
OPIS PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH ZGŁOSZONYCH W RAMACH 
PROJEKTU "BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 

2015 ROK" 
 

1. Remont ulicy Gawędy (od skrzyżowania z ulica Kopernika na wysokości posesji nr 
93 do pierwszego łuku w prawo) 

 Opis projektu: remont nawierzchni jezdni wraz z okrawężnikowaniem. 
 Szacunkowy koszt projektu: 150 000, 00 zł. 
 

2. "Symfoniczne poniedziałki" – koncerty w USC 
Opis projektu: 12 koncertów symfonicznych raz w miesiącu z bezpłatnym wstępem dla 
fanów muzyki klasycznej, operowej i wokalu musicalowego. Maksymalny koszt 
projektu nie przekroczy 250 000 zł. 
Szacunkowy koszt projektu: w zależności od gaży zaproszonego artysty. 

 
3. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Leszka i Mieszka 

Opis projektu: opracowanie projektu oraz realizacja prac budowlanych związanych 
z wykonaniem ronda. 
Szacunkowy koszt projektu: 250 000, 00 zł. 

 
4. Zakup domków drewnianych do wykorzystanie nie tylko podczas świąt 

Opis projektu: zakup 20 drewnianych domków, zamykanych, które będą 
wykorzystywane jako stoiska wystawczo – handlowe podczas organizacji jarmarków 
okazyjnych, świątecznych. 
Szacunkowy koszt projektu: 76 000, 00 zł. 

 
5. Plac zabaw dla dzieci przy PP nr 15 

Opis projektu: budowa bezpiecznego placu zabaw dla dzieci uczęszczających do PP nr 15 
– z monitoringiem, oświetleniem, wyposażeniem. 
Szacunkowy koszt projektu: 30 000,00 zł. 

 
6. Minifitness pod chmurką 

Opis projektu: siłownia pod chmurką przy basenie MOSiR, która wyposażona byłaby 
w takie urządzenia jak atlas, biegacz, orbitrek, wioślarz, twister, koła tai chi, podciąg 
nóg. 
Szacunkowy koszt projektu: 60 000,00 zł. 

 
7. Termomodernizacja budynku stanowiącego siedzibę LKS Naprzód 46 Zawada 

Opis projektu: w pierwszej kolejności docieplenie dachu i ścian zewnętrznych. 
Szacunkowy koszt projektu: 248 435, 00 zł. 

 
8. Parking przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 

Opis projektu: stworzenie miejsc parkingowych, utwardzenie terenu, oznakowanie. 
Szacunkowy koszt projektu: 40 000,00 zł. 

 
9. Bezpieczna dzielnica Radlin II 

Opis projektu: zabudowa 4 sztuk kamer i podłączenie do monitoringu miejskiego. 
Szacunkowy koszt projektu: 100 000,00 zł. 



 
 

10. Balaton – miejsce atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji 
Opis projektu: ustawienie pomostu pływającego dla sprzętu wodnego, pływającego placu 
zabaw o charakterze mobilnym, zakup sprzętu pływającego, ustawienie fontanny 
pływającej, uzupełnienie piasku. 
Szacunkowy koszt projektu: 199 600,00 zł. 

 
11. Remont nawierzchni jezdni – ul. Wysoka 

Szacowany koszt projektu: 81 505, 56 zł. 
 

12. Ogólnodostępna ścianka wspinaczkowa 
Opis projektu: wykonanie ścianki wspinaczkowej, wysokość ścianki około 15 metrów 
o różnym kącie nachylenia w terenie otwartym bez konieczności zadaszenia. 
Szacunkowy koszt projektu: 231 240,00 zł. 

 
13. „Miraż tańczy” 

Opis projektu: obejmuje promocję Wodzisławia Śląskiego poprzez dofinansowanie 
międzynarodowych wyjazdów Zespołu Tanecznego Miraż, dzięki wykorzystaniu różnych 
materiałów promocyjnych wyeksponowany zostanie wizerunek miasta. 
Szacunkowy koszt projektu: 50 000, 00 zł. 

 
14. Wykonanie oświetlenia na ulicy Skrzyszowska – boczna (za mostkiem w lewo) 

Opis projektu: wykonanie oświetlenia zgodnie z istniejącym już projektem. 
Szacunkowy koszt projektu: 154 717, 00 zł. 

 
15. Bezpieczny tor rowerowy PUMPTRACK dla każdego 

Opis projektu: budowa toru rowerowego typu PUMPTRACK, usypanego z ziemi, gliny, 
wzmocnionego na obrzeżach. Tor składałby się z usypanych wzniesień, muld, barier. 
Szacunkowy koszt projektu: 50 000, 00 zł. 

 
16. Rodzinna wyspa zdrowia i radości” 

Opis projektu: stworzenie siłowni na wolnym powietrzu wyposażonej w sprzęt 
rekreacyjno-sportowy, przeznaczony do ćwiczeń wzmacniających mięśnie i stawy 
wybranych partii ciała. W projekcie przewidziane jest zamontowanie 8 zestawów 
urządzeń. Powstanie „Wyspy” zaplanowano w dzielnicy Nowe Miasto na 
niezagospodarowanych terenach zielonych w obrębie obejścia Gimnazjum nr 2. 
Szacunkowy koszt projektu: 60 000,00 zł. 

 
17. Fontanna lub ścianka solankowa w Parku Miejskim 

Opis projektu: na terenie Parku Miejskiego wykonanie fontanny solankowej, może mieć 
ona formę ściany wodnej z przeźroczystego tworzywa sztucznego, po której będzie 
spływała solanka zawierająca między innymi jod. Na ścianie informacja, że w dawnych 
czasach w wodzisławskiej Zawadzie było uzdrowisko. 
Szacunkowy koszt projektu: 250 000, 00 zł. 

 
 
 



18. Siłownia pod chmurką 
Opis projektu: zakup, transport i montaż siłowni na wolnym powietrzu złożonej między 
innymi z motyl i stepper, nordic walking, wioślarz, chodzik, huśtawka, urządzenie do 
wypychania i podciągania, urządzenie 3 w 1. Proponowane miejsce umieszczenia siłowni 
to stadion MOSiR „Centrum”. 
Szacunkowy koszt projektu: 110 000,00 zł. 

 
19. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Wodzisławia Śląskiego na 

terenie osiedli mieszkalnych Piastów, XXX-lecia, Dąbrówki. 
Opis projektu: zainstalowanie kamer obrotowych w wyznaczonych miejscach na 
budynkach na terenie wyżej wymienionych osiedli, przesył sygnału do miejskiego 
centrum monitorowania. 
Szacunkowy koszt projektu: 250 000,00 zł. 

 
20. Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw dla dzieci w dzielnicy 

Kokoszyce przy ZSP nr 6 ul. Młodzieżowa 47 
Opis projektu: przygotowanie terenu, zakup i zabudowanie 3 podwójnych stanowisk 
treningowych o średnim stopniu trudności, odpowiednich zarówno dla dzieci jak i dla 
dorosłych, nie wyłączając seniorów. Proponowane sprzęty: biegacz, orbitrek, wahadło, 
wioślarz, narciarz, wyciskanie siedząc. 
Szacunkowy koszt projektu: 50 000, 00 zł. 

 
21. Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego Wodzisławskiego 

Centrum Kultury 
Opis projektu – zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. 
Szacunkowy koszt projektu: 245 395,00 zł. 

 
22. Modernizacja sali widowiskowej Wodzisławskiego Centrum Kultury 

Opis projektu: wymiana foteli, zerwanie boazerii, malowanie, odświeżenie wizerunku 
sali, unowocześnienie jej. 
Szacunkowy koszt projektu: 70 000, 00 zł. 

 
23. Wybieg dla psów 

Opis projektu: ogrodzony i zamykany furtką trawiasty teren o powierzchni około 200 m2, 
miejsce wyposażone w drabinki, tunel, płotki, obręcz do skoków, kosze na psie odchody 
oraz specjalne torebki – planowane miejsce: Jary gdzie powstaje RPR „Trzy Wzgórza”. 
Szacunkowy koszt projektu: 100 000,00 zł. 

 
24. Trasy rowerowe i spacerowe 

Opis projektu: ścieżki spacerowe i rowerowe łączące trzy rejony miasta: osiedla – Stare 
Miasto – lasy w okolicach Balatonu i Grodziska. 
Szacunkowy koszt projektu: 88 394, 27 zł. 

 
25. Rewitalizacja stawu w Parku Miejskim 

Opis projektu: oczyszczenie stawu, umocnienie linii brzegowej łącznie z wysepką 
kamieniami, na wysepce budka lęgowa dla ptactwa wodnego. Obsadzenie terenu 
roślinnością, która sprzyja oczyszczaniu wody. 
Szacowany koszt projektu: 174 550,00 zł. 


