Załącznik
do uchwały nr 2498/78/VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 06.11.2019 r.

OSTATECZNA LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA W I EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Lp.

Kod zadania

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Konserwacja wnętrza kaplicy – miejsca pochówku przedstawicieli
książęcego rodu Sułkowskich – jest konieczna ze względu na degradację
techniczną, gdyż od wielu dekad jest nieużytkowana z powodu złego
stanu zachowania. Przywrócenie jej dawnej świetności pozwoli
powiększyć i uatrakcyjnić ofertę Muzeum Historycznego w BielskuBiałej, szczególnie dla turystyki kulturowej oraz edukacji historycznej.
Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny Odnowiona kaplica, w której będą mogły odbywać się wydarzenia
1. MBO-0014/W/19
w Bielsku-Białej
religijne, projekty wystawiennicze, koncerty, prelekcje, czy też
wydarzenia rekonstrukcyjne, będzie mogła zaspokoić wciąż rosnące
potrzeby kulturalne mieszkańców miasta, regionu, a tym samym
województwa. Znacząco zwiększy atrakcyjność przestrzeni tkanki
miejskiej, wzbogaci szlak turystyczny województwa śląskiego stając się
miejscem spotkań. Będzie miejscem gdzie pokazujemy i opowiadamy
historię, uczymy jak odkrywać własne korzenie.
Celem projektu jest budowa ogólnodostępnej tężni solankowej na
terenie ZSOMS w Raciborzu. Tężnia solankowa w drewnianej
konstrukcji, wyposażona w pompę, rozprowadzając solankę po
odpowiednio rozmieszczonych gałęziach spowoduje wytwarzanie
specyficznego mikroklimatu, pomagającego w leczeniu chorób układu
Tężnia solankowa - źródło zdrowia i miejsce wypoczynku oddechowego i we wzmocnieniu systemu odpornościowego.
2. MBO-0050/P3/19
dla mieszkańców Raciborza
Dodatkowo zrewitalizowany podczas realizacji projektu teren szkoły,
poprzez zielony ogród z nasadzeniami drzew i krzewów wokół tężni oraz
wyposażony w elementy małej architektury miejskiej - stanowić będzie
miejsce spotkań i integracji mieszkańców Raciborza Ma to szczególne
znaczenie w dzisiejszym czasie, kiedy to wskaźniki zanieczyszczenia
środowiska i ilość pyłów w powietrzu są znacznie przekroczone. Jest to
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inwestycja w zdrowie mieszkańców i dzieci z Raciborza i miejscowości
ościennych - uczniów ZSOMS w Raciborzu.
Zadanie przewiduje organizację festiwalu rekreacyjnego skierowanego
do mieszkańców Jaworzna i Sosnowca. Termin zorganizowania
wydarzenia to przełom lipca/sierpnia 2020. Wydarzenie finałowe w
postaci festiwalu głównego będzie miało charakter imprezy
całodniowej, podzielonej na różnego rodzaju atrakcje, które będzie
3. MBO-0100/P7/19
Festiwal Zdrowia i Rekreacji
zakończeniem całego przedsięwzięcia, gdyż część dotycząca badań i
profilaktyki zdrowia będzie prowadzona wcześniej. Całość zadania
przewiduje organizację działań o różnym charakterze: zdrowotnym w
postaci badań dla mieszkańców miast Jaworzna i Sosnowca oraz na
imprezie końcowej działań o charakterze artystycznym, sportowym,
kulinarnym, wydarzeń dla dzieci i młodzieży oraz seniorów.
Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa bezpłatnego parkingu
samochodów osobowych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w
Piekarach Śląskich. We władaniu Szpitala jest działka budowlana o pow.
3100 mkw, będąca mieniem Województwa Śląskiego, która ze
Budowa bezpłatnego parkingu samochodów osobowych względów geotechnicznych jest obecnie nieużytkowana. Powierzchnia
dla pacjentówSamodzielnego Publicznego
ta może zostać przeznaczona pod budowę parkingu. Działka budowlana
4. MBO-0150/W/19
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr.
jest skomunikowana w główną arterią miejską prowadzącą do Szpitala,
Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
poprzez boczną drogę gminną. Dostęp chorych oraz osób
towarzyszących do budynków, w których prowadzona jest działalność
lecznicza, zapewniony zostanie utwardzoną ścieżką prowadzącą przez
przyszpitalny Park. Układ miejsc parkingowych, jezdni manewrowych
oraz chodników i dojść zostanie wykonany w sposób techniczny dający
możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych.
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Zakup strojów dla amatorskich zespołów artystycznych działających na
terenie woj. śląskiego.
Cel: Rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz
pobudzanie kreatywności i ekspresji kulturalnej mieszkańców woj.
śląskiego oraz stwarzanie przestrzeni do międzypokoleniowej integracji
na rzecz rozwoju i krzewienia lokalnej kultury.
Wsparciem będą objęte: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy.
Rozwój działań artystycznych i kreatywna promocja
Dzieci: Muzo Skrzaty, ŚpiewoLudki i ŚpiewoNutki, Niezapominajka
5. MBO-0228/P7/19 kultury poprzez zakup strojów dla zespołów działających
Młodzież : In Tono i Sweet Voices
na terenie województwa śląskiego.
Dorośli: Studio Art.
Seniorzy: Złota Jesień, Semafor, Retro, Siewierzanie, Niezapominajki,
Niwczanki. Dzieci, młodzież, dorośli nie posiadają strojów. Stroje grup
senioralnych są zniszczone i nie nadają się do dalszego użytkowania.
Realizacja zadania poprawi poziom i estetykę zespołów.
Zwieńczeniem będzie koncert dla społeczności lokalnej w wykonaniu
wszystkich grup.
Tarnowskie Góry (czyt.dalej T.G.) mają bardzo bogatą historię, sięga ona
1490 r. Miejska legenda mówi, że pierwszą bryłę kruszcu srebronośnego
wyorał chłop Rybka. Następnie zaczęli przybywać pierwsi osadnicy i
powstały pierwsze osady górnicze. Kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku
wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w T.G. to
oficjalne dobra wpisane w 2017 roku na Listę światowego dziedzictwa
Moda na wiedzę - promocja ekologii oraz zabytków
UNESCO. Dobra te znajdują się między innymi w parku w Reptach przy
6. MBO-0292/P4/19
wpisanych na listę UNESCO w Tarnowskich Górach
Górnośląskim Centrum Rehabilitacji. W ramach projektu realizowane
będą trzy zadania. Pierwszym zadaniem będzie stworzenie ścieżki
edukacyjnej dotyczącej przyrody i ekologii, drugim będzie stworzenie
ścieżki edukacyjnej dotyczącej historii Miasta Tarnowskich Gór i
zabytków wpisanych na listę UNESCO. Trzecim zadaniem będzie
przeprowadzenie warsztatów na temat przyrody i ekologii oraz historii
T.G. i zabytków.
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7. MBO-0350/W/19

8. MBO-0406/W/19

Tytuł zadania

Pociąg do Kultury

Cyfrowe Laboratoria Młodych Artystów

Skrócony opis zadania
Co? - tańszy o 50% bilet kolejowy na przejazdy do: kin, teatrów,
muzeów, ośrodków kultury, opery, filharmonii, galerii sztuki oraz na
festiwale i przeglądy: filmowe, muzyczne, teatralne, folklorystyczne, itp.
Gdzie? - w około 100 miastach i miejscowościach z całego Śląska, które
znajdują się na trasie przejazdów pociągów Kolei Śląskich. Kiedy? Projekt rozpocznie się w II kwartale 2020 r. i potrwa do wyczerpania
dostępnych środków budżetu w 2020 r. Jak? - gdy kupisz bilet kolejowy
„tam” (płacąc 100% lub mniej – z ulgą ustawową bądź handlową) oraz
bilet np. do teatru, to na ich podstawie, w kasie kolejowej lub u
konduktora zostanie wystawiony bezpłatny bilet powrotny. Bilet
powrotny będzie też ważny na dzień po zakończeniu wydarzenia
kulturalnego, w którym brałeś/brałaś udział. Podróżując pociągiem
zyskujesz czas i ograniczasz emisję CO2.
Program „Cyfrowe Laboratoria Młodych Artystów” sprzyja rozwojowi
zarówno pasji artystycznych jak i kompetencji cyfrowych dzieci i
młodzieży w wieku od 10 do 18 lat poprzez wyposażenie dwóch
instytucji kultury Samorządu Województwa Śląskiego w profesjonalny
sprzęt i oprogramowanie służące tworzeniu filmów oraz animacji
komputerowych, a także komponowaniu i obróbce muzyki. Stworzymy
laboratoria poświęcone danej dziedzinie sztuki w następujących
lokalizacjach:
1. Laboratorium Animacji Komputerowej – Regionalny Ośrodek Kultury,
Bielsko-Biała;
2. Cyfrowe Laboratorium Muzyczne – Filharmonia Śląska, Katowice.
Średnia liczebność grupy na zajęciach - do 12 osób.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

205 080,00

545 050,00

Strona 4 z 38

OSTATECZNA LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA W I EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Lp.

Kod zadania

9. MBO-0422/W/19

10. MBO-0502/P1/19

Tytuł zadania

Park na tak! Plac zabaw w Parku Śląskim

Wyznaczenie Zbójnickiej Ścieżki Trzech Harnasi

Skrócony opis zadania
Budowa placu zabaw na terenie Parku Śląskiego, w okolicy styku miast
Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich, zapewniającego bezpieczną i
komfortową zabawę dzieciom. Lokalizacja inwestycji zapewni integrację
mieszkańców trzech gmin, których granice stykają się w okolicy placu
zabaw. Plac zabaw o charakterze ekologicznym, urządzenia
wkomponowane w istniejącą zieleń, inwestycja powinna powodować
jak najmniejszą ingerencję w przyrodę. Pobliskie drzewa zapewniać
będą zacienienie obiektu. Plac zabaw o powierzchni naturalnej - trawa,
kora drzew liściastych, ogrodzony niskim ogrodzeniem zapewniającym z
jednej strony bezpieczeństwo małym dzieciom, z drugiej strony
zabezpieczający plac przed wizytami dzikich i domowych zwierząt.
Lokalizacja placu zabaw została ustalona w porozumieniu z WPKiW S.A.
zarządzającym tym terenem i wpisuje się w plany rewitalizacji tej części
Parku Śląskiego
Głównym cele zadanie jest wyznaczenie ścieżki turystycznej biegnącej
od Trójstyku / Jaworzynak/ poprzez Zwardoń, Milówkę do Rajczy po
terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego i łączącej Beskid Śląski i
Beskid Żywiecki z miejscami odpoczynkowymi w stylu zbójnickim,
oznaczona i trasowana multimedialnie oraz fizycznie również dla osób
niewidomych. Oprócz charakteru turystycznego ścieżka ma posiadać
walory poznawczo historyczne dzięki ustawieniu tablic mówiących o
faunie i florze regionu oraz uwarunkowaniach historycznych z naciskiem
na tradycje zbójnickie i pasterskie. Trasa przeznaczona dla turystyki
pieszej, biegaczy, nordic walking, ski-tur oraz rowerowej turystyki
terenowej. Zwieńczeniem projektu ma być cykliczna impreza sportowo
turystyczna o nazwie Rajd Trzech Prezydentów, która ma na stałe
wpisać się w kalendarz imprez organizowanych przez Marszałka
Województwa Śląskie.
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Projekt zakłada organizację spływu kajakowego w maju , czerwcu i
wrześniu na rzece Przemszy. Styczniu i lutym kursy samoobrony i
11. MBO-0532/P7/19 JESTEŚMY AKTYWNI W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH asertywności dla dziewcząt i kobiet. Moja przygoda z bieganiem. Dwa
biegi: w czerwcu Memoriał im. Jacka Kuronia oraz wrzesień bieg
przełajowy na 5 km
Wydanie pierwszego albumu monograficznego ukazującego
kompleksowo historię produkcji zapałek w Częstochowie od 1881 roku
do współczesności. Ma on zawierać dokumenty, zdjęcia, szkice, opinie
oraz sylwetki osób ważnych w historii Fabryki. Obecnie brakuje takiego
wydawnictwa. Zorganizowanie stałej wystawy przygotowanej z myślą o
Ratujmy Częstochowską Fabrykę Zapałek. Jak zachować
zwiedzających Fabrykę - Muzeum, która należy do Szlaku Zabytków
dla przyszłych pokoleń unikatowe w skali światowej
Techniki Województwa Śląskiego. Będzie to 30 dwustronnych
12. MBO-0566/P6/19 ponadnarodowe dziedzictwo kulturowe i przemysłowe.
fotogramów na stojakach. Będzie ona prezentować w ciekawy sposób
Międzypokoleniowy transfer doświadczenia poprzez
historię Fabryki. Sympozjum ma zgromadzić wybitnych specjalistów
wydawnictwo, wystawę, sympozjum.
historii techniki i ochrony dziedzictwa przemysłowego. Pokaże ono
historyczne uwarunkowania powstania Fabryki, utratę państwowości i
niepodległości, okres transformacji i przemian gospodarczych a także
próby rewitalizacji zachowania doświadczenia i umiejętności dla
przyszłych pokoleń.
Wydarzenie inaugurujące Industriadę w 2020 roku. Koncerty muzyczne,
13. MBO-0596/P4/19
Pompa Energii - inauguracja Industriady 2020
atrakcje dla dzieci, prelekcje, pokazy. połączone ze zwiedzaniem
Zabytkowej Stacji Wodociągowej w Zawadzie.
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98 000,00
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14. MBO-0636/P4/19

15. MBO-0638/P2/19

Tytuł zadania

Zielone Ronda Śląska

KONCERTOWA EKOLOGIA

Skrócony opis zadania
Projekt polega na zagospodarowaniu dwóch rond na terenie gminy
Woźniki na nowo wybudowanej obwodnicy Woźnik (droga woj. 789)
będącej jednocześnie wjazdem na odcinek autostrady A1 Pyrzowice Woźniki - Częstochowa. Obsadzone zielenią ronda, wkomponują się w
zieloną przestrzeń malowniczych krajobrazów ziemi woźnickiej. Projekt
poprawi bezpieczeństwo kierowców poruszających się po obwodnicy a
także przyczyni się do ochrony powietrza przed spalinami i hałasem na
bardzo ruchliwym odcinku drogi. Ronda staną się elementem
dekoracyjnym, przełamującym nieciekawy pejzaż arterii komunikacyjnej
obwodnicy oraz sąsiadującej bezpośrednio z obwodnicą Specjalnej
Katowickiej Strefy Ekonomicznej. Projekt będzie służył nie tylko
mieszkańcom Woźnik ale wszystkim kierowcom województwa
śląskiego. Nadanie nazw poszczególnym rondom w formie konkursu
wojewódzkiego, nada przedsięwzięciu walor edukacyjny.
Celem zadania jest zorganizowanie warsztatów o tematyce ekologicznej
połączonych z koncertami dla osób w różnym wieku. Wydarzenia będą
miały charakter jednodniowy. Warsztaty mają pozwolić na przybliżenie
zagadnienia oraz wskazanie zastosowania ekologicznych zachowań w
codziennym życiu np. poprzez właściwą segregację odpadów,
racjonalne korzystanie z surowców (mniejsze zużycie, niemarnowanie
żywności), możliwości przemieszczenia się, ale również życia w
poszanowaniu z otaczającym środowiskiem naturalnym. W celu
zwiększenia liczby odbiorców planowane jest podzielenie grup
docelowych na starsze dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe. Warsztaty
zostaną zakończone koncertami. Dodatkowo wydarzeniom towarzyszyć
będą animacje oraz przedstawienia teatralne dla dzieci. Zaplanowane
jest także zaproszenie foodtrucków z ekologiczną żywnością.
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16. MBO-0712/P3/19

17. MBO-0862/P2/19

18. MBO-0874/P3/19

Tytuł zadania

Kolarze na start – organizacja imprez kolarskich

Bezpieczne miasto- samoobrona dla każdego

"RYBNICKI OPATRUNEK SPOŁECZNY"- kompleksowa i
innowacyjna usługa wsparcia pozamedycznego,
skierowana do pacjentów Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku, ich rodzin oraz
personelu, w celu poprawy jakości ich życia.

Skrócony opis zadania
Organizacja imprez kolarskich wymaga „bazy technicznej” (np. barierki,
bramy, namioty, nagłośnienie, etc.) co generuje spore koszty. Jest to
sprzęt niezbędny do prawidłowego, bezpiecznego i profesjonalnego
organizowania tego rodzaju imprez. W regionie funkcjonuje wiele
podmiotów, które organizują wyścigi rowerowe, a nie dysponują
zapleczem technicznym. Dlatego zakupiony sprzęt będzie
wykorzystywany do wsparcia organizacyjnego imprez kolarskich. Celem
projektu jest wsparcie klubów oraz innych podmiotów podejmujących
się przeprowadzenia zawodów rowerowych. Wypożyczanie będzie
odbywało się na zasadzie zwrotu kosztów, bez generowania zysku.
Cykl zajęć , na których będziemy pokazywać podstawowe techniki
samoobrony. Zajęcia zamierzamy prowadzić w różnych lokalizacjach
Katowic oraz miast ościennych (Tychy, Mikołów). W zależności od
zapotrzebowania zainteresowanych, zajęcia będą prowadzone od
dwóch do kilkunastu razy w jednej lokalizacji. Zajęcia będą się odbywać
raz w tygodniu. Podczas każdego cyklu zamierzamy również przekazać
kursantom wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Zajęcia są bezpłatne.
"Rybnicki opatrunek społeczny" jest usługą oferującą wsparcie
pozamedyczne dla pacjentów WSS nr 3 w Rybniku i ich rodzin, poprzez
zorganizowanie na terenie szpitala sobotnich dyżurów specjalistów,
udzielających informacji o dostępnych formach wsparcia, procedurze
ubiegania się - od wypełnienie wniosku, skompletowania dokumentacji
i wyjaśnienia procedury wydania decyzji. Specjaliści pomogą załatwić
orzeczenie o niepełnosprawności, poinformują o przysługujących ulgach
i uprawnieniach, wytłumaczą gdzie szukać pomocy w trudnej sytuacji
materialno-bytowej, gdzie i jak załatwić pomoc opiekuna w domu,
miejsce w domu pomocy społecznej lub innej placówce. System
wsparcia pacjentów jest rozproszony w różnych sektorach, dlatego
opracowany będzie informator pacjenta, dostępny na każdej sali w
wersji papierowej oraz e-informator na stronie Szpitala. Dla personelu wsparcie w stałej grupie Balinta.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

245 400,00

63 000,00

139 782,00
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Kod zadania

19. MBO-0924/W/19

20. MBO-0974/P6/19

Tytuł zadania

BEZPIECZNA REKREACJA

"Dzień Dziecka na granicy powiatów".

Skrócony opis zadania
Celem zadania jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarach
wodnych i rekreacyjnych terenach przywodnych, na których jest
uprawiana turystyka i rekreacja. Zadanie zakłada wyposażenie miejsc
służących turystyce wodnej i powszechnej rekreacji korzystając z
możliwości działania jednego operatora, jakim jest Śląski Okręgowy
Związek Żeglarski (OZŻ), który na terenie województwa ma 52 Kluby, z
czego 25 ma stałe przystanie z obiektami do nich przyległymi (z czego 2
są sąsiadujące). Zadanie pozwala na podniesienie poziomu
bezpieczeństwa województwa przez szybkie ulokowanie sprzętu
ratowniczego powszechnego użytku, wykorzystując możliwości jednego
operatora. Kluby zrzeszone w Śląskim OZŻ podlegają nadzorowi władz
wojewódzkich, co ma wpływ na trwałość projektu. Oddziaływaniem
bezpośrednim objęte będzie 2400 członków OZŻ, a pośrednim
kilkadziesiąt tysięcy osób korzystających z rekreacji
Zadanie będzie zrealizowane w miejscowościach: Kuźnica Kiedrzyńska,
Czarny Las, Rybna znajdujących się na granicy powiatów
częstochowskiego i kłobuckiego, będzie polegało na organizacji imprezy
rekreacyjnej/plenerowej z okazji Dnia Dziecka w czerwcu 2020r. Dzień
Dziecka to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dzień w roku,
dlatego powinien być wyjątkowy. Odbiorcami zadania będą dzieci ze
szkół i przedszkoli Gminy Mykanów i Kłobuck; ten teren zostanie objęty
promocją zadania. W każdej z wymienionych miejscowości odbędzie się
4 godzinna impreza plenerowa adresowana dla najmłodszych
mieszkańców obu powiatów, przewidywane atrakcje to np.: wesołe
miasteczko, dmuchańce, zabawa z animatorami oraz mała
gastronomia. Wszystkie atrakcje dla dzieci oraz gastronomia będą
bezpłatne.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

185 000,00

64 200,00
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Kod zadania

21. MBO-1060/W/19

22. MBO-1164/P3/19

Tytuł zadania

"30/2"- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej
śląskiej młodzieży.

Postaw na zdrowy tryb życia - regionalny dzień zdrowia
dla mieszkańców powiatu raciborskiego i
wodzisławskiego.

Skrócony opis zadania
Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji śląskiej
młodzieży w szczególności z dzielnic dotkniętych problemami
społecznymi takich jak Lipiny, Chropaczów ( Świętochłowice), oś.
Kaufhaus (Ruda Śląska), oś Homera (Bieruń), Wilkowyje (Tychy) poprzez
aktywne włączanie ich w działania na rzecz bezpieczeństwa w lokalnych
społecznościach. Pośrednimi adresatami natomiast będą rodziny dzieci i
młodzieży zaangażowanych w projekt, ich koledzy i znajomi. Ideą
przewodnią działań jest, by misja projektu odbiła się szerokim echem.
Jednolite, wyróżniające uczestników koszulki, wyposażenie w torby
pierwszej pomocy, drobne gadżety z jednolitym logotypem, zajęcia
prowadzone w terenie , udział drużyny w imprezach miejskich, wszystko
to ma służyć zaznaczeniu obecności , młodzieży w środowisku, życiu
dzielnicy, zaistnieniu zwłaszcza w świadomości rówieśników i
wzbudzeniu ich zainteresowania.
Postaw na zdrowy tryb życia - regionalny dzień zdrowia to całodniowa
impreza edukacyjno-sportowa skierowana do mieszkańców powiatu
raciborskiego i wodzisławskiego. Zaletą pomysłu obywatelskiego jest
możliwość atrakcyjnego zachęcenia mieszkańców powiatów do dbałości
o swoje zdrowie. Celem zadania publicznego jest więc to, aby
mieszkańcy dostrzegli, że poprzez zdrowe odżywianie, aktywność
fizyczną i badania profilaktyczne zapewnią sobie optymalne zdrowie
oraz zminimalizują ryzyko zachorowania na tzw. choroby społeczne.
Liczymy, że realizacja zadania publicznego zachęci mieszkańców
sąsiadujących powiatów do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz
ograniczy inne niepożądane zjawiska społeczne jak stres, agresja,
alkoholizm. W ramach zadania zachęcimy mieszkańców do udziału w
zajęciach fitness, zawodach sportowych, wykładach dietetyków,
fizjoterapeutów, instruktorów oraz w bezpłatnych badaniach.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

109 290,00

67 693,00
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Kod zadania

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Zadanie obejmować będzie zaprojektowanie oraz budowę
wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego o nawierzchni tartanowej lub
polipropylenowej sportowej spełniającej wymogi dla tego typu
obiektów. Boisko o wymiarach 40 x 20 m odpowiada wymiarom pełnym
boiska do piłki ręcznej wyposażone będzie również w bramki dla tej
dyscypliny. W poprzek boiska umieszczone zostaną dwa boiska do
Budowa wielofunkcyjnego boiska (piłka ręczna,
koszykówki o wymiarach 20 x 15 a w środkowej części będzie możliwa
23. MBO-1186/P4/19 koszykówka, siatkówka) wraz z 60m bieżnią oraz skocznia
również gra w siatkówkę po zamontowaniu słupków i siatki będących na
w dal.
wyposażeniu. Całość będzie ogrodzona piłkochwytami oddalonymi od
linii boiska o około 1,5 m i wysokimi na 4-5m. Na zewnątrz ogrodzenia
zostanie umieszczona 60 m bieżnia tartanowa o 3 torach z umieszczoną
po jednej stronie skocznią w dal. Całość będzie wyposażona w
energooszczędny system ośw. LED umożliwiający korzystanie po
zmroku w okresach jesiennych i wczesno wiosennych.
Budowa całorocznych wolier dla Panter śnieżnych. Według czerwonej
księgi Pantery śnieżne są gatunkiem zagrożonym wyginięciem.W
Śląskim Ogrodzie Zoologicznym przebywają dwa spokrewnione ze sobą
osobniki. Budowa wolier umożliwi poprawę dobrostanu zwierząt oraz
Budowa wolier dla panter śnieżnych (Panthera uncia) w wymianę osobników i stworzenie pary hodowlanej. Ekspozycja o łącznej
24. MBO-1196/W/19
Śląskim Ogrodzie Zoologicznym
powierzchni około 1600 m2 wraz z tarasem widokowym na wysokości
około 6 metrów będzie szeroko dostępna dla zwiedzających. Pantery
będzie można obserwować z różnych perspektyw w środowisku
zbliżonym do naturalnego. Młode osobniki wzmocnią pulę genową
gatunku i umożliwią zasilenie wolno żyjących populacji.
Monopoly jest to gra planszowa, która polega na pomnażaniu kapitału
poprzez handlowanie nieruchomościami i pobieranie czynszu od
pozostałych graczy.
25. MBO-1210/P7/19
Gra planszowa MONOPOLY - ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE
Propozycja specjalnej edycji tej gry o nazwie MONOPOLY - ZAGŁĘBIE
DĄBROWSKIE to gra, która obejmowałaby cztery miasta: Sosnowiec,
Dąbrowę Górniczą, Będzin oraz Czeladź i podkreślałaby region Zagłębia
Dąbrowskiego. Na planszach znajdowałyby się charakterystyczne

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

558 000,00

1 050 000,00

500 000,00
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Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

miejsca tych czterech miast regionu. Motywem przewodnim gry byłaby
tematyka związana z historią tychże miast.

26. MBO-1218/W/19

27. MBO-1230/W/19

Śląskie bez tajemnic – cykl spotkań, konkursów i
wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze
regionu

Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe
Rud Wielkich

Celem zdania jest przybliżenie mieszkańcom województwa śląskiego,
bogatej i złożonej historii regionu. Uczestnicy projektu będą mieli
możliwość poznania ciekawej i złożonej historii swoich małych ojczyzn
w wielu aspektach. Projekt składać się będzie z trzech części: 1. Cykl
czterdziestu spotkań przybliżających w ciekawy, innowacyjny sposób
historię lokalną wybranych miast i miejscowości. Spotkaniom
towarzyszyć będą występy artystyczne. Spotkania będą prowadzone
zarówno przez historyków jak i miłośników historii, lokalnego
dziedzictwa 2. Konkurs skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych
na interesujące przedstawienie wybranych aspektów historii lokalnej
(np. konkurs na utwory literackie, prace artystyczne, cykl 3 fotografii)
3. Cykl 10 wycieczek – do ciekawych miejsc na terenie subregionu,
połączony ze zwiedzaniem i degustacją lokalnych produktów
kulinarnych.
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja Kompleksu Dydaktycznego
Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich w skład, którego wchodzą między innymi obiekty kubaturowe
i małej architektury.
W ramach projektu planuje się wykonanie następujących prac
budowlano –konserwacyjnych:
- Renowacja elewacji budynku głównego tzw. Szpitalika Rogera oraz
przebudowa tylnych schodów zewnętrznych budynku wraz z naprawą
dachu, a także remont głównych schodów zewnętrznych co w znaczny
sposób ułatwi dostępność dla osób niepełnosprawnych.
- Odbudowa skansenu (górnictwa i hutnictwa) - budowa wiat
drewnianych tj. wiaty skansenu i altany ogniskowej.
- Renowacja figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus oraz dzwonnicy
szpitalnej.

150 000,00

1 000 000,00
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Kod zadania

28. MBO-1234/P7/19

Tytuł zadania

BO życie jest w naszych rękach

29. MBO-1236/P6/19

Biblioteka dla każdego

30. MBO-1250/P2/19

Województwo Śląskie opowiada swoją historię popularyzowanie wiedzy o historii regionu wśród
młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz troska o
wykształcenie artystyczne młodych ludzi.

Skrócony opis zadania
Ideą zadania jest doposażenie w defibrylatory miejscowości na terenie
powiatu zawierciańskiego oraz miasta na prawach powiatu Jaworzna.
Defibrylatory powinny znajdować się w miejscach ogólnodostępnych.
Problemem województwa śląskiego jest duża liczba zgonów
spowodowana problemami kardiologicznymi nagłego zatrzymania akcji
serca. Umieszczenie defibrylatorów w miejscach publicznych
pozwoliłoby na szybką reakcję w razie zaistnienia zagrażającej życiu
sytuacji. Zadanie polegałoby na zainstalowaniu defibrylatorów,
przeprowadzeniu szkolenia i stworzeniu ogólnodostępnej Mapy
Defibrylatorów na terenie dwóch powiatów w połączeniu z akcją
profilaktyczną polegającą na zwiększeniu świadomości społecznej w
zakresie własnego zdrowia i życia. Być może w kolejnych latach zadanie
mogłoby objąć całe województwo śląskie.
Wzbogacenie oferty kulturalnej bibliotek powiatu częstochowskiego i
Częstochowy.
Głównym zadaniem projektu jest popularyzowanie historii i kultury
Województwa Śląskiego. Zadanie ma na celu pogłębienie wiedzy
dotyczącej historii województwa i pamięci historycznej wśród młodzieży
szkół ponadpodstawowych oraz poszerzania zainteresowań muzyką
poważną, propagowania działalności instytucji kultury Województwa
Śląskiego. Zadanie jest przeznaczone dla uczniów szkół
ponadpodstawowych z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Tychów. W
ramach zadania uczniowie będą odwiedzać muzea na terenie
Województwa Śląskiego takie jak: Muzeum Śląskie, Muzeum Powstań
Śląskich, Kopalnia Guido, Izba Pamięci Kopalni Wujek oraz uczestniczyć
w projektach organizowanych przez Filharmonię Śląską w ramach
koncertów edukacyjnych "Młoda Filharmonia", NOSPR "Środa Młodych"
i Operę Śląską.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

342 000,00
162 000,00

50 000,00
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Kod zadania

31. MBO-1262/P4/19

32. MBO-1268/P5/19

33. MBO-1290/W/19

Tytuł zadania

Cykl koncertów w wykonaniu zespołu folklorystycznego
"Boronowianie", połączonych z warsztatami
etnograficznymi, krzewiących śląską historię, tradycję i
kulturę.

Po Naszemu czyli po Śląsku w muzyce

Opera Śląska - powrót w Dolomity

Skrócony opis zadania
Celem zadania jest popularyzowanie historii i kultury śląskiej. Główną
przyczyną do powstania pomysłu są obchody 100- lecia Powstań
Śląskich, które miały bardzo ważny wpływ na kulturę Śląska.
Boronowianie to zespół składający się z miłośników historii i kultury
naszego regionu, którzy poprzez taniec i muzykę rozpowszechniają
naszą kulturę. Koncerty przez nich przygotowane to zbiór pieśni
ludowych, biesiadnych i patriotycznych połączonych z tańcami
ludowymi. Ta forma przekazu jest dostępna i zrozumiała dla widzów w
każdym wieku. Krzewienie w ludziach szacunku i zamiłowania do
śląskiej kultury to bardzo ważny aspekt w czasach, w których panuje
nowa technologia i brak zainteresowania otaczającym światem. Zespół
ma na swoim koncie liczne koncerty. Kolejne już są planowane, m.in. w
Radzionkowie, Chorzowie, Tarnowskich Górach, Koszęcinie czy
Kochanowicach.
Koncert 3 lokalnych zespołów muzycznych przedstawiających różny
gatunek muzyczny po naszemu czyli po śląsku, mający na celu
uświadomienie mieszkańcom regionu, iż nie tylko godać można ale i
śpiewać
Opera Śląska - powrót w Dolomity to zadanie z zakresu kultury
przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców. W latach 2007-2011 w
DSD odbywały się megawidowiska w wykonaniu marszałkowskiej
instytucji kultury Opery Śląskiej /Baron cygański, Halka, Księżniczka
czardasza, Nabucco, Straszny dwór/, które każdorazowo gromadziły
kilka tysięcy osób z województwa śląskiego. Teren, w którym miały
miejsce przedstawienia to przepiękne wyrobisko dolomitowe w
bezpośrednim sąsiedztwie jedynego na terenie województwa, obszaru
wpisanego na listę UNESCO. W sezonie 2019/2020 Opera Śląska będzie
obchodziła jubileusz 75-lecia istnienia i takie widowisko doskonale by
się wpisywało w zakończenie obchodów. Potencjał Opery i krajobraz
bytomskich Dolomitów dają gwarancję niezwykłego, wyjątkowego,
kulturalnego, wpisanego w jeden z piękniejszych śląskich krajobrazów

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

102 283,80

74 000,00

480 000,00
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Skrócony opis zadania

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

wydarzenia.
Projekt polega na ograniczeniu stosowania tworzyw sztucznych w
gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.
Dedykowany będzie dla 2 gmin z powiatu lublinieckiego i
tarnogórskiego. Istotą programu jest zorganizowanie konkursu o
ekologii dla dzieci oraz konferencji w miejscu publicznym, na której
włodarze gmin zobowiążą się podczas organizacji swoich imprez do
34. MBO-1302/P4/19
EKO – powiaty – stop plastikowi
angażowania firm, które nie stosują plastikowych opakowań. Celem
projektu jest zakupu butelek z filtrem dla uczniów, jako nagrody za
wygrany konkurs. Każdy etap projektu zostanie opublikowany na
stronach internetowych jednostek samorządowych. Przedsięwzięcie ma
na celu zwiększenie świadomości mieszkańców jak negatywnie
wpływają tworzywa sztuczne na środowisko i przyczyni się do ogólnej
poprawy ekologicznej sytuacji na terenie obu powiatów.
GCR Repty jest unikalnym w skali kraju specjalistycznym szpitalem
rehabilitacyjnym, w którym rocznie leczy się prawie 8 tys. pacjentów z
całej Polski. Szpital jest usytuowany w malowniczym Parku Repeckim, z
wieloma pomnikami przyrody oraz Sztolnią Czarnego Pstrąga obiektem UNESCO. Każdego dnia na teren szpitala wjeżdża kilkaset
samochodów, jednak ograniczona liczba miejsc postojowych, powoduje
PARKUJ W PARKU - budowa eko parkingu dla pacjentów że kierowcy muszą parkować w miejscach, które nie są do tego
35. MBO-1306/P4/19
oraz pracowników przy GCR Repty.
przystosowane. Realizacja zadania umożliwi bezpieczne parkowanie, a
nasadzenia drzew i krzewów na wysepkach parkingowych, podkreśli
walory krajobrazowe parku. Projekt w pełni wpisuje się więc w
koncepcję niezbędnej rozbudowy infrastruktury parkingowej GCR
Repty, a jego głównym założeniem jest zwiększenie liczby miejsc
postojowych, bez ingerencji w tereny zielone, czyli Zespół Przyrodniczo
Krajobrazowy – Park Repty i dolina rzeki Dramy.

75 000,00

560 000,00
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36. MBO-1320/P4/19

37. MBO-1328/P2/19

Tytuł zadania

Beach Party & Summer Cup 2020 - Kierunek Rudziniec

ZACZAROWANI SZTUKĄ

Skrócony opis zadania
Celem realizacji Beach Party & Summer Cup 2020 - Kierunek Rudziniec
jest organizacja i połączenie dwóch ciekawych przedsięwzięć Otwartych Mistrzostw Śląska - siatkówka plażowa w kategorii kobiet,
mężczyzn i mixt-ów oraz muzyczne spotkanie z DJ na przygotowanej
piaszczystej plaży. Dzięki połączeniu działań o charakterze sportowomuzycznym chcemy w sposób ciekawy zagospodarować czas wolny
mieszkańców p:gliwickiego, tarnogórskiego i lublinieckiego jak również
m.: Gliwice i Bytom. Podczas wakacyjnego weekendu w 2020r. wspólnie
z mieszkańcami w/w terenów stworzymy niezwykły klimat sprzyjający:
poprawie kondycji fizycznej, zdrowemu stylu życia, uwolnieniu
pozytywnych pokładów energii jak również pomocy potrzebującym
poprzez oddawanie krwi i bycie dawcą szpiku. Dzięki temu zadaniu
chcemy także wyrównać dostęp naszej społeczności do rozrywki przez
duże "R". Możesz nam w tym pomóc!
Warsztaty plastyczne na wyższej uczelni dla dorosłych twórców
nieprofesjonalnych, działających w klubach i stowarzyszeniach powiatu
bieruńsko-lędzińskiego i tyskiego. Warsztaty te odbędą się w 2020 roku
przez okres 3 m-cy. Pokłosiem tych zajęć będzie wystawa na tej uczelni.
Kolejnym etapem zadania będzie 3 dniowy plener malarski na jurze
krakowsko-częstochowskiej. Ostatni etap będzie stanowić wystawa
poplenerowa w galerii na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Zadanie to skierowane jest z jednej strony dla twórców amatorów z
powiatu bieruńsko-lędzińskiego i tyskiego. Wynika ono z potrzeby
integracji środowisk twórczych (pomaga w wymianie doświadczeń)
zwiększającej ich potencjał kreacyjny. Z drugiej strony skierowane jest
dla społeczności lokalnej poprzez dążenie do niwelowania barier
dostępowych, co wpływa na wyrównanie szans różnych środowisk
społecznych do uczestnictwa w kulturze.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

141 060,00

56 150,00
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Kod zadania

38. MBO-1358/P7/19

39. MBO-1366/P4/19

Tytuł zadania

Bezpieczne wody Zagłębia

100 lecie harcerstwa na ziemi gliwickiej

Skrócony opis zadania
W województwie śląskim znajduje się 17 zbiorników wodnych - z czego
7 ma powyżej 500ha powierzchni, na których lub w otoczeniu których
jest uprawiana rekreacja. W 7 podregionie Budżetu Obywatelskiego
rekreacyjnie jest wykorzystywanych 4 z nich, w tym 2 o dużej
powierzchni. Od wielu lat zbiorniki Przeczyce i Kuźnica Warężyńska
(Pogoria 4) posiadają duże braki infrastrukturalne, jak pomosty
szkoleniowe, oznakowanie informacyjne, oznakowanie nawigacyjne czy
tez brzegowe. Zadanie w odniesieniu do 2 największych zbiorników
podregionu zakłada podniesienie na nich standardu walorów
użytkowych, zwiększenie dostępności w sposób bezpieczny do różnych
form rekreacji , czym wpisuje się w zakres działalności samorządu
województwa jako działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i
turystyki oraz bezpieczeństwa publicznego. Realizacja zadania będzie
następować w porozumieniu z PGW Wody Polskie.
Harcerstwo jest jednym z najstarszych ruchów wychowawczych na
ziemiach polskich. Mimo zmiennych kolei historii, trwa na straży
sformułowanych 100 lat temu ideałów, zawartych w Prawie i
Przyrzeczeniu Harcerskim - służby Bogu, Polsce i Bliźnim. U jego
podstaw legły dwa kamienie milowe ¬- dążenie świadomych Polaków
do odbudowy niepodległej RP oraz wizja wychowania młodego
pokolenia opracowana przez gen. R. Baden-Powella. Dziś, o
narodowych tradycjach harcerstwa, z dumą przypomina wpisane w
płatki lilijki skautowej hasło: Ojczyzna, Nauka, Cnota. U progu 100-lecia
harcerstwa na ziemi gliwickiej pochylamy głowy przed instruktorami,
dzięki którym możemy dzisiaj świętować. Świadomi wielkiej roli, jaką w
historii ziemi gliwickiej odegrali nasi poprzednicy oraz
odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, postanawiamy rok 2020
poświęcić obchodom 100-lecia harcerstwa na ziemi gliwickiej.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

104 500,00

115 500,00
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Kod zadania

40. MBO-1402/P4/19

41. MBO-1408/P7/19

42. MBO-1420/P4/19

Tytuł zadania

JAK OPIEKOWAĆ SIĘ SENIOREM I NIE ZWARIOWAĆ.

Rozbudowa parkingu przy szpitalu im. św. Barbary w
Sosnowcu

Camino Silesia - Drogą św. Jakuba przez Górny Śląsk!

Skrócony opis zadania
Zadanie skierowane jest do seniorów, ich rodzin i opiekunów. W trzech
ośrodkach przeprowadzony zostanie cykl 5 wykładów podczas których
zainteresowani dowiedzą się : gdzie szukać rady i pomocy w opiece nad
seniorem, jak opiekować się seniorem z demencją, jacy seniorzy
najbardziej potrzebują opieki, przyczyny, następstwa i profilaktyka
urazów u osób starszych praz jak prawidłowo odżywiać seniora.
Odbędą się również warsztaty rehabilitacyjne poprzez nowe formy
terapii tzw. metodą runn - ball, które kształtują siłę mięśniową,
równowagę, gibkość i rozwijają zdolności poznawcze.
Zadanie ma dotyczyć rozbudowy i powiększenia parkingu przy
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w
Sosnowcu
Od Jasnej Góry do Góry św. Anny - od 5 lat Drogą św. Jakuba można
przemierzyć niemal cały Górny Śląsk. Prowadzi od Częstochowy, przez
Lubszę, Piekary i Sączów (Droga Jasnogórska) aż po zachodnie krańce
województwa jako Via Regia. Projekt polega na stworzeniu mobilnej
aplikacji, dzięki której żaden pielgrzym nie zabłądzi na bezdrożach
jakubowego szlaku. Celem projektu jest także czytelne oznakowanie z
motywem muszli, umieszczenie tablic informacyjnych na szlaku oraz
stworzenie sieci punktów informacyjnych. W ramach projektu będziemy
propagować wiedzę o szlaku i promować go poprzez organizację
wyjątkowych eventów , takich jak Śląski Jarmark Jakubowy, konferencja
dla opiekunów szlaku oraz Śląski Rajd Drogą św. Jakuba, którego
uczestnicy jako pierwsi wypróbują działanie nowej aplikacji w terenie.
Dla tradycjonalistów wydamy papierowy przewodnik z mapą i bazą
noclegową, sakralną i turystyczną

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

85 120,00

560 000,00

67 650,00
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Kod zadania

43. MBO-1436/P4/19

44. MBO-1438/P2/19

Tytuł zadania

ŚLĄSKIE DĘCIE

„ROBOTYKA BAW SIĘ I BUDUJ” - cykl bezpłatnych
warsztatów z zakresu programowania i konstruowania
robotów dla dzieci Szkół Podstawowych powiatu:
Mysłowice i bieruńsko - lędzińskiego

Skrócony opis zadania
Projekt polega na organizacji cyklu imprez promujących muzykę śląską
w wykonaniu orkiestr dętych i formacji brassowych. Przedsięwzięcie
będzie wieloetapowe, rozłożone w czasie, z finałem w formie festiwalu,
który odbędzie się w Woźnikach. Pierwszy etap - to opracowanie
sygnału muzycznego festiwalu – skierowany do kompozytorów.
Wybrana kompozycja zostanie wykonana podczas finału festiwalu,
utwór zagrają również wszystkie obecne tam orkiestry. Potem sygnał
będzie uświetniać ważne wydarzenia. Drugi etap to festiwal z udziałem
orkiestr i formacji o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i
międzynarodowym. Wykonywane będą głównie utwory kojarzone z
regionem śląskim. Trzeci etap to cykl koncertów, z których jeden
zostanie wykonany przez laureata festiwalu w Tarnowskich Górach. W
projekcie uwzględnione byłyby kursy gry na instrumentach – dla dzieci i
młodzieży.
W ramach projektu pn. „ROBOTYKA BAW SIĘ I BUDUJ” proponuję
zorganizowanie bezpłatnego cyklu warsztatów dla dzieci z dwóch
powiatów: Mysłowice i bieruńsko-lędzińskiego. Zajęcia będą odbywać
się w 6 Szkołach Podstawowych na terenie Mysłowic i będą
przeprowadzone przez firmy posiadające uprawnienia w tej dziedzinie.
Zajęcia z robotyki pokażą dzieciom jak wspaniale można bawić się
poprzez naukę. Warsztaty miałyby na celu zgłębienie wiedzy z dziedziny
robotyki na poziomie podstawowym. Na zaproponowanych zajęciach w
5 grupach w tym 3 gr. klas 1-4 i 2 gr. 5-8 w danej Szkole uczestnicy będą
mogli samodzielnie zbudować i zaprogramować swoje pierwsze
konstrukcje. Dzięki takim zajęciom dzieci rozwiną logiczne myślenie,
nauczą się pracy w grupie, a przede wszystkim dowiedzą się, że to
właśnie nauka jest najpiękniejszą przygodą, która może realnie wpływać
na otaczającą ich rzeczywistość.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

80 500,00

438 000,00
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Kod zadania

45. MBO-1448/W/19

46. MBO-1456/P6/19

Tytuł zadania

Przebudowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w
Jastrzębiu-Zdroju

Ocalić od zapomnienia - historia, zabawa, edukacja.

Skrócony opis zadania
Zadanie ma na celu przebudowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.
Pozwoli to na zniwelowanie ilości awarii związanych z siecią kanalizacji
sanitarnej oraz ograniczenie wydatków na ten cel. W trosce o dobro
pacjenta należy skupiać się nie tylko na zapleczu medycznym, ale także
na sferze infrastrukturalnej, która ma ogromny wpływ na komfort
zarówno pacjenta jak i personelu. Długoletni okres eksploatacji oraz
załamanie rur zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grozi awarią, która
może skutkować zagrożeniem ciągłości hospitalizacji pacjentów, a także
realnie zagrażać ich życiu i zdrowiu. W zakres prac związanych z
zadaniem wchodzi wykonanie nowej instalacji zewnętrznej kanalizacji
sanitarnej średnicy DN 300 mm wraz z robotami towarzyszącymi,
studniami betonowymi 1200 mm i włazami żeliwnymi 40 tonowymi
oraz wymiana nawierzchni w trasie nowego rurociągu.
Głównym celem przedsięwzięcia jest ożywienie lokalnych tradycji i
wiedzy o zamkach, grodziskach i warowniach średniowiecznych w
naszym regionie oraz próba odtworzenia zwyczajów, kultury, sposobu
życia. Do takich miejsc należą: ruiny zamku z XIV wieku w Koziegłowach,
ruiny strażnicy z ok. XIV wieku w Przewodziszowicach (Żarki), grodzisko
Wały (Złoty Potok, gmina Janów) z ok. IX wieku, grodzisko Gąszczyk
(Siedlec-Podlesie, gmina Mstów) z ok. IX wieku oraz Grodzisko (gmina
Wręczyca Wielka). Wspólnym mianownikiem łączącym te miejsca jest
zarówno czas historyczny, ale również działalność zainspirowanych nimi
lokalnych grup rekonstrukcyjnych. Otwarta, zabawowa forma
warsztatów rzemiosła i rękodzieła z epoki średniowiecza odbywać się
będzie podczas pikników tematycznych zorganizowanych w 2020 roku
na terenie pięciu miejscowości.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

1 249 500,30

151 000,00
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Kod zadania

47. MBO-1458/P6/19

48. MBO-1462/P2/19

Tytuł zadania

„Ogród dla pacjenta Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w
Częstochowie”.

"Dni Wielkowiślanina"- Impreza plenerowa dla
mieszkańców sołectwa Wisła Wielka, powiatu
pszczyńskiego oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Skrócony opis zadania
Celem zadania jest zagospodarowanie terenów zielonych w obiekcie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118. Obecnie nieużytkowany
ogród to teren o dużym, niewykorzystanym potencjale. Realizacja
zadania pozwoli przywrócić mu walory estetyczne i stworzyć dla
pacjentów miejsce sprzyjające rekonwalescencji. Przebywanie w
otoczeniu przyrody korzystnie wpływa na proces zdrowienia - obniża się
poziom stresu i poprawia samopoczucie pacjentów. W ramach zadania
wykonane zostaną m.in. trawniki i rabaty roślinne, które będą stanowiły
uzupełnienie istniejącej zieleni. W ramach zadania wytyczone zostaną
także alejki przeznaczone do spacerów, pojawią się przy nich ławki i
pergole. Ogród będzie służył głównie pacjentom i ich rodzinom, ale
Użytkownikami będą mogli być także pracownicy Szpitala czy studenci
odbywający praktyki i staże.
Planowane jest zorganizowanie imprezy plenerowej „Dni
Wielkowiślanina” w dniach 29.08.20 do 30.08.20r. przez
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI WISŁA WIELKA przy
współpracy z Sołtysem, Radą Sołecką oraz KGW . Jednym z głównych
celów tej współpracy jest promowanie lokalnych elementów kultury.
"Dni Wielkowiślanina" będą drugim projektem tego typu w regionie.
Kontynuacja programu w następnych latach wpłynie pozytywnie na
integrację i afirmację lokalnej wspólnoty. Gośćmi będą również KGW z
powiatu bieruńsko-lędzińskiego Zaplanowano spotkanie z kulturą,
wystawy, taniec. W ramach projektu szczególne znaczenie będą miały
działania podkreślające szacunek dla dorobku kulturowego poprzednich
pokoleń- podstawa budowania tożsamości. Projekt zakłada
odwoływanie do tradycji, zagospodarowanie wolnego czasu dzieci,
młodzieży, osób niepełnosprawnych ich aktywne uczestnictwo w życiu
społeczno-kulturalnym.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

408 474,40

215 980,00
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Kod zadania

49. MBO-1480/P6/19

50. MBO-1486/P4/19

Tytuł zadania

,,Setka najbardziej aktywnej młodzieży. Pracowita,
ambitna, grająca na dęciakach i chcąca się
rozwijać.Chcesz zagrać w takiej Orkiestrze?"

Szkoła Mobilna w Gliwicach

Skrócony opis zadania
Rozwijanie pasji i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży w
kierunku doskonalenia umiejętności gry na instrumentach dętych.
Celem zadania jest stworzenie grupy muzyków składającej się z
przedstawicieli orkiestr dętych z powiatu częstochowskiego: Orkiestra
Mykanów, Dąbrowa Zielona , z powiatu myszkowskiego: Orkiestra
Pińczyce i z powiatu kłobuckiego: Orkiestra Wręczyca Wielka , Miedźno
, Ostrowy nad Okszą. Przeprowadzone zostaną warsztaty muzyczne
podczas których zostanie opracowany i wyćwiczony repertuar muzyki
rozrywkowej. Nabyte umiejętności zostaną zaprezentowane podczas
wspólnego wykonania na koncercie w Mykanowie, który wpisze się w
rok jubileuszowy 110-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Mykanowie.
Warsztaty będą odbywały się od 02. 2020 do 05.2020 - raz w miesiącu.
Prowadzącymi będą : Krzysztof Witczak i Mariusz Dziubek ,który
poprowadzi także koncert finałowy.
Szkoła Mobilna to zestaw wysuwanych tablic na kółkach, która zawiera
ponad 300 paneli edukacyjnych, które dotyczą różnych tematów:
zdrowia, wiedzy szkolnej, sztuki, kultury, muzyki, plastyki, myślenia
wizualnego, spostrzegawczości, wiedzy o świecie, procesów
poznawczych, zdrowego stylu życia itp. Głównym celem działania jest
prowadzenie edukacji i działań wychowawczych na terenach
zamieszkanych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Poprzez wykorzystywanie szkoły mobilnej – czyli wózka edukacyjnego,
grupa edukatorów za pomocą 300 paneli dydaktycznych będzie
prowadzić sesje uliczne podnoszące poziom wiedzy i umiejętności na
terenach o utrudnionym dostępie do instytucji kultury i edukacji na
terenie Śląska.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

290 288,52

59 700,00
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51. MBO-1494/P4/19

52. MBO-1496/P6/19

Tytuł zadania

Konkurs Młodzieżowych Kapel Muzycznych w Parku
Hutnika

Popularyzacja turystyki kajakowej na Liswarcie i Warcie

Skrócony opis zadania
Konkurs jest przeznaczony dla amatorskich zespołów muzycznych, które
są gotowe wyjść z sali prób i zaprezentować swoją twórczość
szerokiemu audytorium. Zespoły będą rywalizować między sobą o
nagrodę główną w wysokości 5000 zł i występ jako support przed
gwiazdą wydarzenia - legendarnym zespołem DŻEM. Wybór gwiazdy nie
jest przypadkowy, zespół z Ryszardem Riedlem na czele wystąpił na
muszli koncertowej w Parku Hutnika w 1986 roku i do dzisiaj koncert
jest wspominany przez część mieszkańców jako największe wydarzenie
kulturalne w historii Strzybnicy. Występ zespołu DŻEM nie będzie tylko
koncertem ale przede wszystkim symbolem mówiącym o tym, że
kultura ponownie wróciła do opuszczonej muszli koncertowej w Parku
Hutnika
Zadanie ma na celu spopularyzowanie turystyki kajakowej na rzekach w
północnej części województwa: Liswarcie (od Krzepic do ujścia) i Warcie
(od Częstochowy do granicy województwa). Rzeki te, z racji swych
walorów krajobrazowo-przyrodniczych są doskonałym miejscem dla
organizowania spływów kajakowych. Długość i łatwość tras (brak
większych przeszkód) pozwalają na uczestnictwo w spływie osób
pierwszy raz próbujących tej formy aktywności, jak również rodzin z
dziećmi. Działanie obejmować będzie wydanie zestawu map
turystycznych obejmujących zakresem rzekę Liswartę oraz Wartę z
naniesionymi oznaczeniami szlaków kajakowych wraz z krótkim
przewodnikiem. Ponadto w terenie umieszczone zostaną znaki szlaku
kajakowego zgodnie z wytycznymi PTTK (oznaczenie m. in. miejsc
wodowania, potencjalnych trudności, kilometrażu) oraz tablic
informacyjnych - co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo kajakarzy.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

86 400,00

70 000,00
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53. MBO-1504/W/19

54. MBO-1512/P3/19

Tytuł zadania

Bezpłatne lekcje w obiekcie światowego dziedzictwa
UNESCO - Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, dla
uczniów z województwa śląskiego

Śląski rodzinny piknik z hokejem na rolkach

Skrócony opis zadania
Realizacja zadania polegać będzie na przeprowadzeniu bezpłatnych
lekcji dla 4200 uczniów w obiekcie światowego dziedzictwa UNESCO.
Oferta skierowana jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych mieszkających w województwie śląskim.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zarządzające Kopalnią
Srebra przeprowadzi we wspomnianym obiekcie lekcje dla dzieci i
młodzieży. Będą one prezentować materialne i niematerialne
dziedzictwo kulturowe naszego regionu wpisane na listę UNESCO.
Zajęcia realizowane będą w grupach co najmniej 10-osobowych, w
sposób zapewniający możliwość uczenia się poprzez zdobywanie
doświadczenia poza murami szkoły, odwołując się bezpośrednio do
zainteresowań i potrzeb uczniów. Aby skorzystać z oferty wystarczy
ustalić ze stowarzyszeniem zarządzającym obiektem UNESCO datę i
godzinę przeprowadzenia bezpłatnych zajęć.
My, rodzice młodych hokeistów, trenujących w śląskich klubach
hokejowych pragniemy zapewnić naszym dzieciom rozrywkę na
odpowiednim poziomie w przerwie od treningów na lodzie. W
większości miast lodowiska są rozmrożone w okresie maj - lipiec, chcąc
pojeździć na łyżwach trzeba się wybrać do Czech a i infrastruktura do
hokeja na rolkach jest bardzo mała. Jest to inicjatywa rodzicielska, która
zakłada wspólne spędzenie czasu dzieci i rodziców będących
mieszkańcami naszego podregionu. Dotychczas rodzice sami
organizowali tego typu pikniki połączone z amatorskim turniejem na
rolkach (Śląskie Letnie Rozgrywki Rolkowe dzieci 2011-2012), w Tychach
"Pod żyrafą" oraz w Hali Widowiskowo-Sportowej w Cieszynie.
Chcielibyśmy organizacji turnieju hokeja na rolkach dla dzieci z
prawdziwym sędzią, nagrodami dla dzieci, poczęstunkiem, który będzie
jednocześnie piknikiem rodzinnym z dodatkowymi atrakcjami

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

142 800,00

80 000,00
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Kod zadania

55. MBO-1522/P6/19

56. MBO-1562/P3/19

Tytuł zadania

Seniorze- wyjdź z domu!

"Śląskie HockeyLove" - Warsztaty hokeja na lodzie dla
dzieci

Skrócony opis zadania
Zadanie obejmuje integrację Seniorów z trzech powiatów (myszkowski,
częstochowski, kłobucki). W ramach rocznego zadania planujemy
zorganizować wyjazdy na spektakle do: Teatru Muzycznego w Łodzi,
Teatru Buffo w Warszawie i Teatru im. A Mickiewicza w Częstochowie.
Będą również wspólne biesiady przy ognisku po myśliwsku , wieczór
muzyki i folkloru „Wiosenna potańcówka”, warsztaty etnograficzne,
eko-plastyczne oraz „Stand-up po wiejsku” – kabaretowa Senioriada.
Każdy Senior znajdzie coś dla siebie, będzie okazja się zintegrować i na
nowo odkryć piękno folkloru w naszym podregionie.
Projekt zadania powstał dzięki wspólnym rozmowom rodziców dzieci
uczęszczających na co dzień na treningi Jastrzębskiego Klubu
Hokejowego. Jako rodzice widzimy jaki postęp poczyniły nasze dzieci
podczas zajęć prowadzonych przez sztab JKH. Chcielibyśmy promować
hokej na lodzie wśród dzieci, jako dyscyplinę, która wzmacnia
prawidłowy rozwój koordynacji ruchowej, kondycję fizyczną oraz uczy
systematyczności. Promować hokej w naszym podregionie, wbrew
powszechnej opinii, jako dyscyplinę bezpieczną, która przynosi bardzo
dużo korzyści ogólnorozwojowych a także dostarcza mnóstwa zabawy.
Dzięki szerokiej promocji warsztatów dzieci z całego podregionu będą
miały możliwość spróbowania czy aby hokej na lodzie nie zostanie ich
ulubioną dyscypliną sportu. Zajęcia całkowicie darmowe.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

75 800,00

112 000,00
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Skrócony opis zadania

Projekt dla mieszkańców powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i
myszkowskiego z uwzględnieniem grup defaworyzowanych. Celem jest
integracja międzypokoleniowa. aktywizowanie ludzi starszych, dzieci,
młodzieży poprzez udział w grupowych warsztatach artystycznych oraz:
budzenie radości tworzenia, umożliwianie spotkań w grupie,
ŚRODOWISKOWA PRACOWNIA CERAMIKI I RĘKODZIEŁA przełamywanie samotności, dostarczanie atrakcyjnych form spędzania
ARTYSTYCZNEGO
wolnego czasu. Usprawnienie manualne, ruchowe i intelektualne.
57. MBO-1580/P6/19
tworzymy sercem - zastosowanie zasad Vedic-Art w
Poznawanie podstaw technik i technologii powstawania prac
różnych technikach sztuk plastycznych i rękodzielnictwie plastycznych: batiku, malarstwa Vedic-Art i ceramiki: projektowanie,
wylepianie, suszenie i wypał w profesjonalnym piecu ceramicznym,
szkliwienie w celu współpracy międzypokoleniowej. Stosowanie dwóch
różnych technik wypału: plenerowego pieca ceramicznego RAKU i pieca
elektrycznego. Propagowanie zanikającego rzemiosła artystycznego garncarstwa z elementami sztuki regionalnej.
Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu 5 różnych warsztatów dla
dzieci młodzieży i osób starszych w tym grup wykluczonych i
zagrożonych różnymi formami patologii społecznej. Nabór do realizacji
zadania będzie odbywał się od miesiąca kwietnia, natomiast warsztaty
od miesiąca maja do czerwca. Pierwsze warsztaty to rękodzieło ,, od
gliny do naczynia,,. Uczestnicy poprzez tworzenie własnoręcznie naczyń
glinianych poznają regionalne tradycyjne wyposażenie kuchni gospodyń
58. MBO-1666/P5/19
Warsztaty "Śląsk - naszą wizytówką"
śląskich. Drugie warsztaty wykonywanie z bibuły strojów górniczych.
Trzecie potrawy śląskie - śląska kuchnia. Wykonywanie kiszenia
ogórków, robienie smalcu śląskiego, kiszenie żuru, szałot. Czwarte
przyśpiewki śląskie spotkanie dwóch pokoleń odbiorców. Piąte eko
warsztaty polegające na wykonaniu zabawek z tworzyw sztucznych.
Zwieńczenie zadania zakończy się występem kabaretu Śląskiego oraz
koncertem jazzowym Jazz po Śląsku.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

83 635,72

67 600,00
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59. MBO-1686/P7/19

60. MBO-1692/P1/19

61. MBO-1698/P5/19

Tytuł zadania

Impreza 100lecia – Piknik sportowo – festiwalowy!

Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni
Aktywnej Edukacji

Droga Kobiet

Skrócony opis zadania
Piknik sportowo-festiwalowy dla mieszkańców województwa śląskiego
ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Zawiercia i Jaworzna.
Piknik sportowo – festiwalowy dla całych rodzin. Dla najmłodszych gry,
zabawy. Dla dzieciaków turniej piłki nożnej z nagrodami. Dla kibiców
mecz piłki nożnej na najwyższym ekstraklasowym poziomie, którego w
naszych miastach brakuje, natomiast wieczorem dla wszystkich festiwal
muzyczny z gwiazdami. Wszystko to w przyjemnej rodzinnej
atmosferze.
Utworzenie pracowni pozwalających nauczycielom na doświadczenie
aktywnego uczenia się w trzech obszarach edukacji: fizycznotechnicznej, humanistyczno-artystycznej i matematycznoinformatycznej. Pracownia ma stać się miejscem organizacji zajęć
warsztatowych i otwartych (angażujących także uczniów),
umożliwiających nauczycielom wejście w rolę przewodnika i
organizatora procesu uczenia się, które opiera się na samodzielnym
działaniu podejmowanym przez ucznia. Wyposażenie pracowni
powinno zapewniać możliwość szybkiej zmiany aranżacji wnętrza.
Szerokie spektrum pomocy dydaktycznych – od zestawów klocków
edukacyjnych, poprzez tradycyjne przyrządy laboratoryjne, po zestawy
robotyczne i multimedia – pozwoli na zaktywizowanie uczestników
zajęć, zmotywowanie do działania oraz zdobycie przez nich konkretnych
umiejętności posługiwania się realnymi i wirtualnymi urządzeniami.
Celem projektu jest zapobieganie zjawisku przemocy zarówno fizycznej
jak i psychicznej wobec kobiet poprzez udział w warsztatach WenDo,
które jest sztuką samoobrony zarówno psychicznej jak i fizycznej.
Podczas zajęć 120 kobiet (10 grup po 12 os.) nauczy się przede
wszystkim jak nie dopuścić do przemocy, a gdy już do niej dojdzie jak
skutecznie się bronić. Nauczy jak reagować na przemoc w każdym
miejscu: w domu, pracy, na ulicy, w miejscu publicznym. Projekt jest
skierowany do kobiet w tym do dziewczynek powyżej 7 roku życia ,
seniorek, kobiet niepełnosprawnych.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

560 000,00

190 000,00

53 693,00
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Skrócony opis zadania

Zadanie będzie polegało na odtworzeniu alei parkowych w trzech
parkach oraz remoncie dwóch dróg dojazdowych do parku (głównego).
Nawierzchnie alei jak i dróg zostaną wykonane w technologii
HanseGrand. Wzdłuż alei parkowych powstaną nowe ławki i kosze na
śmieci. W celu umożliwienia aktywnego wypoczynku w jednym z
,,Rewitalizacja zabytkowych parków na terenie SP ZOZ parków (głównym) powstanie siłownia ,,pod chmurką" składającą się z
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
sześciu urządzeń. Należy nadmienić, iż przedmiotowe parki stanowią
62. MBO-1700/W/19
Chorych w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33 jako
kompleks którego powstanie datuje się na rok 1863. W parku można
uzupełniający element terapii psychologicznozaobserwować liczne rzadkie gatunki drzew i krzewów często
psychiatrycznej".
niewystępujących w naszym regionie. Rewitalizacja parków w
powyższym zakresie przyczyni się do poprawy ich atrakcyjności i
pozwoli na wyeksponowanie ich walorów, a z racji na ich lokalizację
stanowić będzie element uzupełniający terapii psychologicznopsychiatrycznej dla pacjentów pochodzących z całego naszego
województwa.
"Rowerowy Maj" w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju, Radlinie i CzerwionceLeszczynach to projekt promujący zdrowy tryb życia i zrównoważoną
mobilność miejską wśród uczniów szkół podstawowych oraz nauczycieli
z powiatów: rybnickiego, wodzisławskiego, Miasta Rybnika i Miasta
Jastrzębie-Zdrój. Celem przedsięwzięcia jest: popularyzacja roweru jako
zdrowego i efektywnego środka transportu do szkoły, nauka dobrych i
,,Rowerowy Maj" w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju, Radlinie i zdrowych nawyków, poprzez zabawę połączoną z elementami
63. MBO-1710/P3/19
Czerwionce-Leszczynach
rywalizacji, które to efekty utrzymają się również po zakończeniu
projektu. Dzięki realizacji projektu otoczenie szkół będzie
bezpieczniejsze i przyjazne uczniom poprzez zmniejszenie liczby
samochodów dowożących dzieci na lekcje. Wzrośnie też motywacja
samorządów do inwestycji w infrastrukturę rowerową. Projekt
przewiduje nagrody dla uczniów i nauczycieli, którzy w maju 2020 r.
dotrą na lekcje aktywnie np. na rowerze, hulajnodze.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

1 202 614,11

572 552,85
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Na terenie zabytkowego parku krajobrazowego „Park w Reptach i
Dolina Dramy” w Tarnowskich Górach znajduje się Górnośląskie
Centrum Rehabilitacji „REPTY”. Codziennie na teren parku wjeżdża ok.
1500 pojazdów pacjentów, uczniów Salezjańskiego Ośrodka SzkolnoRemont drogi na terenie Górnośląskiego Centrum
Wychowawczego oraz osób odwiedzających park, a także zwiedzających
64. MBO-1726/W/19 Rehabilitacji „REPTY”(na odcinku od wejścia głównego do obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO ( Sztolnia
ronda)
Czarnego Pstrąga). Pacjenci, odwiedzający oraz pracownicy Centrum
(Szpitala) dojeżdżając do obiektu korzystają z drogi, której nawierzchnia
jest w złym stanie. Naprawa drogi jest konieczna aby zagwarantować
bezpieczeństwo poruszania się wszystkich kierowców oraz pieszych, w
tym osób niepełnosprawnych.
Teatrem w Śląsk to seria warsztatów teatralnych i parateatralnych
(aktorskich, muzycznych, cyrkowych itp.), produkcja 4 nowych spektakli
teatralnych przez 2 grupy (z Raciborza i Wodzisławia Śląskiego), 4
ogólnopolskie wydarzenia (FRU Festiwal, Festiwal Kultury Żydowskiej w
Raciborzu, Wodzisławska Noc Teatrów i Wodzisławski Festiwal Kuglarzy)
prezentujące m.in. sztuki teatralne, a także wystawienie 10 spektakli
Teatru Safo (Rydułtowy). Głównym celem projektu jest zwiększenie
65. MBO-1746/P3/19
Teatrem w Śląsk.
dostępu mieszkańców woj. Śląskiego do sztuk teatralnych i tym samym
zwiększenie poziomu ich uczestnictwa w życiu kulturalnym, a także
ożywienie społeczno-kulturalne powiatu wodzisławskiego i
raciborskiego. Zadanie będzie w całości zrealizowane w 2020 r. Jest ono
skierowane do różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, aktywnych
zawodowo dorosłych oraz seniorów. Z całego projektu skorzysta łącznie
około 5-10 tys. osób.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

928 671,72

455 940,00
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66. MBO-1764/P5/19

67. MBO-1766/P1/19

Tytuł zadania

Mali ,,Wielcy" Odkrywcy

Wsparcie obywatelskie Szpitala Kolejowego w
Wilkowicach - zakup samochodu do transportu
pacjentów. Społeczna symbioza.

Skrócony opis zadania
Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji 80 dzieci w
szczególności z dzielnic dotkniętych problemami społecznymi tj. Lipiny,
Chropaczów (Świętochłowice), oś.Kaufhaus (R. Śl.), poprzez aktywne
działania które mają stwarzać dzieciom w wieku 6-12 lat możliwość
zdobywania wiedzy oraz rozwijania swoich pasji, zainteresowań z
różnych dziedzin naukowych. Celem projektu jest dotarcie do osób i
grup, które często znajdują się poza wsparciem instytucjonalnym. Dzieci
i młodzież wymienionych dzielnic na podwórkach spędza większość
wolnego czasu, co sprzyja nudzie, a brak nadzoru i wsparcia ze strony
dorosłych może sprzyjać demoralizacji. Konieczne staje się objęcie
wsparciem zagrożonej gr. dzieci i młodzieży. Ma temu służyć praca
streetworkerów łącząca działania z obszaru wychowania, sportu,
edukacji, kultury i rozrywki. Projekt będzie realiozwany w
Świętochłowicach od II do XII 2020 r
Zakup samochodu dla SPZOZ Szpitala Kolejowego w WilkowicachBystrej do transportu pacjentów, przystosowanego do przewozu
również osób w pozycji leżącej. Szpital leczy pacjentów z całego
Województwa Śląskiego, a szczególnie mieszkańców powiatów
bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego. Cieszy się bardzo dobrą opinią
wśród pacjentów i ich rodzin. Wsparcie Szpitala, który od kilkudziesięciu
lat niesie pomoc potrzebującym mieszkańcom regionu, poprzez zakup
nowego, bezpiecznego samochodu dla potrzeb transportu pacjentów w
nim leczonych, leży w interesie mieszkańców, gdyż służy podniesieniu
jakości usług zdrowotnych, z których każdy z nas, ktoś z naszych bliskich
czy znajomych może będzie musiał skorzystać. Pojazd winien posiadać
zamontowane nosze, co najmniej trzy miejsca siedzące w tylnej części,
uchwyt na butlę z tlenem medycznym (10 kg), klimatyzację oraz pełne
przeszklenie.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

216 360,00

210 000,00
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68. MBO-1774/P7/19

69. MBO-1786/W/19

Tytuł zadania

AQUATERAPIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH.
AQUASPINNING.

Architektura Kultury

Skrócony opis zadania
AQUATERAPIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH. Aquaterapia to rehabilitacja
wykonywana w środowisku wodnym, połączona z nauką pływania z
elementami korekty wad postawy. Projekt ten powstał z myślą o
dzieciach i dorosłych, zmagających się z wieloma zdrowotnymi
dolegliwościami – począwszy od schorzeń narządów ruchu poprzez
kontuzje, urazy ortopedyczne, skończywszy na migrenach czy zawrotach
głowy. Proponowana forma aktywności w wodzie zawierać będzie
zarówno elementy nauki pływania, doskonalenia pływania, zajęć
rehabilitacyjnych i wodnego aerobiku oraz zajęcia aquaspinningu.
Aquaterapia zapewnia większą ruchliwość stawów, zmniejsza ciśnienie,
poprawia krążenie, korzystnie wpływa na stawy i chroni przed
nadmiernym obciążeniem. Aquaterapia - długość zajęć 45 min/ 2 razy w
tygodniu dla każdej grupy wiekowej (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy).
Aquaspinning- długość zajęć 45 min/ 2 razy w tygodniu.
„Architektura Kultury” to projekt dedykowany wydarzeniom
organizowanym przez Operę Śląską w Bytomiu. Celem projektu jest
doposażenie instytucji w siedziska eventowe oraz w elementy mobilnej,
małej architektury plenerowej, zaprojektowane dla potrzeb instytucji i
zachowujące estetyczną spójność. Opera Śląska planuje powrócić do
tradycji obchodów „Bytomskiej nocy Świętojańskiej”, która przed laty
odbywała się w pięknej scenerii dawnych, bytomskich kamieniołomów i
była jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem sceny plenerowej, na
której prezentowano znakomite opery i operetki. Do realizacji tego celu,
potrzebne jest doposażenie, które pozwoli zagospodarować przestrzeń
widowni. Opera Śląska od lat wychodzi do szerokiego grona odbiorców
z kulturą wysoką, trwale wpisując się pejzaż kultury Śląska. Dzięki
inwestycji zyska nowe, większe możliwości promowania dziedzictwa
kulturowego.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

480 000,00

500 000,00
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70. MBO-1804/P6/19

71. MBO-1806/P5/19

Tytuł zadania

Stała wystawa - historia, kultura, sport i gospodarka
Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej

Śląsk Przyjazny Seniorom

Skrócony opis zadania
Wystawa będzie miała charakter stały, tzn. będzie zorganizowana w
obiektach szkolnych (istnieje kilka realnych lokalizacji) dobrze
skomunikowanych ze wszystkimi dzielnicami miasta Częstochowy, co
ułatwi do niej dostęp. W odpowiednio zaadaptowanych na ten cel
pomieszczeniach będą zamontowane plansze eksponujące zarówno
obraz (fotografia), jak też opisy. Przewidziana jest także prezentacja
foniczna (archiwalne wypowiedzi, piosenki itp). Celem projektu jest
zapisanie na około 100 planszach historii oraz szeroko rozumianej
kultury i gospodarki Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej i bogaty
dorobek i dokonania jej mieszkańców. Zamierzeniem wiodącym jest
pokazanie ludzi działających na tym terenie, którzy tworzyli
prezentowane na wystawie fakty i zdarzenia. W kontekście bogatej
spuścizny dziejowej wystawa ma w założeniu przedstawić kilkadziesiąt
osób z pierwszych stron historii Polski.
Zadanie będzie realizowane dwuetapowo dla seniorów oraz osób
zależnych. Beneficjenci naszego zadania bardzo często są osobami
wykluczonymi cyfrowo, z małą aktywnością i otwartością na nowinki
technologiczne. Pierwszy etap nauka obsługi komputera (warsztaty)
polegający na nauce obsługi komputera, wykorzystanie komputera jako
nośnika do informacji dla osób starszych. Zajęcia zostaną
przeprowadzone w czterech grupach warsztatowych. Drugi etap
zadania będzie polegał na zorganizowaniu warsztatów integracyjnokulturalnych polegających na wzmocnieniu relacji międzyludzkich,
poprawie świadomości obywatelskiej, integracji z lokalnym
środowiskiem oraz zwiększeniu wiedzy na temat kultury naszego
regionu. Uczestnicy pierwszego etapu zadania w ramach samopomocy
będą uczyć kolejna grupę seniorów. Zakończenie podsumowując
zadanie uwieczni otwarty koncert zespołu.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

57 800,00

67 800,00
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72. MBO-1808/P6/19

73. MBO-1818/P5/19

74. MBO-1820/P7/19

75. MBO-1834/P7/19

Tytuł zadania

Bieg Orląt Lwowskich - liczba uczestników 1500 osób

Europejska muzyka śląskich kompozytorów.

Doposażenie Szkolnej Orkiestry Dętej ''Allegretto" z
Rogoźnika. Zakup instrumentów muzycznych i
nagłośnienia.

Festiwal górski - filmy, fotografie, prelekcje ludzi gór,
muzyka! W górach jest wszystko co najlepsze przekonajcie się o tym sami!

Skrócony opis zadania
Jednym z ważniejszych wydarzeń w historii Polski była obrona Lwowa w
okresie od listopada 1918r. do maja 1919r. Rangę tego wydarzenia
podkreśla odznaczenie miasta Krzyżem Virtuti Militari przez marszałka
Józefa Piłsudskiego, przez wzgląd na bohaterstwo jego mieszkańców
oraz udział w walce rzeszy młodzieży i dzieci, z których zginęło tam 1421
osób. Najmłodszy - Janek Kukawski - poległ w wieku 9 lat. Bieg Orląt ma
przypominać o tym w sposób symboliczny, ustalając trasę na dystans
1421 metrów, symbolizujący ilość poległych młodocianych, podczas gdy
uczestnikami biegu będą dzieci 9-cio letnie, czyli rówieśnicy
najmłodszego, bohatersko poległego obrońcy. Od uczestników nie
wymaga się ścigania się. Trasę 1421 m należy tylko przebiec.
Projekt zakłada organizację 4 koncertów muzyki klasycznej w
wykonaniu chóru, kameralnej orkiestry symfonicznej i solistów. W
repertuarze koncertów znajdą się m.in. utwory kompozytorów
wywodzących się ze Śląska, których twórczość stanowi dziedzictwo
kulturowe regionu. Zamierzenie wpisuje się w bogatą tradycję śląskiej
chóralistyki, którą chcemy poprzez projekt kultywować.
Doposażenie Szkolnej Orkiestry ''Allegretto" w sprzęt muzyczny min.
instrumenty dęte, akcesoria oraz nagłośnienie estradowe niezbędne do
dalszego rozwoju, kształcenia oraz podnoszenia poziomu artystycznego
zespołu.
Góry to piękno, góry to natura, góry to wolność! Pragniemy udostępnić
najciekawsze filmy górskie oraz najpiękniejsze fotografie Beskidów,
Tatr, Bieszczad i nie tylko. Prelekcje słynnych ludzi gór przeniosą Was na
szczyty całego świata, a góralska muzyka z Beskidu Śląskiego napełni
was energią i radością! Zainteresowani będą mieli okazję spróbować
swoich sił na mobilnej ściance wspinaczkowej pod okiem fachowców.
Dzieci zaprosimy na ekologiczne zajęcia edukacyjne :-) To będzie
prawdziwe święto gór dla całych rodzin i osób w każdym wieku!
Poczujcie smak wędrówki! Zainspirujcie się tym co niezwykłe, piękne i

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

53 500,00

69 600,00

57 200,00

59 190,00
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koszt zadania
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pełne emocji. Zapraszamy!

76. MBO-1840/P6/19

77. MBO-1842/P7/19

Zakup urządzeń defibrylatorów wraz z osprzętem i
montażem celem podniesienia standardów w zakresie
ochrony zdrowia mieszkańców powiatu kłobuckiego i
częstochowskiego .

„Fizyka po prostu” – Wykłady Feynmana dla uczniów
Jaworzna i Zawiercia

Zadanie zakłada polepszenie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa poprzez
zakup urządzeń defibrylatorów wraz z szafkami na defibrylatory oraz
torby z paskami do transportu ręcznego, ich montażem a ponadto
szkolenie z ich obsługi w ramach udzielania pierwszej pomocy osobom
będącym w nagłym zagrożeniu życia. Urządzenie jest to automatyczny
defibrylator służący do przywracania prawidłowej akcji serca podczas
udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania
krążenia. Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w formie teorii oraz
praktyki odbędzie się dla pracowników wskazanych jednostek.
Defibrylator wybrano dlatego ponieważ funkcjonuje już obecnie w
Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, Pogotowiu Ratunkowym oraz
na Oddziałach Kardiologicznych w szpitalach na terenie Częstochowy,
gdzie najczęściej trafiają pacjenci po NZK z naszego terenu.
Zadanie ma na celu otwarcie młodzieży na naukę fizyki, a nauczycieli na
ciekawą formę jej nauczania, wszystko by fizyka stała się dla każdego
dostępna, zrozumiała i prosta. W realizacji celu pomoże zakup i
doposażenie 42 szkół z regionu Jaworzna i powiatu zawierciańskiego w
podręczniki z wykładami i ćwiczenia uzupełniające, jednego z
najwybitniejszych fizyków, laureata nagrody Nobla - Richarda
Feynmana. Dodatkowo zaplanowano szkolenie i warsztaty dla kadry
pedagogicznej z przedmiotowych placówek oświatowych.

268 444,40

55 260,00
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78. MBO-1848/W/19

79. MBO-1850/P7/19

80. MBO-1860/P5/19

Tytuł zadania

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ
NR 946 NA TERENIE GMINY GILOWICE

Robotyka i programowanie - zajęcia pozalekcyjne z
programowania i konstruowania robotów.

„Piekarskie Klachule” stare pieśniczki śpiewają,
pięknie ubrane, Śląsk rozsławiają.

Skrócony opis zadania
Projekt pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 na
terenie Gminy Gilowice swoim zakresem obejmuje budowę
ogólnodostępnego jednostronnego chodnika o szerokości 2 mb i
długości 332 mb (w km od 1+465 do 1+800). Droga wojewódzka o nr
946 łączy dwa województwa śląskie i małopolskie. Obecnie na
powyższej drodze, która swoja specyfiką w terenie górskim z licznymi
wzniesieniami i zakrętami usytuowanej wśród zabudowań domów
jednorodzinnych, nie ma pobocza ani chodników.
ROBOTYKA i PROGRAMOWANIE - zajęcia warsztatowe przy Szkole
Podstawowej nr 21 w Sosnowcu. Uczestnicy poznają podstawy robotyki
i programowania. Zadanie obejmuje realizację cyklu warsztatów
edukacyjnych dla dzieci klas 1-8 szkół podstawowych. Tematyką zajęć
ma być nauka podstaw programowania i robotyki na przygotowanych
aplikacjach oraz przy pomocy nowoczesnych materiałów
dydaktycznych. Głównym celem tego zadania jest zapoznanie i
nauczenie dzieci podstaw programowania. Umiejętność programowania
oprócz samych walorów praktycznych rozwija także u dzieci
kompetencje logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli,
kreatywnego podejścia do zadań, umiejętności pracy w grupie oraz
możliwość zrozumienia jak funkcjonuje otaczający ich świat. Dzięki
realizacji tego zadania dzieci otrzymają wsparcie w rozwoju kluczowych
kompetencji oraz zdobędą nowe umiejętności. Zajęcia 2 raz w tyg./90
min
Celem projektu jest krzewienie śląskiej kultury i tradycji śpiewaczych.
Projekt składa się z trzech części.
1. Koncerty zespołu „Piekarskie Klachule” w każdym mieście
podregionu.
2. Wydanie 2 płyt zespołu (studyjnej i koncertowej) do bezpłatnej
dystrybucji.
3. Renowacja oryginalnych śląskich strojów w których zespół występuje.

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

778 682,77

57 760,00

50 000,00
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Projekt ma na celu zilustrowanie najnowszych tendencji w kulturze
cyfrowej - ich zastosowanie we współczesnej ofercie kin (miejskich,
artystycznych, komercyjnych, dyskusyjnych klubach filmowych). W
zamierzeniu będzie to cykl spotkań adresowanych do widowni
ŚLĄSKI SENIOR 2020: CYFROWA REAKTYWACJA! Oblicza senioralnej z miasta i gmin ościennych (Chorzów, Ruda Śląska,
filmowej cyfryzacji i digitalizacji w Polsce i na świecie.
Siemianowice, Świętochłowice, Zabrze, Piekary Śląskie): zgrupowanej w
81. MBO-1866/P5/19
Cykl wykładów popularyzacyjnych i specjalnych pokazów stowarzyszeniach (w rodzaju Uniwersytetów III Wieku) oraz dla widzów
w kinie ZACISZE w Piekarach Śląskich.
indywidualnych. W 2020 r. omówione zostaną, m.in. kwestie cyfryzacji
(pod kątem technicznym i filozoficznym), digitalizacji, renowacji filmów,
współczesnych form nośników, dystrybucji, streamingu, rzeczywistości
wirtualnej. Na każde z 8. zaplanowanych zagadnień złożą się wykłady
zaproszonych ekspertów + seanse ilustrujące omawiane tematy.
Mobilna Poradnia Ekologiczna to modyfikacja Poradni "Jak Uratować
Świat" A. Szpury i wydawnictwa W.A.B. z Warszawy. Koncepcja
powstała z zauważenia potrzeb edukacji ekologicznej na poziomie
jednostki: wiele osób chciałoby zmienić nawyki na przyjazne dla
środowiska, ale nie wie jak to zrobić. Zmiany te nie wymagają wielkich
nakładów, wystarczą wskazówki, których chcemy udzielać przez
wykłady, prezentacje, warsztaty (np. Zero Waste, przygotowywanie
82. MBO-1872/P2/19
Mobilna Poradnia Ekologiczna
kosmetyków i chemii, szycie eko-woreczków, up-cycling, ekogotowanie, ogrodnictwo balkonowe, warsztaty dla dzieci, wymienialnie
odzieży itp.). Czas warsztatu - 1-4 godzin (wiek, zaawansowanie). Udział
nieodpłatny dla uczestników w każdym wieku. Rekrutacja - zgłoszenia
przez formularz online jednoznaczne ze zgodą na przeprowadzenie
warsztatów bezpłatnie w siedzibie korzystającego lub na mieniu
województwa (np. Muzeum Śląskie).

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

50 000,00

146 100,00
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83. MBO-1874/P7/19

84. MBO-1890/P5/19

85. MBO-1892/P5/19

Tytuł zadania

Regionalny Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych

Wykonanie murali na murze stanowiącym część
ogrodzenia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

Olimpiada Przedszkolaka na Stadionie Śląskim

Skrócony opis zadania
Zadanie polega na organizacji jednodniowego festiwalu młodzieżowych
orkiestr dętych w Amfiteatrze w Rogoźniku (powiat będziński) wraz z
warsztatami muzycznymi dla uczestników i orkiestrowym jam session.
Przedsięwzięcie odbędzie się we wrześniu 2020 roku. Wcześniej
przeprowadzone zostaną kwalifikacje dla uczestników w oparciu o
regulamin. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu festiwalu i
będą składać się 3 utworów scenicznych i elementów marszowych.
Całość oceni profesjonalne jury. Warsztaty będą miały na celu
poszerzenie umiejętności młodych muzyków. Bazą wolontariacką dla
zadania będzie młodzież grająca w orkiestrze Allegretto, która działa od
2 lat przy szkole podstawowej w Rogoźniku. Obiekt Amfiteatru, który
mieści się w parku w Rogoźniku liczy około 2,5 tys. miejsc siedzących i
jest jednym z kilku tego rodzaju obiektów na terenie województwa
śląskiego.
Wykonanie murali na murze stanowiącym część ogrodzenia ogrodu
zoologicznego od strony alei Leśnej. Murale zlokalizowane od strony
Parku Śląskiego upamiętniające 100 rocznicę Powstań Śląskich (3
przęsła, każde z nich poświęcone jednemu Powstaniu Śląskiemu).
Murale wykonane od strony ZOO nawiązywać będą do bieżącej
działalności oraz misji ogrodu zoologicznego (2 przęsła, poświęcone
tematyce środowiskowej).
Propozycja dotyczy organizacji pikniku rodzinnego o charakterze
sportowo-rekreacyjnym na obiektach Stadionu Śląskiego. Impreza
skierowana będzie do dzieci w wieku około przedszkolnym i ich rodzin
w ramach której każde dziecko będzie musiało zaliczyć 10 specjalnie
przygotowanych konkurencji rekreacyjno-sportowych. W zamian za
udział w pikniku, otrzyma dedykowany medal, drobne nagrody i
poczęstunek. Poza aspektami sportowymi na uczestników czekać będą
dodatkowe atrakcje jak specjalistyczny pokaz piłkarski, malowanie
twarzy, strzelnica laserowa, dmuchańce, strefa aktywności, itd. Nie
zapomniano o starszych uczestnikach - planowane są pokazy policji,

Szacunkowy
koszt zadania
(zł)

69 720,00

60 000,00

51 000,00
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ratownictwa medycznego, straży pożarnej, konsultacje dietetyczne i
medyczne oraz wiele innych.
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