalnego

L/9/18/2017
Samoobsługowy serwis
rowerowy

Celem zadania jest wymiana
lamp sodowych w latarniach na
lampy LED. Poprawimy widoczność dzieci w drodze do/ze szkół,
osób idących do/z kościoła, każdego z nas kto porusza się po
zmierzchu (szczególnie jesienną
i zimową porą). Poprawi się też
jakość dojścia do/z przystanków
na ulicy Bielskiej. Poprawi się też
komfort jazdy wszystkich nas
jako kierowców - będziemy lepiej
widzieć co dzieje się na drodze.
1. Zmiana części podłoża z piasku
na poliuretanowe na głównym
(piaskowym placu zabaw). Na pozostałej części dużej piaskownicy
- usunięcie betonowych słupków
i piasku. Nawiezienie ziemi i wysianie trawnika.
2. Budowa piłkochwytów przy
boisku do siatkówki.
"Aktywne lato w Murckach" to
cykl gier miejskich, które zostaną
zorganizowane dla dzieci z rodzinami z Murcek. Świetny sposób
na aktywny wypoczynek, rozrywkę w ruchu, poznanie lokalnej
historii i atrakcji, wspólnej spędzenie czasu.
Klub Miłośników Murcek ponad
10 lat odkrywa tajemnice naszej
niezwykłej miejscowości oraz integruje lokalne środowisko.
Zadanie polega na zainstalowaniu na Murckowskim rynku samoobsługowego serwisu rowerowego
wyposażonego
w:
uchwyt na rower, pompkę, komplet kluczy.

Tomasz Pelc
500 674 269

Bielska (od skrzyżowania
z Niemczyka do ronda), Goetla
(od Bielskiej do Domeyki),
Samsonowicza (na wysokości
wyniesionych przejść dla pieszych), Solskiego (od Bielskiej
do kościoła), Baczyńskiego,
Mruczka (od Rynku do Laskowskiego), Kołodzieja (przy przejściach dla pieszych), Domeyki
(przy sklepie spożywczym)

322 000,00 zł

Piotr Konarzewski
506 422 570

Skwer Natalii PiekarskiejPonety

167 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

Barbara Machyła
alexanderityle@
interia.pl

Miejski Dom Kultury
"Południe" filia Murcki,
ul. Kołodzieja 42

12 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Barbara
Kurzak-Kawka
secesjanka@
gmail.com

Miejski Dom Kultury
"Południe" Filia nr 2,
ul. Kołodzieja 42

10 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Marek Winkler
marek_winkler
@o2.pl

plac Jana Kasprowicza, 40-749
Katowice. W okolicy placu zabaw i nowo postawionych
stojaków rowerowych

4 500,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie dwuletnie. Roczny koszt
eksploatacji wynosi 380,00 zł.

L/10/18/2017
Wyznaczenie i wykonanie
wraz z fragmentami
chodnika przejść dla pieszych
i jego oznaczeniem w ciągu
ul. Kołodzieja na wysokości
skrzyżowania z ulicą
Solskiego

Budowa fragmentu chodnika
oraz wyznaczenie dwóch przejść
wraz z oznakowaniem dla pieszych w miejscu dojścia do przystanku autobusowego oraz dojścia na "Dolinę Murckowską".

Sylwester Szweda

Nauka tradycyjnego rzemiosła
śląskiego obecnego w strojach ludowych, bieliźnie osobistej i sto"Z tradycją w przyszłość"
Elżbieta Posiłek
łowej. Poznawanie i doskonaleDbałość o dziedzictwo
668 956 460
kulturowe - przypomnienie nie tkania koronki klockowej oraz 3majsie@gmail.com
adaptacja historycznych wzorów
tradycyjnego rzemiosła
do współczesnych ozdób. Celem
śląskiego jakim jest koronka jest przywrócenie i propagowaklockowa
nie śląskiej koronki klockowej.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Kołodzieja w miejscu skrzyżowania z ulicą Solskiego

30 000,00 zł

ul. Kołodzieja 42

36 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Muszla koncertowa i jej okolice
w Parku Murckowskim

30 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Szacunkowy, roczny koszt utrzymania określono na 1 760 zł.

L/11/18/2017

L/14/18/2017
Murckowski Przegląd
zespołów muzycznych

Przegląd Zespołów Muzycznych,
na którym wystąpią młode zespoły dopiero co zaczynające
swoją przygodę z muzyką. Wystąpią również znane gwiazdy estrady. Podczas przeglądu usłyszymy największe hity, które
z pewnością trafią w gusta mieszkańców Murcek.

Jakub Sternal
697 809 746

Jednostka Pomocnicza nr 19 Piotrowice-Ochojec
ID zadania
Tytuł zadania

L/2/19/2017
Modernizacja boiska
do koszykówki przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 2
w Katowicach

L/3/19/2017
Przebudowa ulicy lokalnej
na Osiedlu "Szenwalda"

Skrócony opis zadania
Wykonanie warstwy wyrównawczej pod powierzchnię sportową
oraz nawierzchni poliuretanowej
typu EPDS o grubości 12 mm.
Zamontowanie koszy, ławek oraz
koszy na śmieci. Montaż piłkochwytów po dwóch stronach boiska.
1. Przebudowa ulicy lokalnej na
Osiedlu "Szenwalda".
2. Wykonanie nowych miejsc
parkingowych.
3. Wykonanie nowych chodników.
Zadanie dwuletnie.

L/4/19/2017
Zakup nowości
wydawniczych dla filii nr 10
MBP Katowice

Celem projektu jest zakup nowości wydawniczych dla filii nr 10
MBP w Katowicach przy ul. Radockiego 70a. Zakup wzbogaci
i uatrakcyjni zgromadzony księgozbiór, a czytelnikom umożliwi
dostęp do najnowszych pozycji literackich.

Wnioskodawca

Lokalizacja

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi

Barbara Lubina
32 202 93 20
sp32k_ce@
poczta.onet.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 2, ul. Sobańskiego 86.

206 592,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

Osiedle "Szenwalda"
(bloki 38-38e) ul. Szenwalda

650 000,00 zł

Anna Gruszczyńska
32 206 55 44
bodlabiblioteki
@gmail.com

ul. Radockiego 70a

15 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Stanisław Olszewski
669 070 900

ul. Północna - fragment ok 150
m od ul. A. Fredry
do ul. Głogowskiej

350 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

L/6/19/2017
Gruntowna przebudowa jezdni

Przebudowa fragmentu
i poboczy, na odcinku ok. 150 m.
ul. Północnej od ul. A. Fredry
do ul. Głogowskiej

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Franciszek
Witkowski
32 202 76 22
francik48@interia.pl

Zadanie dwuletnie. Roczny koszt
eksploatacji wynosi 104 500,00 zł.

Zbudowanie
nowoczesnego
i bezpiecznego placu zabaw. Plac
będzie służył nie tylko uczniom
L/7/19/2017
Szkoły Podstawowej nr 28 (dotychczasowe Gimnazjum nr 20),
Budowa nowoczesnego
ale również ogółowi dzieci
placu zabaw przy Szkole
z Piotrowic i Ochojca. Taka inwePodstawowej nr 28 (dotych- stycja da najmłodszym mieszkańczasowe Gimnazjum nr 20) com możliwość spędzenia czasu
wolnego w miejscu bezpiecznym
i przyjaznym dzieciom.
Projekt obejmuje rewitalizację
trawników wokół bloków przy
ul. Radockiego 252 - 280.
W otoczeniu pojawią się ozdobne
L/8/19/2017
drzewa
oraz
kwietnik,
Lubię kiedy się zieleni a braki krzewów żywopłotowych
zostaną uzupełnione. Wzdłuż
Twoje 3 punkty
ogrodzenia szkolnego boiska
dla Manhattanu ;)
pobiegnie estetyczny chodnik.

L/10/19/2017
Zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia
wypożyczalni dla dzieci
i młodzieży

L/14/19/2017
Modernizacja placu zabaw
na terenie osiedla
"Odrodzenia"

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

Jarosław Sowiński

ul. Jankego 160. Działka znajduje się przy budynku Szkoły
Podstawowej nr 28 (dotychczasowe Gimnazjum nr 20)
od strony ul. Fredry

152 740,00 zł

Andrzej Mazur
511 526 894

ul. Radockiego 252-280

75 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

Zakup nowości wydawniczych
oraz wyposażenia wypożyczalni
dla dzieci i młodzieży w Filii nr 9
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Katowicach.

Grażyna Krasowska

Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 9, ul. Jankego 183

30 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Modernizacja istniejącego placu
zabaw poprzez montaż nowych
urządzeń małej architektury takich jak zestaw rekreacyjny, urządzenia zabawowe (bujaki, huśtawki, piaskownice itp.), urządzenia komunalne (ławki, kosze na
śmieci, stoliki, ogrodzenie terenu
placu zabaw), urządzenia sportowo-rekreacyjne (siłownia na
powietrzu).

Jolanta Dela

Rejon ulicy Radockiego 198 230

465 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji zadania po realizacji określono na
3-4 tys. zł.

L/15/19/2017
Parking przy Jaworowej

Budowa nowego parkingu przy
ul. Jaworowej - szczyt budynku
przy ul. Gen. Jankego 125c.
Zadanie dwuletnie.

Marcin Dziki

ul. Jankego 125c - Jaworowa

110 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zadanie dwuletnie

L/16/19/2017

Wykonanie i dostosowanie chodników dla osób niepełnospraw"Przyjazne chodniki" nych pomiędzy bankiem a targodostosowanie chodników dla wiskiem.

Agnieszka Staniec
660-222-178

ul. Jankego 112, 116, 120

82 500,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

osób niepełnosprawnych

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

L/17/19/2017
Bezpieczne boisko

Wykonanie piłkochwytów wokół
boiska wielofunkcyjnego oraz
montaż piaskownicy na placu zaWojciech Gardawski
baw przy ul. Zajdla.

boisko przy ul. gen. Jankiego
123, plac zabaw przy ul. Zajdla

40 973,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji zadania
w zakresie piłkochwytu został określony na kwotę 24 973,00 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy koszt realizacji zadania
w zakresie budowy piaskownicy z zadaszeniem został określony na kwotę
16 tys. zł Łączny koszt zadania to 40
973 zł.

Celem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie nowych punktów oświetleniowych w ramach
istniejącego oświetlenia ciągów
L/18/19/2017
pieszych lub pieszo-jezdnych jak
Doświetlenie terenu osiedla również wymiana części oświe"Odrodzenia" w Katowicach tlenia istniejącego na energooszczędne ledowe latarnie parkowe
na osiedlu "Odrodzenia" w Katowicach. Zadanie dwuletnie.

Janusz Smołka

Skwer Michała Grajka,
ul. Radockiego, ul. Spokojna,
ul. Łętowskiego

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

363 000,00 zł
Zadanie dwuletnie. Roczny koszt
eksploatacji wynosi 5 700,00 zł

Modernizacja istniejącego placu
zabaw dla najmłodszych poprzez
L/19/19/2017
montaż nowych urządzeń małej
architektury takich jak zestaw reSzczęśliwy Maluch plac zabaw dla najmłodszych kreacyjny, urządzenia zabawowe, urządzenia komunalne
dzieci na terenie osiedla
(ławki, kosze na śmieci, stoliki,
"Odrodzenia"
ogrodzenie terenu placu zabaw).
Wykonanie rekultywacji terenu
istniejącego Placu zabaw "Centralnego" poprzez ułożenie trawnika z rolki wraz z nasadzeniem
żywopłotu od strony parkingu.
L/20/19/2017
Ponadto projekt zakłada wykonaZielony Plac Zabaw
nie chodnika z kostki betonowej
wzdłuż części ławek i pod nimi.

L/21/19/2017
Koło podróżnicze
"Obieżyświat"

Halina Kowalczyk

Rejon ulicy Radockiego
116 - 130

235 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

Romana Gola

rejon ulicy Radockiego 76 - 92

63 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

Miejski Dom Kultury
"Południe", Filia nr 1
w Piotrowicach, ul. Gen.
Waltera Jankego 136

22 000,00 zł

Spotkania klubu podróżnika
"Obieżyświat" to cykl bezpłatnych, otwartych wydarzeń kulturalnych, podczas których w ciekawej formie będą przedstawiane
uczestnikom różne kraje: ich geografia, historia, szeroko pojęta
kultura. Na każde spotkanie składać się będzie prelekcja podróżnika z pokazem zdjęć, epizod arAntonina Murawa
tystyczny prezentujący kulturę
omawianego kraju (np. prezenta- magda79-79@o2.pl
cja strojów tradycyjnych, koncert
muzyczny, pokaz taneczny itp.),
degustacja tradycyjnych produktów spożywczych. W ramach zadania mogą być dodatkowo organizowane warsztaty, pokazy filmów, dyskusje, wycieczki.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/22/19/2017
Warsztaty eko-plastyczne:
Ekologiczne warsztaty dla
przedszkolaków.
Międzypokoleniowe
warsztaty eko-kreatywne.

L/23/19/2017
Kompleksowy remont boisk
przy Gimnazjum nr 19 im.
Henryka Sławika
w Katowicach wraz
z wycinką drzew

L/25/19/2017
Poznajemy Śląsk - wycieczki
dla mieszkańców Piotrowic
i Ochojca

Warsztaty eko-kreatywne dla
zorganizowanych grup przedszkolnych (z przedszkoli w Piotrowicach i Ochojcu), poprzez zabawę i twórczość plastyczną
przybliżą przedszkolakom tematykę ekologii. Otwarte Międzypokoleniowe warsztaty eko-kreatywne będą formą zabawy, integrującą mieszkańców Piotrowic
i Ochojca przy tworzeniu pięknych rzeczy z recyklingu. Warsztaty będą nawiązywały do aktualnych tematów, a wykonane własnoręcznie przedmioty każdy
uczestnik zabierze ze sobą do
domu.

Wykonanie projektu remontu
boisk. Wycinka drzew. Remont
boisk do siatkówki, koszykówki.

Podczas dziesięciu wyjazdów krajoznawczych chętni mieszkańcy
Piotrowic i Ochojca będą mogli
przede wszystkim poznać Śląskie
Dziedzictwo Kulturowe. Uczestnicy spędzą czas w miłym towarzystwie oraz odwiedzą wyjątkowe miejsca na Górnym Śląsku.
Głównie będą to obiekty postindustrialne, obiekty architektoniczne i przyrodnicze - miejsca
kultu Górnoślązaków oraz miasta
i miasteczka, które były sceną
zrywów narodowościowych.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Sabina Gubała
515 080 454
sabina.gubala
@poczta.onet.pl

Miejski Dom Kultury
"Południe", ul. Jankego 136

34 600,00 zł

Po konsultacji z Wnioskodawcą dokonano korekty w pkt 7. Szacunkowe
koszty zadania:
1. Warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków 18 000 zł.
2. Międzypokoleniowe warsztaty
eko-kreatywne 9600 zł.
3. Impreza podsumowująca 2000 zł.
Promocja 2000 zł. Koszty pośrednie
3000 zł. Razem 34 600 zł. Pominięcie
pkt 7 pozycja III. Wyjaśnienie: MDK
promuje wszystkie zajęcia na swojej
stronie internetowej bezpłatnie.
Miasto nie może płacić za prywatną
stronę Wnioskodawcy, promującą
działalność jego firmy.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

Jolanta Powała
jpowala@wp.pl

ul. Spółdzielczości 21

Dorota Ostrowicz
507 020 970

ul. Radockiego 282 Klub
Osiedlowy "SILESIANKA"
na os. Odrodzenia

290 000,00 zł
Koszt realizacji zadania został zwiększony do kwoty 290 tys. zł.

44 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/26/19/2017
AKTYWNY SENIOR - zajęcia
rekreacyjne i kulturalne
w celu aktywizacji seniorów
z Piotrowic i Ochojca.
Aktywny senior to zdrowy
senior. Połączenie aktywności fizycznej, kulturalnej
i społecznej sposobem
na funkcjonowanie w wieku
senioralnym

L/27/19/2017
W ZDROWYM CIELE
ZDROWY DUCH zajęcia taneczne dla dzieci
i młodzieży

Projekt AKTYWNY SENIOR - to zajęcia rekreacyjne i kulturalne
skierowane od osób w wieku 55+
zamieszkujących w dzielnicach
Piotrowice i Ochojec. Zajęcia
mają na celu zachęcić seniorów
do wyjścia z domu, nawiązania
nowych znajomości oraz poprawy kondycji i dobrego samopoczucia. W ramach aktywności
fizycznej będą to cotygodniowe
1,5 godzinne spacery z kijami pod
okiem instruktora (Nordic Walking), a w ramach zajęć kulturalnych - warsztaty rękodzieła i wyjścia do katowickich kin na seanse
wyświetlane specjalnie dla seniorów.
Projekt obejmuje organizację cotygodniowych zajęć tanecznych
dla dzieci i młodzieży, dodatkowo
raz w miesiącu odbywać się będą
warsztaty taneczne z zaproszonym gościem specjalnym. Zajęcia
będą odbywały się raz w tygodniu: dla dzieci w wieku przedszkolnym - 45 minut, dla dzieci
i młodzieży w wieku 7-10 lat - 45
minut oraz 11-15 lat - 60 minut
w grupach max. 20 osobowych.
Zaplanowano
zorganizowanie
osobnych zajęć tanecznych dla
dzieci nieśmiałych, mających problem z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, zajęć taneczno-gimnastycznych dla dzie-

Danuta Struś

ul. Północna 32 Klub Osiedlowy

13 288,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Polityki Społecznej

Stefan Cichoń
nikon8@poczta.fm

Miejski Dom Kultury
"Południe", ul. Jankego 136

75 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/29/19/2017
Podróż przez wieki, czyli
międzypokoleniowe
warsztaty historyczne

L/30/19/2017
Wykonanie zjazdu /
podjazdu do Domu Kultury
"Południe" filia nr 1

L/31/19/2017
Manhattan Park - remont
boisk do koszykówki przy
Szkole Podstawowej nr 27

ci z nadwagą jak również zajęć dla
dzieci wybitnie uzdolnionych.
Otwarte warsztaty historyczne
dla wszystkich chętnych w wieku
5 - 105+ wprowadzą uczestników
w minione epoki poprzez m.in.
metamorfozy (wraz z tworzeniem żywych obrazów historycznych), zajęcia praktyczne oparte
na dawnych czynnościach co- Tomasz Jafimowicz
dziennych i z wykorzystaniem retomjaf@onet.eu
kwizytów, historyczne warsztaty
517 544 939
rękodzielnicze / kulinarne / kosmetyczne, prezentacje broni
i metod walki. Ich głównym celem jest zgłębianie historii poprzez zabawę, a także praktyczne
rozumienie codzienności minionych epok.
Projekt zakłada remont schodów
wraz z utworzeniem podjazdu dla
wózków inwalidzkich i dziecięcych prowadzących do budynku
Jolanta Krawczyk
MDK "Południe" filia nr 1 w Katowicach - Piotrowicach ul. Jankego
502 769 645
136. Celem projektu jest ułatwie- jolan.kr@gmail.com
nie rodzicom z małymi dziećmi
i osobom niepełnosprawnym dostępu do oferty kulturalnej proponowanej przez MDK.
Remont boisk będzie polegał
na nałożeniu nowej warstwy
wierzchniej na istniejącą wraz
Paweł
z wyznaczeniem linii boiskowych,
Wołk- Jankowski
montażu nowych tablic ze szkła
akrylowego oraz obręczy uchylwolk.jankowski
nych przystosowanych do insta@gmail.com
lacji zewnętrznych oraz montażu
ławeczek i koszy na śmieci wokół
boiska.

Miejski Dom Kultury
"Południe", Filia nr 1,
ul. Jankego 136

20 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Miejski Dom Kultury
"Południe", Filia nr 1,
ul. Jankego 136. Obszar przed
budynkiem przy ul. Jankego
136, graniczący z chodnikiem

34 880,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
ul. Łętowskiego 18 - boisko
szkolne przy SP nr 27

124 950,00 zł

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji zadania po realizacji określono na
150 zł.

L/32/19/2017
Wymiana ogrodzenia przy
Miejskim Przedszkolu nr 93

Przedszkolne ogrodzenie nie było
wymieniane od około 30 lat. Jest
przestarzałe i w wielu miejscach,
gdzie będzie wymieniane zepsute. Jest to kontynuacja projektu renowacji terenów związanych z przedszkolem sprzed roku,
w ramach którego powstanie
plac zabaw dla dzieci.

Aleksandra Wójcik
mp93katowice@op.pl

Ogrodzenie wokół
Przedszkola Miejskiego
nr 93, ul. Łętowskiego 24

75 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/33/19/2017
Otwarty Klub Przyrodnika

Otwarty Klub Przyrodnika to cykl
spotkań dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, podczas których poznają bogaty świat fauny
i flory Piotrowic, Ochojca oraz całego Województwa Śląskiego,
a także organizacja wycieczek do
parków, rezerwatów, ogrodów
botanicznych oraz do muzeów.

Ewa Fuglewicz
728 22 80 60
lukaszfuglewicz
@op.pl

Miejski Dom Kultury
"Południe", Filia nr 1,
ul. Jankego 136

Zadanie polega na budowie trybuny oraz montażu siedzisk przy
boiskach wielofunkcyjnych na Jolanta Hołubowska ul. Łętowskiego 18. Skarpa poL/34/19/2017
między budynkiem szkoły a bojolantaholubowOsiedlu Odrodzenia - dzięki sieiskami do koszykówki oraz bezTrybuny oraz siedziska przy dziskom stworzymy warunki do
ska@onet.pl
pośrednie otoczenie przyszkolboisku osiedlowym - Osiedle komfortowego śledzenia wydanych boisk.
Odrodzenia
rzeń kulturalnych i sportowych
dla wszystkich osób korzystających z boisk.

19 300,00 zł

W porozumieniu z Wnioskodawcą
dokonano następującej korekty: pkt
7 Szacunkowe koszty zadania:
1. Organizacja 5000 zł;
2. Transport, bilety, materiały warsztat 10000 zł; Organizacja konkursu
fotograficznego 1800 zł; Promocja
1000 zł; Koszty finansowo-księgowe
1200 zł; Ubezpieczenie 300 zł. Razem
19 300 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

58 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji zadania określono na 1,2 tys. zł.

Jednostka Pomocnicza nr 20 Zarzecze
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Zakup specjalistycznego sprzętu
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży PożarL/1/20/2017
nej w Katowicach. Celem poW trosce o bezpieczeństwo - prawy zabezpieczenia przeciwzakup profesjonalnego
pożarowego południowych dzielsprzętu ratowniczo-gaśni- nic Miasta Katowice. Sprzęt poczego dla Ochotniczej Straży służy strażakom ochotnikom
zwiększając ich możliwości boPożarnej Zarzecze
jowe oraz ochronę podczas prow Katowicach
wadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Lokalizacja

Wojciech Oczko
506 174 673
wojciech3940
@wp.pl

Ochotnicza Straż Pożarna
Katowice Zarzecze, ul. Gen.
Grota Roweckiego

Tomasz Cholewa
tomaszcholewa
@o2.pl

Chodnik przy południowo-zachodniej stronie ulicy Kamieńskiej do skrzyżowania z ulicą
Szarotek do numeru 23 ul. Kamieńskiej (długość ok.100m)
wraz z przejściem dla pieszych
na ul. Szarotek (przy nr 25
i 25a)

41 950,00 zł

Maria Czenczek
maria.czenczek
@outlook.com
697 171 666

MDK "Południe" filia Zarzecze,
ul. Stellera 4

26 000,00 zł

L/2/20/2017
Budowa chodnika
od skrzyżowania ulicy
Kamieńskiej z Szarotek do nr
23 przy ul. Kamieńskiej oraz
przejścia dla pieszych na
ulicy Szarotek przy nr 25
i 25a

Wybudowanie chodnika dla pieszych przy ulicy Kamieńskiej, do
numeru 23 do skrzyżowania
z ulicą Szarotek wraz z przejściem
dla pieszych na ulicy Szarotek
(przy nr 25/25a).

Celem pikniku pod nazwą "Przywitaj wakacje z Sąsiadami" jest
szeroko rozumianą integracją
środowiska lokalnego, impreza
kulturalno-sportowa skierowana
L/3/20/2017
do mieszkańców dzielnicy ze
Przywitaj wakacje
szczególnym
uwzględnieniem
z sąsiadami - piknik rodzinny dzieci i młodzieży. Wspólne spęczerwiec 2018r.
dzanie wolnego czasu pozwoli
poprawić wizerunek dzielnicy.

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Wnioskodawca

Uwagi

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA Wydział Zarządzania Kryzysowego

201 715,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 3 tys. zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 5 250 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/4/20/2017
Z kijkami po zdrowie –
kontynuacja. Pełne zdrowie

AKTYWNY WYPOCZYNEK - Nordic
Walking - marsz z kijkami pozytywnie wpływa na nasze ciało
i psychikę, jest formą aktywnego
spędzania czasu dla osób z różnego przedziału wiekowego
i w różnej kondycji fizycznej. Wielopokoleniowy charakter projektu zapewnia rodzicom i dzieciom wspólne spędzanie czasu
oraz aktywizację dzieci dla zaangażowania ruchowego młodego
pokolenia.

Maria Czenczek
maria.czenczek
@outlook.com
697 171 666

ĆWICZ CIAŁO I UMYSŁ - poprzez
wspólne warsztaty chcemy przybliżyć najważniejsze tematy w zakresie Naszego Zdrowia oraz
utrzymanie organizmu w dobrej
kondycji niezależnie od wieku.
Tyrolka (zjazd linowy) jako jedna
z ulubionych przez dzieci form zabawy na świeżym powietrzu ma
na celu uatrakcyjnienie przestrzeni w okolicy MDK Zarzecze.
Jej lokalizacja w bezpośrednim
Tomasz Sobol
sąsiedztwie siłowni na powietrzu
tomasz.sobol
L/5/20/2017
pozwalałaby na aktywne spędza@wp.pl
Tyrolka w Zarzeczu
nie wolnego czasu przez dzieci
agnieszka.ka@wp.pl
i ich opiekunów, dobra zabawę
oraz wsparcie kondycji fizycznej
mieszkańców Zarzecza. Ponadto
w ramach projektu planuje się
montaż elementów małej architektury oraz toalety przenośnej.
Zadanie w ramach budżetu obyTomasz Sobol
watelskiego Katowic w 2018 roku
L/6/20/2017
tomasz.sobol
"Dzieci i młodzież z Zarzecza - PoDzieci i młodzież z Zarzecza - znajmy się! c.d." stanowi konty@wp.pl
nuację rozpoczętych w ramach agnieszka.ka@wp.pl
Poznajmy się! c.d.
BO 2016 bezpłatnych zajęć inte-

MDK "Południe" filia Zarzecze,
ul. Stellera 4 Marsz w Plenerze
- okolice pobliskich terenów leśnych i rekreacyjnych.

45 460,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Miejski Dom Kultury Południe
Filia nr 3 w Zarzeczu,
ul. Stellera 4 Teren w pasie
trawy przy siłowni na powietrzu

22 500,00 zł

Miejski Dom Kultury Południe
Filia nr 3 w Zarzeczu,
ul. Stellera 4

34 400,00 zł

W porozumieniu z Wnioskodawcą
dokonano zmiany położenia konstrukcji. Było: w pasie zieleni w okolicy siłowni. Jest po korekcie: w pasie
urządzeń siłowni plenerowej. Uzasadnienie: w pasie zieleni "Tyrolka"
uniemożliwiałaby organizację festynów dzielnicowych w Zarzeczu Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji
określono na poziomie 5 tys. zł (atesty + konserwacja).

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/7/20/2017
Zwiększenie bezpieczeństwa
pieszych - budowa chodnika
na odcinku od skrzyżowania
ul. Grota Roweckiego 69 z ul.
Kopaniny Lewe (weterynarz
Gierek) do skrzyżowania ul.
Grota Roweckiego 63 z ulicą
Kopaniny Lewe (sklep Grota,
weterynarz Milbauer)

gracyjnych dla młodego pokolenia dzielnicy Zarzecze. Wśród
proponowanych zajęć znajdują
się zajęcia: artystyczne i plastyczne, sportowe, muzyczne
oraz koncerty, spotkania teatralne i czytelnicze, seanse filmowe, warsztaty kulinarne, bal
karnawałowy, czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Zaznaczyć należy, iż nadrzędną wartością organizowanych zajęć ma być integracja dzieci z Zarzecza, które bez
wspólnych placówek typu przedszkole, szkoła mają ograniczone
możliwości kontaktu.
Zwiększenie
bezpieczeństwa
osób pieszych, osób korzystających z komunikacji miejskiej oraz
rowerzystów i kierowców poprzez budowę brakującego odcinka chodnika na odcinku ul.
Wzdłuż drogi na odcinku Grota
Grota Roweckiego od skrzyżowaRoweckiego 63 - Grota Rowecnia z ul. Kopaniny Lewe przy "Wekiego 69. Chodnik w obrębie
terynarzu Gierek" do skrzyżowaKarolina Sypuła
ulicy. Odcinek przy drodze
nia przy "sklepie Grota" umożliGrota Roweckiego od skrzyżo662 08 12 90
wiającego dojście do przejścia dla ksypula@gmail.com wania przy Przychodni Weterypieszych oraz przystanku autobunaryjnej Gierek do skrzyżowasowego. Zapewnienie ciągłości
nia przy weterynarzu Milbauer
chodnika pomiędzy przystankami
i sklepie Grota
"Zarzecze Osiedle Grota nż" do
"Zarzecze Węgorzy" w kierunku
Katowic.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

102 600,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 22 100 zł.

Jednostka Pomocnicza nr 21 Kostuchna
ID zadania
Tytuł zadania

L/2/21/2017
Spotkania integracyjne:
"Śląsk - moje miejsce na
Ziemi"

L/4/21/2017
Zakup nowości
wydawniczych i środki
finansowe na spotkania

Skrócony opis zadania
Program adresowany jest do
wszystkich mieszkańców dzielnicy szczególnie emerytów, rencistów, osób samotnych, dzieci
i młodzieży, chętnych do wspólnego, aktywnego i interesującego, spędzania czasu. Ma na
celu poznanie i zrozumienie regionu oraz jego okolic (historii,
tradycji, architektury, zabytków
przemysłowych i przyrodniczych)
poznanie siebie i swoich potrzeb
poprzez udział w kursie pierwszej
pomocy, spotkaniu z dietetykiem, kosmetyczką, trenerem fitness). Uczestnictwo w działaniach (wycieczki np. Lipnica,
Moszna, Częstochowa, Brzeg,
Opole, Opawa, Kłodzko, Nysa,
Paczków, projekcja filmów,
udział w spektaklach teatralnych,
koncertach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi itp.) ma na celu integrowanie społeczeństwa dzielnicy poprzez tworzenie więzi
emocjonalnych z dziedzictwem
własnego regionu i jego okolicy.

Zakup nowości wydawniczych
w celu wzbogacenia księgozbioru, środki finansowe na spotkania z ciekawymi osobami od-

Wnioskodawca

Lokalizacja

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Barbara Chudy
bchudy@onet.pl

Miejski Dom Kultury
"Południe"
ul. T.Boya-Żeleńskiego 83

36 000,00 zł

Natalia Urbańczyk
799 976 315

Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 27,
ul. Szarych Szeregów 62

20 000,00 zł

Składowe część zadania: 1. Organizacja 3 wycieczek dla 20-50-osobowych grup - 5000 zł. 2. Organizacja 2
występów artystycznych śląskich
twórców - 13 000 zł. 3. 10 spotkań integracyjnych z ciekawymi ludźmi,
kursy, warsztaty, pokazy, wystawy,
koncerty - wynagrodzenie prelegenta, prowadzącego, poczęstunek 10 000 zł. 4. Zakup biletów na wydarzenia kulturalne w Katowicach i miastach ościennych - 3000 zł. 5. Materiały promocyjne - 3000 zł. 6. Koszty
pośrednie - 3000 zł. Razem 36 000 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

bywające się w filii 27 raz w miesiącu oraz zakup sprzętu dodatkowego do komputerów: drukarka, czytnik usprawniający obsługę czytelników, sprzęt fotograficzny.
Zakup specjalistycznego sprzętu
dla strażaków Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach, który pomoże w szybkim
L/5/21/2017
reagowaniu podczas interwencji
"Bezpieczne Południe
w dzielnicy Kostuchna oraz jej Tomasz Kaźmierczak
Katowic" - Zakup profesjo- okolicach. Nowy sprzęt znacząco
kazmiet@op.pl
poprawi bezpieczeństwo miesznalnego sprzętu ratowni723 200 888
czego dla Ochotniczej Straży kańców południowych dzielnic
Katowic. Nasze motto to: "Życie
Pożarnej w Kostuchnie
to dar wielki, ratujmy je na spow Katowicach
sób wszelki".

z ciekawymi osobami oraz
doposażenie filii nr 27

Ochotnicza Straż Pożarna
w Kostuchnie, ul. Szarych
Szeregów 62 Katowice

168 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 2 tys. zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/6/21/2017
Bezpiecznie w mojej
dzielnicy - samoobrona dla
osób po 50 roku życia

Zajęcia z samoobrony dla osób po
50 roku życia. Celem warsztatów
jest zwiększenie poczucia pewnoTomasz Najduch
ści oraz aktywizacja ruchowa
mieszkańców Kostuchny. Jego biuro@kkskatare.pl
celem jest nauka właściwych reakcji i zachowań w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Zajęcia są
bezpłatne.

Miejski Dom Kultury
"Południe"
u. T. Boya-Żeleńskiego 83

23 800,00 zł

W porozumieniu w Wnioskodawcą dokonano korekty: 1. Treningi samoobrony
(dwóch instruktorów dla grupy ok. 20
osób) - koszt godziny instruktora 80 zł,
trening 1,5 godz. 4 spotkanie w miesiącu
x 10 miesięcy - 9600 zł. 2. Wykłady teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa oraz
pierwszej pomocy - 4 wykłady w miesiącu
x 10 miesięcy - 4800 zł. 3. Wypożyczenie
sprzętu sportowego: worki gimnastyczne, poduszki sensomotoryczne,
mały fitness, skakanki, wałki, worki, tarcze, kółka do ćwiczeń, agrafki do ćwiczeń,
ciężarki - 3800 zł. 4. Zakup skoroszytów
oraz przyborów do pisania - 1000 zł. 5.
Materiały promocyjne - 2000 zł. 6. Koszty
pośrednie - 2600 zł. Razem 23 800 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/7/21/2017
Kino w Kostuchnie!

L/8/21/207
Wykonanie nawierzchni
drogi na ulicy Stabika
(boczna) wzdłuż numerów
62, 62a, 62b

L/9/21/2017
"ŚWIATŁO NA SKWERZE" modernizacja punktów
świetlnych na skwerze
bł. Stanisława Kubisty

Mieszkańców Kostuchny dzieli od
najbliższego kina w centrum miasta kilkanaście kilometrów. Projekt "Kino w Kostuchnie" zagwarantuje, że na dobry seans będziemy mogli wybrać się spacerkiem. Zorganizujmy wspólnie
nowoczesne kino w samym centrum dzielnicy!

Arkadiusz Grzesica
arkadiusz.grzesica
@gmail.com

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
83 (siedziba Miejskiego Domu
Kultury "Południe")

ulica Stabika - boczna, wzdłuż
numerów 62, 62a, 62b. Planowane wykonanie nawierzchni
Agata
dotyczy odcinka ok. 95 m dłuWykonanie nawierzchni drogi
Polańska – Krzos
gości od ulicy Stabika - głównej
z kostki betonowej lub asfaltobewzdłuż numerów 62, 62a i 62b,
agata.polantonu na ulicy Stabika-bocznej
stanowiącego drogę dojazwzdłuż numerów 62, 62a i 62b na ska.krzos@gmail.co
dową
do budynków: Stabika
odcinku ok. 95 m od ulicy Stabika
m
62, 62a, 62b, 58, 60, 60b, 60c,
- głównej.
64, 64b oraz działki 5647/83
(domy w budowie)
Celem projektu jest wymiana istniejącego oświetlenia typu ogrodowego na latarnie parkowe, co
doświetli skwer oraz wpłynie pozytywnie na jego estetykę.

Sławomir Jarzyna
668 695 882
Jarzynaslawomir
@gmail.com

Skwer w rejonach ulic:
Szramka, Boya Żeleńskiego,
Migdałowców. Inwestycja
obejmuje fragment skweru
w rejonie obelisku bł. Stanisława Kubisty oraz Pomnika
Powstańców z Kostuchny

284 300,00 zł

145 000,00 zł

W porozumieniu z Wnioskodawcą
dokonano korekty szacunkowych
kosztów: 1. Zakup projektora multimedialnego instalacyjnego bez
obiektywu - 30 000 zł. 2. Zakup
obiektywu - 12 000 zł. 3. Zakup stacji
roboczej - 3800 zł. 4. Zakup skoroszytów oraz przyborów do pisania 10
000 zł. 5. Nagłośnienie w systemie
5.1. (głośniki+ amlituner) - 50 000 zł.
6. Fotele kinowe (100 sztuk)- 80 000
zł. 7. Ekran kinowy - 8000 zł. 8. Zasilacz awaryjny - 2500 zł. 9. Adaptacja
pomieszczenia (wymiana wykładziny, instalacja nagłośnienia, demontaż foteli, instalacja oświetlenia
kinowego) - 85 000 zł. Koszty pośrednie - 3000 zł. Razem 284 300 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 17 tys. zł.

64 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 1,6 tys. zł.

L/10/21/2017
Łączymy pokolenia poprzez
aktywność fizyczną

Plac zabaw - radość dzieci
Koszykówka - zabawa młodzieży
Siłownia na powietrzu - rekreacja
dorosłych.

Kazimierz Kasprzak

ul. Boya-Żeleńskie 103, budynek SM "Silesia" znajdujący się
w dzielnicy Kostuchna, ostatni
budynek mieszkalny przed zjazdem na trasę szybkiego ruchu
Katowice-Tychy

540 997,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

L/11/21/2017
Zielona Kostuchna warsztaty ekologicznokreatywne dla dzieci c.d.

Projekt w ramach BO Katowice
w 2018 roku "Zielona Kostuchna warsztaty
ekologiczno-kreatywne dla dzieci c.d." stanowi
kontynuację rozpoczętych w ramach BO 2017 bezpłatnych
warsztatów dla dzieci i ich opiekunów z dzielnicy Kostuchna. Zajęcia te mają na celu poprzez zaDorota Fuchs
bawę i własną twórczość przyblidorota.fuchs@wp.pl
żyć dzieciom i dorosłym ideologię
533 201 246
działań ekologicznych, wzbogacić
kreatywność i zdolności manualne oraz zmobilizować mieszkańców do wspólnego spędzania
czasu. Uczestnicy na każdych zajęciach tworzą zabawki oraz
przedmioty domowego użytku
z recyklingu ("robią coś z niczego"), które potem każdy zabierze ze sobą do domu.

Miejski Dom Kultury "Południe" ul. T.B. Żeleńskiego 83

29 700,00 zł

ul. Jana Wantuły 11 - SP 38
(przekształcone Gimnazjum
nr 18)

597 000,00 zł

W porozumieniu z wnioskodawcą
dokonano korekty szacunkowych
kosztów: I Warsztaty ekologicznokreatywne. a) Jednorazowy koszt
materiałów do tworzenia - 150 zł. b)
Jednorazowy koszt animacji (na
warsztatach 2 osoby prowadzące 2godzinne warsztaty) +1,5 godz. na
przygotowanie zajęć oraz posprzątanie - 370 zł. c) Jednorazowy poczęstunek - 60 zł. Razem koszt jednego
spotkania - 580 zł. Liczba warsztatów
40. RAZEM: 40x580 zł = 23 200 zł. II
Impreza podsumowująca na ok. 50
osób. Koszt poczęstunku/cateringu,
oprawa muzyczna, nagłośnienie, wystrój, potrzebne produkty i materiały
oraz prowadzenie i animacje - 2000
zł. III Promocja zajęć: plakaty, ulotki,
fotoreportaże, dystrybucja reklamy,
transport, fanpage na fb i informacje
mailowe itp. - 2000 zł. IV Koszty pośrednie finansowo-księgowe - 2500
zł. RAZEM 29 700 zł.

L/13/21/2017

Projekt ma na celu aktywizowanie społeczności lokalnej do
Modernizacja nawierzchni
udziału w imprezach sportowych.
boisk szkolnych przy powsta- Modernizacja nawierzchni boisk
jącej Szkole Podstawowej szkolnych, w tym bieżni przyczyni
nr 38 (przekształcone Gimna- się do podniesienia bezpieczeń-

zjum nr 18) celem organizacji

Piotr Kasprowski
512-789-314

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

imprez sportowych dla społeczności lokalnej

stwa podczas rozgrywek sportowych o charakterze lokalnym np.
pikniku rodzinnego.

Projekt ma na celu stworzenie
uczniom młodszych klas powstającej Szkoły Podstawowej nr 38
L/14/21/2017
oraz społeczności lokalnej placu
zabaw. Uczniowie będą mieli
Budowa placu zabaw dla
uczniów powstającej Szkoły możliwość udziału w zabawach
na świeżym powietrzu. WykonuPodstawowej nr 38 oraz
jąc ćwiczenia na różnych urządzespołeczności lokalnej
niach sportowych będą mogli
wzmocnić swoją kondycję fizyczną.
II Muzyczny Festyn na Wakacje Kostuchna 2018 to impreza środowiskowa, która gromadzi
mieszkańców dzielnicy. ZapraL/16/21/2017
szamy na wspólną zabawę z okazji zakończenia roku szkolnego.
II Muzyczny Festyn
Na scenie zaprezentują się dzieci
na Wakacje - Kostuchna 2018
i młodzież lokalnych placówek
oraz zespoły grające różne gatunki muzyczne: rock, rap i disco
- polo. Termin: czerwiec 2018.
Renowacja oświetlenia przy ulicy
Bażantów to II etap projektu dotyczącego zmian oświetlenia tej
ulicy. W 2015 roku na części ulicy
L/18/21/2017
postawiono brakujące lampy
Renowacja oświetlenia ulicy oświetleniowe. II etap przewiduje zamianę starych, zdezelowaBażantów
nych betonowych latarni na
nowe oraz założenie 3 koszy na
śmieci wzdłuż stawianych latarni
i jednego kosza na psie odchody.

Barbara Skiba
662 054 088

ul. Jana Wantuły 11 Szkoła
Podstawowa nr 38 (przekształcone Gimnazjum nr 18)

Rita Pawłowska
32 202 00 11
rita.mysza@
gazeta.pl

Skwer Bł. S. Kubisty
- ul. Migdałowców

Dawid Kamiński
794 353 345
Dawidkaminski
@vp.pl

ul. Bażantów - od klatki 41a
przez całą długość ulicy Bażantów do bloku 49 aż do osiedla
DOM-BUD

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

257 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt utrzymania wyniesie: 2 tys. zł.

75 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury
Pozytywnie zweryfikowano zadanie
w lokalizacji alternatywnej.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

210 685,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt utrzymania określono na kwotę 3 230 zł.

L/19/21/2017
Rowerowa Kostuchna –
stacje rowerowe
dla dzielnicy

Rowerowa Kostuchna to projekt
4 stacji rowerowych rozmieszczonych w całej dzielnicy. Jest to
kontynuacja rozmieszczania stacji po całych Katowicach, w tym
m.in. na południu miasta tj. na Ligocie oraz Piotrowicach. Stacje
pomogą skomunikować różne
punkty Kostuchny oraz inne dzielnice Katowic za pomocą transportu rowerowego.

Dawid Kamiński
794 353 345
Dawidkaminski
@vp.pl

1. Stacja w okolicy osiedla Murapol na wysokości adresu ul.
Bażantów 41a 2. Stacja przy
tzw. starszym Bażantowie
w okolicach Piotra i Pawła oraz
centrum sportowego, ul. Bażantów 2 - początek ulicy, przy
parkingach, przy ścieżce rowerowej. 3. Stacja w okolicach
przystanku autobusowego przy
restauracji Anna Maria, okolice
ul. Szarych Szeregów 38 a 40.
4. Stacja w "Centrum"
Kostuchny przy przystanku autobusowym przy ul. Boya Żeleńskiego 74a

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Transportu

180 000,00 zł

Szczegółowe lokalizacje będą wynikały z niezbędnych uzgodnień uzyskanych na etapie wdrażania projektu.

Jednostka Pomocnicza nr 22 Podlesie
ID zadania
Tytuł zadania

L/1/22/2017
Spotkania Koła Miłośników
Godki i Pieśni Śląskiej

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

Uwagi

Celem projektu jest kultywowanie elementów tożsamości lokalnej: języka, pieśni, strojów, obrzędów i zwyczajów występujących na terenie dzielnicy Podlesie. W ramach projektu odbywać
się będą comiesięczne spotkania
Koła Miłośników Godki i Pieśni
Śląskiej, które gromadzi ludzi zainteresowanych
zbieraniem
i przekazywaniem wiedzy o lokalnych tradycjach i zwyczajach oraz
wspólne śpiewanie pieśni śląskich. Głównym elementem jest
godanie i śpiywanie po śląsku.

Lidia Gielniewska
32 206 61 19
607 955 587
lidia.gielniewska
@gmail.com

Miejski Dom Kultury
"Południe" Filia Podlesie,
ul. Sołtysia 25

46 500,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

Wydział Kultury

L/2/22/2017
Klub Podróżnika "Rajza"
przy MDK Południe
w Katowicach, Filia nr 4
w Podlesiu

L/4/22/2017
Modernizacja Sali
gimnastycznej w Szkole
Podstawowej nr 21
im. K. Miarki w Katowicach

L/5/22/2017
"PO NASZEMU"
Podtrzymywanie tradycji
regionalnych, wzmocnienie
więzi międzypokoleniowej

Projekt skierowany do miłośników podróży - dorosłych, a również dzieci. Na spotkania zapraszani będą podróżnicy i pasjonaci
wyjazdów krajowych i zagranicznych, którzy opowiedzą o swoich
wrażeniach z wyjazdów. Imprezom towarzyszyć będą różne
atrakcje: prelekcje, koncerty muzyczne, pokazy tańca, degustacje
potraw z różnych krajów, wystawy foto, warsztaty dla dzieci,
"Bal karnawałowy podróżnika".

Montaż nawierzchni antypoślizgowej i zakup wykładziny
ochronnej. Zainstalowanie bramek do piłki ręcznej oraz tablic
do koszykówki. Poprawa jakości
akustyki na sali gimnastycznej.
Kultywowanie tradycji śląskiej,
zaangażowanie w umacnianiu
tożsamości regionalnej na Górnym Śląsku, popularyzowanie
"Śląskiej Godki", zwyczajów, obrzędów, uroczystych ceremonii
wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej
Dzielnicy. Potrzeba tradycji jest
bliska ludziom, jest świadectwem
ciągłości tradycji, świadomości
regionalnej i narodowej. Ich

Beata Kliś
733 694 603
bklis@poludnie.biz

Miejski Dom Kultury w Katowicach, Filia nr 4 w Podlesiu,
ul. Sołtysia 25

45 100,00 zł

Mariusz Syrek
Therion
@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa nr 21
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Miarki,
ul. Malczewskiego 1

120 000,00 zł

Po konsultacji z Wnioskodawcą
wprowadzono korektę:
1. Przygotowanie imprez, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej - 14
400 zł.
2. Spotkanie z zaproszonymi gośćmi 2800 zł.
3. Koncerty muzyczne - wynagrodzenie dla zespołów - 3200 zł.
4. Podróżnicze spotkania filmowe 1000 zł.
5. Wystawy fotograficzne - 3200 zł.
6. Warsztaty dla dzieci - 12 000 zł.
7. Poczęstunek podczas imprez 2000 zł.
8. Bal Podróżnika - 3500 zł.
9. Koszty pośrednie (finansowo-księgowe) - 3000 zł.
Razem 45 100 zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury
Krystyna Nicińska
32 235 90 79
782 328 538

ul. Uniczowska 36

39 600,00 zł

W porozumieniu z wnioskodawcą
skorygowany został zakres i kosztorys zadania:
1. Spotkania z mieszkańcami,
wspólne kolędowanie, przygotowanie sali, oprawa muzyczna, poczęstunek, wynagrodzenie dla zespołu
"Podlesianki" - 2500 zł.

wspólne przeżywanie daje odpoczynek, jest źródłem radości, zabawy, przerywnikiem w monotonnej codzienności, przypomina
też o wartościach jak: dom, rodzina, obyczaje.

L/7/22/2017
Stacjonarna siłownia
w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Katowicach
Podlesiu

L/9/22/2017
Zakup nowości
wydawniczych (książek
i audiobooków) oraz
fundusze na działalność

Wyposażenie siłowni dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu.

2. Spotkanie dla szkół i przedszkoli wspólne czytanie i "godanie po naszymu", przygotowanie sali, poczęstunek, wynagrodzenie dla prowadzących - 12 000 zł.
3. Cykliczne spotkania dla seniorów dietetyk, rehabilitant, poczęstunek 3600 zł.
4. Organizacja wystawy dokumentalnej z realizacji zadań w ramach projektu (materiały i wernisaż) - 2000 zł.
5. Renowacja wyposażenia izby regionalnej i strojów - 3500 zł.
6. Warsztaty haftu i wyszywania dla
mieszkańców - zakup materiałów,
przygotowanie sali, poczęstunek,
wynagrodzenie dla prowadzących 1200 zł.
7. Zakup komputera z oprogramowaniem i drukarki - 3500 zł.
8. Zakup instrumentu muzycznego
(pianino elektryczne, statyw, futerał,
zasilacz) - 6500 zł.
9. Występy okolicznościowe dla
mieszkańców Podlesia i dzielnic sąsiednich - 4800 zł.
Razem 39 600 zł.

Paweł Drapa
podlesie.osp
@gmail.com
664-061-964

Zakup nowości wydawniczych
(książek i audiobooków) oraz fundusze na działalność kulturalno- Barbara Róg-Ryszka
oświatową promującą czytelnic- ryszbar@interia.pl
two dzieci i dorosłych dla Filii nr
28 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Katowicach, ul. Uniczowska 36.

ul. Uniczowska 64 - budynek
OSP w Podlesiu

44 422,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Zarządzania
Kryzysowego

ul. Uniczowska 36

40 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

kulturalno-oświatową
promującą czytelnictwo
dzieci i dorosłych dla Filii
nr 28 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Katowicach,
ul. Uniczowska 36
Wianek śląski. Warsztaty rękodzielnicze dla rodzin i osób indyL/12/22/2017
widualnych. Warsztaty rękodzielnicze dla rodzin, polegające na
Wianek śląski. Warsztaty
wykonaniu kompletnego wianka
rękodzielnicze dla rodzin
śląskiego - elementu stroju regio- Sonia Pryszcz-Botor
i osób indywidualnych.
botorowie@
Warsztaty rękodzielnicze dla nalnego, według starych wzorców rodzinnych z terenu Podleinteria.pl
rodzin, polegające na wykosia. Wianek posłuży jako dekora507 324 530
naniu kompletnego wianka
cja wnętrza, okien, drzwi lub
śląskiego - elementu stroju ozdoba głowy na uroczystościach
regionalnego, według sta- okolicznościowych. Najważniejrych wzorców rodzinnych sza funkcja to identyfikacja
z terenu Podlesia
z miejscem poprzez umieszczenie
ZNAKU, jakim jest wianek śląski.
Zadanie składa się z dwóch etapów, pleneru malarskiego oraz
wydania albumu prac poplenerowych promujących pejzaż Podlesia oraz tutejsze tradycje i obrzędy, rekonstruowane przez zespół Podlesianki. W plenerze odbywającym się na terenie dziel- Sonia Pryszcz-Botor
L/13/22/2017
nicy, weźmie udział grupa malarbotorowie@
Obrazki z Podlesia.
ska POCOIDLAKOGO działająca
interia.pl
Malarsko-sielska opowieść aktywnie przy MDK Południe,
507
324 530
której członkowie biorą udział
o tym jak żyło się we wsi
w wystawach i są nagradzani
Podlesie
w przeglądach sztuki nieprofesjonalnej. Celem pleneru będzie malarska wizualizacja nielicznych już
zabytków i scalenie dosyć niejednolitego pejzażu dzielnicy, co
w efekcie zaowocuje wydaniem
bogato ilustrowanego albumu

MDK Południe w Katowicach
Sołtysia 25 lub Uniczowska 36
(Podlesianki)

20 400,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

MDK Południe w Katowicach
Podlesiu. Spotkania będą się
również obywały na terenie
dzielnicy.

30 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

z obrazami i zdjęciami przestawiającymi obiekty i pejzaż tej
dzielnicy Miasta.

Śląsk dla każdego to cykl spotkań,
które poprzez integrację mieszkańców Podlesia niezależnie od
wieku, umożliwiają uczestnikom
w praktyczny i ciekawy sposób
poznanie tradycji śląskich. Spotkania regionalne będą poświęL/14/22/2017
cone bogatej historii, kulturze
i sztuce śląskiej dzięki prezentacji
Śląsk dla każdego. Spotkania
obrzędów, gwary, strojów regioregionalne oraz warsztaty nalnych itp. Warsztaty kreatywne
kreatywne.
mają na celu umożliwienie
uczestnikom własnoręczne wykonanie różnymi technikami prac
związanych z tradycją naszego regionu.

Zajęcia w ramach bezpłatnego
projektu ZRÓBMY TO RAZEM adresowane są dla młodzieży starL/15/22/2017
szej i osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem emerytów
"ZRÓBMY TO RAZEM" i rencistów. Celem projektu jest
Szeroko pojęte działania
integracja szeroko pojętego śrona rzecz integracji środowisk dowiska, wymiana doświadczeń,
przeznaczone dla młodzieży umiejętności i wiedzy. Zaplanowano cykl spotkań o różnorodnej
i mieszkańców dzielnicy
Podlesie w tym emerytów, tematyce dostosowanej do potrzeb i wieku uczestników w forrencistów i gospodynie
mie warsztatów rękodzieła, kulidomowe
narnych, zajęć sportowych, spotkania z fachowcami, ciekawymi
ludźmi i pasjonatami.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Jarosław Zając
535 914 826
jarozaj1@wp.pl

Miejski Dom Kultury Południe,
ul. Sołtysia 25

15 400,00 zł

Zmiany w pkt 7 (szacunkowe koszty
zadania). Cykl "warsztaty kreatywne
międzypokoleniowe" - 12 000 zł.
Koszt promocji - 2000 zł. Koszty pośrednie (finansowo-księgowe) - 1400
zł. Razem całkowity koszt zadania: 15
400 zł. Zmiany w pkt 6. Opis zadania:
- pominięto część składową "Spotkania regionalne". - pominięto część
składową "Założenie i prowadzenie
strony internetowej".

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

Katarzyna
Krakowczyk

Miejski Dom Kultury
"Południe" Filia nr 4,
ul. Sołtysia 25

24 200,00 zł

Pkt 6 Opis zadania:
1. Zmiana lokalizacji części składowej
zadania - cykl warsztatów "Twórczość i rękodzieło".
2. Pominięcie części składowej zadania - cykl spotkań "Zadbam o siebie"
Pkt 7. Szacunkowe koszty zadania.
Korekta kosztów: Cykl warsztatów
"Twórczość i rękodzieło" - 20 000 zł.
Koszt promocji - 2000 zł. Koszty pośrednie (finansowo-księgowe) - 2200
zł. Całkowity koszt zadania - 24 200
zł.

L/16/22/2017
Stacja rowerowa
dla Podlesia

L/18/22/2017
Artystycznie-Językowoa w plenerze Rowerowo

Stacja rowerowa systemu rowerów City By Bike, miałaby zostać
umieszczona w roku 2018 w okolicach tzw. Starego Mostu w Katowicach - Podlesiu. Włączenie
Podlesia w system rowerów miejskich umożliwi mieszkańcom naszej dzielnicy korzystanie z systemu rowerów miejskich i przemieszczanie się po całym mieście
z wykorzystaniem pozostałych
stacji rowerowych. Lokalizacja
tuż przy ścieżce rowerowej numer 1 pozwoli również na wypożyczanie rowerów w celu rekreacyjnych przejażdżek po okolicznych lasach i terenach zielonych.
Projekt zakłada organizację
warsztatów
językowo-plastyczno-sportowych dla mieszkańców, połączenie nauki z aktywnością sportową, zajęcia
w plenerze-rajdy rowerowe z instruktorem oraz nauką języka angielskiego w praktyce. Zajęcia
stacjonarne to warsztaty plastyczne dla dzieci, malarskie dla
dorosłych z nauką języka angielskiego z Native Speaker. Wspólne
wycieczki sprzyjają rozwijaniu inteligencji, rozbudzają zainteresowania, zachęcają uczestników do
aktywności poznawczej, wyzwalają chęć do badań i eksperymentów, stają się "oknem na świat".

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Transportu

Jacek
Szymik-Kozaczko
j.szymik@onet.eu

ul. Zaopusta. Stacja rowerowa
ma zostać posadowiona na terenie przylegającym do tzw.
Starego Mostu w Podlesiu

Ewa Ptaszny
537 621 014
Beata Bala
510 033 448

Miejskie Dom Kultury
Południe, ul. Sołtysia 25

50 000,00 zł

33 800,00 zł

Szczegółowa lokalizacja będzie wynikać z niezbędnych uzgodnień na etapie wdrażania projektu. 1. Zmiana lokalizacji części składowej zadania cyklu warsztatów "Twórczość i rękodzieło". 2. Pominiecie części składowe zadania - cykl spotkań "Zadbam o siebie"
Pkt 7. Szacunkowe koszty zadania: cykl warsztatów "Twórczość i rękodzieło" 20 000 zł. - koszt promocji
2000 zł. - koszty pośrednie (finansowo-księgowe) 2200 zł.
Całkowity koszt zadania 24 200 zł.
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L/19/22/2017
Z KIJKAMI NAM PO DRODZE kontynuacja



L/20/22/2017
FESTYN - DNI PODLESIA kontynuacja

AKTYWNY WYPOCZYNEK - Nordic Walking Marsz z kijkami - organizacja spotkań, warsztatów, rajdów, motywowanie do wspólnych
ćwiczeń i kontynuacji
aktywnego spędzania
czasu poprzez uczestnictwo w podobnych
imprezach na Śląsku.
ZADBAJ O CIAŁO I
UMYSŁ - WARSZTATY
poprzez wspólne spotkania chcemy przybliżyć najważniejsze tematy w zakresie Naszego Zdrowia i Samopoczucia oraz utrzymanie organizmu w dobrej
kondycji niezależnie do
wieku.
ZAJĘCIA - TAI CHI, Spotkania z Dietetykiem,
Rehabilitantem - zajęcia
z fachowcami w danej
dziedzinie, wymiana
wiedzy, spotkania i wyjazdy w plener.

Festyn - ma za zadanie integracje
społeczności w zakresie organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na terenie
Dzielnicy Podlesie. Projekt polega
na zorganizowaniu festynu rodzinnego dla społeczności lokalnej promującego aktywne spędzanie wolnego czasu, zdrowy
styl życia w gronie rodzinnym

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

Zajęcia będą odbywać się w dwóch
lokalizacjach: Miejski Dom Kultury
Południe, ul. Sołtysia 23 - spotkania, prelekcje, zajęcia informacyjne, warsztaty. W terenie marsz w plenerze, okoliczne tereny leśne oraz rekreacyjne, wyjazd krajoznawczy

48 400,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

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

Miejski Dom Kultury
ul. Sołtysia 25

60 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

oraz sąsiadów. Dzieci mają możliwość skorzystania z wielu bezpłatnych atrakcji niedostępnych
na co dzień, uczestniczenia
w grach zręcznościowych, zabawach z animatorami.

L/23/22/2017
Podleska Olimpiada
Sportowa

L/25/22/2017
Myśl logicznie! – zajęcia
szachowe w Przedszkolu

Podleska Olimpiada Sportowa to
szereg imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym.
Mieszkańcy Podlesia będą mogli
wziąć udział w zawodach sportowych rozegranych w następujących dyscyplinach: piłka nożna,
siatkówka, szachy. Odbędzie się
również rajd rowerowy "Tour de
Podlesie" oraz rodzinne zawody
terenowe na orientację.
W ramach projektu będą prowadzone zajęcia szachowe dla
wszystkich chętnych 5 i 6 latków
uczęszczających do przedszkola
nr 71 w Katowicach - Podlesiu.
Podczas zajęć dzieci nauczą się
podstaw królewskiej gry, która
uczy logicznego i strategicznego
myślenia, a także zasad fair-play.
Do każdej sali zostaną zakupione
szachy i zegar do gry.

Karolina Kurcius
carolajna.k
@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki, ul. Malczewskiego
1. Głównym miejscem, na którym odbywać się będzie wydarzenie będzie Szkoła Podstawowa nr 21 oraz przylegające
do niej boisko szkolne. Trasa
rajdu rowerowego zostanie poprowadzona ulicami Podlesia

27 000,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

Ewa Brożek
esbrozek
@gmail.com

Miejskie Przedszkole nr 71,
ul. Michałowskiego 3

22 000,00 zł
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