
LISTA PROJEKTÓW UZNANYCH JAKO „MOŻLIWE 

DO REALIZACJI” W RAMACH III EDYCJI BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO 
 

OKRĘG: KOZŁOWA GÓRA 
 

 

NUMER 
 

NAZWA 
PROJEKTU 

KOSZT OPIS PROJEKTU 

 
1. 

 
Defibrylator – pierwsza 
pomoc. Zanim dotrze 
lekarz każdy może 

uratować zagrożone 
życie 

 

 
5 200 zł 

 
Projekt ponadlokalny obejmujący 

okręgi: 
Kozowa Góra, Oś. Wieczorka, Piekary 

Śląskie, Kamień i Oś. Powstańców, 
Dąbrówka Wielka, Szarlej 

 
Defibrylator (AED) to proste urządzenie 

stosowane  w przypadku nagłego 
zatrzymanie krążenia. Wystarczy spokój 

i opanowanie ratującego życie. AED 
umieszcza się w miejscach publicznych, 

łatwo dostępnych. 
 

 
2. 

 
Zakup książek dla 

czytelników Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
w Dzielnicy Kozłowa 

Góra 

 
20 000 zł 

 
Projekt  dotyczy zakup nowych książek 

w formie papierowej do biblioteki w 
Kozłowej Górze. Książki będą 

przeznaczone do wypożyczenia przez 
czytelników Miejskiej Biblioteki 

Publicznej posiadających aktywne 
konta. 

 

 

 
3. 
 

 
Parking dla samochodów 

przy cmentarzu wraz 
z chodnikiem 

w Kozłowej Górze 

 
137 522 

zł 

 
- Budowa miejsc parkingowych dla 
około 50 samochodów, w rejonie 

cmentarza dla potrzeb mieszkańców 
Kozłowej Góry, a także osób 

przyjezdnych, odwiedzających 
cmentarz, 

- Dokończenie budowy chodnika przed 
cmentarzem. 

 



 

 
4. 

 
Wakacyjne wyjazdy 

turystyczne dla dzieci 
szkolnych zamieszkałych 
w dzielnicy Kozłowa Góra 

 
56 500 zł 

 
Celem projektu jest zorganizowanie 
oraz pełne finansowanie ze środków 

Budżetu Obywatelskiego kilku 
1-dniowych wycieczek turystycznych 

i edukacyjnych z okręgu Kozłowa Góra 
w okresie wakacji letnich. 

 

 
5. 

 
Rewitalizacja Parku 
Donnersmarcków 

 
137 522 

zł 

 
Stworzenie otwartej przestrzeni 
integrującej obywateli miasta, 

atrakcyjnej zarówno dla spacerowiczów 
jak i dla osób uprawiających sport, przy 

jednoczesnym uhonorowaniu osoby 
Guido Henckel von Donnersmarcka – w 

setną rocznicę jego śmierci. 
Projekt ma na celu: 

- postawienie ławki-pomnika 
przedstawiającą postać  Guido Henckel 

von Donnersmarcka, wykonanej ze 
sztucznego tworzywa imitującego brąz 

w otoczeniu ławek parkowych, 
- uporządkowanie terenu i nasadzenie 
zieleni w postaci krzewów ozdobnych. 

 
 
 

 
6. 

 
Budowa siłowni "Pod 

chmurką" na stadionie 
MOSiR przy ul. Pokoju 

 
87 882 zł 

 
Celem projektu jest budowa otwartej dla 

mieszkańców siłowni na wolnym 
powietrzu siłowni na terenie obiektu 

MOSiR, gwarantujący aktywny 
wypoczynek wszystkim mieszkańcom 

Kozłowej Góry. 

 
7. 

 
Budowa nawierzchni z 
kostki brukowej ulicy 
Elizy Orzeszkowej od 

strony ulicy Szkolnej wraz 
z chodnikiem 

 
137 522 

zł 

 
Zgłoszony projekt obejmuje budowę 

drogi na odcinku około 90m., 
modernizację nawierzchni drogi 

z kostki brukowej wraz wybudowanie 
chodnika z kostki brukowej. Inwestycja 

dotyczy ulicy Elizy Orzeszkowej (nr 
posesji 9-16) od strony ulicy Szkolnej. 

Projekt ma na celu oddanie 
mieszkańcom nowej ulicy, poprawienie 

bezpieczeństwa oraz komfortu w danym 
rejonie. 

 


