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Kod zadania

MBO-0003/W/20

MBO-0015/W/20

MBO-0018/W/20

MBO-0019/W/20

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Bezpieczeństwo dla juniora, rekreacja dla
seniora - modernizacja parku w Reptach

W ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu parku zlokalizowanego przy
ul. Śniadeckiego w Tarnowskich Górach pomiędzy Salezjańskim Ośrodkiem Szkolno
Wychowawczym a GCR Repty, przewiduje się przebudowę i remont istniejących alejek
parkowych wraz z wymianą miejsc do wypoczynku w postaci małej architektury. Realizacja
zadania przyczyni się do poprawy bezpiecznej komunikacji pomiędzy szkołą a przystankiem
autobusowym a dodatkowo pełnić będzie funkcję rekreacyjną, wypoczynkową i strefę
aktywności ruchowej. Dzieci, młodzież, w tym osoby z niepełnosprawnością, oraz kadra
pedagogiczna i zarządzająca korzystająca z komunikacji miejskiej będzie mogła bezpiecznie
i komfortowo przejść spod szkoły do przystanku. Drogę do szkoły przecina jezdnia o dużym
natężeniu ruchu pojazdów co stwarza zagrożenie dla uczniów pobliskiej szkoły. Przewiduje
się wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych.

Letni Pianistyczny Festiwal Województwa
Śląskiego-Pianoslaskie.pl

,, OD WOJA DO RYCERZA - HISTORIA, ZABAWA,
EDUKACJA,,

Śląskie kocha siatkówkę!

Organizacja ogólnodostępnych, bezpłatnych dla publiczności recitali fortepianowych,
30 koncertów w 6 parkach następujących miast: Bytom, Cieszyn, Katowice, Rybnik,
Siemianowice Śl. i Tychy w wybrane niedziele lipca/sierpnia 2021. Wykonawcami będą
najwyższej klasy artyści, związani z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach /kadra i studenci/ oraz zaproszeni goście z zagranicy. Każdy występ będzie
poprzedzony słowem muzykologa nt. wykonywanego repertuaru.
Celem przedsięwzięcia jest przypomnienie mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym nasz
region wiedzy na temat grodów, które znajdują się w najbliższej okolicy. Do takich miejsc
należą: ruiny zamku z XIV wieku w Koziegłowach, ruiny strażnicy z ok XIV wieku
w Przewodziszowicach, Grodzisko Wały z ok IX wieku w Złotym Potoku, Grodzisko Gąszczyk,
z ok IX wieku, Siedlec-Podlesie. Wspólny mianownik łączący wszystkie te miejsca to fakt,
że jako zabytki zostały one całkowicie zapomniane, a powinny skupiać wokół siebie nie tylko
miejscową ludność, ale wszystkich miłośników tradycji i kultury. Otwarta, zabawowa forma
warsztatów z epoki średniowiecza, a także współpraca z grupami rekonstrukcji historycznej
zapewnią interesującą formę spędzania czasu dla całej rodziny. Warsztaty i pokazy odbywać
się będą podczas tematycznych imprez plenerowych zorganizowanych w 2021r na terenie
czterech miejscowości.
Zadanie stanowić będzie istotny impuls dla rozwoju siatkówki na Śląsku. Liga biznesu,
superfinały lig amatorskich, przeszkolenie sędziów, pozyskanie dla województwa
samonośnych boisk do minisiatkówki, wydanie materiału szkoleniowego dla nauczycieli,
udostępnienie klubom systemu zarządzania klubem, wydanie i dystrybucja albumu
o siatkówce na Śląsku oraz organizacja "Gali Śląskie kocha siatkówkę" przyniosą wzrost
zainteresowania dyscypliną przez młodzież, uprawiających rekreacyjnie i sponsorów, a także
podniesie jakość szkolenia i organizacji zajęć i rozgrywek rekreacyjnych, amatorskich,
szkolnych i kwalifikowanych.

Szacunkowy
koszt zadania

1 250 000 zł

385 500 zł

149 350 zł

674 512 zł
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Kod zadania

MBO-0027/W/20

MBO-0043/W/20

MBO-0050/W/20

MBO-0060/W/20

Tytuł zadania

,,Rewitalizacja zabytkowego parku na terenie
SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku przy
ul. Gliwickiej 33, jako uzupełniający element
terapii psychologiczno-psychiatrycznej".

Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca
i dropia oraz ginących gatunków bażantów budowa wolier.

Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem
obiektów światowego dziedzictwa UNESCO Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni
Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach

Oznakowanie turystyczne samochodowego
Szlaku Orlich Gniazd w województwie śląskim.

Skrócony opis zadania
Zadanie będzie polegało na odtworzeniu alei parkowych oraz remoncie dwóch dróg
dojazdowych do parku. Nawierzchnie alei parkowych jak i dróg zostaną wykonane
w technologii HanseGrand. Wzdłuż alei parkowych powstaną nowe ławki i kosze na śmieci.
W celu umożliwienia aktywnego wypoczynku w parku powstanie siłownia ,,pod chmurką"
składająca się z sześciu urządzeń. Należy nadmienić, iż przedmiotowy park stanowi
kompleks, którego powstanie datuje się na rok 1863. W parku można zaobserwować liczne
rzadkie gatunki drzew i krzewów często niewystępujących w naszym regionie. Rewitalizacja
parku w powyższym zakresie przyczyni się do poprawy jego atrakcyjności i pozwoli na
wyeksponowanie jego walorów, a z racji na jego lokalizację stanowić będzie element
uzupełniający terapii psychologiczno-psychiatrycznej dla pacjentów pochodzących z całego
naszego województwa.
Budowa kompleksu sześciu całorocznych wolier dla:
- ginących, rodzimych gatunków kuraków leśnych - cietrzewia i głuszca,
- niewystępującego już w stanie naturalnym w Polsce dropia,
- wybranych gatunków bażantów egzotycznych.
Poprzez hodowlę unikatowych w skali Europy i świata ptaków, śląskie ZOO przyczyni się do
minimalizacji ryzyka ich wyginięcia.
Jednocześnie przybliży zwiedzającym tematykę przyczyn spadku liczebności tej grupy
ptaków i sposobów ich ochrony, realizując tym samym funkcję edukacyjną przy pomocy
zlokalizowanych w pobliżu wolier tablic oraz interaktywnych gier edukacyjnych.
Realizacja zadania polegać będzie na bezpłatnym zwiedzaniu przez 4 500 osób, jedynych
w województwie śląskim obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, tj.
Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zarządzające wspomnianymi atrakcjami
zorganizuje dla chętnych zwiedzanie wraz z przewodnikiem dowolnie wybranego obiektu.
Odwiedziny w Zabytkowej Kopalni Srebra obejmują wizytę w centrum edukacji
o tarnogórskim górnictwie kruszców srebra, ołowiu i cynku oraz niezwykłą podróż przez
podziemny labirynt korytarzy. Sztolnia Czarnego Pstrąga oferuje jeden z najdłuższych
w Europie (600 m) podziemnych przepływów łodziami, fragmentem XIX-wiecznej Sztolni
Głębokiej Fryderyk. Aby skorzystać z oferty UNESCO wystarczy wybrać datę i godzinę wizyty
w systemie rezerwacyjnym online kopalni lub sztolni.
Szlak Orlich Gniazd to jeden z najbardziej znanych szlaków turystycznych w Polsce. Posiada
wersję pieszą, rowerową i samochodową. Ze względu na duże odległości pomiędzy
obiektami szlaku oraz wygodny dojazd drogami publicznymi, większość turystów porusza się
po szlaku samochodami. Dlatego istnieje konieczność właściwego oznakowania dróg
i możliwości dojazdu do poszczególnych atrakcji. Zadanie polega na wykonaniu drogowego
oznakowania samochodowego szlaku turystycznego Szlak Orlich Gniazd, przy drogach
publicznych: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz autostradzie A-1,
w celu ułatwienia zmotoryzowanym turystom przemieszczanie się pomiędzy

Szacunkowy
koszt zadania

1 168 093 zł

388 650 zł

202 500 zł

134 500 zł

LP.
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Kod zadania

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

MBO-0069/W/20

Silesian Hockey Cup 2021

MBO-0072/W/20

Rewitalizacja dróg wewnętrznych
Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana,
mająca na celu usprawnienia poruszania się
mieszkańcom, pracownikom oraz pacjentom
wraz z utworzeniem ogólnodostępnego ogrodu
sensorycznego.

poszczególnymi obiektami szlaku. Zadanie przewiduje wyprodukowanie, dostawę i montaż
w terenie znaków drogowych typu E-22a i E-22b – w ok 70 lokalizacjach. Zadanie jest
gotowe do realizacji, posiada koncepcję uzgodnioną z zarządcami dróg.
Niniejsze zadanie to organizacja cyklu czterech turniejów hokeja na lodzie – Silesian Hockey
CUP 2021. Propozycja obejmuje cztery jednodniowe turnieje hokeja na lodzie dla dzieci
z klubów województwa śląskiego. Nasz sławny hokeista – Leszek Laszkiewicz, jeden
z najlepszych polskich zawodników i wieloletni reprezentant kraju w hokeju na lodzie,
po zakończeniu kariery sportowej postanowił pozostać w naszym mieście i przekazywać
swoje umiejętności i tajniki tej dyscypliny młodym hokeistom. Zadanie ma promować
zdrowy tryb życia poprzez rekreacyjne uprawnianie sportu przez dzieci oraz
zainteresowanie dyscypliną hokej na lodzie. W ramach zadania zostaną zorganizowane
cztery turnieje hokejowe w dwóch różnych kategoriach wiekowych. Termin zawodów:
marzec - grudzień 2021.
Zadanie obejmować będzie w szczególności modernizację dróg wraz z dodatkowymi
miejscami parkingowymi, wykonanie podjazdu dla karetek, montaż oświetlenia
zewnętrznego oraz utworzenie ogólnodostępnego ogrodu sensorycznego.

MBO-0078/W/20

MBO-0087/W/20

Aktywni, zdrowi, bezpieczni- zajęcia
samoobrony i sportów walki dla dzieci
i młodzieży prowadzone przez trenerów sztuk
i sportów walki.

„Eko-kulturalna Przystań – tężnia (i nie tylko)
w centrum Katowic.” Stworzenie ekologicznej
infrastruktury wraz z ofertą edukacyjną
i kulturalną na obszarze patia Filharmonii
Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Szacunkowy
koszt zadania

157 000 zł

600 000 zł
Prowadzenie ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami samoobrony( treningi
prowadzić będą licencjonowani trenerzy oraz instruktorzy sportów walki min : JU-JITSU ,
KICKBOXINGU ,JUDO ,BOKSU,TAEKWONDO) Wyrównanie szans poprzez dążenie do
wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze fizycznym psychicznym zdrowotnym
i społecznym. Zajęcia w systemie 24 treningów 60 minutowych raz w tygodniu
w miesiącach marzec- grudzień 2021 . Zadanie skierowane dla dzieci i młodzieży w wieku
8-16 lat w grupie 10-15 uczestników. Prócz zajęć sportowych prowadzone będą zajęcia
z podstaw pierwszej pomocy oraz psychologicznych pozwalających na rozładowanie napięć
emocjonalnych. Aktywne spędzanie czasu wolnego w gronie rówieśników z elementami
rywalizacji sportowej ,promowany zdrowy styl życia i wszechstronny rozwój młodego
człowieka poprzez sport. Zajęcia są prowadzone bezpłatnie dla wszystkich uczestników.
Zadanie ma na celu przekształcenie (aktualnie rzadko wykorzystywanej, a dedykowanej do
codziennego użytku społecznego), strefy publicznej jaką stanowi patio Filharmonii Śląskiej,
w „Eko-kulturalną Przystań”. Zadanie to ma charakter ekologiczny, prozdrowotny,
kulturalny, edukacyjny, prospołeczny . Elementy zadania to oddanie do użytku
powszechnego: 8 mini tężni solankowych, 2 ławek solarnych, zestawu nagłośnieniowego,
ekologiczną, zieloną i małą infrastrukturę. Dodatkowo to także bezpłatna oferta
edukacyjno-kulturalna, realizowana w okresie letnim, w ramach której mieszkańcy
Województwa Śląskiego będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych: koncertach familijnych

1 125 000 zł

307 620 zł

LP.

13.

14.

15.

Kod zadania

MBO-0090/W/20

MBO-0097/W/20

MBO-0102/W/20

Tytuł zadania

Pociąg do Kultury II

"REWITALIZACJA TERENU SZPITALA
Z PRZEZNACZENIEM NA PARK UMOŻLIWIAJĄCY
PACJENTOM M.IN. ONKOLOGICZNYM
WYPOCZYNEK I BEZPIECZNE WYJŚCIE NA
ŚWIEŻE POWIETRZE ORAZ EKO-PARKING DLA
PACJENTÓW I PERSONELU SZPITALA."

„Zasłuchani w przyrodę”. Cykl letnich
sobotnich EKO-koncertów muzyki klasycznej
w Parku Śląskim w Rosarium. Muzyką
przypominamy o potrzebie ochrony naszej
planety.

Skrócony opis zadania
(6 razy w cyklu), muzykoterapii (6 razy w cyklu), recitalach pianistycznych(6 razy w cyklu),
zajęciach dot. tem. zero waste (6 razy w cyklu) oraz zajęciach yogi (12 razy w cyklu). Liczba
odbiorców zadania, w skali roku: 40 200 osób.
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 ponad 100 miastach i miejscowościach z całego Śląska, które
znajdują się na trasie przejazdów pociągów Kolei Śląskich. Kiedy? - projekt rozpocznie się
w I kwartale 2021 r. i potrwa do wyczerpania dostępnych środków budżetu w 2021 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. Po co? – wspierasz
Kulturę na Śląsku, podróżując pociągiem zyskujesz czas i ograniczasz emisję CO2.
Odbiorcami projektu będą mieszkańcy całego województwa śląskiego w szczególności
powiaty: Będzin, Bielsko-Biała, Bieruń-Lędziny, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Częstochowa,
Dąbrowa -Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mikołów, Mysłowice,
Myszków, Piekary-Śląskie, Pszczyna, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice-Śląskie,
Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żory, Żywiec.
Efektem realizacji projektu będzie m.in.: rewitalizacja przestrzeni miejskiej, poprawa
warunków pobytu w szpitalu pacjentów, zwiększony dostęp do terenów zielonych,
efektywne wykorzystanie przestrzeni miejskiej , dla pacjentów, pracowników
i odwiedzających poczucie komfortu poprzez wydzielenie ścieżek rowerowych i pieszych
oraz stanowisk postojowych dla rowerów, odnowienie ścieżek i chodników, zorganizowanie
przestrzeni pod kątem osób niepełnosprawnych.
Muzyczna przygoda na łonie przyrody. W letnie sobotnie popołudnia 2021 roku w Parku
Śląskim wśród kwiatów Rosarium zabrzmi muzyka klasyczna zainspirowana pięknem
przyrody w wykonaniu kameralnych zespołów filharmonicznych. Myślą przewodnią cyklu
9 letnich koncertów jest troska o przyszłość naszej planety i promowanie postaw
proekologicznych, dlatego tematy muzyczne nawiązują do wody, parków, gór czy zwierząt.
Koncerty przeznaczone są dla każdego, kto kocha muzykę i scenerię Parku Śląskiego.
Po koncertach będzie możliwość udziału w warsztatach muzykoterapii: dla wcześniej
urodzonych, rodzin, dzieci w różnym wieku oraz wspólne śpiewanie, nawiązujące do
bogatej śpiewaczej tradycji Śląska. Imprezami towarzyszącymi będą warsztaty ekologiczne
i konkursy dla dzieci i młodzieży. Nagrodami dla uczestników będą bilety wstępu do różnych
atrakcyjnych miejsc Parku Śląskiego.

Szacunkowy
koszt zadania

241 000 zł

547 750 zł

237 181 zł

LP.

16.

17.

18.

Kod zadania

MBO-0105/W/20

MBO-0111/W/20

MBO-0117/W/20

Tytuł zadania

Roboty masujące do hydromasażu na sucho –
nowoczesna baza zabiegowa w Uzdrowisku
Goczałkowice – Zdrój

Modernizacja części parkingu
ogólnodostępnego Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku w celu
ułatwienia dostępu pacjentów
niepełnosprawnych, pacjentów z dysfunkcją
układu ruchu oraz rodzin pacjentów
przebywających w Szpitalu

Remont i modernizacja zaniedbanego placu
zabaw, boisk oraz ogrodu przy szpitalu
i sanatorium dla dzieci i młodzieży "Stokrotka"
w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój rewitalizacja terenu do zabawy, relaksu
i wypoczynku.

Skrócony opis zadania
Projekt ma na celu unowocześnienie bazy zabiegowej Uzdrowiska w Goczałkowicach-Zdroju
poprzez zakup 3 robotów do hydromasażu na sucho. Suchy hydromasaż to doskonały
sposób na problemy zdrowotne mieszkańców woj. Śląskiego tj. bóle kręgosłupa, stawów,
mięśni czy problemy z krążeniem krwi. Jest też fantastycznym rozwiązaniem na relaks po
stresującym dniu bądź szybszą regenerację po wysiłku fizycznym. Sposób działania robota
masującego: pod matą, na której leży pacjent znajduje się ciepła woda, która pod
ciśnieniem uderza o jej spód. Przy spokojnej muzyce strumień wody napierając na matę,
imituje ruchy wykonywane przez fizjoterapeutę podczas standardowego masażu. Będą
mogli z nich skorzystać:
1. Pacjenci i kuracjusze Uzdrowiska z całego woj. śl. wg zasad pobytu w szpitalu, sanatorium
czy poradni.
2. Każdy mieszkaniec Woj. Śląskiego prywatnie, odpłatnie – w ramach działalności Odnowy
biologicznej.
Modernizacja części parkingu ogólnodostępnego ma na celu ułatwienie korzystania
z parkingu pacjentów niepełnosprawnych oraz rodzin pacjentów przebywających
w Szpitalu. Modernizacja części parkingu będzie polegała na wymianie systemu wydawania
biletów oraz pobierania opłat na nowoczesny system z wbudowanymi usprawnieniami dla
osób niepełnosprawnych. System parkingowy jest podstawowym elementem działania
każdego parkingu. Pozwala na właściwe skoordynowanie funkcjonowania parkingu.
Dotychczasowy system parkingowy jest mocno wyeksploatowany i nie stanowy systemu
przyjaznego dla pacjentów. Budowa rozwiązania opartego na prostym intuicyjnym systemie
pozwoli na skorzystanie z niego osób z częściową niepełnosprawnością, pacjentów
z dysfunkcją układu ruchu oraz ułatwi korzystanie z niego osób starszych, dla których
skorzystanie z takiego systemu stanowi problem.
Sanatorium dla dzieci i młodzieży Stokrotka w Goczałkowicach-Zdrój to klimatyczna enklawa
spokoju i wypoczynku wraz z rehabilitacją wykonywaną na bardzo wysokim poziomie.
Z efektów tego projektu będą korzystać dzieci i młodzież z całego województwa śląskiego,
którzy przyjeżdżają do Stokrotki, ale również dorośli kuracjusze Uzdrowiska. Aktualnie
w kompleksie rekreacyjno-sportowym znajdują się stare i zniszczone boiska do gry
w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę nożną. Ścieżki spacerowe są zarośnięte mchem
i roślinnością, zniszczona infrastruktura placu zabaw, przerdzewiałe barierki z odpadającą
starą farbą olejną, schody z dziurami, gruz. Miejsce to jest duże (pow. 1,7ha), zielone,
z bogatym drzewostanem. Stanowi ono niewykorzystany potencjał do rekreacji
i wypoczynku. W ramach projektu planowane jest zagospodarowania urokliwego terenu
Stokrotki na nowy kompleks rekreacyjno-sportowy.

Szacunkowy
koszt zadania

330 000 zł

542 000 zł

321 500 zł

LP.

19.

20.

21.

22.

23.

Kod zadania

MBO-0123/W/20

MBO-0130/W/20

MBO-0135/W/20

MBO-0141/W/20

MBO-0008/P1/20

Tytuł zadania

Remont wymagającej pilnej interwencji
zabytkowej hali solankowej - tzw. Starej Pijalni,
a wcześniej zwanej Marie Quelle, znajdującej
się na terenie Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój.

Śląski rozwój sportów wodnych

Kolej na Pielgrzymkę

Książki online dla każdego

12 sposobów na nudę

Skrócony opis zadania
Zabytkowy budynek Starej Pijalni według zleconej ekspertyzy wymaga bardzo pilnej
interwencji. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym. Drewniane elementy
konstrukcji oraz zadaszenia są częściowo zbutwiałe. Dach jest nieszczelny. Wnętrze kawiarni
również niszczeje. W sezonie funkcjonuje tam kawiarnia (tylko od czerwca do października).
Piękny budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Historia leczniczych wód solankowych
oraz uzdrowiska w Goczałkowicach-Zdroju sięga 1856 roku.
Cel projektu: zwiększenie atrakcyjności turystyki zdrowotnej w Województwie Śląskim,
a także ochrona znajdującego się na terenie Śląska dziedzictwa historycznego, naukowego
i kulturowego. Pijalnia jest położona w strefie uzdrowiskowej typu A, która jest atrakcyjnym
przyrodniczo, turystycznie i zdrowotnie miejscem do rehabilitacji oraz aktywnego sposobu
spędzania wolnego czasu bądź wypoczynku.
Celem projektu będzie organizowanie przedsięwzięcia związanego z działalnością w zakresie
kultury fizycznej i sportu tj. sportów wodnych (rozwój zainteresowania żeglarstwem
i kajakarstwem) w województwie śląskim. Planowany jest rozwój krzewienia kultury
fizycznej, a także nawyków prospołecznych, prozdrowotnych, efektów edukacyjnych
i ekologicznych.
Co? dofinansowanie biletów na przejazdy pielgrzymkowe do sanktuariów na terenie Śląska:
Gdzie? sanktuaria , które znajdują się na trasach przejazdów pociągów KŚ. Sanktuaria
zostały wskazane w formularzu w opisie „Zasięg zadania”. Kiedy? Projekt
rozpocznie się w I kwartale 2021 r. i potrwa do wyczerpania dostępnych środków w 2021 r.
Jak? Grupy, (minimum 10 osób) będą zgłaszać chęć odbycia podróży w Spółce Koleje
Śląskie. Zgłoszenie będzie się odbywać na specjalnie do tego celu utworzonej karcie
zgłoszenia pielgrzymki na wskazany adres mailowy. Po zarejestrowaniu zgłoszenia przez KS,
dla pielgrzymki, zostanie wystawiony bilet grupowy pomniejszony o 50% od ceny
rzeczywistej. Cena biletu będzie uwzględniać ulgi ustawowe bądź handlowe. Odbiór biletu
w COP dworzec Katowice. Bilet powrotny będzie ważny na dzień po zakończeniu
pielgrzymki. Jadąc pociągiem zyskujesz czas i ograniczasz CO2
Dostęp online do książek elektronicznych (ebooków): najnowszej literatury pięknej
i popularnonaukowej bez ograniczeń, opłat, kolejek i narażania zdrowia. Ponad 50.000
tytułów ebooków w serwisie Legimi i 5.000 w IBUK Libra. Kody dostępu będzie można
pobrać we wszystkich bibliotekach publicznych w województwie śląskim (IBUK Libra tylko
w bibliotekach powiatowych). Dostęp możliwy także na urządzeniach mobilnych, w Legimi
również możliwość czytania offline i na wybranych e-czytnikach.
W ogrodzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej planuje się utworzenie
ogólnodostępnego kompleksu składającego się z 12 (stąd tytuł zadania) interaktywnych
i certyfikowanych urządzeń służących edukacji i rozrywce dzieci i młodzieży. W jego skład
wejdą m.in.: naukowa baza doświadczeń, pisanie lustrzane, talerze tybetańskie, film
animowany, kompas, peryskop, eko-memory, tablica magnetyczna, szachy ogrodowe oraz
ściana do pisania. Każde urządzenie będzie wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem

Szacunkowy
koszt zadania

550 000 zł

101 950 zł

196 250 zł

1 174 500 zł

124 480 zł

LP.

24.

25.

26.

27.

Kod zadania

MBO-0011/P1/20

MBO-0017/P1/20

MBO-0026/P1/20

MBO-0083/P1/20

Tytuł zadania

Szpital bliżej Ciebie!- zakup samochodu do
przewozu pacjentów dla potrzeb Beskidzkiego
Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala
Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Ruszaj w góry z harmonią natury

Siatkarskie mistrzostwa powiatów bielskiego,
cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta na
prawach powiatu Bielsko-Biała

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Bielsku-Białej

Skrócony opis zadania
działania. Dodatkowo przed kompleksem umieszczona zostanie tabliczka z regulaminem
korzystania z urządzeń. Znajdujące się na terenie ogrodu obiekty (ławki, kosze na śmieci)
zostaną poddane konserwacji.
Celem projektu jest zakup samochodu do przewozu pacjentów na zabiegi rehabilitacyjne do
Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej
w Jaworzu. Szpital jest jednym z największych na terenie południowej części województwa
ośrodkiem rehabilitacyjnym, w którym leczenie oparte jest na najwyższych światowych
standardach i nowoczesnych koncepcjach terapeutycznych wykorzystując doświadczenie
kadry medycznej oraz nowoczesną bazę sprzętową. Powyższe wsparcie zwiększy jakość
i dostępność usług zdrowotnych oraz umożliwi rehabilitację osobom, które nie mają
możliwości samodzielnego dojazdu do Szpitala. Pojazd będzie mógł przewozić osoby
z niepełnosprawnościami na rehabilitację dzienną oraz ambulatoryjną z Bielska-Białej oraz
okolic. Pojazd będzie mógł przewozić 8 pacjentów, posiadał przestrzeń bagażową do
transportu min. 1 wózka inwalidzkiego, klimatyzację.
Zadanie polegało na stworzeniu na ścieżce Trzech Harnasi, trzech punktów harmonii
z naturą: zdrowie, estetyka, ekologia. A konkretnie ulepszenie ścieżki w instalacje które
pozwolą turyście w pełni i wszystkimi zmysłami korzystać z jej uroków. Pierwsze to
instalacja na ścieżce w czterech miejscach odpoczynkowych mini tężni, drugie to
zamontowanie lunet w miejscach widokowych, trzecie montaż instalacji fotowoltaicznej
które będą zasilały punkty odpoczynkowe i punkty ładowania rowerów elektrycznych. Czyli
spacerujesz, odpoczywasz, podziwiasz i inhalujesz. Dopełnienie to wspomaganie
ekosystemu montaż na polanach leśnych hoteli na owady zapylające oraz budki lęgowe.
Podsumowaniem będzie Rajd Na Nogi Na zdrowie ścieżką III Harnasi impreza turystyczna,
sportowa która jest skierowana w większości mieszkańców Śląskiego oraz województw
ościennych wraz z przygranicznymi Słowacji i Czech.
Zadanie polega na organizacji otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej
w 17 kategoriach z nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu służącego dalszemu szkoleniu.
17 kategorii to minisiatkówka w dwójkach, trójkach i czwórkach, młodzicy, kadeci, juniorzy,
seniorzy, seniorzy 50+. Każda kategoria w dwóch płciach oraz siatkówka na siedząco. Każda
kategoria rozegra swoje mistrzostwa w 1 dzień. Piłka siatkowa to bardzo popularny
w podregionie sport. Na koniec 2019 roku 18 klubów zrzeszonych było w Śląskim Związku
Piłki Siatkowej, szkoląc kilkaset dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu całego podregionu.
Funkcjonowało parę lig amatorskich o zasięgu powiatu lub ponad powiatowym. Przy
miejskich i gminnych ośrodkach sportu organizowane są liczne siatkarskie. Celem projektu
jest podniesienie umiejętności, sprawdzenie się ćwiczących w rywalizacji oraz zwiększenie
zainteresowania sportem.

Szacunkowy
koszt zadania

240 000 zł

399 000 zł

353 770 zł

Zadanie polega na stworzeniu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w którym
mieszkańcy regionu zdobędą wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
241 000 zł

LP.

28.

29.

30.

31.

Kod zadania

MBO-0096/P1/20

MBO-0109/P1/20

MBO-0125/P1/20

MBO-0025/P2/20

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Budowa tężni solankowej w zabytkowym
kompleksie parkowym przy ul. Fałata w Bystrej

Przedmiotem zadania jest budowa tężni solankowej w części reprezentacyjnej zabytkowego
kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej, zlokalizowanego na terenie zarządzanym
przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, będącym jednostką ochrony
zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego. Zabytkowy kompleks parkowy w Bystrej,
wpisany do gminnej ewidencji zabytków, poddany został kilka lat temu gruntownej
rewitalizacji oraz uzupełniony o część ogrodową. Na terenie parku powstały obiekty
infrastruktury turystycznej (apartamenty na wynajem z siłownią i sauną, punkt informacji
turystycznej) oraz okołoturystycznej (sala obsługi ruchu turystycznego z pełnym węzłem
sanitarnym, zadaszone ławostoły, inhalatorium propolisowe). Kompleks cieszy się ogromną
popularnością wśród mieszkańców regionu a budowa tężni stanowić będzie udane
dopełnienie jego prozdrowotnej i turystycznej oferty.

PKO - Plenerowe Kino Objazdowe

Integracja Centrum Aktywności

Siatkarskie mistrzostwa powiatów bieruńskolędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast
na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice,
Tychy

Plenerowe Kino Objazdowe, to pokazy filmowe w ok. 30 miastach i miejscowościach
z powiatów; bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, w formie kina plenerowego, w okresie
od maja 2021 do sierpnia 2021. Filmy będą mogły być wyświetlane dla widzów siedzących
na leżakach (150 szt.) lub w formie kina samochodowego (w zależności od zapotrzebowania
i warunków w danej miejscowości). Wstęp na pokazy filmowe będzie bezpłatny i nie będzie
ograniczony do widzów tylko z jednej miejscowości. Repertuar filmowy będzie dostosowany
do widzów dorosłych i do dzieci. Filmy będę wyświetlane w jakości Full HD i w systemie
dźwięku 2.1. Zarówno projekcja na leżakach jak i opcja kina samochodowego pozwalają
na zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy widzami. W przypadku niepogody
dopuszcza się pokaz w miejscu zadaszonym. Wybór wariantu będzie podyktowany
zapewnieniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Zadanie polega na utworzeniu integracyjnego placu zabaw dla dzieci w wieku szkolnym
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Fundamentem idei jest, aby każde dziecko bez
względu na dysfunkcje miało możliwość i wybór zabawy na świeżym powietrzu. Plac
znajdzie się w centrum szlaku turystycznego „Beskidzkiej 5”. Plac zabaw będzie ogrodem
doświadczeń, w którym dzieci ze specjalnymi potrzebami i nie tylko będą w trakcie
aktywności ruchowej wdrażały elementy terapii i nauki poprzez odkrywanie doświadczeń
fizycznych, zmysłowych i społecznych. Aktywność na placu zabaw zapewni dziecku
co najmniej cztery funkcje: zabawy multi-sensorycznej, ruchu, poznawczą i integracyjną.
Dodatkowym atutem będzie bezpieczeństwo: nawierzchnia, płynne przejścia. Na placu
znajdą się ścianki i panele, umożliwiające interaktywne doświadczenia słuchowe
i wzrokowe, a także urządzenia wspinaczkowe, bujaki i huśtawka.
Zadanie polega na organizacji otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej
w 17 kategoriach z nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu służącego dalszemu szkoleniu.
17 kategorii to: minisiatkówka w dwójkach, trójkach i czwórkach, młodzicy, kadeci, juniorzy,
seniorzy, seniorzy 50+ - każda kategoria w 2 płciach oraz siatkówka na siedząco. Każda
kategoria rozegra swoje mistrzostwa w 1 dzień. Piłka siatkowa to bardzo popularny
w podregionie sport. Na koniec 2019 roku 19 klubów zrzeszonych było w Śląskim Związku

Szacunkowy
koszt zadania

499 827 zł

266 500 zł

285 813 zł

353 770 zł

LP.

32.

33.

34.

35.

Kod zadania

MBO-0028/P2/20

MBO-0040/P2/20

Tytuł zadania

E-sportowe Śląskie! - Otwarty dla mieszkańców
regionu Gaming Spot w Katowicach wraz
z warsztatami dla przyszłych komentatorów,
streamerów i zawodników.

"Bezpieczne miasto- samoobrona dla każdego"
- kontynuacja

MBO-0118/P2/20

MMS - Młodzieżowi Mistrzowie Sportu

MBO-0126/P2/20

Wychowanie komunikacyjne dla dzieci
i młodzieży w zakresie zasad dotyczących
ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do
kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak
również zasad i technik udzielania pierwszej
pomocy.

Skrócony opis zadania
Piłki Siatkowej, szkoląc kilkaset dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu całego podregionu.
Funkcjonowało parę lig amatorskich o zasięgu powiatu lub ponad powiatowym. Przy
miejskich i gminnych ośrodkach sportu organizowane są liczne siatkarskie. Celem projektu
jest podniesienie umiejętności, sprawdzenie się ćwiczących w rywalizacji oraz zwiększenie
zainteresowania sportem.
Sport elektroniczny to interdyscyplinarna branża tworzona między innymi przez
specjalistów z zakresu marketingu, zarządzania, programowania, multimediów, nowych
mediów, sportu i psychologii. Wiedzę z powyższych obszarów można przekazywać dzięki
i poprzez gry komputerowe. E-sport to innowacyjna rozrywka, wirtualna rywalizacja która
prócz umiejętności pozwala na ponadprzeciętne zarobki. Projekt polega na zaaranżowaniu
ogólnodostępnego „Gaming Spotu” w Katowicach, na wzór Gaming House’ów z innych
rejonów Europy i Świata – np. Korei Południowej, USA, Szwecji, Australii, czy Niemiec.
Przestrzeni z wysokiej klasy komputerami dedykowanymi do gier e-sportowych wraz
z w peryferiami oraz elementami niezbędnymi do nauki w zakresie: streamingu, analizy
i profesjonalizacji gry drużynowej oraz komentowania sportowego w e-sporcie. Zajęcia będą
prowadzone przez branżowych i akademickich specjalistów.
Cykl zajęć , na których będziemy pokazywać podstawowe techniki samoobrony. Zajęcia
zamierzamy prowadzić w różnych lokalizacjach Katowic oraz miast ościennych (Tychy,
Mysłowice)W zależności od zapotrzebowania zainteresowanych, zajęcia będą prowadzone
w cyklu pięciu zajęć z samoobrony oraz jednych z kursu pierwszej pomocy. Chcąc
uatrakcyjnić proponowane zajęcia dodatkowo w w każdym cyklu zorganizujemy pokaz
ze sztuk walk zaprezentowany przez zawodników, którzy od dłuższego czasu trenują sztuki
walki. Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu a dla kursantów będą one bezpłatne.
MMS - Młodzieżowi Mistrzowie Sportu jest programem dla dzieci ze szkół podstawowych
Mysłowic, Katowic i powiatu lędziński-imielińskiego. Projekt ma na celu prowadzenia zajęć
ogólnorozwojowych oraz ze specjalizacją piłki siatkowej , które realizowane będą
w obiektach szkolnych i Ośrodków Sportu dla klas 1-6 z podziałem na grupy wiekowe.
Projekt będzie zawierał szkolenie dla dzieci, opiekę medyczną oraz rywalizację w postaci
wspólnych turniejów. Szkolenie ma zapobiegać izolowaniu dzieci, powodować psychiczny
odpoczynek od obowiązków szkolnych oraz zwiększać aktywność fizyczną i kształtować
charakter oraz hart ducha ze względu na nadmierne przebywanie przed komputerem
i technologicznymi nowinkami. "Sport to zdrowie" fizyczne, psychiczne - uczy bawi
wychowuje!
Celem zadania będzie zapoznanie młodzieży szkół podstawowych oraz średnich
z procedurą uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami kat. AM oraz kat. B, uzyskanie
wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy.
Zadanie będzie przeznaczone dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych oraz 2 i 3 klas
szkół ponadpodstawowych z Tychów, Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Mysłowic.
Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu warsztatów teoretycznych oraz praktycznych

Szacunkowy
koszt zadania

431 500 zł

71 200 zł

352 100 zł

232 740 zł

LP.

36.

37.

38.

Kod zadania

MBO-0131/P2/20

MBO-0024/P3/20

MBO-0030/P3/20

Tytuł zadania

Zielony Śląsk -integracyjne warsztaty
ekologiczno - kreatywne dla dzieci, młodzieży
oraz dorosłych mieszkańców naszego
województwa.

Siatkarskie mistrzostwa powiatów
mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego,
wodzisławskiego oraz miast na prawach
powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory

Podniesienie jakości opieki chorych
z przewlekłymi chorobami płuc powiatu
mikołowskiego i rybnickiego poprzez
doposażenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
w nowoczesny sprzęt medyczny.

Skrócony opis zadania

Szacunkowy
koszt zadania

na symulatorach, fantomach, którego efektem końcowym będzie odbycie próbnego
egzaminu teoretycznego w WORD Katowice Oddziale Terenowym w Tychach. W ramach
zajęć uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem ośrodka egzaminowania osób
ubiegających się do kierowania pojazdami, będą mogły odbyć próbny egzamin teoretyczny
i zapoznać się z zasadami egzaminu praktycznego zarówno dla kat.AM, kat. B.
Integracyjne warsztaty ekologiczno-kreatywne dla mieszkańców Śląska to propozycja
bezpłatnych warsztatów dla osób w każdym wieku. Celem zajęć jest przybliżenie zarówno
dzieciom jak i dorosłym ideologii działań ekologicznych, wzbogacenie kreatywność
i zdolności manualnych oraz mobilizacja do wspólnego spędzania czasu poprzez zabawę
i własną twórczość. Zakładana jest różnorodność warsztatów np.: florystyczne, decoupage,
świąteczne itp.przy założeniu, że w każdych zajęciach zostaną wykorzystane rzeczy
przeznaczone do recyklingu. Uczestnicy na każdym spotkaniu spróbują wyczarować „coś
z niczego”. Wykonane prace będą stanowić własność uczestników. Takie na czasie ZERO
WASTE pokazane w praktyce to ciekawa oferta dla każdej grupy wiekowej, a "ekologii na
wesoło" dodatkowo wyczuli mieszkańców Śląska na dbanie o środowisko. Miejsce
prowadzenia zajęć to gównie Miejskie Ośrodki Kultury.
Zadanie polega na organizacji otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej
w 17 kategoriach z nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu służącego dalszemu szkoleniu.
17 kategorii to: minisiatkówka w dwójkach, trójkach i czwórkach, młodzicy, kadeci, juniorzy,
seniorzy, seniorzy 50+ - każda kategoria w 2 płciach oraz siatkówka na siedząco. Każda
kategoria rozegra swoje mistrzostwa w 1 dzień. Piłka siatkowa to bardzo popularny
w podregionie sport. Na koniec 2019 roku 15 klubów zrzeszonych było w Śląskim Związku
Piłki Siatkowej, szkoląc kilkaset dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu całego podregionu.
Funkcjonowało parę lig amatorskich o zasięgu powiatu lub ponad powiatowym. Przy
miejskich i gminnych ośrodkach sportu organizowane są liczne siatkarskie. Celem projektu
jest podniesienie umiejętności, sprawdzenie się ćwiczących w rywalizacji oraz zwiększenie
zainteresowania sportem.

353 770 zł

Zadanie zakłada podniesienie jakości opieki medycznej poprzez zakup respiratorów NIV,
ssaków, pomp infuzyjnych, ekg, kardiomonitorów, defibrylatora, spirometru i łóżek
z szafkami dla pacjentów Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu. Planujemy także zakup 6
laptopów w celu przejścia z dokumentacji papierowej na dokumentację elektroniczną
w każdym z oddziałów. Respiratory NIV wspomogą proces oddychania przyczyniając się do
poprawy utlenowania krwi, a co za tym idzie stabilizacji procesów życiowych. Do stałego
monitorowania tych procesów niezbędne są kardiomonitory, które rejestrują m.in.: akcję
serca, saturację , ciśnienie tętnicze krwi. Ssaki umożliwiają odsysanie nadmiernie
zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych, co zapobiega m.in.: zaburzeniom wentylacji.
Pompy infuzyjne umożliwiają stałą kontrolowaną podaż leków., a spirometr oraz EKG
posłużą do celów diagnostycznych.

229 000 z

75 000 zł

LP.
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Kod zadania

MBO-0045/P3/20

MBO-0046/P3/20

MBO-0049/P3/20

MBO-0051/P3/20

Tytuł zadania

Roczny cykl treningów off-ice dla młodych
hokeistów

"Hokej - moja pasja" - Warsztaty hokeja na
lodzie dla dzieci

Przygoda z hokejem na rolkach

Budujemy Odporność z Budżetem
Obywatelskim

Skrócony opis zadania
Propozycja dodatkowego rozwoju dla dzieci uczęszczających na zajęcia hokeja na lodzie.
Trening off-ice (poza lodem) bezpośrednio wpływa na rozwój psychomotoryczny młodego
hokeisty i ułatwia mu podnoszenie swoich umiejętności podczas zajęć na lodzie. Dalej,
mocniej, szybciej, skuteczniej. Z zachowaniem kultury, życzliwości i wzajemnej współpracy.
Podczas zajęć prowadzonych w klubach hokejowych duży nacisk kładzie się na trening
specjalistyczny, czyli jazdę na łyżwach i technikę kija. Często nie wystarcza czasu lub
pieniędzy na organizację treningów poza lodem. Ze względu na wymagania i złożoność
dyscypliny jaką jest hokej na lodzie, takie zajęcia są nieodłącznym elementem w szkoleniu
młodych zawodników.
Projekt ma promować hokej w województwie śląskim. Przyciągać najmłodszych do "Krainy
Lodu". Poprzez zabawę, dzieci mogą złapać hokejowego bakcyla a przy okazji nauczyć się
doskonale jeździć na łyżwach, nabyć zdrowe nawyki oraz poznać nowych kolegów
i koleżanki. Podczas mini meczów dzieci mogą poczuć się jak prawdziwi hokeiści. Treningi
hokejowe dla dzieci są bardzo bezpieczne, dzieci mogą wypożyczyć ochraniacze. Pomimo,
że hokej wydaje się być sportem brutalnym, rozgrywki na poziomie dzieci są całkowicie
pozbawione ostrych wejść, kontuzji a walka o krążek jest wspaniałą zabawą. Dzieci
uczęszczające na treningi hokeja na lodzie poprawiają swoją kondycję, koordynację
ruchową a przede wszystkim uczą się systematyczności co bardzo mocno przydaje się
w szkole i w życiu codziennym.
W okresie wiosenno-letnim, w naszym mieście i okolicach, dużo osób korzysta z rolek.
Chcemy zorganizować cały dzień atrakcji dla dzieci jeżdżących na rolkach. Wspólne,
rodzinne spędzenie czasu mieszkańców naszego podregionu, połączone z amatorskim
turniejem hokeja na rolkach dla dzieci. Pokazy jazdy na rolkach zawodowców
i freestylerów, pokazy tańca, poczęstunek i napoje a dla uczestników turnieju hokeja na
rolkach nagrody rzeczowe.
Zadanie polega na organizacji cyklu spotkań z mieszkańcami powiatu raciborskiego,
rybnickiego i wodzisławskiego, które na celu mają promocję zdrowego trybu życia.
Szczególnie w obecnej sytuacji i profilaktycznie na przyszłość chcemy zwrócić uwagę na
zwiększenie odporności naszego organizmu na wszelkiego rodzaju, również mogących
powstać w przyszłości zagrożeń biologicznych jak np. wirus. W ramach zadania
przeprowadzone będą spotkania z różnymi specjalistami jak: dietetyk, onkolog, neurolog,
ginekolog, endokrynolog, zielarz, kosmetolog, a także trenerzy mentalni i sportowi oraz
specjalista od suplementacji. Celem projektu jest pokazanie uczestnikom jak ważna jest
profilaktyka prozdrowotna, wzmacnianie systemu odporności organizmu, systematyczne
badania, jak niszczycielski jest stres a zarazem jak go rozładować. Operacja wpisuje się
w zadania własne województwa, ma charakter prozdrowotny.

Szacunkowy
koszt zadania

56 300 zł

118 000 zł

85 000 zł

83 000 zł
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MBO-0055/P3/20

MBO-0058/P3/20

MBO-0063/P3/20

MBO-0081/P3/20

MBO-0104/P3/20

Tytuł zadania

"Zielona ławeczka"

Zakup sprzętu ogrodowego ( traktora
wielofunkcyjnego)

Oznakowanie trasy rowerowej - Lasy Rudzkie
w Krainie Górnej Odry.

Żyj na sportowo, bo to zawsze zdrowo.

„Człowiek w czasach lęku i stresu ” – wsparcie
pozamedyczne skierowane na poprawę jakości
życia pacjentów oraz personelu
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3

Skrócony opis zadania
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. znajduje się w tzw. " zielonej części ziemi
wodzisławskiej". Leczą się tutaj pacjenci ze schorzeniami chorób płuc i gruźlicą. Dużym
atutem szpitala jest czyste powietrze i specyficzny mikroklimat, który sprawia, że chorzy
szybciej dochodzą do zdrowia, a rehabilitacja przebiega sprawnie i jest bardziej skuteczna.
Miejsca , które mają służyć do odpoczynku pacjentów na zewnątrz są bardzo zniszczone,
nie nadające się do użytku. Wszystkie ławki, kosze naśmieci, karmiki , paśnik wymagają
wymiany. Częściowo można poprawić ścieżki spacerowe. Za pewne miło będzie pacjentom
usiąść na ławeczce w estetycznym otoczeniu, posłuchać śpiewu i ptaków, a zimą zobaczyć
sarny korzystające z paśnika. Chcąc umożliwić chorym zwłaszcza w porze letniej korzystanie
ze spacerów i odpoczynku na powietrzu powstał projekt pod nazwą "Zielona ławeczka"
Zakup traktora wielozadaniowego dla WOJEWÓDZKIEGO OśRODKA LECZNICTWA
ODWYKOWEGO i ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO W GORZYCACH, celem poprawy
jakości, pielęgnacji terenów zielonych, w tym terenów rekreacyjnych dla pacjentów oraz
utrzymania czystości chodników i dróg dojazdowych.
Zadanie obejmuje wykonanie oznakowania trasy rowerowej poprowadzonej po terenach
Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, pomiędzy
Rudami a Kuźnią Raciborską. Trasa o łącznej długości około 35 km, poprowadzona przez
najbardziej malowniczą część parku krajobrazowego, tuż obok największych atrakcji
turystycznych regionu zostanie wyposażona w oznakowanie rowerowe (przebieg trasy),
wskazanie atrakcyjnych turystyczne obiektów oraz tablice informacyjne z mapami. Znaki
będą wykonane zgodnie z wytycznymi i przepisami dot. znakowania turystycznych szlaków
rowerowych. Projekt przewiduje stworzenie oznakowanej na całej długości trasy
rowerowej w postaci pętli (w tym oznakowanie szlaku około 230 szt. znaków i tablice
informacyjne)
„Żyj na sportowo, bo to zawsze zdrowo” jest zadaniem publicznym o charakterze
sportowych skierowanym do mieszkańców powiatu raciborskiego i wodzisławskiego. Zaletą
pomysłu obywatelskiego jest możliwość atrakcyjnego zachęcenia mieszkańców powiatów
do dbałości o swoje zdrowie przez aktywność sportową. Celem zadania jest więc to, aby
mieszkańcy dostrzegli, że poprzez sportowe nawyki zapewnią sobie 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 4 amatorskich
imprezach sportowych o charakterze rowerowym, biegowej, zawodów crossfit oraz
maratonu fitness. Przewidujemy realizacje zadania w miesiącach VI-IX 2021r.
Projekt jest pomysłem na dualną usługą oferującą wsparcie pozamedyczne zarówno dla
personelu wspierającego osoby chore w szpitalu i środowisku ich zamieszkania oraz dla
pacjentów WSS nr 3 w Rybniku i ich rodzin, co jest szczególnie ważne w czasach epidemii
i związanego z tym przeżywania lęku i stresu wpływającego negatywnie na stan zdrowia

Szacunkowy
koszt zadania

117 900 zł

100 000 zł

115 500 zł

91 500 zł

89 850 zł

LP.

Kod zadania

Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

w Rybniku - ujęcie holistyczne i
interdyscyplinarne

i jakość życia. Dla personelu szpitala i osób profesjonalnie wspierających pacjentów
proponuje się udział w interdyscyplinarnej konferencji połączonej z warsztatami nauki
radzenia sobie z lękiem i stresem oraz możliwość udziału w cyklicznych spotkaniach grupy
Balinta. Dla pacjentów - zorganizowanie na terenie szpitala 20-tu ośmiogodzinnych dyżurów
zespołu specjalistów z zakresu pracy socjalnej, którzy pomogą w dostępie do informacji
i załatwieniu spraw związanych z zaspokojeniem potrzeb zdrowotnych i materialno bytowych.
Cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu programowania i konstruowania robotów dla dzieci
Szkół Podstawowych powiatu: Wodzisławskiego, i Raciborskiego
Rzeki Odra i Ruda to dwa główne szlaki wodne w Subregionie Zachodnim Woj. Śląskiego,
nadające się do uprawiania turystyki kajakowej praktycznie na całej ich długości w granicach
województwa śląskiego. Działanie obejmować będzie wykonanie oznakowania szlaku
kajakowego i tablic informacyjnych: na Odrze od Chałupek, aż do Przewozu/Dziergowic oraz
na Rudzie na odcinku od Rybnika Stodoły do Kuźni Raciborskiej. Oznakowanie (oznaczenie
przeszkód na trasie, miejsc wodowania, kilometrażu itp.) będzie zgodne z wytycznymi PTTK
i ma na celu poprawę bezpieczeństwa turystów, uczestników spływów. Zadanie obejmuje
również dostawę i montaż wiat wypoczynkowych oraz kilku elementów małej architektury
przy szlaku kajakowym na Rudzie, w celu organizacji ogólnodostępnej przystani,
na półmetku trasy kajakowej w bliskim sąsiedztwie nowo powstałej Stacji Kolejki
Wąskotorowej Rybnik - Paproć.

48.

MBO-0106/P3/20

Nauka i Zabawa z Robotyką

49.

MBO-0115/P3/20

Śląskie Szlaki i Przystanie Kajakowe. Rzeka
Ruda i Odra - Kraina Górnej Odry

50.

51.

MBO-0001/P4/20

MBO-0023/P4/20

Ocalić od zapomnienia: Kanał Kłodnicki historia o dziejach górnośląskiego przemysłu.

Siatkarskie mistrzostwa powiatów gliwickiego,
lublinieckiego, tarnogórskiego oraz miast
na prawach powiatu: Bytom i Gliwice

Projekt będzie polegał przywróceniu pamięci o dziele hydrotechnicznym powstałym
u zarania rewolucji przemysłowej na Górnym Śląsku jakim była pierwsza transportowa
droga wodna budowana w latach 1792/1822. Pamięć o historii tego miejsca uległa
zapomnieniu, a śluzy ulegają destrukcji. Projekt zakłada: aktywizację społeczności lokalnej
w staraniach na rzecz zaangażowania w zachowanie i ochronę pamiątek historycznych
znajdujących się w ich miejscowości a także zachęcenie lokalnych władz samorządowych do
działań. Odbiorcami inicjatywy będą: społeczność lokalna, pasjonaci historii industrialnej na
Śląsku w Polsce i w Europie. W ramach działań planujemy prelekcje tematyczne
w Pławniowicach, Gliwicach, Tarnowskich Górach i Bytomiu wraz z poczęstunkiem oraz
warsztaty tematyczne związane z zaprojektowaniem tablicy edukacyjnej i konkursem
fotograficznym.
Zadanie polega na organizacji otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej
w 17 kategoriach z nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu służącego dalszemu szkoleniu.
17 kategorii to: minisiatkówka w dwójkach, trójkach i czwórkach, młodzicy, kadeci, juniorzy,
seniorzy, seniorzy 50+ - każda kategoria w 2 płciach oraz siatkówka na siedząco. Każda
kategoria rozegra swoje mistrzostwa w 1 dzień. Piłka siatkowa to bardzo popularny
w podregionie sport. Na koniec 2019 roku 13 klubów zrzeszonych było w Śląskim Związku
Piłki Siatkowej, szkoląc kilkaset dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu całego podregionu.
Funkcjonowało parę lig amatorskich o zasięgu powiatu lub ponad powiatowym. Przy
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koszt zadania

105 500 zł

143 200 zł

59 950 zł

353 770 zł
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MBO-0038/P4/20

MBO-0039/P4/20

MBO-0057/P4/20

MBO-0066/P4/20

Tytuł zadania

"Wojewódzka rajza ze ślůnskům kulturům” popularyzacja śląskiego rękodzieła, śląskiej
kuchni i stroju rozbarsko-bytomskiego

"Rap wraca do Parku" - festiwal kultury hiphop w parku w Świerklańcu

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

Beach Party & Summer Cup 2021 - Kierunek
Rudziniec

Skrócony opis zadania
miejskich i gminnych ośrodkach sportu organizowane są liczne siatkarskie. Celem projektu
jest podniesienie umiejętności, sprawdzenie się ćwiczących w rywalizacji oraz zwiększenie
zainteresowania sportem.
„Wojewódzka rajza ze ślůnskům kulturům” - to inicjatywa zachowania i propagowania
kultury śląskiej poprzez prezentację rękodzieła, realizację warsztatów rękodzielniczych,
prezentację strojów rozbarsko-bytomskich oraz śląskich kulinariów. Zaangażowani ludzie
mają możliwość oddziaływania na odbiorcę w trakcie ogólnodostępnych i bezpłatnych
wydarzeń kulturalnych o charakterze świeckim i sakralnym. Inicjatywy zaangażowanych
mieszkańców głęboko wchodzą w struktury społeczne co pozwala zapoznać się z kulturą
i tradycją śląską oraz jej wizualnym aspektem szerokiemu gronu odbiorców w różnym wieku
i o różnym statusie społecznym. Zadanie pozwoli propagować tradycyjny, ludowy, śląski
ubiór oraz da możliwość propagowania tradycyjnych śląskich potraw i rękodzieła oraz
nauczy tradycyjnego rękodzieła w trakcie warsztatów. Zadanie kreuje też tożsamość
mieszkańców regionu.
"Rap wraca do Parku" to wydarzenie kulturalne, które pozwoli prezentować kulturę hiphopową i dać do niej dostęp mieszkańcom podregionu w nieoczywistych okolicznościach
przyrody świerklanieckiego Parku. W trakcie wydarzenia odbędą się koncerty śląskiej
i polskiej muzyki hip-hopowej, prezentowane będą umiejętności malarzy street artu
(graffiti), pokazy skateboard (jazda na rolkach i deskorolce), pokazy tańca breakdance,
pokazy turntables (DJ scratch session - tworzenie muzyki za pomocą gramofonów), pokazy
beatbox (tworzenie perkusjonaliów za pomocą ust) oraz odbędą się prelekcje na temat
historii kultury hip-hop w świecie i kraju. Tytuł wydarzenia ma symbolizować powrót kultury
hip-hopowej z mainstreamu na tzw. "ławkę w parku", na której można usiąść i smakować
esencję hip-hopu.
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 dwudziestu 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 skierowanych 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.
Celem realizacji Beach Party & Summer Cup 2021 - 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

Szacunkowy
koszt zadania

54 300 zł

135 200 zł

134 000 zł

141 460 zł
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MBO-0070/P4/20

MBO-0071/P4/20

MBO-0074/P4/20

MBO-0075/P4/20

Tytuł zadania

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

ZIELONE RONDA

Zagospodarowanie ronda im. świętego Jana
Pawła II w Drutarni - poprzez nasadzenie roślin
stałych.

Zespół Pałacowo Parkowy w Koszęcinie,
przykładem ekologicznych rozwiązań
przyrodniczych.

Skrócony opis zadania
p:gliwickiego, tarnogórskiego i lublinieckiego jak również m.:
Gliwice i Bytom. Podczas wakacyjnego weekendu w 2021 r. 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!
Celem zadania jest popularyzowanie historii i kultury śląskiej. Główną przyczyną do
powstania pomysłu są obchody 100lecia 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. Planowane koncerty
będą się w DK w Koszęcinie, MGOK w Woźnikach, PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich
Górach oraz w Ośrodku rehabilitacyjnym w Rusinowicach.
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.
Projekt polega na zagospodarowaniu ronda przy DW 789 w Kaletach Drutarni poprzez
nasadzenie roślin stałych. Obsadzenie roślinnością stałą niniejszego ronda poprawi nie
tylko jego wizerunek i wpisze się w zieloną przestrzeń Kalet - Leśnego zakątka Śląska, ale
również przyczyni się do ochrony powietrza przed spalinami i poprawy bezpieczeństwa.
Projekt polega na utworzeniu łąki kwietnej na obszarze 1,5 ha w Zespole Pałacowo
Parkowym w Koszęcinie wraz z niezbędną infrastrukturą mikroretencji oraz miejscami
lęgowymi dla ptaków i owadów. Całość będzie można oglądać z poruszającej się tuż nad
łąką kwietną uprzęży podpiętej poziomo do tyrolki na długości około 220 metrów (pierwsze
takie rozwiązanie w Polsce). Wykonane zostaną tablice opisujące występujące rośliny
I etapem zadania są prace realizowane w 2020 roku przez wolontariuszy, polegające na

Szacunkowy
koszt zadania

98 734 zł

69 817 zł

50 000 zł

271 000 zł

LP.

60.

61.

62.

63.

Kod zadania

MBO-0084/P4/20

MBO-0085/P4/20

MBO-0095/P4/20

MBO-0119/P4/20

Tytuł zadania

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na
"Szlaku Stulecia Turystyki"

Wsparcie dla personelu hospicjum

Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego
w Toszku wraz z budową tężni solankowej dla
pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników
oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego

PARK NAUKI, czyli edukacja i rehabilitacja
w Parku Repeckim

Skrócony opis zadania
zinwentaryzowaniu istniejącej roślinności występującej na terenie przeznaczonym pod łąkę
kwietną tak aby pozostawić wszystkie cenne przyrodniczo i ładne gatunki roślin.
Na podstawie zgromadzonej dokumentacji projektowej zostanie złożony wniosek
o pozwolenie na realizację zadania do wymaganych prawem instytucji. Inwestycja zostanie
wykona w 2021 r. Projekt zgodny z PZPG (w załączeniu).
Stworzenie innowacyjnego i ekologicznego przejścia dla pieszych, poprawiającego poziom
bezpieczeństwa, poprzez zastosowanie wbudowanego, inteligentnego systemu identyfikacji
pieszych wraz z synchronizowanym oznakowaniem pionowym i poziomym(aktywne światła
LED), zasilanych energią słoneczną, na drodze wojewódzkiej 901, przecinającej "Szlak
Stulecia Turystki" w miejscowości Wielowieś.
Wspierajmy tych, którzy na co dzień wspierają osoby chore. Projekt kierowany jest do
zespołu interdyscyplinarnego hospicjum w Gliwicach i Tarnowskich Górach, czyli m.in. do
pielęgniarek, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, wolontariuszy i kadry niemedycznej.
Każdego dnia personel hospicjum dba o dobrostan psychofizyczny pacjentów, poprzez
towarzyszenie chorym u kresu życia. Jest to zadnie niezwykle kosztowne emocjonalnie.
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów wypalenia zawodowego, integrację
personelu, wyjazd formacyjny oraz dofinansowanie edukacji (udziału w szkoleniach
i konferencjach). Dzięki realizacji projektu osiągniemy zakładany cel- podniesienie jakości
życia osób na co dzień zaangażowanych w troskę o przewlekle, śmiertelnie chorych. Ostatni
czas pandemii COVID-19 ujawnił jak bardzo personel hospicyjny jest odpowiedzialny, ale
również narażony na wypalenie zawodowe.
Zadanie obejmuje przywrócenie społecznego charakteru przestrzeni zlokalizowanej
na terenie Szpitala w celu zwiększenia stopnia integracji społecznej oraz podejścia
środowiskowego w leczeniu osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Odbiorcami
zadania będą pacjenci Szpitala (mieszkańcy całego województwa śląskiego), ich rodziny oraz
mieszkańcy Powiatu Gliwickiego wraz z Miastem Gliwice . Zadanie obejmuje budowę tężni
solankowej, montaż urządzeń do ćwiczeń, wykonanie małej architektury oraz nasadzeń.
Efektem realizacji zadania będzie rozwój oferty spędzania czasu wolnego.
Głównym założeniem projektu jest podkreślenie krajobrazowych i rekreacyjnych walorów
Parku Repeckiego. Realizacja zadania zakłada utworzenie trzech stref: edukacyjnej (park
nauki), rehabilitacyjnej (siłownia pod chmurką) oraz strefy relaksu (słoneczna polana). Na
etapie projektowym priorytetem będzie dbałość o dobro, jakim jest park oraz taki dobór
urządzeń, aby bez zbytniej ingerencji, harmonijnie wkomponowano je w tereny zielone.
W strefie edukacji będą zamontowane takie urządzenia, jak np. kołyska Newtona, wir
wodny, czy armata powietrzna, które pomogą wyjaśnić zjawiska fizyki zachodzące
w przyrodzie. Ponadto w ramach strefy rehabilitacji mają być zainstalowane przyrządy
do ćwiczeń na świeżym powietrzu (siłownia zewnętrzna). Całość dopełnią elementy małej
architektury, czyli leżanki plenerowe oraz ławki parkowe o ergonomicznym kształcie, które
umożliwią relaks na słonecznej polanie.

Szacunkowy
koszt zadania

79 000 zł

62 220 zł

161 000 zł

562 000 zł

LP.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Kod zadania

MBO-0150/P4/20

MBO-0022/P5/20

MBO-0034/P5/20

MBO-0041/P5/20

Tytuł zadania

oTULA - Objazdowa Teatralna Uliczna
Akademia

Siatkarskie mistrzostwa miast na prawach
powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda
Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice
i Zabrze

Budowa dwóch dodatkowych podjazdów dla
osób niepełnosprawnych na Stadionie Śląskim

"Kultura PLUS w Spółdzielczym Domu Kultury"

MBO-0048/P5/20

Utworzenie miejsc parkingowych dla
pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
Sp. z.o.o.

MBO-0064/P5/20

"Ślązak Miesiąca" - cykl spotkań z ciekawymi
ludźmi kultury, sportu, sztuki, polityki,
działaczami w Muzeum Powstań Śląskich

Skrócony opis zadania
oTULA – objazdowa Teatralna Uliczna Akademia to zadanie kulturalne. Inicjatywa zakłada
kompleksową realizację bezpłatnych spektakli interaktywnych i warsztatów artystycznych,
w których będą brali udział mieszkańcy Pilchowic, Pyskowic i Tarnowskich Gór. Dlaczego
objazdowa? Bo odbędzie się w 3 miastach, w 3 lokacjach, w letnie weekendy 2021.
W każdym z wymienionych miast: 1 weekend i 4 spektakle, razem 12 spektakli. Dlaczego
teatralna? Bo esencją wydarzenia będzie teatr, warsztat teatralny i jego różne formy.
Bo teatr łączy i integruje w niestandardowy sposób. Dlaczego uliczna? Bo większość
spektakli będzie odbywać się w plenerze podobnie jak warsztaty. Artyści uliczni – w tym
kuglarze, żonglerzy będą z mieszkańcami podczas każdego wydarzenia. Dlaczego akademia?
Bo będzie to zgromadzenie mieszkańców i artystów, którzy będą wspólnie odkrywać tajniki
teatru podczas warsztatów integracyjnych.
Zadanie polega na organizacji otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej
w 17 kategoriach z nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu służącego dalszemu szkoleniu.
17 kategorii to: minisiatkówka w dwójkach, trójkach i czwórkach, młodzicy, kadeci, juniorzy,
seniorzy, seniorzy 50+ - każda kategoria w 2 płciach oraz siatkówka na siedząco. Każda
kategoria rozegra swoje mistrzostwa w 1 dzień. Piłka siatkowa to bardzo popularny w
podregionie sport. Na koniec 2019 roku 8 klubów zrzeszonych było w Śląskim Związku Piłki
Siatkowej, szkoląc kilkaset dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu całego podregionu.
Funkcjonowało parę lig amatorskich o zasięgu powiatu lub ponad powiatowym. Przy
miejskich i gminnych ośrodkach sportu organizowane są liczne siatkarskie. Celem projektu
jest podniesienie umiejętności, sprawdzenie się ćwiczących w rywalizacji oraz zwiększenie
zainteresowania sportem.
Budowa dodatkowych dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych na Stadionie Śląskim.
Poprawi to w stopniu znaczącym komunikację i komfort osobom niepełnosprawnych
podczas wydarzeń odbywających się na Stadionie Śląskim.
"Kultura Plus w Spółdzielczym Domy Kultury" to zadanie mające na celu stymulowanie
mieszkańców podregionu od skali makro do mikro poprzez zaoferowanie im nieoczywistej
oferty kulturalnej. Osadzenie wydarzeń kulturalnych, spotkań ze sławnymi i ciekawymi
osobami, prezentacji artystycznych, które do tej pory odbywały się tylko w ośrodkach
centralnych i zaoferowanie ich w lokalnym ośrodku kultury pozwoli na zbliżenie i integracje
mieszkańców, którzy mieli do tej pory problem z uczestniczeniem w kulturze.
Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie nowych miejsc postojowych dla
samochodów osobowych pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z.o.o.
Inwestycja obejmuje budowę około 29 miejsc parkingowych wykonanych z nawierzchni
umożliwiającej poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami (osoby niepełnosprawne).
Planuje się zorganizowanie 8 spotkań w Muzeum Powstań Śląskich z ludźmi związanymi
ze śląską kulturą, sportem, sztuką, polityką i działaczami, którzy mają wpływ na region
w skali makro i mikro oraz reprezentują województwo śląskie w kraju i na arenie

Szacunkowy
koszt zadania

113 860 zł

353 770 zł

96 515 zł

93 600 zł

110 000 zł

53 300 zł

LP.

70.

71.

72.

73.

74.

Kod zadania

MBO-0076/P5/20

MBO-0088/P5/20

MBO-0089/P5/20

Tytuł zadania

Moda po śląsku - czyli jak wyglądała moda
Ślązaczek dawniej.

"Kto Ty jesteś? Ślązak mały" - bezpłatny
program edukacyjny z okazji 100-lecia powstań
śląskich w podziemnych wyrobiskach Sztolni
Królowa Luiza w Zabrzu

"Chorzowski Brass Band" po Ślonsku rajzuje
i w kożdym mieście koncertuje

MBO-0093/P5/20

Noc Perseidów pod Kopcem Wyzwolenia
w Piekarach Śląskich.

MBO-0108/P5/20

„Geo sprawności i masa radości” - edukacyjny
plac zabaw o tematyce geologicznej na terenie
Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu

Skrócony opis zadania
międzynarodowej. Będą to osoby wielkiego formatu (tzw. gwiazdy – aktorzy, artyści) jak
i osoby mniej znane, pracujące u podstaw. Poszczególnym spotkaniom towarzyszyć będą
występy (np. mini koncert, monodram, stand-up) lub prezentacje przygotowane przez
zaproszonych gości.
Celem zadania jest rozpowszechnianie kultury śląskiej wśród mieszkańców regionu oraz jej
stymulowania do tworzenia nowych form. Cel realizowany będzie poprzez organizację
spotkań o tematyce kultury śląskiej a w szczególności strojów regionalnych. Podczas
zaplanowanych warsztatów uczestnicy dowiedzą się o tradycjach noszenia stroju oraz
poznają tajniki kroju i szycia strojów śląskich. Warsztaty będą źródłem inspiracji dla
uczestników do tworzenia współczesnej mody wykorzystując dawną symbolikę śląską.
Zadanie skierowane jest dla mieszkańców podregionu od 12 roku życia. W realizację działań
zostaną włączone placówki oświaty i kultury lokalnej. Finałem projektu będzie
organizowany przez realizujących zadanie Festiwal "Folk-Lift", podczas którego
zaprezentujemy wpływy śląskiej kultury na dziedziny mody, muzyki i kuchni.
Zadanie zakłada przeprowadzenie lekcji edukacyjnych w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu
nawiązujących tematyką do 100-lecia powstań śląskich. Lekcje łączą tematyczne zwiedzanie
nagrodzonych niedawno europejską nagrodą dziedzictwa kulturowego podziemnych
wyrobisk Sztolni z narracją spełniającą wymogi podstawy programowej historii i/lub
edukacji regionalnej. Na zakończenie uczestnicy dostaną pamiątkowe przypinki. Wszystko
odbędzie się pod opieką wykwalifikowanych przewodników. Poziom lekcji dostosowany
będzie do grupy wiekowej tak, aby skorzystać mogli zarówno przedszkolacy, jak i uczniowie
szkół podstawowych. W lekcjach będzie mogło wziąć udział 3000 dzieci i młodzieży wraz
z nauczycielami z każdego z miast podregionu, przez cały rok 2021, po uprzedniej
rezerwacji. Dodatkowo, w okresie wiosenno-letnim, grupy będą mogły skorzystać
z infrastruktury edukacyjnego Parku 12C.
Celem projektu jest krzewienie i popularyzacja muzyki stanowiącej połączenie śląskiej
tradycji i nowoczesnego brassbandowego i rozrywkowego brzmienia. Projekt składa się
z 2 powiązanych ze sobą części: 1. Koncertów zespołu "Chorzowski Brass Band" w każdym
mieście podregionu, 2. Wydanie płyty studyjnej przeznaczonej do darmowej dystrybucji
m.in. wśród uczestników koncertów.
Projekt zakłada organizację wydarzenia o charakterze edukacyjno-kulturalnym na terenie
Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich w dniu 12 sierpnia 2021 r., tj. w czasie maksimum
roju perseidów. Wydarzenie będzie łączyło elementy nauki, kultury i zabawy.
Noc Perseidów to nie tylko obserwacja nieba, ale również mobilne planetarium, występy
artystyczne, możliwość obserwacji nieba przez teleskopy, strefa i atrakcje dla dzieci, strefa
gastronomii i relaksu, muzyka.
Zadanie obejmuje realizację instalacji dla dzieci tzw. geologicznego placu zabaw na terenie
Parku 12C w Zabrzu. Będzie to interaktywna instalacja edukacyjna dostępna dla wszystkich
odwiedzających (Park 12C ma charakter otwarty). Ta nowa infrastruktura edukacyjna

Szacunkowy
koszt zadania

105 470 zł

90 000 zł

60 000 zł

65 000 z

92 897 zł

LP.

75.

76.

77.

Kod zadania

MBO-0110/P5/20

MBO-0116/P5/20

MBO-0120/P5/20

Tytuł zadania

In-nY Weekend - KULTURA NA WARSZTACIE

Wybiegaj sobie kulturę!

Ogród Społeczności Parkowej

Skrócony opis zadania
pozwoli najmłodszym na świetną zabawę połączoną ze zdobywaniem wiedzy o dziedzictwie
naturalnym, w tym węglu kamiennym, nawiązując tym samym do lokalizacja na terenie
Sztolni Królowa Luiza - największego w Europie kompleksu turystyczno-edukacyjnokulturalnego poświęconego węglowi kamiennemu. Geologiczny plac zabaw dostępny będzie
dla mieszkańców Zabrza i wszystkich odwiedzających spoza niego. Inwestycja pozwoli na
ciekawe oraz obfitujące w nowe wiadomości spędzenie czasu w gronie rodziny czy
znajomych. Będzie także świetnym narzędziem do zdobycia wiedzy o bogactwach
mineralnych wszystkim grupom szkolnym odwiedzającym Zabrze.
Zadanie "In-nY Weekend - KULTURA NA WARSZTACIE" będzie polegało na organizacji
weekendowych warsztatów, spotkań dla różnych grup wiekowych. Aktywny koniec
tygodnia to czas na realizowanie swoich pasji, zainteresowań i poznawanie nowych rzeczy,
w związku z tym mieszkańcy powinni mieć dostęp do różnego rodzaju rozrywek
i aktywności. Stały pośpiech i problemy dnia codziennego często nie pozwalają na tego typu
aktywność. Pojedynczy udział w propozycji jest okazją do poznania, zobaczenia i być może
zainteresowania się tym co dla człowieka jest ważne. Oferta zajęć będzie zróżnicowana,
dostosowana do wieku i potrzeb odbiorców. Zauważam, że jest potrzeba zorganizowania
aktywności dla osób w różnym wieku. Część propozycji połączy pokolenia, co będzie
sprzyjało utrwaleniu i pogłębieniu więzi rodzinnych, sąsiedzkich i społecznych. Zadanie
będzie realizowane na terenie 4 miast.
Wybiegaj sobie kulturę !!!, to projekt edukacyjno-sportowy . Ma za zadanie promowanie
czytelnictwa w sposób niekonwencjonalny, wykorzystując modę na bieganie, łącząc kulturę
z kulturą fizyczną. Proponujemy organizację biegu przełajowego / zawodów Nordic Walking
na dystansie około 5 km oraz zawodów sportowych dla najmłodszych zlokalizowanych na
bieżni (terenie) MOSiR Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich. W trakcie zmagań sportowych
odbywałaby się promocja czytelnictwa poprzez spotkania z autorami związanymi ze
światem sportu i promocji zdrowego żywienia. Oprócz tego, pakiet startowy uczestników
obok koszulki/komina sportowego itp gadżetów promujących ww. idee, zawierałby także
zestaw książek dla całej rodziny. Uzupełnieniem wydarzenia byłaby wystawa fotografii
sportowej zlokalizowana w galerii Siemianowickiej Biblioteki, zdrowy catering oraz koncert
plenerowy na zakończenie zawodów.
„Parkowy Ogród Społeczny” w Parku Śląskim, to kameralna przestrzeń, gdzie każdy z nas
znajdzie chwilę wytchnienia, będzie mógł stworzyć swój ogród, w którym można prowadzić
lekcje ekologiczne, działania proekologiczne, jak i spotkania integracyjne przy wspólnych
akcjach ogrodniczych. Każdy będzie mógł doglądać, jak rośnie marchewka, schrupać pyszną
kalarepę. Jedną z głównych funkcji ogrodu jest szeroko rozumiana edukacja, uprawa roślin
jako "żywe laboratorium", wyciszenie i regeneracja mocą natury - terapia ogrodnicza,
zajęciowa, sensoryczna, aktywizacja społeczna, no i oczywiście to miejsce, które będzie
zaspakajało potrzebę kontaktu z naturą. Poprzez stworzenie małej architektury parkowej
przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz dzieci tworzymy unikalne

Szacunkowy
koszt zadania

146 930 zł

120 000 zł

480 995 zł

LP.

78.

79.

80.

81.

82.

Kod zadania

MBO-0127/P5/20

MBO-0139/P5/20

MBO-0002/P6/20

MBO-0021/P6/20

MBO-0112/P6/20

Tytuł zadania

Rozwój sportów wodnych w podregionie nr 5

WIELOGŁOSOWA MUZYKA SAKRALNA NIEZGŁĘBIONE PIĘKNO

Bieg Orląt Lwowskich

Siatkarskie mistrzostwa powiatów
częstochowskiego, kłobuckiego,
myszkowskiego oraz miasta na prawach
powiatu Częstochowa

AKADEMIE PIŁKARSKIE POKOLEŃ GMIN
KRZEPICE, POPÓW, ŻARKI oraz CZĘSTOCHOWA
w dzielnicy "STARE MIASTO"

Skrócony opis zadania

Szacunkowy
koszt zadania

miejsce. POS to miejsce ciekawe, naturalne, estetyczne i bezpieczne, rozwijające
kreatywność i sprawność.
Celem projektu będzie organizowanie przedsięwzięcia związanego z działalnością w zakresie
kultury fizycznej i sportu tj. sportów wodnych (rozwój zainteresowania żeglarstwem
i kajakarstwem) w podregionie 5 (miasta Piekary Śląskie Chorzów, Ruda Śląska). Planowany
jest rozwój krzewienia kultury fizycznej, a także nawyków prospołecznych, prozdrowotnych,
efektów edukacyjnych i ekologicznych.

63 850 zł

Projekt zakłada wykonanie 2 koncertów w wykonaniu chóru Ex Animo Parafii NSPJ
w Świętochłowicach z towarzyszeniem solistów oraz kilku muzyków orkiestrowych.
W repertuarze koncertów znajdą się utwory muzyki sakralnej różnych epok w tym także
utwory znamienitych polskich kompozytorów. Zamierzenie wpisuje się w bogatą tradycję
śląskiej chóralistyki, którą chcemy poprzez projekt kultywować.

50 200 zł

W ramach projektu edukacyjno-animacyjnego "Bieg Orląt Lwowskich" odbędzie się bieg
9-latków na dystansie 1421 metrów. Te liczby mają odniesienie do konkretnych faktów
historycznych - w latach 1918-1919 w obronie Lwowa zgięło 1421 żołnierzy w wieku poniżej
18 lat, najmłodszy poległy miał 9 lat (Janek Kukawski). W wydarzeniu zakłada się udział 1500
uczniów ze szkół z Częstochowy i regionu częstochowskiego.
Zadanie polega na organizacji otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej
w 17 kategoriach z nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu służącego dalszemu szkoleniu.
17 kategorii to: minisiatkówka w dwójkach, trójkach i czwórkach, młodzicy, kadeci, juniorzy,
seniorzy, seniorzy 50+ - każda kategoria w 2 płciach oraz siatkówka na siedząco. Każda
kategoria rozegra swoje mistrzostwa w 1 dzień. Piłka siatkowa to bardzo popularny
w podregionie sport. Na koniec 2019 roku 17 klubów zrzeszonych było w Śląskim Związku
Piłki Siatkowej, szkoląc kilkaset dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu całego podregionu.
Funkcjonowało parę lig amatorskich o zasięgu powiatu lub ponad powiatowym. Przy
miejskich i gminnych ośrodkach sportu organizowane są liczne siatkarskie. Celem projektu
jest podniesienie umiejętności, sprawdzenie się ćwiczących w rywalizacji oraz zwiększenie
zainteresowania sportem.
Prowadzenie nowoczesnych metod treningowych piłki nożnej z wykorzystaniem
najnowszych technologii oraz doświadczeń zawodników grających w ligach seniorskich.
Zajęcia będą odbywały się co najmniej z częstotliwością 2 razy w tyg. od marca do grudnia
2021 r., będzie to w sumie 1200 godzin zajęć dla 230 uczestników .Treningi będą się
odbywać na boiskach do piłki nożnej 11 osobowej z udziałem trenera z uprawnieniami
UEFA oraz z asystującymi zawodnikami (2 osoby ) występującymi w rozgrywkach PZPN
w drużynach z gmin Krzepice, Popów, Żarki oraz z gminy miasto Częstochowa z dzielnicy
"Stare Miasto". Innowacyjny system treningów będzie się opierał na nowatorskiej
metodologii opartej na programie szkolenia Akademii Młodych Orłów z wykorzystaniem
nowoczesnego sprzętu treningowego.

53 500 zł

353 770 zł

400 430 zł

LP.

Kod zadania

Tytuł zadania

83.

MBO-0004/P7/20

Rozbudowa parkingu przy szpitalu
im. św. Barbary w Sosnowcu - etap II

84.

85.

86.

87.

MBO-0020/P7/20

MBO-0061/P7/20

MBO-0065/P7/20

MBO-0114/P7/20

Siatkarskie mistrzostwa powiatów
będzińskiego, zawierciańskiego oraz miast
na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza,
Jaworzno, Sosnowiec

Mobilne zaplecze sportów obronnych dla
celów treningowych i zawodniczych

Rewitalizacja zabytkowego pawilonu
na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu
w celu utworzenia Centrum Edukacji
Zdrowotnej

Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla
Rejonowego Pogotowia Ratunkowego
w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno)

Skrócony opis zadania
Zadanie ma dotyczyć rozbudowy i powiększenia parkingu przy Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu - etap II
Zadanie polega na organizacji otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej
w 17 kategoriach z nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu służącego dalszemu szkoleniu.
17 kategorii to: minisiatkówka w dwójkach, trójkach i czwórkach, młodzicy, kadeci, juniorzy,
seniorzy, seniorzy 50+ - każda kategoria w 2 płciach oraz siatkówka na siedząco. Każda
kategoria rozegra swoje mistrzostwa w 1 dzień. Piłka siatkowa to bardzo popularny w
podregionie sport. Na koniec 2019 roku 14 klubów zrzeszonych było w Śląskim Związku Piłki
Siatkowej, szkoląc kilkaset dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu całego podregionu.
Funkcjonowało parę lig amatorskich o zasięgu powiatu lub ponad powiatowym. Przy
miejskich i gminnych ośrodkach sportu organizowane są liczne siatkarskie. Celem projektu
jest podniesienie umiejętności, sprawdzenie się ćwiczących w rywalizacji oraz zwiększenie
zainteresowania sportem.
Zadanie zakłada możliwość rozwoju zaplecza treningowego i ćwiczebnego dla grup
paramilitarnych, ASG i paintballowych w postaci mobilnego zestawy sprzętowego,
logistycznego i technicznego, pozwalającego na rozwój tej sfery sportu XXI wieku. Od wielu
lat na terenie całej Polski jest obserwowany rozwój współzawodnictwa z wykorzystaniem
replik broni, namiastek e-sportu, współzawodnictwo w zakresie robotyki i dronów.
Wielbiciele tego rodzaju działań nie maja jednak swojego swojego zaplecza logistycznego,
co ma wpływ na na hamowanie rozwoju działań. Projekt ma na celu stworzenie zaplecza
technicznego i logistycznego, pozwalającego na organizację współzawodnictwa w różnych
miejscach województwa o różnych walorach krajobrazowych, różnych warunkach
terenowych, mogących ulegać modyfikacjom i urozmaiceniom torów. Pozwoli to na
urozmaicenie i podniesienie atrakcyjności współzawodnictwa.
Zadanie obejmuje kompleksową rewitalizację zabytkowego pawilonu - wybudowanego
w 1947 r. - na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji
Zdrowotnej. Aktualny stan budynku wymaga kapitalnego remontu i znalezienia dla niego
nowej funkcji użytkowej. Zakłada się przeprowadzenie prac budowlanych wewnątrz
i na zewnątrz budynku z zachowaniem jego dotychczasowej architektury. Ingerencji
wymaga również bezpośrednie otoczenie pawilonu. Należy wyrównać niewielki parking,
który stanie się w ten sposób tarasem otwierającym budynek na otaczającą zieleń. Prace
powinny zostać zrealizowane w formule projektuj i wykonaj umożliwiając tym samym ich
zakończenie do grudnia 2021 roku. W ramach zadania zostanie zakupione niezbędne
wyposażenie pomieszczeń tj. meble (stół , krzesła, szafy), rzutnik, telewizor, oświetlenie,
sprzęt socjalno-kuchenny.
Zadanie przewiduje zakup nowoczesnej karetki medycznej typu P wraz z wyposażeniem dla
Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja w Jaworznie). Karetka typu P jest
to pojazd podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, posiadający obsadę składającą
się z co najmniej dwóch ratowników lub pielęgniarek. Wyposażenie karetki P jest

Szacunkowy
koszt zadania
560 000 zł

353 770 zł

99 500 zł

405 000 zł

500 000 zł

LP.

88.

89.

90.

Kod zadania

MBO-0136/P7/20

MBO-0144/P7/20

MBO-0151/P7/20

Tytuł zadania

Seniorzy i młodzież - razem aktywni

AQUATERAPIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH.
AQUASPINNING.

Robotyka i programowanie - cykl warsztatów
z programowania i konstruowania robotów.

Skrócony opis zadania
przystosowane do sytuacji takich jak wypadki, urazy i zachorowania, gdzie nie wymaga się
udziału ambulansu typu S.
Celem zadania jest aktywizowanie międzypokoleniowe seniorów i młodzieży szkolnej do
podejmowania działań woluntarystycznych na rzecz lokalnych społeczności - minimum 500
osób. W ramach inicjatywy odbędą się szkolenia, doradztwo animacyjne, wyjazdy
studyjne, opracowanie publikacji promujących dobre praktyki. W ramach podsumowania
zawiązane grupy opracują i zrealizują działanie społeczne we własnym środowisku
lokalnym. Działanie to będzie polegało na promowaniu bezpieczeństwa wśród najmłodszych
i seniorów. Działania to będzie realizowane z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo w tym policja, straż pożarna, służby medyczne. W ramach działania
powstaną grupy inicjatywne łączące seniorów po jednej na obszarze: powiatu będzińskiego,
zawierciańskiego, Dąbrowie Górniczej Jaworznie i Sosnowcu. Działania realizowane będą
realizowane z lokalnymi NGO i JST.
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.
ROBOTYKA i PROGRAMOWANIE - cykl warsztatów z programowania i konstruowania
robotów. Zajęcia będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 21 lub Parku Naukowo Technologicznym na terenie Sosnowca w bliskim otoczeniu Jaworzna. Zajęcia będą
przeprowadzone przez firmy posiadające uprawnienia w tej dziedzinie. 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. Dzięki realizacji tego zadania dzieci
otrzymają wsparcie w rozwoju kluczowych kompetencji oraz zdobędą nowe umiejętności.
Zajęcia 1 raz w tyg./max 2 godz.: przedszkolaki (5-6 lat) oraz klasy 1-3, 4-6, 7-8 szkoły
podstawowej. Liczebność grup: min 8 - max. 12 osób. Termin od kwietnia do czerwca oraz
od września do grudnia 2021 r. przez okres max. 25 tygodni.

Szacunkowy
koszt zadania

190 000 zł

480 000 zł

59 000

