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Budżet obywatelski 2016

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

1.

Modernizacja basenu MOSiR w Roju wraz 
z wnioskiem Poparcie projektu obywatelskiego 
mieszkańców Żor budowy basenu kąpielowego 
letniego w Żorach

2.

Kontynuowanie rozwoju ścieżek rowerowych 
w mieście. Budowa wypożyczalnie rowerów, 
samoobsługowych stacji naprawy rowerów, 
oznakowanie ścieżek rowerowych

3.
Koncert gwiazdy światowego formatu,  
np. Beyonce, Petera Gabriela, Stinga, Jamiego 
Woona lub innej

4.
Zakup na Rynek rzeźb autorstwa Michała Bartkie-
wicza, które przez kilka miesięcy zdobiły żorską 
Starówkę

5. „Stacja – Kultura”

6. Plac zabaw na osiedlu Gwarków

7. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych 
w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach

8. Zaplecze świetlicy MOK w Osinach

9. Budowa domu pomocy społecznej dla osób 
starszych i niepełnosprawnych

10.  Renowacja parku Staromiejskiego

11.

Wytyczenie ścieżek rowerowych w lesie Osiniok, 
połączenie ich z obecną infrastrukturą rowerową 
miasta oraz wybudowanie miejsc dla odpoczyn-
ku w lesie Osiniok

12. Biegostrada – trasa dla biegaczy połączona  
z trasą rowerową wokół Żor

13. Automatyczne toalety publiczne

14.
Dziedziniec Kultury – nowoczesny kompleks 
koncertowo-widowiskowy. Rozbudowa Domu 
Kultury w Żorach

15. Centrum Aktywności Ruchowej

16. Ratujmy Śmieszek! 

17. Nowe życie dla żorskich parków. Rewitalizacja 
parku Strzelnica w Żorach

18.

Skomunikowanie ścieżkami rowerowymi 
ul. Karłowicza z terenem Bażanciarni wraz z jego 
ożywieniem (rozbudowa terenów rekreacyjno-
-wypoczynkowych)

19. Ogród tańczących fontann

20. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 
nr 6 w dzielnicy Pawlikowskiego

21.
Wykonanie ekranów akustycznych przy  
ul. Pszczyńskiej między rondem pszczyńskim 
a drogą DK 81

22. Projekt „2B: Bezpieczny Basen” powiększony 
o edukacyjną ścieżkę rowerową przez las

23. Rowerownia w każdej dzielnicy Żor

24. Multimedialna tablica informująca o poziomie 
stężenia zanieczyszczeń powietrza w Żorach

25.
Remont i rewitalizacja części dawnych pomiesz-
czeń Garnizonu na cele muzealne – pomieszcze-
nie wystawowe i lekcyjne

26.
Dofinansowanie modernizacji podwórka 
w ramach powołanego Stowarzyszenia Lokalnej 
Inicjatywy

27. Studio nagraniowe dla młodych artystów „Stacja 
Kultura” / Miejsce spotkań

28. Tężnia w Żorach – budowa tężni solankowej 
w parku Cegielnia

29. Plac rekreacji i ćwiczeń dla psów

30. Modernizacja boiska na os. Gwarków w Żorach-
-Roju na boisko wielofunkcyjne

31. Doskonałe Żory – Zintegrowany System Rozwoju 
Miasta
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