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OSTATECZNA LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA W IV EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO 

Lp. Kod Tytuł Skrócony opis Szacunkowy 
koszt zadania 

1. MBO-0006/W/22  Otocjony wielkouche na swoim v2.0 – nowy dom dla 
afrykańskich zwierzaków w Śląskim Zoo. 

Budowa nowego domu dla otocjonów wielkouchych w Śląskim Zoo obejmować będzie 
nowy, przeszklony budynek hodowlany. Obiekt zwiększy dobrostan zwierząt oraz 
atrakcyjność ekspozycji dla zwiedzających. Te ciekawe zwierzęta objęte są Europejskim 
Programem Hodowlanym (EEP), w którym Śląski Ogród Zoologiczny aktywnie 
uczestniczy. Obecnie w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym przebywa para otocjonów, która 
w 2020 roku doczekała się 4-ech młodych. 

1 225 258,00 

2. MBO-0012/W/22 EKO-URAZÓWKA, czyli ekologiczny park i 
bezpieczny wyjazd z terenu Samodzielnego 
Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii 
Urazowej w Piekarach Śląskich 

Projekt zakłada rewitalizację parku szpitalnego i tym samym stworzenie odpowiednich 
warunków do rekonwalescencji pacjentów poprzez kontakt z naturą. Park mógłby stać się 
atrakcyjnym miejscem wyciszenia i odpoczynku. Zadanie ma również na celu 
usprawnienie szlaku komunikacyjnego poprzez stworzenie alternatywnej drogi 
wyjazdowej od strony ul. Powstańców Warszawskich. Utworzenie alternatywnej bramy 
wyjazdowej pozwoliłoby na udrożnienie wyjazdu, co bezpośrednio przekłada się na 
poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie emisji spalin podczas oczekiwania na wyjazd.  
Beneficjentami usprawnień oprócz pacjentów, będą również ich opiekunowie i osoby 
odwiedzające oraz pracownicy, dostawcy i interesanci. W trosce o dobro pacjentów 
należy obok zaplecza medycznego, skupić się również na infrastrukturze, która ma 
ogromny wpływ na komfort pacjentów i personelu medycznego. 

695 000,00 

3. MBO-0017/W/22 Ekologiczny ogród sensoryczny na terenie szpitala 
dziecięcego WCP "Kubalonka" w Istebnej. 

Celem będzie utworzenie ekologicznego ogrodu sensorycznego wraz z małą architekturą  
na terenie Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej.  Ogród zostanie 
stworzony przy użyciu  rodzimych nasadzeń   tak dobranych, by pobudzać wszystkie 
zmysły poprzez kontakt ze środowiskiem  będącym bogatym i zrównoważonym źródłem 
doznań zmysłowych. Uzupełnieniem będą nawierzchnie mineralno-żywiczne oraz mała 
architektura. Charakterystyka i składowe ogrodu mają zachęcić do spędzania czasu na 
łonie natury. Kontakt z naturą  wpływa na zwiększenie sił witalnych, energię, a także na 
poprawę  ludzkiej odporności. Bardzo brakuje takiego miejsca na terenie szpitala. Ogród 
zostanie pięknie zaaranżowany w sposób ekologiczny dzięki wykorzystaniu naturalnych 
materiałów. Realizacja podniesie także walory estetyczne w przestrzeni i umili pacjentom, 
mieszkańcom oraz pracownikom  czas tutaj spędzany. 

300 000,00 

4. MBO-0019/W/22 Zielony zakątek „Pod Wieżą”- rewitalizacja 
zabytkowego Parku na terenie SP ZOZ 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Rybniku 

Zadanie polega na odtworzeniu alei parkowych Parku „Pod Wieżą”, które zostaną 
wykonane w technologii HanseGrand. Wzdłuż alejek zaplanowano małą architekturę.       
W celu umożliwienia aktywnego wypoczynku w parku powstanie siłownia ,,pod chmurką" 
oraz stojaki na rowery. Park stanowi kompleks, którego powstanie datuje się na rok 1863, 
a jego charakterystycznym elementem pozostaje Wieża Ciśnień. Można w nim 
zaobserwować rzadkie gatunki drzew i krzewów, niezbyt często występujące w naszym 
regionie. Rewitalizacja parku 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. 

622 300,00 

5. MBO-0020/W/22 Zakup platformowego pojazdu technicznego o 
napędzie elektrycznym. 

Zakup platformowego pojazdu technicznego o napędzie elektrycznym, dla potrzeb  Sekcji 
Technicznej WOLOiZOL (Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego 

85 000,00 
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i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego) w Gorzycach.  Zakup pozwoli na wyeliminowanie 
poruszania się pracowników Sekcji technicznej  po ośrodku pojazdami spalinowymi co 
znacznie wpłynie na polepszenie jakości powietrza na terenie ośrodka. 

6. MBO-0026/W/22  Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej 
ścieki z obiektów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu 
oraz jej podłączenie do istniejącej sieci miejskiej. 

Zadanie obejmuje uporządkowanie systemu odprowadzania ścieków sanitarnych 
(bytowych) wygenerowanych w Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu. Zostanie 
zaprojektowana i wybudowana kanalizacja sanitarna zbierająca ścieki bytowe z obiektów 
Szpitala, umożliwiająca ich odprowadzenie do sieci kanalizacji miejskiej biegnącej w ulicy 
Oleśnickiego. Po wykonaniu podłączenia do sieci rozebrany zostanie budynek starej 
oczyszczalni. Łącznie zabudowanych zostanie 92 m rur kanalizacyjnych, 2 studnie 
kanalizacyjne, 2 przepompownie oraz system dezynfekcji (UV). Opisane prace 
budowlane zostaną wykonane zgodnie z posiadanymi Warunkami technicznymi 
wykonania przyłącza kanalizacyjnego wydanymi przez Zakład Usług Wodnych i 
Kanalizacyjnych w Siewierzu. Prace budowlane będą zakończone w 2023r. 

363 500,00 

7. MBO-0029/W/22 Eko malowanie- pomalowanie farbami ekologicznymi 
elewacji budynku i ścian korytarzy Wojewódzkiego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i 
Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie. 

Zadanie polega na  pomalowaniu  farbami ekologicznymi elewacji budynku oraz ścian 
korytarzy, na 5 kondygnacjach Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, 
Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie. Ekologiczna jest nie tylko żywność czy 
kosmetyki, ale także materiały budowlane – m.in. farby do malowania elewacji i ścian. 
Farba i jej właściwości mają wpływ nie tylko na wygląd i estetykę wnętrza, ale także na 
nasze samopoczucie i zdrowie. Rodzaj materiałów, które są stosowane przy modernizacji 
Przychodni dla dzieci i młodzieży ma szczególne znaczenie. W poradni alergologicznej 
udzielanych jest rocznie ok. 8 000 świadczeń zdrowotnych pacjentom z całego 
województwa śląskiego. Obserwujemy coraz większą ilość dzieci zgłaszających się z 
problemami alergologicznymi. Należy zastosować zatem farby zdrowe dla pacjentów i 
przyjazne dla środowiska. 

649 052,00 

8. MBO-0030/W/22 Rewitalizacja Parku przy Szpitalu Specjalistycznym w 
Zabrzu Sp. z o.o. i stworzenie Ogrodu Ekologicznego 
dla pacjentów, studentów oraz mieszkańców 
województwa śląskiego "Ogród Cesarzowej Augusty 
Wiktorii" 

Ogród Ekologiczny przy Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z.o.o. przeznaczony 
będzie dla pacjentów, studentów i mieszkańców województwa śląskiego. Rewitalizacja 
dotyczyć będzie terenów, które w przeszłości pełniły funkcję parku ufundowanego przez 
cesarzową Augustę Wiktorię. Ma to być miejsce przyjazne mieszkańcom województwa, 
ale także takie, które pokazuje innowacyjne rozwiązania ekologiczne i uczy zachowań 
proekologicznych. Ma także służyć pacjentom w procesie leczenia, studentom do 
nabywania praktycznej wiedzy m.in. w zakresie alergologii, a mieszkańcom jako miejsce 
wypoczynku i kontaktu z naturą poprzez realizację cyklu działań profilaktyczno - 
ekologicznych. 

1 200 000,00 

9. MBO-0034/W/22 Zielone Światło w Zabytkowym Parku Centrum 
Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 

Przedmiotem zadania jest wymiana w Zabytkowym Parku CPiT istniejącego oświetlenia 
na nowoczesne LED  tzw. „Zielone Światło w Parku”. Zabytkowy Park  CPiT to znane 
miejsce  na terenie gminy, to nie tylko obszar otaczający zespół pawilonów szpitalnych, 
ale również miejsce gdzie spacerują pacjenci, turyści, osoby odwiedzające pacjentów, 
mieszkańcy całego województwa. Parki i ogrody to miejsca, w których odpoczywamy, 
spotykamy się towarzysko, uprawiamy sporty. Park w Bystrej to dzika natura, ale 
pielęgnowana i wyestetyzowana  przez człowieka. Dzięki zastosowaniu w Parku  
oświetlenia LED, iluminacji można będzie uzyskać nie tylko wspaniałe odczucia zmysłów, 
ale też możliwe się stanie podkreślenie walorów natury, zadbanie o bezpieczeństwo 
osób, które mogą w bezpiecznych miejscach bawić się dzieci, a dorośli mogą odpocząć 
przy tężni solankowej, fontannie, oczku wodnym, ogrodzie miodowym. 

648 776,00 
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10. MBO-0037/W/22 Budowa wielofunkcyjnego , ekologicznego boiska 
sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej 

Budowa wielofunkcyjnego , ekologicznego  boiska sportowego  dla Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej obejmuje wykonanie nawierzchni 
polipropylenowej  (20mx40m), zamontowanie wyposażenia do gry w siatkówkę, piłkę 
ręczną, koszykówkę, zamontowanie niezbędnego ogrodzenia.  Boisko będzie 
wyposażone w systemy umożliwiające jego ekologiczną, neutralną dla środowiska  
eksploatację to jest oświetlenie wyposażone w zasilanie z paneli fotowoltaicznych, 
zbiornik na wodę deszczową z odpowiednią instalację, nasadzenia drzew 
pochłaniających zwiększone ilości dwutlenku węgla. Łączna powierzchnia boiska to 924 
m2 (22mx42m). 

879 328,00 

11. MBO-0043/W/22 Instalacja energooszczędnego oświetlenia LED na 
obszarze parkingu i ogrodu na terenie 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. 
Św. Barbary w Sosnowcu 

Celem zadania jest zabudowa lamp fotowoltaicznych typu parkowego i hybrydowego       
w obrębie terenów zielonych i parkingu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5     
w Sosnowcu im. Św. Barbary. Zadanie przeznaczone jest dla poprawy widoczności          
w nocy i poprawy komfortu bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu przebywających na 
terenie Szpitala. 

990 000,00 

12. MBO-0051/W/22 W harmonii z naturą tworzymy razem najpiękniejszą 
EKO ścieżkę Beskidów 

Zadanie polegało na stworzeniu na ścieżce turystycznej Trzech Harnasi, trzech punktów 
harmonii z naturą: zdrowie, estetyka ,ekologia. A konkretnie instalacje które pozwolą 
turyście w pełni i wszystkimi zmysłami korzystać z uroków turystyki górskiej. Pierwsze to 
instalacja na ścieżce w  miejscach odpoczynkowych mini tężni i drugie to montaż  lunet   
w miejscach widokowych, trzecie 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. To wszystko by 
stworzyć Rajd "Na Nogi Na Zdrowie" ścieżką Trzech Harnasi, impreza turystyczna, 
sportowa która jest skierowana szczególnie dla mieszkańców woj. Śląskiego oraz 
województw ościennych i przygranicznych. 

50 000,00 

13. MBO-0054/W/22 BLANK ZIELONY PLAC - Całkiem Zielone Podwórko 
to widowisko multimedialne, które dzięki światłu i 
dźwiękowi zachwyci widza pięknem przyrody 
Województwa Śląskiego. Podwórko powstanie na 
zapleczu Kościoła Zbawiciela w Tarnowskich Górach 
przy Rynku. 

W sercu Białego Śląską pokażemy piękno śląskiej przyrody w widowisku multimedialnym. 
Na podwórcu mieszczącym się za Kościołem Zbawiciela, w sercu Tarnowskich Gór, 
chcemy zachwycić widza urodą natury z terenu całego Województwa Śląskiego. Śląskie 
parki, lasy i podziemia kryją klejnoty. Każdy śląski powiat, miasto, miasteczko ma swoje 
zielone enklawy, które przyciągają spragnionych relaksu mieszkańców i przyjezdnych. 
Chcemy zaprezentować: Park w Świerklańcu, Park Śląski w Katowicach, Park Róż w 
Chorzowie, Park Kachla w Bytomiu, ale też wspaniałe Lasy Pszczyńskie i Lublinieckie, 
Las Dioblina w Piekarach Śląskich, Pojezierze Palowickie. BLANK ZIELONY PLAC  ma 
pokazać, że troska o świat to dbałość o dobrostan każdego z nas, o rodzinę, o przyszłość 
Ziemi. Na Placu chcemy pokazywać widowisko multimedialne, które dzięki światłu i 
dźwiękowi odmaluje to czym Województwo Śląskie może zachwycić. 

50 000,00 

14. MBO-0069/W/22  Zagospodarowanie parku na terenie zabytkowego 
kompleksu budynków Szpitala Specjalistycznego w 
Chorzowie 

Zadanie polega na urządzeniu zieleni wraz z budową małej infrastruktury na terenie parku 
okalającego Szpital Specjalistyczny w tym jego część zabytkową. Obejmuje przegląd 
obecnego drzewostanu wraz z działaniami pielęgnacyjnymi, nowe nasadzenia (spore 
ubytki w drzewostanie spowodowane przejściem silnego wiatru, który powalił ok. 25 
drzew). Stworzona zostanie strefa przyjazna człowiekowi w postaci budowy alejek, 
posadowienia ławek, ustawieniu koszy na śmieci (z funkcją segregacji odpadów). W 
związku z występowaniem na terenie parku Szpitala wielu gatunków zwierząt (ssaków: 
zające, jeże, wiewiórki oraz ptaków: dzikie kaczki, grzywacze, kosy, sierpówki, sikory), 
ustawione zostaną: poidła dla tych zwierząt (m.in. mała fontanna), karmniki, budki lęgowe 

350 000,00 
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dla ptaków, owadów i ssaków. Wykonanie zostanie energooszczędne oświetlenie 
przyjazne ludziom i zwierzętom. 

15. MBO-0072/W/22 Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 
dotyczących techniki jazdy (przewidywanie i 
podstawowe umiejętności jazdy defensywnej i 
ecodrivingu), przysposobienie do jazdy pojazdami 
elektrycznymi dla mieszkańców województwa 
śląskiego w wieku 11-65 lat. 

Celem zadania jest przeszkolenie oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 
dotyczących techniki jazdy oraz przysposobienia do jazdy pojazdami elektrycznymi dla 
600 osób w wieku 18-65 lat z terenu województwa śląskiego posiadających prawo jazdy 
kat. B oraz dzieci i młodzieży powyżej 10-go roku życia do bezpiecznego poruszania się 
hulajnogami elektrycznymi (600 osób) uczestniczących w szkoleniu na kartę rowerową 
lub prawo jazdy kat. AM. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu warsztatów 
teoretycznych, których efektem końcowym będzie odbycie próbnego egzaminu 
teoretycznego oraz praktycznych zajęć w Oddziałach Terenowych realizowanych na 
pojazdach WORD Katowice. Zajęcia obejmują zapoznanie się z  funkcjonowaniem 
ośrodka egzaminowania oraz przeprowadzenie warsztatów praktycznych w trakcie, 
których uczestnicy nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się po 
drogach. 

355 720,00 

16. MBO-0073/W/22 Zakup samochodu elektrycznego do przewozu 
pacjentów wraz z utworzeniem miejsc ładowania w 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w 
Bytomiu. 

Zakup samochodu elektrycznego do przewozu pacjentów wraz z systemem ładowania 
opartym o instalację fotowoltaiczną z magazynem energii oraz stacją szybkiego 
ładowania. Stacja ładowania dostępna będzie także dla klientów zewnętrznych. 

1 230 000,00 

17. MBO-0074/W/22 Tężnia Gwarków w Reptach Zadanie ma na celu promowanie walorów ekologicznych terenu Parku Repeckiego           
w Tarnowskich Górach. Przedmiotem wniosku jest zaprojektowanie i wykonanie tężni 
solankowej, która usytuowana będzie na terenie kompleksu parkowego położonego wokół 
Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty". Zadanie ma charakter ekologiczny, 
promujący naturalne metody lecznicze i rehabilitacyjne. Inhalacje solankowe wspomagają 
leczenie i działają profilaktycznie przy schorzeniach gardła, krtani i oskrzeli co jest bardzo 
istotne z punktu widzenia specjalistycznej profilaktyki zdrowotnej, związanej z chorobami 
układu oddechowego mieszkańców miasta i województwa śląskiego. Inwestycja będzie 
zrealizowana z wykorzystaniem ekologicznych materiałów, między innymi drewna              
i tarniny. Tężnia solankowa będzie ponadto znacząco wzbogacać ofertę rekreacyjną          
i wypoczynkową miasta Tarnowskie Góry. 

1 250 000,00 

18. MBO-0085/W/22 Piknik ekologiczny pn. „EKOLOGIA NA WESOŁO” z 
warsztatami ekologicznymi w Siemianowicach 
Śląskich 

Podczas pikniku dzieciaki skorzystają z jazdy na gokartach solarnych, w goglach VR 
posegregują odpady, pościągają się samochodami i robotami zasilanymi panelami 
fotowoltaicznymi. Na warsztatach ozdobią bawełnianą torebkę na zakupy, posadzą 
roślinkę i ozdobią doniczkę, wykonają ozdoby z ekowikliny, bransoletki, naszyjniki, 
ekotorebki na owoce i warzywa oraz ekologiczne środki czystości. Co zrobią zabiorą do 
domu. Na stanowiskach edukacyjnych poznają odnawialne źródła energii ze słońca, 
wody, wiatru, biomasy, powietrza na makiecie domu, wiatraka, zapory, młyna i elektrowni 
wodnej. Poznają zasady segregacji odpadów. Przekonają się, że warto dbać o planetę, 
środowisko, stosować zasady ekologii w codziennym życiu, racjonalnie zużywać prąd        
i wodę. A w strefie relaksu i wypoczynku, pograją w twister, ułożą puzzle oraz namalują 
plakat. Na fotofotelu wykonają pamiątkowe zdjęcia z pikniku. 

50 000,00 

19. MBO-0086/W/22 Rewitalizacja terenów zielonych Szpitala 
Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 

Zadanie będzie obejmować rewitalizację terenów zielonych Szpitala Specjalistycznego  
Nr 2 w Bytomiu, w celu przywrócenia walorów estetycznych oraz stworzenia miejsc 
sprzyjających pobytowi pacjentów. Odbiorcami zadania będą w głównej mierze pacjenci 
szpitala ( mieszkańcy całego województwa,ok 50 tyś pacjentów rocznie) ich rodziny oraz 
mieszkańcy aglomeracji górnośląskiej. 

180 000,00 
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W ramach zadania powstanie m.in.: ławki parkowe, kosze na śmieci, solarne oświetlenie, 
drewniany plac zabaw z powierzchnią ekologiczną i monitoringiem, przestrzeń zielona 
oraz ekologiczne tablice informacyjne. Zadanie ma charakter ekologiczny, wpływa na 
poprawę środowiska naturalnego i jest skierowanie dla pacjentów o odwiedzających. 

20. MBO-0091/W/22  Meleksem przez Śląskie - rozwój ekoturystyki w 
regionie 

Pojazdy elektryczne typu meleks to niesamowicie przyjazny środowisku środek 
transportu. W ramach wniosku planuje się zakupić jeden pojazd, który będzie 
wykorzystywany przez samorządy, organizacje oraz stowarzyszenia do transportu osób, 
które nie są w stanie o własnych siłach dotrzeć na ważne dla nich wydarzenia kulturalne. 

85 041,00 

21. MBO-0094/W/22 EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii! 
Budowa ekologicznego parkingu wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą. 

Zadanie obejmować będzie budowę ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie Katowickiego Centrum Onkologii. W ramach zadania 
wykonanych zostanie do 71 miejsc parkingowych. Zadanie obejmować będzie m.in.: 
wykonanie miejsc parkingowych, remont istniejącej nawierzchni (plac, drogi dojazdowe), 
wykonanie ogrodzenia, trawnik wraz z nasadzeniami, zewnętrzną instalację kanalizacji 
deszczowej, instalację elektryczną oświetlenia (LED), instalację teletechniczną, kablową, 
system parkingowy. Odbiorcami zadania będą w głównej mierze pacjenci Szpitala 
(mieszkańcy całego województwa), ich rodziny, pracownicy Szpitala. EKO PARKING na 
terenie Szpitala podniesie dostępność do usług medycznych oraz wpłynie na komfort 
pacjentów Katowickiego Centrum Onkologii. Realizacja zadania przywróci terenowi 
walory estetyczne oraz stworzy miejsce sprzyjające pobytowi pacjentów. 

1 247 000,00 

22. MBO-0109/W/22  Eko-Przedszkolak Zadanie zakłada prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ekologii i ochrony 
środowiska skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3 
szkoły podstawowej). Zadanie obejmować będzie przygotowanie materiałów 
edukacyjnych dla dzieci, realizacje zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz przeprowadzenie 
konkursu ekologicznego skierowanego dla dzieci oraz rodziców. Wszystkie te działania 
mają pomóc w zwiększeniu świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców 
województwa śląskiego. 

50 000,00 

23. MBO-0118/W/22 Tężnia solankowa i stacja rowerowa w Krupskim 
Młynie. 

Budowa tężni solankowej, stacji obsługi rowerów i ładowania rowerów elektrycznych wraz 
z fermą fotowoltaiczną na nieużytkowanej obecnie części działki będącej w przeszłości 
zapleczem  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie - jednostki 
Samorządu Województwa Śląskiego. Rewitalizacja terenu : wyburzenie nieużytkowanego 
budynku garażowo-gospodarczego, likwidacja pozostałości po nieczynnym boisku 
betonowym, remont wewnętrznej drogi dojazdowej oraz ogrodzenia od strony północnej    
i wschodniej. Rekultywacja terenu: nawiezienie ziemi rodnej, zasianie łąki kwietnej, 
zamontowanie wieży z budkami lęgowymi dla Jeżyków. Wpisanie się w założenia 
regionalnej polityki rowerowej województwa śląskiego w ujęciu korytarzowym oraz            
w "Program Rozwoju Tras Rowerowych Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2030"         
z wykorzystaniem połączenia z centrum przesiadkowym w Tarnowskich Górach                 
i Miasteczku Śl. 

1 250 000,00 

24. MBO-0013/P1/22 Budowa miejsc postojowych z miejscami dla osób 
niepełnosprawnych na terenie szpitala dziecięcego 
WCP "Kubalonka" w Istebnej 

Budowa miejsc postojowych z miejscami dla osób niepełnosprawnych,  będzie służyła 
pacjentom, pracownikom szpitala i szkoły działającej na terenie ośrodka, a także 
mieszkańcom Województwa Śląskiego, którzy przyjeżdżają zrobić sobie diagnostyczne 
badania radiologiczne (RTG).  W trosce o dobro pacjenta należy skupiać się nie tylko na 
zapleczu medycznym, ale także na sferze infrastrukturalnej, która ma ogromny wpływ na 
komfort pacjenta jak i personelu medycznego świadczącego usługi w Szpitalu. Zakres 
prac obejmować będzie prace budowlane, m.in. wykop koryta, wykonanie obrzeża 

200 000,00 
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granitowego wraz z palisadą, położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
oraz kostki granitowej. Dodatkowo zamontowane zostaną kosze na śmieci i wykonamy 
nasadzenia. Realizacja w/w zadania zapewni bezpieczeństwo, komfort i estetyczny 
wygląd całego podwórka, będzie ona stanowiła część wizytówki Szpitala. 

25. MBO-0014/P1/22 "Łączy nas Bucze" - zakup samochodu do przewozu 
małych pacjentów Ośrodka Leczniczo-
Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich sp. z 
o.o. 

Przedmiotem zadania jest  zakup samochodu służącego do przewozu małych pacjentów 
Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich sp. z o.o., będącym 
jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego. Realizacja tego zadania 
zwiększy w znacznym zakresie jakość i dostępność usług zdrowotnych dla małych 
pacjentów Ośrodka, którzy będą przebywać na turnusie leczniczo-rehabilitacyjnym            
i zgodnie z zaleceniem lekarskim będą kierowani do pobliskich podmiotów leczniczych na 
zabiegi hydroterapeutyczne. Wsparcie tego działania nie tylko poszerza zakres 
świadczeń zdrowotnych Ośrodka, ale stanowi także ważne dopełnienie prospołecznej 
oferty kierowanej do pacjentów. Pojazd będzie mógł przewozić 8 pacjentów, w tym 
możliwy będzie przejazd osoby niepełnosprawnej (ze względu na przestrzeń bagażową 
do transportu wózka inwalidzkiego). 

234 000,00 

26. MBO-0021/P1/22  Wakacyjna Akademia Sportu Nasz pomysł polega na zorganizowaniu Wakacyjnej Akademii Sportu dla dzieci                  
i młodzieży z powiatów cieszyńskiego i żywieckiego. W ramach WAS zorganizowane 
zostaną wakacyjne zajęcia sportowe. Przewidujemy zorganizowanie zajęć sportowych 
ogólnorozwojowych 3 razy w tygodniu po 1 do 1,5 godziny oraz posiłek w zależności od 
wieku uczestników, łącznie dla 6 grup wiekowych w okresie wakacji tj. w miesiącach lipiec 
i sierpień 2023 r. Daje to łącznie minimalnie 18 zajęć tyg. we wszystkich grupach 
wiekowych. W ramach WAS przeprowadzone będą również dwa turnieje sportowe,          
w których wezmą udział dzieci i młodzież z powiatów cieszyńskiego i  żywieckiego.          
W turnieju uczestniczyć będą te same grupy dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach 
sportowych. Przewiduje się udział w zajęciach łącznie 90 dzieci i podobnie w turniejach. 
Każdorazowo po zajęciach dzieci otrzymają paczkę żywnościową. 

50 000,00 

27. MBO-0048/P1/22 Kiczora Beach czyli zbójnicka strefa relaksu Zadaniem projektu jest stworzenie nieopodal Zbójnickiej Ścieżki Trzech Harnasi strefy 
relaksu czyli górskiej plaży z leżakami parasolami, boiskiem do siatkówki plażowej , 
urządzeniami crossfitowymi , miejscem do ładowania rowerów elektrycznych. Całość 
oświetlona i napędzana energią fotowoltaiczną wszystko to przy potoku Czerne w 
Beskidzkiej miejscowości Sól Kiczora. Podsumowanie projektu to festyn z turniejem 
siatkówki plażowej na w/w terenie rekreacyjnym. 

50 000,00 

28. MBO-0067/P1/22 „Zwiększenie dostępności drogą do sprawności”- 
utworzenie nowych sal do rehabilitacji ambulatoryjnej 
w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym 
Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu 

Przedmiotem zadania jest realizacja projektu adaptacji pomieszczeń budynku „Jaś” 
znajdującego się na Oddziale dla Dorosłych Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-
Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu do prowadzenia 
rehabilitacji ambulatoryjnej. Zadanie będzie polegało na wydzieleniu trzech sal - tj. sali do 
kinezyterapii, sali do fizykoterapii i gabinetu masażu, a także utworzeniu pracowni 
pomiarowej. Pomieszczenia w budynku będą w pełni dostosowane do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. Sale będą wyposażone w klimatyzację. Realizacja zadania 
przyczyni się do zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych 
oraz bezpieczeństwa poprzez wydzielenie odrębnej strefy do zabiegów ambulatoryjnych. 
Ponadto, celem projektu jest doposażenie pomieszczeń w wysokospecjalistyczny sprzęt 
rehabilitacyjny, typu kabina UGUL wraz z osprzętem i stoły rehabilitacyjne. 

122 000,00 

29. MBO-0068/P1/22 Strefa sportu – budowa boiska multisportowego w 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu 

Zadanie obejmować będzie zaprojektowanie oraz budowę wielofunkcyjnego boiska 
zewnętrznego o nawierzchni modularnych płyt propylenowych spełniających wymogi dla 

374 900,00 
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tego typu obiektów. Boisko o wymiarach 40 x 20 m wraz ze strefą bezpieczeństwa 
szerokości 1 m odpowiada wymiarom boiska do piłki ręcznej i piłki nożnej halowej 
wyposażone będzie w bramki dla tych dyscypliny. W poprzek boiska umieszczone 
zostanie boisko do koszykówki oraz siatkówki o wymiarach 18 x 9 m, na których możliwa 
będzie gra w siatkówkę oraz koszykówkę po zamontowaniu słupków, siatki oraz koszy. 
Ponadto na boisku będzie można wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe, jeździć na 
rolkach, wrotkach, będzie możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne w tym na 
wózkach. Boisko będzie przystosowane do uprawiania sportów zimowych. Całość będzie 
ogrodzona piłkochwytami oddalonymi od linii boiska o około 1,5 m i wysokimi na 4-5m. 

30. MBO-0114/P1/22 Mobilne Centrum Edukacji i Bezpieczeństwa Mobilne Centrum Edukacji i Bezpieczeństwa to rozwiązanie pozwalające na prowadzenie 
działań edukacyjnych oraz akcji promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
Wyposażenie Centrum pozwoli modelować i wizualizować najróżniejsze sytuacje w ruchu 
drogowym popularyzując jednocześnie prawidłowe zachowania, zarówno w zakresie teorii 
jak i praktyki. Działanie to przełoży się na większą świadomość społeczną obejmującą 
problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

310 000,00 

31. MBO-0001/P2/22 Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do 
zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie 
Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny 
zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem 

Bezpośrednim celem zadania jest podniesienie jakości i dostępności do zabiegów 
diagnostyczno-zabiegowych histeroskopii w warunkach szpitalnych, jako kontynuacja 
rozpoznania i leczenia chorób nowotworowych mieszkańców Katowic, Tychów, Mysłowic, 
powiatów bieruńsko – lędzińskiego, pszczyńskiego oraz pozostałej części województwa 
śląskiego poprzez zakup nowoczesnego zestawu do histeroskopii wraz z 
oprzyrządowaniem. W skład zestawu do histeroskopii wchodzić będzie wieża 
histeroskopowa (lp. 1-14 koszty zadania), oprzyrządowanie (poz. 15-33 koszty zadania). 
W ramach zadania wykonana zostanie również integracja i konfiguracja z systemami 
PACS/RIS. Zapewnienie wysokiej jakości leczenia za pomocą zestawu do histeroskopii 
pozwoli zmniejszyć umieralność na raka trzonu macicy oraz raka szyjki macicy pacjentów 
Katowickiego Centrum Onkologii – mieszkańców województwa śląskiego. 

374 352,00 

32. MBO-0016/P2/22 Zakup i montaż placu zabaw dla szpitala dla dzieci 
STOKROTKA w Goczałkowicach - Zdroju 

W ramach powyższego projektu przewiduje się oczyszczenie i przygotowanie 
bezpiecznego podłoża, wyposażenie placu w nowoczesne estetyczne i atrakcyjne dla 
dzieci urządzenia. Plac zabaw zakładać będzie zakup i montaż urządzeń służących nie  
tylko zabawie ale również poprawie kondycji fizycznej u dzieci. Tym samym projekt 
przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, a także 
będzie miejscem, które urozmaici spędzanie wolnego czasu pacjentów przebywających 
na leczeniu w szpitalu. Celem projektu jest zakup i rozbudowa starego placu zabaw wraz 
z nadaniem mu nowej funkcji edukacyjnej, aby urozmaicić możliwość spędzania wolnego 
czasu. Ważne jest, aby najmłodszym stworzyć możliwość manipulowania przedmiotami, 
samodzielnego zauważania prawidłowości związanych z ich działaniem oraz 
podejmowania prób ich wyjaśniania. 

228 736,00 

33. MBO-0039/P2/22 "Zaloguj" dziecko do sportu! Bezpłatne zajęcia sportowe wraz z warsztatami z dietetykiem sportowym i psychologiem 
(pedagogiem) sportowym dla dzieci i młodzieży w Tychach oraz Bieruniu. "Zaloguj" 
dziecko do sportu!" to kompleksowe rozwiązanie upowszechniania kultury fizycznej dla 
dzieci i młodzieży, które ma posłużyć do zachęcenia ich do aktywności ruchowej oraz 
propagowanie zdrowego stylu życia. 

49 869,00 

34. MBO-0050/P2/22 Sportowe wakacje nad morzem dla dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych o niskim statusie materialnym. 

Zadanie będzie realizowanie dla mieszkańców Katowic oraz Mysłowic. Projekt jest  
skierowany przede wszystkim do osób o niższym statusie materialnym, który 
uniemożliwia wzięcie udziału w płatnych wyjazdach. W obozie będą mogły wziąć udział 

50 000,00 
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dzieci, młodzież oraz dorośli w wieku od 4 do 60 lat. Wyjazd integracyjny odbędzie się w 
Jastrzębiej Górze i planujemy go zorganizować w okresie wakacji tzn. od  24.06.2023 r. 
do 31.08.2023 r.  Czas trwania obozu wyniesie 10 dni. Zadanie jest przewidziane dla 
około 25 uczestników i będzie realizowane w 12-13 osobowych grupach pod okiem 
wykwalifikowanych opiekunów. Oferujemy pełne wyżywienie, tzn. śniadanie, obiad, 
podwieczorek oraz kolację, nocleg, transport oraz wycieczki i atrakcje. 

35. MBO-0052/P2/22 Sportowe półkolonie dla młodych adeptów sztuk 
walki - zabawa oraz integracja poprzez sport. 

Zajęcia w charakterze półkolonii będziemy organizować w Katowicach oraz Mysłowicach. 
Odbiorcami zadania będą dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Półkolonie planujemy prowadzić 
przez okres wakacji, tzn. od 1 lipca do 31 sierpnia. W Katowicach - cztery turnusy,            
w Mysłowicach - jeden turnus.  Każdy turnus będzie liczył około 10-18 osób. 
Przewidywana liczba uczestników zadania: 50 - 90 osób. W trakcie półkolonii będziemy 
prowadzić zajęcia sportowe karate, które wzbogacimy o gry i zabawy ruchowe, a także 
wycieczki do parków rozrywki. Podczas jednego dnia przewidziane są dwa posiłki - II 
śniadanie + obiad oraz nielimitowana ilość wody. Poza treningami karate wprowadzimy 
inne formy aktywności fizycznej, takie jak: basen, kręgle, trening koszykówki, mecz 
siatkówki, laserhouse, park trampolin, ścianka wspinaczkowa, wycieczki całodniowe poza 
miasto czy wybrany park rozrywki. 

50 000,00 

36. MBO-0053/P2/22 BrassBandowe Granie. Cykl koncertów w 
Katowicach, Tychach,Pszczynie i Mysłowicach 

Górnośląskie orkiestry są nieodłącznym elementem lokalnego krajobrazu kulturalnego. 
Niestety z upływem lat fenomen muzykowania orkiestr dętych stopniowo zanika na tym 
obszarze.  Projekt zakłada popularyzację tej formy muzycznej  poprzez cykl darmowych 
koncertów w Katowicach, Tychach, Pszczynie i Mysłowicach w wykonaniu orkiestry dętej 
lub brass bandu z wieloletnim doświadczeniem wraz z solistami. Celem projektu jest  
krzewienie i popularyzacja muzyki wywodzącej się ze śląskiej tradycji podanej w 
nowoczesnym, brassbandowym wydaniu, która może być atrakcyjna dla słuchacza w 
każdym wieku i o różnym guście muzycznym. Orkiestra powinna posiadać w swoim 
repertuarze standardy muzyki rozrywkowej, utwory jazzowe i swingowe, muzykę filmową, 
taneczną, a także bogaty wybór walców, polek oraz marszów. 

50 000,00 

37. MBO-0058/P2/22 Organizacja zajęć sportowych dla uczniów 
"Bezpieczna Przystań Sportowa" 

Główny cel projektu aktywizacja dzieci, młodzieży poprzez zajęcia sportowe. Podjęcie 
wspólnego wysiłku, aby w społeczności żyło się lepiej. Główny efekt: promocja zdrowia, 
przeciwdziałanie patologii w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej poprzez 
zorganizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Zadanie będzie 
zrealizowane w okresie od kwietnia do czerwca 2023 w obiektach: Hala Sportowa GOS 
Pawłowice, sala gimnastyczna ZSP Pawłowice. Zadanie będzie obsługiwało dwóch 
instruktorów sportu. Podczas realizacji zadania będą stosowane nowoczesne i atrakcyjne 
dla odbiorów metody treningowe. Odbiorcami zadania będą głównie dzieci i młodzież, 
chłopcy i dziewczęta. Promocja zadania odbędzie się poprzez stronę internetowa Urzędu 
Gminy Pawłowice, Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach. Zadanie umożliwi 
realizację pasji sportowych młodych ludzi i wspomoże integrację młodego pokolenia. 

20 704,00 

38. MBO-0066/P2/22 Zobaczyć, doświadczyć, zrozumieć - cykl zajęć dla 
dzieci i młodzieży oraz gra miejska 

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu popularyzujących naukę spotkań 
warsztatowych/pokazowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, mieszkańców 
miast Katowice, Tychy, powiat pszczyński. Podsumowaniem projektu będzie rodzinna gra 
miejska. Celem projektu jest zachęcenie dzieci do obserwacji przyrody i zainteresowanie 
ich przedmiotami ścisłymi. Uczestnicy warsztatów poznają ciekawostki ze świata nauki i 
techniki. Będą mogli przekonać się, że - z pozoru skomplikowane zagadnienia - można 
przedstawić w sposób prosty i przystępny. Spotkania obejmą zagadnienia związane z 

44 540,00 
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biologią, chemią, fizyką, techniką oraz informatyką. Zajęcia będą powiązane z 
promowaniem literatury popularnonaukowej z zakresu nauk matematyczno-
przyrodniczych, przeznaczonej dla młodych odbiorców. 

39. MBO-0082/P2/22 Wychowanie komunikacyjne dla uczniów szkół z 
powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego 
oraz miast na prawach powiatu: Katowice, 
Mysłowice, Tychy w zakresie zasad dotyczących 
ruchu drogowego oraz technik udzielania pierwszej 
pomocy. 

Cel zadania to zapoznanie dzieci i młodzieży powyżej 10-go roku życia z procedurami 
uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, zdobycie wiedzy w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Zadanie będzie 
przeznaczone dla uczniów szkół z powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz 
miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy. Zadanie będzie polegało na 
przeprowadzeniu warsztatów teoretycznych oraz praktycznych na symulatorach oraz 
fantomach, którego efektem końcowym będzie odbycie próbnego egzaminu 
teoretycznego w Oddziałach Terenowych WORD Katowice w Katowicach oraz Tychach. 
Podczas zajęć uczestnicy poznają funkcjonowanie ośrodka egzaminowania, odbędą 
próbny egzamin teoretyczny zaznajomią się z zasadami egzaminu praktycznego na kartę 
rowerową, kategorię AM prawa jazdy oraz wezmą udział w egzaminie z udzielania 
pierwszej pomocy. 

157 043,00 

40. MBO-0089/P2/22  Olimpiada sportowa 2023 - dzieci na start - lat 6-9 !!!! 
-projekt zajęć sportowych wraz z zakupem sprzętu 
sportowego dla dzieci i szkół oraz Olimpiad 
sportowych dla szkół z rejonu Miasta Mysłowice, 
Katowice i Imielina w wieku 6-9 lat. 

Olimpiada sportowa 2023 - dzieci na start !!!! -jest to projekt dla dzieci zajęć sportowych     
i rywalizacji sportowej w trakcie turniejów z powiatów Mysłowice, Katowice i Imielin           
w wieku 6-9 lat. 

50 000,00 

41. MBO-0098/P2/22  Olimpiada sportowa 2023 - dzieci na start lat 10-13 
!!!! -projekt zajęć sportowych wraz z zakupem 
sprzętu sportowego dla dzieci i szkół oraz Olimpiad 
sportowych dla szkół z rejonu Miasta Mysłowice, 
Katowice i Imielina w wieku 10-13 lat. 

Olimpiada sportowa 2023 - dzieci na start !!!! -jest to projekt dla dzieci zajęć sportowych     
i rywalizacji sportowej w trakcie turniejów z powiatów Mysłowice, Katowice i Imielin           
w wieku 10-13 lat. 

50 000,00 

42. MBO-0119/P2/22 Aktywni , zdrowi , bezpieczni- zajęcia samoobrony i 
sportów walki dla dzieci i młodzieży prowadzone 
przez trenerów sztuk i sportów walki w powiatach 
bieruńsko - lędzińskim , pszczyńskim oraz miastach 
na prawach powiatu Katowice, Mysłowice. Tychy 

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 16 treningów 60 min. raz w tygodniu w miesiącach 
kwiecień- listopad 2023. Zadanie skierowane dla dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat         
w grupie 15-20 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. 

50 000,00 

43. MBO-0124/P2/22 Wakacje na sportowo - turnieje koszykarskie oraz 
biegi 

Wakacje na sportowo to projekt aktywizujący młodzież do sportowego trybu życia. 
Wakacje to okres, kiedy część dzieci i młodzieży ma nadmiar wolnego czasu, który może 
spożytkować w ramach treningów i zajęć sportowych zamiast przesiadywać przed 
tabletem, telefonem czy komputerem. W ramach projektu przewidujemy organizację 
treningów koszykarskich, turniejów koszykówki 3x3 oraz biegów.  Dzięki organizacji 
biegów po katowickich lasach we współpracy z Nadleśnictwem Katowice ukazujemy 
także walory edukacyjno sportowe. Dzieci i młodzież, zamiast bezczynnie spędzać czas 
na ławkach pod blokiem, przychodzi w wolnych chwilach na wakacyjne treningi oraz na 

50 000,00 
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turnieje i biegi. Zaletą projektu jest wzmożenie aktywności sportowej i ruchowej wśród 
dzieci i młodzieży. W projekcie udział biorą także dorośli. 

44. MBO-0130/P2/22  Festiwal godki śląskiej Zadanie ma na celu przybliżenie kultury śląskiej oraz integrację mieszkańców gmin 
ościennych ( Tychy, Bieruń, Bojszowy, Kobiór) . W ramach festiwalu który będzie w 
całości prowadzony po śląsku ( czasami z tłumaczeniem na język polski) przewiduje się 
występ kabaretu w gwarze śląskiej oraz  2 zespołów regionalnych (lub śpiewających 
piosenki biesiadne)  z powiatów: bieruńsko -lędzińskiego, pszczyńskiego lub miasta 
Tychy. Ponadto zaproszone zostaną osoby które będą miały krótkie monologi- stand-upy. 
Całość poprowadzi konferansjer ( wodzirej) po śląsku wraz z przyśpiewkami  i konkursami  
dotyczącymi znajomości godki śląskiej, w celu zaktywizowania publiczności. 
Przewidywany też jest poczęstunek kołoczem śląskim . 

48 700,00 

45. MBO-0136/P2/22 Wakacje pełne sportu Nasz pomysł polega na realizacji projektu "Wakacje pełne sportu" dla dzieci i młodzieży    
z powiatów pszczyńskiego i bieruńsko-lędzińskiego. W ramach WPS zorganizowane 
zostaną wakacyjne zajęcia sportowe. Przewidujemy zorganizowanie 2 turnusów WPS.    
W każdym turnusie uczestniczyć będzie 30 dzieci. 

41 700,00 

46. MBO-0009/P3/22 "Bezpieczeństwo i poprawa komunikacji w 
Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego 
Pawelca w Wodzisławiu Śląskim" 

Celem zadania "Bezpieczeństwo i poprawa komunikacji w Wojewódzkim Szpitalu Chorób 
Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim" jest założenie monitoringu              
i wymiana centrali telefonicznej. Szpital zarządza terenami o powierzchni 9,7ha                
w większości zalesionymi. Zadanie pozwoli na monitorowanie obiektów szpitalnych i osób 
przebywających w ich obrębie. W szpitalu istotną rolę odgrywa telekomunikacja. Nowy 
system telekomunikacji wraz z nowoczesną centralą telefoniczną usprawni w znaczący 
sposób kontakt pomiędzy pacjentami, personelem oraz zewnętrznymi instytucjami 
współpracującymi ze Szpitalem. 

377 335,00 

47. MBO-0025/P3/22  "Bezpieczne miejsca dla rowerzystów w 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w 
Jastrzębiu-Zdroju" 

Wykonanie zadaszonej wiaty rowerowej dla min. 30 stanowisk rowerowych, 
zlokalizowanej na terenie szpitala (w patio), obok wejścia głównego do budynku wraz        
z podjazdem -pochylnią dla rowerów (również przystosowaną dla osób 
niepełnosprawnych). Z wiaty (patio) jest bezpośrednie wejście do holu głównego szpitala 
a także do windy. Przewiduje się również zagospodarowanie terenu obok wiaty, to jest 
montaż ławek, koszy na śmieci, i nasadzenia roślin. Celem zadania jest stworzenie 
personelowi szpitala, odwiedzającym a także pacjentom warunków do dojazdu rowerami 
do szpitala, bezpiecznego ich przechowywania na terenie szpitala a przez to do 
propagowania prozdrowotnego i ekologicznego stylu życia (rezygnację z dojazdu do 
szpitala samochodami). Wjazd- pochylnia umożliwi także osobom niepełnosprawnym  
(w tym na wózkach inwalidzkich) dojście do poradni specjalistycznych oraz oddziałów 
medycznych. 

182 080,00 

48. MBO-0027/P3/22  Rewitalizacja terenów zielonych wokół Szpitala 
Chorób Płuc w Orzeszu 

Rewitalizacja terenów zielonych należących do Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu zakłada 
stworzenie przyjaznego miejsca dla pacjentów wraz z ochroną istniejącej już zieleni, które 
będzie spełniało funkcję relaksacyjno-rehabilitacyjną. Stworzenie ogrodu relaksacyjno-
rehabilitacyjnego w którym pacjenci mogą zarówno wypocząć jak i skorzystać z mini 
siłowni pozwoli nam uzyskać poprawę efektywności leczenia oraz wspomoże ich szybszy 
powrót do zdrowia. W projekcie zaplanowano sprzęty do aktywności fizycznej, która 
poprawi sprawność i wydolność płuc oraz miejsce do  odpoczynku i relaksu wraz               
z nowymi ścieżkami w otoczeniu uspokajającej zieleni. Rewitalizując tereny zielone 
należące do Szpitala uzyskamy poprawę komfortu przebywania pacjentów podczas 

216 100,00 
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hospitalizacji, a dodatkowo wspomożemy tym proces leczenia i rehabilitacji poprzez 
odpowiednią aktywność fizyczną oraz odpoczynek wśród zieleni. 

49. MBO-0063/P3/22 Obchody wrześniowe 2023 Obchody wrześniowe to uroczystość odbywająca się przy Pomniku Pamięci Żołnierzy 
Września 1939r. w Gostyni w Gminie Wyry. Organizowana jest uroczysta msza św. 
polowa ku czci poległych na polu walki, z udziałem przede wszystkim kombatantów, 
władz rządowych i samorządowych, młodzieży szkolnej i wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców województwa śląskiego. Uroczystość będzie miała charakter wojskowy 
dzięki udziale żołnierzy, którzy wykonają salwę honorową i Apel Pamięci. Oprawę 
muzyczną zapewni również wojskowa orkiestra. Wydarzenie jest upamiętnieniem 
zapomnianych przez historię, a wygranych przez Polaków walk z najeźdźcą hitlerowskim 
toczących się w dniach 1-3 września 1939r. w obrębie miejscowości Wyry i Gostyń na 
Śląsku. Uroczystość ma na celu przybliżenie zgromadzonej publiczności wydarzeń z 
września 1939r. i uczczenie pamięci osób poległych. Szacowana liczba uczestników to 
300 osób. 

50 000,00 

50. MBO-0075/P3/22 Wychowanie komunikacyjne dla uczniów szkół z 
powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego 
oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie – Zdrój, 
Rybnik, Żory w zakresie zasad dotyczących ruchu 
drogowego oraz technik udzielania pierwszej 
pomocy. 

Cel zadania to zapoznanie dzieci i młodzieży powyżej 10-go roku życia z procedurami 
uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, zdobycie wiedzy w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Zadanie będzie 
przeznaczone dla uczniów szkół z powiatów mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego 
oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie – Zdrój, Rybnik, Żory. Zadanie będzie 
polegało na przeprowadzeniu warsztatów teoretycznych oraz praktycznych na 
symulatorach oraz fantomach. Efektem końcowym będzie odbycie próbnego egzaminu 
teoretycznego w Oddziałach Terenowych WORD Katowice w Jastrzębiu Zdroju oraz 
Rybniku. Podczas zajęć uczestnicy poznają funkcjonowanie ośrodka egzaminowania, 
odbędą próbny egzamin teoretyczny zaznajomią się z zasadami egzaminu praktycznego 
na kartę rowerową, kategorię AM prawa jazdy oraz wezmą udział w egzaminie z 
udzielania pierwszej pomocy. 

157 043,00 

51. MBO-0079/P3/22 Taniec Breaking szansą na Igrzyska Olimpijskie. Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu zawodów breakingu sportowego.  
W zawodach rywalizować będą zaproszone szkoły tańca breaking z powiatu rybnickiego, 
raciborskiego i wodzisławskiego. Ponadto zostaną zaproszeni światowej sławy pionierzy 
tego tańca sportowego w celu  przeprowadzenia warsztatów tanecznych dla dzieci i 
młodzieży. Zarówno warsztaty jak i zawody umożliwią wyłonienie  i zbudowanie przyszłej 
kadry olimpijskiej w tej nowatorskiej dyscyplinie olimpijskiej. Zaproszenie szkół tańca z 
regionu  pomoże zacieśniać współpracę   oraz współzawodnictwo sportowe.  Na potrzeby 
zawodów zostanie wykonana sceneria . Na zawody zostaną zaproszeni najlepsi 
instruktorzy oraz trenerzy z Polski. Organizacja zawodów przyczyni się pozytywnie do 
rozwoju breakingu sportowego oraz utrwali dominującą pozycję  woj. śląskiego w tym 
sporcie. 

50 000,00 

52. MBO-0088/P3/22  Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji-
zwiększenie możliwości diagnostycznych i 
terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z 
Pododdziałem Intensywnego Nadzoru 
Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. 

Cel zadania: Zwiększenie dostępności do najnowocześniejszych i najbardziej 
zaawansowanych procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej w zakresie elektrofizjologii      
i ablacji w Oddziale Kardiologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w 
Rybniku. Korzyści z realizacji skierowane są do populacji najbardziej zagrożonej 
występowaniem migotania przedsionków - obszar całego Rybnickiego Okręgu 
Węglowego (ROW), obejmując około 488 tysięcy osób w powiatach: Rybnika, Jastrzębia 
Zdroju, Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Czerwionki-Leszczyn, Rydułtów, Radlina, oraz 
Pszowa. Zadanie polegać ma na zakupie systemu rejestracji parametrów 

400 000,00 
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elektrofizjologicznych wraz z stymulatorem elektrofizjologicznym. Realizacja 
przedsięwzięcia wpłynie na poprawę jakości i długości życia oraz dostępności do 
wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w tym  skrócenie oczekiwania na 
zabiegi kardiologiczne. 

53. MBO-0095/P3/22 Akademia młodego piłkarza Zadanie polegało będzie na upowszechnianiu kultury fizycznej poprzez prowadzenie 
zajęć warsztatowych dla rodziców i dzieci podnoszących sprawność, szybkość, refleks 
itp. młodych piłkarzy. Potrzebą, jaka była przyczyną do powstania niniejszego projektu to 
wypełnienie luki w wiedzy rodziców, którzy bardzo chętnie ćwiczą ze swoimi dziećmi, 
jednak nie mają wiedzy ani doświadczenia, jak do końca prawidłowo to robić. Zajęcia te to 
jeden z istotniejszych elementów w rozwoju psychoruchowym młodych osób. 
Przygotowanie fizyczne w piłce nożnej wymaga sporej pracy u podstaw i opanowania 
podstawowych wzorców ruchowych zanim zawodnik będzie w stanie przejść do bardziej 
zaawansowanych ćwiczeń i metod. Jeżeli opanuje te fundamenty, poprawi efektywność 
swojego ruchu. Poprawiając efektywność ruchu nabywa nowych umiejętności ruchowych   
i znacząco zmniejsza ryzyko pojawienia się kontuzji oraz urazów. 

39 950,00 

54. MBO-0104/P3/22 Przypnij się! Mini parkingi rowerowe w Krainie Górnej 
Odry 

Zadanie odpowiada na potrzeby rowerzystów, których z roku na rok w Krainie Górnej 
Odry przybywa. Planujemy ustawienie stojaków rowerowych na terenie całego 
Subregionu Zachodniego. Mamy nadzieję, że rozbudowana infrastruktura rowerowa 
zachęci mieszkańców do częstszego wyboru roweru jako codziennego środka transportu. 
Przewidujemy zakup i montaż 25 stojaków z max. sześcioma stanowiskami. 

49 348,00 

55. MBO-0127/P3/22 Biegiem Po Zdrowie w Godowie Akcja Biegiem Po Zdrowie w Godowie ma zachęcić społeczeństwo w różnym wieku do 
większej aktywności fizycznej mieszkańców powiatu wodzisławskiego, raciborskiego, 
rybnickiego, Żor, Jastrzębia-Zdroju i Rybnika. 4 akcje zostaną zorganizowana w czwartek 
o godzinie 18.00 - 27 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca i 21 września w Krostoszowicach      
w powiecie wodzisławskim. Uczestnicy będą mieli do pokonania biegiem lub marszem      
z kijkami dystans 5 km. Natomiast dla dzieci dzieci przygotowano dystans około 1 km. 
Podczas prowadzonej akcji uczestnicy biegu zostaną podzieleni na 4 kategorie wiekowe 
kobiet i mężczyzn: weterani, seniorzy, młodzież i dzieci. Dla osób mniej aktywnych będzie  
kategoria kobiet i mężczyzn w marszu z kijkami. Każdy z uczestników po ukończeniu 
każdej akcji otrzyma pamiątkowy medal, posiłek i napój. Natomiast najlepsi uczestnicy za 
zajęcie I-III miejsca otrzymają puchary i nagrody. 

47 500,00 

56. MBO-0132/P3/22 Przekład i wydanie po raz pierwszy w języku polskim 
książki z 1863 roku poświęconej podróży po 
górnośląskich uzdrowiskach 

Projekt polega na przekładzie i wydaniu po raz pierwszy w języku polskim książki z 1863 
r. pt. "Bad Königsdorf-Jastrzemb oder die drei Elisen. Bade-Novelle" autorstwa 
Neumanna. Odnaleziona w zbiorach Biblioteki Śląskiej książka, to najstarsze literackie 
wydawnictwo na temat podróży do śląskich zdrojowisk. Autor promuje zielony Górnym 
Śląsk, jego walory naturalne i lecznicze. Literacka akcja toczy się głównie w uzdrowiskach 
- Jastrzębiu i Ustroniu. Fabułą książki jest podróż, gdzie opisy miejscowości przeplatają 
się z wątkiem miłosnym. Wydawnictwo po przeprowadzeniu naukowej kwerendy zostanie 
opatrzone komentarzami przez rodzimych ekspertów. Publikacja w nakładzie 1,5 tys. 
zostanie przekazana m.in. do instytucji kultury, bibliotek, urzędów miast i szkół ze 
szczególnym uwzględnieniem miejscowości na terenie Górnego Śląska, w których toczy 
się akcja książki. 

49 900,00 

57. MBO-0005/P4/22 Wyposażenie i remont sali intensywnego nadzoru w 
Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach 

Wyposażenie i remont sali intensywnego nadzoru na Oddziale Chorób Płuc w Szpitalu 
Chorób Płuc w Pilchowicach. Celem zadania jest wyposażenie pomieszczenia w 
nowoczesne panele nadłóżkowe oraz wymiana istniejącego drewnianego sufitu na 

69 000,00 



13 
 

Lp. Kod Tytuł Skrócony opis Szacunkowy 
koszt zadania 

niepalny, wymiana drzwi, wymiana wykładziny podłogowej, malowanie ścian. 
Pomieszczenie po remoncie zyska nowoczesny wygląd i funkcjonalność. Dzięki wymianie 
drzwi na nawiązujące do  historycznych poprawi się także estetyka wnętrz. Z sali 
intensywnego nadzoru korzystają chorzy, którzy wymagają największej opieki medycznej. 
Wyposażenie i remont sali spowoduje poprawę warunków przebywania pacjentów            
w placówce medycznej i zwiększy komfort podczas leczenia. Poprawi się również komfort 
pracy pracowników szpitala, w szczególności pielęgniarek i personelu pomocniczego. 

58. MBO-0008/P4/22 „ZIELONE, ZADBANE I BEZPIECZNE!” - Zakup 
ogrodowego sprzętu wielofunkcyjnego do obsługi 
zabytkowego terenu Zespołu Pałacowo – Parkowego 
w Koszęcinie 

Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom Koszęcina i wszystkim odwiedzającym 
zabytkowy kompleks w Koszęcinie, zielonej, zadbanej i bezpiecznej przestrzeni do 
odpoczynku i rekreacji. Zadanie będzie polegało na zakupie profesjonalnego, 
wielofunkcyjnego traktorka wraz z niezbędnym osprzętem: agregatem koszącym do trawy 
z koszem zbierającym, pługiem do odgarniania śniegu oraz zamiatarką. Sprzęt będzie 
służył właściwemu utrzymaniu terenów zielonych, dróg, alejek, chodników oraz 
dziedzińca zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Koszęcinie, który jest 
siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Koszęciński pałac wraz z parkiem jest zabytkiem 
wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/81 i stanowi jeden z największych w Polsce 
zespołów pałacowo-parkowych z okresu neoklasycyzmu. Jest to duży obszar, który 
wymaga ciągłego i właściwego dbania o zielone tereny parkowe i infrastrukturę wokół. 

169 000,00 

59. MBO-0015/P4/22 Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej 
zabytkowego Zespołu pałacowo-parkowego w 
Kochcicach 

Składany Wniosek o tytule "Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej zabytkowego 
Zespołu pałacowo-parkowego w Kochcicach" ma charakter przede wszystkim 
prospołeczny, ale w równym zakresie - prozdrowotny, sportowo-turystyczny, ekologiczny 
oraz kulturalno-edukacyjny, a jego realizacja będzie służyć nie tylko poszerzeniu 
spektrum prowadzonej przez Ośrodek Rehabilitacyjny działalności medycznej                   
o charakterze rehabilitacyjnym, ale także wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa 
Śląskiego w obszarach: Zdrowie i polityka społeczna, Turystyka i Sport, Środowisko oraz 
Kultura i Edukacja. Równie ważnym jest, że jego realizacja będzie służyć społeczności 
lokalnej ościennych miejscowości, ale także w dużej mierze mieszkańcom całego 
województwa śląskiego. Rozwinięcie powyższych tez można znaleźć w rubryce - 
Uzasadnienie Zadania. 

359 246,00 

60. MBO-0024/P4/22 Pałacowe koncerty - "Muzyka Narodów" Na zadanie składa się 5 koncertów przedstawiających szerokie spektrum kultury 
muzycznej różnych narodów w obrębie kultury wysokiej. Podczas koncertów 
organizowane będą konkursy i zabawy interaktywne dla publiczności. Zadanie 
realizowane będzie w przestrzeni pałacowej a wstęp dla publiczności będzie wolny. 
Wydarzenia dzięki oryginalnej formule oraz usytuowaniu zniweluje bariery społeczne       
w dostępie do kultury w wymiarze społeczno-mentalnym, kompetencyjnym i 
ekonomicznym. Możliwość aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu zintegruje odbiorców    
z różnych grup społecznych, co sprzyja powstawaniu więzi, która w rezultacie jest 
niezbędna dla rewitalizacji i rozwoju kapitału społecznego podregionu. 

50 000,00 

61. MBO-0028/P4/22 Sportowy Śląsk - Turniej Karate Kyokushin Kenbukai 
wraz z wydarzeniami towarzyszącymi   

Zadanie polega na organizacji turnieju sportowego w Karate Kyokushin Kenbukai na hali 
sportowej w Woźnikach oraz wydarzeń towarzyszących na salach sportowych w Lubszy    
i Kamienicy. Uczestnikami turnieju będą osoby zamieszkałe w województwie śląskim. 
Rozegrane będą konkurencje: Kata juniorów i seniorów (kobiet i mężczyzn), Kumite 
juniorów i seniorów (kobiet i mężczyzn). Wydarzeniami towarzyszącymi będą zawody 
sportowe dla uczestników oraz publiczności turnieju, mieszkańców województwa 

50 000,00 
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śląskiego, w tym powiatu lublinieckiego i Gminy Woźniki w grach zespołowych oraz 
zajęciach rekreacyjnych. 

62. MBO-0033/P4/22 Ekumeniczne miejsce spotkań - Kaplica w Szpitalu w 
Toszku 

Utworzenie w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku Kaplicy Ekumenicznej, dla 
przedstawicieli różnych religii i wierzeń, będących pacjentami, pracownikami, rodzinami 
pacjentów Szpitala w Toszku oraz mieszkańcami Gminy Toszek, Powiatu Gliwickiego        
i całego województwa śląskiego oraz obywatelami Ukrainy mieszkających obecnie na 
terenie województwa śląskiego. Kaplica będzie miejscem modlitwy, wyciszenia,               
a w szczególności dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych związków wyznaniowych. 
Utworzenie kaplicy jest również projektem skierowanym do obywateli Ukrainy, 
pozbawionymi możliwości praktykowania kultu religijnego w przygotowanym do tego 
miejscu. Kaplica przystosowana będzie również dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
Oprócz funkcji - Kaplica, pomieszczenie będzie również służyło w Szpitalu w Toszku jako 
miejsce spotkań oraz wydarzeń kulturalnych i miejscem szkoleń, prelekcji. 

175 000,00 

63. MBO-0040/P4/22 Powrót do przeszłości - przejazdy parowozem dla 
dzieci i młodzieży 

Zadanie polegać będzie na udostępnieniu czynnego zabytkowego taboru oraz obiektów 
Stacji i Parowozowni Bytom Karb na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży. W ramach 
zadania uruchomione zostaną przejazdy pociągiem prowadzonym parowozem typu "Ryś" 
na historycznej linii kolejowej wąskotorowej Bytom - Tarnowskie Góry. Projekt ma na celu 
zapoznanie dzieci i młodzieży z dawną techniką kolejową, bogactwem przyrodniczym 
terenów poprzemysłowych oraz skomplikowaną historią regionu podzielonego dawniej 
granicami. 

49 500,00 

64. MBO-0041/P4/22 Doświadcz przyrody - aktywne i atrakcyjne spędzanie 
czasu w trakcie warsztatów przyrodniczych dla 500 
dzieci 

W ramach projektu planowane są warsztaty przyrodnicze dla dzieci w wieku od 3 do 7 
uczęszczających do przedszkoli: Przedszkole Miejskie nr 2 w Bytomiu, Przedszkole 
Miejskie nr 29 w Bytomiu, Przedszkole Miejskie nr 25 w Bytomiu, Przedszkole Miejskie nr 
36 w Bytomiu, Przedszkole Miejskie nr 3 w Radzionkowie. Warsztaty odbywać się będą 
na terenach przyrodniczych ogólnodostępnych, by dzieci spędzały czas na łonie natury. 
Celem warsztatów będzie aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu przez 500 
dzieci z powiatów tarnogórskiego oraz bytomskiego z ww. przedszkoli. Tematyka 
warsztatów: "mali ogrodnicy", "Od kwiatu do owocu", "Owady wokół nas". Warsztaty mają 
uwrażliwić na piękno natury i problem ochrony naturalnego środowiska oraz stymulować 
wszechstronny rozwoju psychofizyczny małych mieszkańców województwa śląskiego ze 
wskazanego podregionu. Warsztaty nie będą realizowane w ww. placówkach. 

50 000,00 

65. MBO-0055/P4/22  NA KOLE i PJECHTY BEZ COŁKI ŚLONSK - 
rowerem i piechotą przez Śląsk szeroki 

Celem zadania jest promowanie walorów turystycznych i kulturalnych  Śląska poprzez 
aktywizację i włączenie mieszkańców regionu do udziału w rajzach rowerowych                 
i pieszych, koncertach, wykładach i warsztatach poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty 
turystycznej przeznaczonej zarówno dla najmłodszych mieszkańców, jak aktywnych 
zawodowo oraz seniorów, możliwe będzie przybliżenie historii Śląska, kształtowanie 
tożsamości regionalnej i poznanie zabytków kultury materialnej i duchowej tego regionu. 
To również chęć zachowania w pamięci sylwetek znanych Ślązaków, osobistych historii     
i relacji wydarzeń, które wpisały się w to, co dzisiaj nazywamy śląskością. Dlatego 
przemierzając Śląsk z udziałem przewodników i prelegentów - korzystając z różnych form 
aktywności, dokumentując te wydarzenia a następnie udostępniając - zachowamy pamięć 
i wiedzę o naszym bogatym regionalnym dziedzictwie. 

50 000,00 

66. MBO-0056/P4/22 Rewitalizacja ogrodu szpitalnego Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu 

Celem inwestycji jest rewitalizacja ogrodu szpitalnego dla poprawy komfortu pacjentów      
i odwiedzających ich rodzin. Planowane jest stworzenie odpowiednich warunków do 
szybkiego powrotu do zdrowia pacjentów w kontakcie z naturą. 

223 440,00 
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Rewitalizacja ogrodu szpitalnego obejmie odnowienie alejek spacerowych, zabytkowych 
schodów, doposażanie ogrodu w elementy małej architektury tj.: ławeczki, kosze na 
śmieci, latarnie parkowe oraz pergole z miejscami do rekreacji. Nasadzone zostaną 
odpowiednio skomponowane nowe rośliny, krzewy i drzewa. Po zmianach ogród stanie 
się miejscem przyjaznym, pomagającym w terapii, a przede wszystkim funkcjonalnym i 
reprezentacyjnym. 

67. MBO-0071/P4/22 Wzmacnianie odporności psychicznej pracowników 
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w 
Tarnowskich Górach. Edukacja o zdrowiu 
psychicznym ich rodzin. 

Pandemia Covid-19 obciążyła pracą cały personel sektora ochrony zdrowia. Skala 
wyzwań, poziom obciążenia psychicznego i stresu wśród personelu wzrósł w tym czasie 
w sposób znaczny. Zaplanowano szkolenia 8-godz. w grupach 10-os. łącznie dla 100 
uczestników. Celem szkolenia z zakresu wzmacniania odporności psychicznej dla 
pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach 
jest rozwijanie i wzmacnianie zdrowia psychicznego, a także nauczenie się 
wykorzystywania skutecznych metod i narzędzi zarówno profilaktyki zdrowia 
psychicznego, jak i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysach. Planowany jest 
zakup materiałów edukacyjnych o zdrowiu psychicznym, radzeniu sobie ze stresem, 
rezyliencji, metodach relaksacji z przeznaczeniem dla rodzin uczestników szkolenia. 
Stworzenie przestrzeni do rozmów o ludzkich emocjach w środowisku zawodowym i w 
rodzinie. 

46 920,00 

68. MBO-0076/P4/22 Centrum Leczenia Bólu w Reptach w oparciu o 
hiperbarię tlenową 

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" to wiodący w regionie specjalistycznym 
szpital rehabilitacyjny, realizujący poszpitalną rehabilitację leczniczą w schorzeniach 
kardiologicznych, neurologicznych i urazowo - ortopedycznych. Planowane powstanie 
Centrum Leczenia Bólu w oparciu o hiperbarię tlenową znacząco wzbogaci ofertę 
leczenia pacjentów zmagających się z przewlekłym bólem. Hiperbaria tlenowa to 
nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca powietrze, o podwyższonym stężeniu 
tlenu, pod zwiększonym ciśnieniem. Ideą terapii hiperbarycznej, jako metody leczniczej, 
jest poprawienie naturalnych mechanizmów gojenia tkanek w przypadku trudno gojących 
się ran i przewlekłych schorzeń bólowych. W ramach zadania planowany jest zakup 
komory miękkiej, przystosowanej do osób na wózku inwalidzkim oraz komory twardej do 
tlenoterapii a także urządzenia do terapii skojarzonej. 

373 000,00 

69. MBO-0077/P4/22 Wychowanie komunikacyjne dla uczniów szkół z 
powiatów: gliwickiego, lublinieckiego, tarnogórskiego 
oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice w 
zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego oraz 
technik udzielania pierwszej pomocy. 

Cel zadania to zapoznanie dzieci i młodzieży powyżej 10-go roku życia z procedurami 
uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, zdobycie wiedzy w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Zadanie będzie 
przeznaczone dla uczniów szkół z powiatów: gliwickiego, lublinieckiego, tarnogórskiego 
oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice. Zadanie będzie polegało na 
przeprowadzeniu warsztatów teoretycznych oraz praktycznych na symulatorach oraz 
fantomach, którego efektem końcowym będzie odbycie próbnego egzaminu 
teoretycznego w Oddziale Terenowym WORD Katowice w Bytomiu. Podczas zajęć 
uczestnicy poznają funkcjonowanie ośrodka egzaminowania, odbędą próbny egzamin 
teoretyczny zaznajomią się z zasadami egzaminu praktycznego na kartę rowerową, 
kategorię AM prawa jazdy oraz wezmą udział w egzaminie z udzielania pierwszej 
pomocy. 

157 043,00 

70. MBO-0090/P4/22 Organizacja wojewódzkich regat kajakowych 
połączonych ze świętem wody na terenie zbiorników 
wodnych w Kaletach Zielonej 

Zadanie polega na organizacji na terenie zbiorników wodnych w Kaletach Zielonej  (plaża 
przy górnym zbiorniku wodnym) wydarzenia sportowego: wojewódzkich regat kajakowych 
połączonych ze świętem wody. Głównym celem regat kajakowych jest promocja sportu, 
aktywnego stylu życia, turystyki rodzinnej i weekendowej. Dodatkowo w ramach projektu 

30 000,00 
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planowana jest prelekcja ekologiczna zakresu ochrony wód powierzchniowych i 
podziemnych. 

71. MBO-0092/P4/22 Utworzenie miejsc postojowych na terenie 
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. 
dr. Emila Cyrana w Lublińcu z przeznaczeniem dla 
pracowników, rodzin pacjentów oraz mieszkańców 
Powiatu Lublinieckiego 

Przedmiotem zadania jest utworzenie kilkudziesięciu miejsc postojowych przy 
poszczególnych budynkach Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. 
Emila Cyrana w Lublińcu, przeznaczonych głównie dla pracowników Szpitala jak również 
dla osób odwiedzających pacjentów przebywających w tutejszym Szpitalu oraz 
mieszkańców Powiatu Lublinieckiego, korzystających z usług świadczonych przez Szpital. 
Wzdłuż głównych dróg dojazdowych powstaną miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych, samochodów elektrycznych jak również dla samochodów, którymi poruszają 
się osoby ze szczególnymi potrzebami. 

287 506,00 

72. MBO-0116/P4/22 Spływy kajakowe rzekami podregionu nr 4 Celem zadania jest organizowanie zajęć sportowych na wodzie, w tym nauki wiosłowania 
i praktycznego bezpiecznego radzenia sobie w trakcie spływów rzekami. Kierowany jest 
dla zainteresowanych mieszkańców miejscowości położonych na terenie podregionu 4. 
Planuje się uzyskać pozytywny rezultat pro-sportowy ( a także prozdrowotny i 
turystyczny) poprzez zainteresowanie spędzaniem czasu na łonie przyrody. 

37 000,00 

73. MBO-0117/P4/22 Aktywni , zdrowi , bezpieczni- zajęcia samoobrony i 
sportów walki dla dzieci i młodzieży prowadzone 
przez trenerów sztuk i sportów walki powiatach: 
gliwicki , tarnogórski oraz miasta na prawach 
powiatu: Bytom, Gliwice 

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 16 treningów 60 min. raz w tygodniu w miesiącach 
kwiecień- listopad 2023 . Zadanie skierowane dla dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat        
w grupie 15-20 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. 

50 000,00 

74. MBO-0135/P4/22  XX-lecie Zespołu Tańca Mażoretkowego  Celem realizacji zadania jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tańca 
mażoretkowego. Kultywowanie tych lokalnych tradycji poprzez  uczestnictwo w 
warsztatach tanecznych oraz wspólnym występem na zakończenie warsztatów. Lokalna 
tradycja Zespołu Tańca  Mażoretek trwa 20 lat. Zadanie będzie realizowane poprzez 
organizację warsztatów. Dla mażoretek podzielonych na 6 grup wiekowych – od 
przedszkolaków po rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia. Przewidziane są 
warsztaty akrobatyczne oraz poprawiające techniki charakterystyczne dla tańca 
mażoretkowego min. warsztaty z pomponami czy pałeczkami. Jako ze grupa mażoretek 
to prawie same dziewczęta, a w obchodach ich święta chciałabym aby wszystkie dzieci 
"zaraziły się" pro aktywnym  trybem życia, oprócz warsztatów dla mażoretek chciałabym 
zorganizować atrakcje dla wszystkich dzieci, młodzieży i dorosłych. 

37 600,00 

75. MBO-0140/P4/22 Ale Jazz! - muzyczne spotkania nad Dramą Ale Jazz! - muzyczne spotkania nad Dramą. Muzyka od wieków łączyła ludzi, 
towarzyszyła im w trudach dnia, integrowała, uspokajała i pozwalała piękniej żyć. Dziś ma 
podobną, ważną rolę. Ostatnie pandemiczne lata pozamykały ludzi w domach, zubożyły 
kontakty międzyludzkie i zminimalizowały liczbę wydarzeń kulturalnych. Czas to zmienić. 
Projekt "Ale Jazz! - spotkamy się nad rzeką" zakłada przede wszystkim organizację 
koncertów jazzowych oraz spektaklu światło/dźwięk - nawiązującego do walorów 
przyrodniczych dwóch gmin - na terenie Gminy Zbrosławice i Gminy Pyskowice. Ich 
tereny symbolicznie łączy niewielka, acz mająca znacznie dla ekosystemu rzeka Drama. 

50 000,00 
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Głównym celem projektu jest organizacja dwóch wydarzeń kulturalnych, które wpłyną na 
integrację mieszkańców Województwa Śląskiego i pozwolą im odkryć ciekawe 
wydarzenia w naszym regionie. 

76. MBO-0002/P5/22 'GIJORSITA-górnośląska Atlantyda. Magiczna 
opowieść żyjących jeszcze mieszkańców 
nieistniejącej osady'' 

Była sobie na Górnym Śląsku osada a w niej szkoła, kopalnia, ulice, kolej wąskotorowa. 
Jeszcze wcześniej powstała tu huta cynku "Georg" od nazwy której osada wzięła swoją 
nazwę Georgschutte. Kolonia istniała do końca lat siedemdziesiątych a potem "zapadła 
się pod ziemię". Nie ma już domów, budynku szkoły, baru, uroczej "drewnianki" Nie 
słychać dzwonka górniczego wzywającego ludzi do pracy, gwaru ludzi, śmiechu dzieci. 
Nie ma stawów i mieszkających w nich utopców...Żyją jednak jeszcze mieszkańcy, 
naoczni świadkowie tamtych czasów. Ich wspomnienia mogą ożywić obrazy utrwalone na 
kliszy aparatu. Zdjęcia na chwilę mogą ożyć, nabrać kolorów i emocji. To ostatnia taka 
szansa i prawdziwy wyścig z czasem bo pokolenie które było związane z osadą powoli 
odchodzi...Szansa zrobienia reportażu wspomnieniowego pozwoli zachować pamięć, 
sylwetki ludzi i...nieuchwytną nostalgię. Wystarczy słowo aby wszystko ożyło... 

43 100,00 

77. MBO-0004/P5/22 Trenuj z Mistrzem - zostań Mistrzem. Cykl zawodów 
dla dzieci Brazylijskiego Jiu Jitsu. 

Organizacja cyklu zawodów dla dzieci w ramach brazylijskiego jiu jitsu i grapplingu. 
Zawody będą obejmowy rywalizację dzieci od 4 - 18 roku życia. Projekt przewiduje          
w ramach budżetu organizację 5 zawodów w roku 2023. Zawody będą odbywać się na 
terenie miasta Chorzów i Świętochłowice. Celem zawodów jest aktywizacja dzieci, 
młodzieży, dobra zabawa oraz rywalizacja w duchu fair play. 

50 000,00 

78. MBO-0007/P5/22 BUDOWA DWÓCH PODJAZDÓW DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OBSZARZE 
STADIONU ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE 

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. 

189 993,00 

79. MBO-0011/P5/22  PRZYJAZNA PORADNIA W URAZÓWCE - 
klimatyzowana poczekalnia oraz zadaszenie i 
dostosowanie do potrzeb pacjentów wejścia do 
poradni szpitalnej w Samodzielnym Publicznym 
Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w 
Piekarach Śląskich 

Projekt zakłada dostosowanie podjazdu do wejścia do poradni przyszpitalnej dla osób 
poruszających się na wózku inwalidzkim, rodziców z wózkiem, a także osób z czasowymi 
ograniczeniami narządu ruchu, których nie brakuje wśród pacjentów Szpitala. Istniejący 
zjazd jest zbyt stromy i wymaga modyfikacji. W projekcie zaplanowano również 
wykonanie zadaszenia przed wejściem do poradni, aby zapewnić bardziej komfortowe 
warunki dla osób oczekujących. Planowane zadaszenie nabiera szczególnie 
uzasadnienia w okresie zimowym oraz podczas dni z niesprzyjającymi warunkami 
atmosferycznymi. Istotnym elementem projektu jest również wykonanie wentylacji i 
klimatyzacji pomieszczeń poczekalni poradni specjalistycznych, która zapewni właściwą 
cyrkulację powietrza i wyeliminuje nieprzyjemny zapach. Beneficjentami usprawnień 
oprócz pacjentów, będą również ich opiekunowie, a także personel medyczny. 

240 000,00 

80. MBO-0018/P5/22 EKOzakątek Zadanie obejmuje stworzenie ogrodu edukacyjno-ekologicznego pn. EKOzakątek na 
terenie Parku 12C Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, w formie tzw. ogrodu wertykalnego      
i przeprowadzenie związanego z nim cyklu bezpłatnych, rodzinnych eko-warsztatów 
latem 2023 roku. Ich uczestnicy wezmą udział w angażujących zajęciach edukacyjnych, 
dowiedzą się wielu ciekawych informacji o ekologicznym trybie życia, stworzą też eko-
gadżety na własny użytek, zgodnie z ideą zero waste (np. woskowijki, eko-torby).            
W ramach warsztatów wspólnie zostanie zbudowany ogród dla motyli i owadów 
zapylających oraz ogród zielny, uzupełniający instalację wertykalną. EKOzakątek będzie 
więc współtworzoną przez mieszkańców regionu, interaktywną przestrzenią społeczno-
edukacyjną i rekreacyjną, uzupełniającą ofertę Parku 12C, co dopełni jego edukacyjno-
ekologiczny charakter. Park ma charakter otwarty; wstęp jest bezpłatny. 

190 200,00 
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81. MBO-0022/P5/22  Cykl czterech spotkań/spacerów po Zespole 
przyrodniczo-krajobrazowym „Żabie Doły” 
połączonych z propagowaniem zdrowego stylu życia 
i proekologicznych działań.  

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie Doły” - cykl 4 spotkań/spacerów po Żabich 
Dołach, dotyczących historii oraz fauny i flory, połączony z propagowaniem zdrowego 
stylu życia i proekologicznych działań. Spotkania w plenerze Żabich Dołów odbywać się 
będą jeden raz w każdym kwartale 2023 roku. 

22 000,00 

82. MBO-0032/P5/22 Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii 
Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej 
i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w 
Zabrzu sp. z o.o. 

Zakup wyposażenia Pracowni Endoskopii  Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, 
Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu sp. z o.o. 

320 000,00 

83. MBO-0121/P5/22 Aktywni, zdrowi, bezpieczni- zajęcia samoobrony i 
sportów walki dla dzieci i młodzieży prowadzone 
przez trenerów sztuk i sportów walki powiatach 
Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 
Świętochłowice, Zabrze 

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 16 treningów 60 min. raz w tygodniu w miesiącach 
kwiecień- listopad 2023. Zadanie skierowane dla dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat         
w grupie 15-20 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. 

50 000,00 

84. MBO-0123/P5/22 Film dokumentalny o Parku Śląskim Film dokumentalny będzie opowieścią o współczesnych walorach Parku Śląskiego – jego 
faunie, florze i architekturze. Dokument pokaże wpływ parku na przestrzeń miejską i życie 
jej mieszkańców. W filmie chcemy zobrazować historię terenu, który w 75 % pokryty był 
hałdami, pogórniczymi odpadami, bagnami i wysypiskami, a zamienił się w ponad 600 ha 
łąk, lasów, ogrodów, skupisk nietypowych gatunków roślin i zwierząt. Przedstawimy Park 
Śląski jako jeden z największych parków śródmiejskich w Europie. Około 20-minutowy 
materiał będzie ogólnodostępny m. in. na platformie YouTube, aby mogli go zobaczyć 
wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego. 

49 400,00 

85. MBO-0142/P5/22  Wspólnie przez pokolenia - cykl warsztatów 
międzypokoleniowych 

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży i seniorów poprzez przeprowadzenie 
warsztatów rozwijających zdolności miękkie na terenie województwa śląskiego,                
w szczególności mieszkańców z powiatów grodzkich: Zabrza i Rudy Śląskiej. W ramach 
projektu zostaną zorganizowane m. in. warsztaty z:  
- florystyki -> celem jest nabycie umiejętności przygotowania bukietów, ozdób z kwiatów, 
stroików, tworzenie dekoracji; 
- rękodzieła -> celem warsztatów jest umożliwienie uczestnikom projektu nabycia 
umiejętności w zakresie tworzenia oryginalnych i unikalnych przedmiotów z rękodzieła tj. 
ozdabiane przedmiotów technika decupage, tworzenie oryginalnej biżuterii, tworzenie 
kartek scrapbookingowych; 
- wizażu -> w ramach których uczestnicy projektu będą mieli przeprowadzone zajęcia       
z nauki makijażu, stylizacji, fryzjerstwo; 
- garncarstwa -> uczestnicy nauczą się tworzyć różne przedmioty z gliny. 

50 000,00 

86. MBO-0023/P6/22 Zakup aparatów USG do Poradni Ginekologii i 
Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku 
Rozwojowego Wojewódzkiego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z 
siedzibą w Częstochowie 

Celem zadania jest podniesienie jakości i dostępności do procedur diagnostycznych         
w warunkach ambulatoryjnych, mieszkańców Częstochowy, powiatów myszkowskiego 
oraz kłobuckiego, a także pozostałej części województwa śląskiego poprzez zakup 2 
nowoczesnych aparatów ultrasonograficznych do Poradni Ginekologii i Położnictw             
i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego. Opieka medyczna- ginekologiczna nad 

264 080,00 
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kobietami w ciąży jest zadaniem wymagającym od lekarzy szczególnego podejścia           
i staranności – zwłaszcza ginekologów i położników. Szczególnie kobieta ciężarna to 
wyjątkowy rodzaj pacjenta, nad którym należy roztoczyć specjalistyczną opiekę. Lekarz 
troszczy się bowiem nie tylko o samą pacjentkę – kobietę, ale także o jej wkrótce mające 
urodzić się dziecko. Stąd cała diagnostyka powinna być prowadzona przy użyciu wysokiej 
jakości aparatów medycznych, zapewniających bardzo dobrą jakość obrazowania. 

87. MBO-0036/P6/22 Aktywna jesień życia. Zadanie "Aktywna jesień życia" będzie polegało na organizacji cyklu wydarzeń kulturalno-
rozrywkowych dla seniorów, również tych zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze 
szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnych. Rygory pandemiczne spowodowały 
ograniczenia w dostępie do wydarzeń kulturalnych. Pragniemy zaproponować seniorom 
spotkania z kulturą, wyjść z ofertą zagospodarowania czasu wolnego. Realizacja zadania 
jest przewidziana w okresie od  października  do grudnia 2022 w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie. Planujemy 2 spotkania kabaretowo-satyryczne     
z udziałem gwiazd polskiej sceny kabaretowej oraz 1 biesiadę andrzejkową. Udział w 
wydarzeniach będzie bezpłatny, a seniorzy będą mieli zapewniony darmowy transport.  
Mykanów znajduje się na pograniczu dwóch powiatów, co umożliwi udział w zadaniu 
zarówno mieszkańcom powiatu częstochowskiego, jak i kłobuckiego. 

49 700,00 

88. MBO-0064/P6/22 Spartakiady z warsztatami ze zdrowego odżywiania 
dla najmłodszych z terenu gminy Konopiska i 
Krzepice 

Organizacja dwóch spartakiad wraz z warsztatami ze zdrowego odżywiania dla 
najmłodszych dzieci w wieku 6 - 10 lat. Projekt zakłada organizację dwóch 
ogólnodostępnych imprez w ramach ,których dzieci będą brały udział w konkurencjach 
sportowych głównie w formie zabaw ruchowych (m.in .wyścigi w workach, proste 
konkurencje z użyciem piłek, sztafeta z atrakcjami). Część konkurencji będzie 
rozgrywanych wspólnie z rodzicami (opiekunami). W trakcie spartakiady zorganizujemy 
warsztaty ze zdrowego odżywiania połączone z poczęstunkiem. W ramach spartakiady 
dla dzieci przewidujemy atrakcje towarzyszące tj. animacje, zamki dmuchane, nagrody. 

50 000,00 

89. MBO-0065/P6/22 "Z podwórka na stadion" - otwarte turnieje piłkarskie 
dla dzieci i młodzieży z gminy Krzepice i Konopiska 

Projekt przewiduje organizację 5 otwartych  turniejów piłkarskich dla kategorii wiekowych 
5-7 lat, 8-10 lat, 12-14 lat i 14-17 lat. Turnieje będą rozgrywane na boiskach trawiastych    
o wymiarach dostosowanych dla danej kategorii wiekowej. Turnieje będą promowane na 
stronie internetowej oraz portalu społecznościowym, będą otwarte i bezpłatne. W ramach 
projektu przewidujemy puchary i nagrody dla uczestników. 

50 000,00 

90. MBO-0080/P6/22 RAZEM BEZPIECZNIE 2023 "Ćwiartka na Korytarzu" Organizacja działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze. Działania mają 
mieć wielotorowe działanie a mianowicie organizacja pokazów ratownictwa drogowego, 
pierwszej pomocy działań profilaktycznych  współorganizowanymi razem z WORD          
w Częstochowie i WRD KMP Częstochowa oraz legalnych wyścigów samochodów na 1/4 
mili. Działania mają się odbywać w gminie Miedźno powiat Kłobucki oraz w mieście 
Częstochowa al. Marszałkowska. 

50 000,00 

91. MBO-0083/P6/22 SPORTOWA AKADEMIA SENIORA Zadanie polega na organizacja zajęć i turniejów sportowych dla seniorów 2 grupy po nie 
mniej niż 10 osób każda. Zajęcia mają mieć  charakter otwarty aktywować osoby starsze 
po przez aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Zajęcia maja się odbywać w 
wymiarze 2 razy w tygodniu po 1,5 h, również maja mieć zabezpieczone po zajęciach 
odnowę biologiczna wraz z masażami przeprowadzonymi przez fizjoterapeutów. Zajęcia 
sportowe maja być urozmaicone (piłka nożna, tenis stołowy, marszobieg). Ponadto 
przewidujemy zorganizować 2 turnieje piłkarskie  w formule otwartej dla oldboyów 1  
jeden wyjazdowy ( brak możliwości uczestnictwa w nich osób zgłoszonych do rozgrywek 
przez PZPN). 

50 000,00 
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92. MBO-0096/P6/22 Turniej "3 piłki" Zadanie skierowane do dzieci i młodzieży z klas VI-VIII Szkoły Podstawowej. Projekt ma 
na celu przybliżenie i rozpropagowanie gier takich jak streetball czy siatkówka plażowa. 
Jako uzupełnienie projektu proponowany jest turniej piłki nożnej w zespołach 4 
osobowych. Turniej  "3 piłek" ma skierować zainteresowanie dzieci na sport i ograniczyć 
spędzanie wolnego czasu przy komputerze. 

50 000,00 

93. MBO-0099/P6/22  Rozwój turystyki rowerowej - nowe szlaki rowerowe 
na terenie powiatu kłobuckiego i częstochowskiego 

Zadanie polegać będzie na wyznaczeniu nowych szlaków rowerowych na terenie powiatu 
kłobuckiego i częstochowskiego. Projekt zakłada uzupełnienie sieci szlaków rowerowych 
poprzez utworzenie nowych połączeń między szlakami istniejącymi i realizowanymi.  
W ramach zadania wyznaczony zostanie szlak łączący zbiornik Zakrzew (początek 
istniejących szlaków Opatówki oraz Pankówki) z Kocinem Nowym  (szlak "Folga na 
zakolu" realizowany przez LGD "Razem na Wyżyny") o długości około 20 km oraz 
dodatkowo łącznik Zawady - Władysławów (koniec szlaku Opatówki - szlak "Folga na 
zakolu") o długości około 4 km. Istniejące, realizowane oraz projektowane w ramach MBO 
szlaki utworzą docelowo sieć pozwalającą dowolnie dobrać długość i trudność wycieczek 
rowerowych w regionie. 

49 000,00 

94. MBO-0100/P6/22 Wspólnie dla bezpieczeństwa Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób w wieku 60 i więcej lat na 
obszarach wiejskich oraz w mniejszych miastach. Założeniem zadania będzie 
wzmocnienie współpracy pomiędzy środowiskami senioralnymi oraz Policją. W jego 
ramach będą prowadzone działania skierowane zarówno do seniorów jak i 
funkcjonariuszy Policji w tym warsztaty, spotkania informacyjne oraz kampanie 
edukacyjną. W związku z przedmiotem zadania istotnym jego elementem będzie 
nawiązanie współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz 
poszczególnymi Powiatowymi Komendami Policji z obszaru realizacji zadania 
obejmującego powiat częstochowski, kłobucki oraz myszkowski. 

50 000,00 

95. MBO-0102/P6/22 Zakup ambulansu (karetki transportowej z 
wyposażeniem) dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w 
Częstochowie. 

Zakup specjalistycznego środka transportu (karetka transportowa  z wyposażeniem) w 
celu umożliwienia realizacji transportu sanitarnego pacjentów. Zakup nowego środka 
transportu pozwoli zastąpić wyeksploatowaną karetkę, która ulega częstym awariom. 
Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji 
finansowych dla gminy w kolejnych latach. 

274 900,00 

96. MBO-0031/P7/22 Zakup samochodu typu "Bus" do potrzeb 
szkoleniowych dla Grupy Jurajskiej GOPR 

Zadanie, będzie polegało na zakupie  samochodu typu "Bus", który będzie 
wykorzystywany do potrzeb szkoleniowych w Grupie Jurajskiej GOPR, która zapewnia 
poczucie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym Wyżynę Krakowsko - Częstochowską.  
Niezbędny do skutecznej pracy ratowników jest ciągły proces szkolenia, dlatego ten 
zakup, zdecydowanie ułatwi i usprawni szkolenie ratowników. 

333 000,00 

97. MBO-0035/P7/22 Utworzenie plenerowej strefy relaksu dla pacjentów 
Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu 

Zadanie obejmuje utworzenie plenerowej strefy relaksu dla pacjentów hospitalizowanych 
w Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie 
miejsc, w których pacjenci wraz z osobami odwiedzającymi będą mogli korzystać z 
otaczającego terenu zielonego. Inwestycja zakłada utworzenie kącika wypoczynkowego 
wyposażonego w altankę z siedziskami, donicami z zielenią oraz oświetleniem. 
Dodatkowo na terenie strefy zielonej szpitala stworzone zostanie miejsce wspomagające 
rehabilitację pacjentów poprzez zainstalowanie kilku urządzeń do  nieforsujących ćwiczeń 
na powietrzu. Odtworzone zostaną ścieżki spacerowe oraz zainstalowane zostaną 
dodatkowe ławki ogrodowe. W miejscu wyburzonego budynku planuje się utworzyć plac 
do gry w petanque (bulodrom). W celu uporządkowania i zminimalizowania 
wewnętrznego ruchu samochodowego utworzony zostanie zielony parking. 

373 000,00 
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98. MBO-0038/P7/22 Centrum szkolenia wodnego Organizacja zaplecza szkoleniowego dla potrzeb rozwoju sportów wodnych i podniesienia 
standardów bezpieczeństwa w rekreacji i turystyce wodnej na obszarach wodnych 
województwa śląskiego. Projekt zakłada rozwój zaplecza dydaktycznego i logistycznego  
dla szkoleń żeglarskich, motorowodnych i ratowniczych, jak również dla szkoleń 
doskonalących podmiotów bezpieczeństwa publicznego. 

50 000,00 

99. MBO-0045/P7/22 Zakup i montaż windy dla osób z 
niepełnosprawnościami na potrzeby pacjentów i 
odwiedzających Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Nr 5 im św. Barbary w Sosnowcu. 

Realizacja zadania obejmuje zakup i montaż windy dla osób z niepełnosprawnościami.  
Korzystać z przedmiotu zadania będą zarówno w/w osoby, jak i ich opiekunowie, gdyż w 
chwili obecnej brak jest możliwości dostępu do Szpitala za pośrednictwem wejścia 
głównego przez osoby np. na wózkach inwalidzkich. Celem zakupu jest likwidacja barier 
architektonicznych, co prowadzi do zwiększenia dostępności jednostki. 

359 000,00 

100. MBO-0046/P7/22  Szkolenie na wagę życia - kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla szkół ponadpodstawowych! 

Realizacja darmowych kursów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla grupy 
200 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Jaworzna i powiatu 
zawierciańskiego, z czego 150 z miasta Jaworzna i 50 z powiatu zawierciańskiego. Czas 
trwania kursu to 8 godzin. Za każdego uczestnika średnia cena kursu to 250 zł zgodnie     
z uśrednioną ceną rynkową. W każdej grupie będzie 20 osób. 

50 000,00 

101. MBO-0047/P7/22 SPORTOWA INTEGRACJA 
MIĘDZYPOKOLENIOWA „OD PRZEDSZKOLA DO 
SENIORA” 

„Sportowa integracja międzypokoleniowa - od przedszkola do seniora” skierowany dla 
wszystkich mieszkańców powiatu będzińskiego, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca od 
przedszkolaka do seniora (bez zawodników zrzeszonych ŚZLA). Celem projektu jest 
promowanie zdrowego stylu życia, integracja międzypokoleniowa. Konkurencje 
indywidualne i wielobojowe: 
- przedszkole: 40 m, skoku w dal z miejsca 
- kl.1-2: 50 m, skoku w dal z miejsca, rzut p.lek. 1 kg 
- kl. 4 i młodsi – (3 konkurencje LA – 60m, skok w dal, rzut p. palantową),  
- kl. 5-6 – (4 konkurencje LA – 60m, 600/1000 m skok w dal, rzut p. palantową) 
- 7-8 (5 konkurencji LA – 100m, 300, 600/1000 m skok w dal, pchnięcie kulą) 
- powyżej 16 roku – test Coopera, rzut kulą oburącz. 
Konkurencje (sztafety) międzypokoleniowe: 
- 3x100m -3 pokolenia,  
- 2x100m -2 pokolenia (suma lat uczestników – 50 i mł, 51-65, 66-80, 81-95, 96 i starsi. 

31 756,00 

102. MBO-0061/P7/22 Rewitalizacja rekreacyjno - sportowa zbiorników 
Rogoźnik 

Celem projektu jest przywrócenie obszarów wodnych w sołectwie Rogoźnik na rzecz 
społeczności lokalnej i zbudowanie podstaw sprzętowych do dalszej aktywacji 
biologicznej i użytkowej terenu. Inicjatywa zakłada stworzenie przez realizatora zadania, 
warunków do inkludowania zaniedbanej przestrzeni publicznej na rzecz społeczności 
lokalnej przy narzędzia w obszarze sportu. Zadanie jest elementem działań 
długofalowych już zainicjowanych i zamierzanych do kontynuacji w latach kolejnych 

50 000,00 

103. MBO-0081/P7/22  Wychowanie komunikacyjne dla uczniów szkół z 
powiatów: będzińskiego, zawierciańskiego oraz miast 
na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, 
Sosnowiec w zakresie zasad dotyczących ruchu 
drogowego oraz technik udzielania pierwszej 
pomocy. 

Cel zadania to zapoznanie dzieci i młodzieży powyżej 10-go roku życia z procedurami 
uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, zdobycie wiedzy w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Zadanie będzie 
przeznaczone dla uczniów szkół z powiatów: będzińskiego, zawierciańskiego oraz miast 
na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec. Zadanie będzie polegało 
na przeprowadzeniu warsztatów teoretycznych oraz praktycznych na symulatorach oraz 
fantomach, którego efektem końcowym będzie odbycie próbnego egzaminu 
teoretycznego w Oddziale Terenowym WORD Katowice w Dąbrowie Górniczej. Podczas 
zajęć uczestnicy poznają funkcjonowanie ośrodka egzaminowania, odbędą próbny 
egzamin teoretyczny zaznajomią się z zasadami egzaminu praktycznego na kartę 

157 043,00 
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rowerową, kategorię AM prawa jazdy oraz wezmą udział w egzaminie z udzielania 
pierwszej pomocy. 

104. MBO-0110/P7/22 Śladami Janosika w Podzamczu- to tutaj pół wieku 
temu kręcono kultowy polski serial!  Zamek 
Ogrodzieniecki w artystycznej odsłonie.  

Celem zadania jest zrealizowanie przedsięwzięcia kulturalnego adresowanego do 
każdego pokolenia  nawiązującego do popularnego serialu "Janosik" Jerzego 
Passendorfera poprzez występy  lokalnych i regionalnych artystów, mażoretek, orkiestr 
oraz innych formacji i zespołów. Planowane wydarzenie będzie oparte  na 4 elementach 
wyrazu artystycznego: światło, muzyka, taniec i śpiew, które będą syntezą różnorodnych 
gatunków sztuki. Ze względu na dominującą rozpoznawalność lokalną artystów, szacuje 
się, że impreza zgromadzi do  500 osób.   Powyższe zapewni  uczestnikom intensywną 
dawkę doznań artystycznych. W 2023r. mija 50 lat od realizacji scen kultowego serialu na 
Zamku  Ogrodzienieckim w Podzamczu. Przedsięwzięciu przyświeca jeden cel- 
przygotowanie mieszkańców  województwa i turystów do niniejszych obchodów 
zapewniając już teraz udział w bezpłatnym wydarzeniu o zasięgu ponadregionalnym. 

50 000,00 

105. MBO-0111/P7/22  Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą 
na terenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w 
Sosnowcu sp. z o. o. 

Projekt zakłada budowę Tężni Solankowej o wymiarach: wysokość 6m, szerokość 1,3m, 
długość 3m. Tężnia wykonana będzie z drewna zabezpieczona impregnatem do drewna. 
Wyposażona będzie w 2500l zbiornik na solankę i urządzenie do pompowania solanki. 
Projekt obejmuje również położenie kostki chodnikowej wokół tężni oraz montaż 8 sztuk 
ławek,2 koszy na śmieci, tablicę informacyjną. 

160 000,00 

 

 

 


