
Załącznik nr 1 

do uchwały Nr IV/16/17 Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice –Ochojec z dnia  

13 czerwca 2017 roku w sprawie propozycji do budżetu Miasta Katowice na rok 2018 

 

Z zakresu inwestycji 

1. Wykonanie oświetlenia na ulicy Wilczej. 

2. Zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Tyskiej i Jankego – ułatwi 

to wyjazd z ulicy Tyskiej i wjazd na tą ulicę z ulicy Jankego. 

3. Wykonanie monitoringu miejskiego, podłączonego do systemu KISMiA – dla 

zachowania bezpieczeństwa w naszej dzielnicy. 

4. Połączenie ul 73 Pułku Piechoty poprzez las z ul Szenwalda i dalej z ulicą Ziołową – 
może być droga leśna z płyt  

5. Droga rowerowa (asfaltowa) od ul. Macierzanki w Kierunku Rybaczówki i połączenie 
ją z istniejącą drogą w kierunku Kapliczki św. Huberta 

6. Doświetlenie ulicy Armii Krajowej na odcinku od ulicy gen. Jankego w kierunku 
Kostuchny (do granicy Jednostki) 

 

Z zakresu remontów 

1. Przeprowadzenie remontu generalnego następujących ulic: 

• Niskiej (kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni, chodniki)  

• Fredry od Armii Krajowej do Sobocińskiego (naprawa lub wymiana asfaltu oraz 

naprawa chodnika i miejsc parkingowych na odcinku od Armii Krajowej do 

Małachowskiego). Położenie nowego chodnika na odcinku od Małachowskiego do 

Sobocińskiego. 

• Sobocińskiego 

• Szenwalda wraz z chodnikami (na odcinku od osiedla Szenwalda do ulicy gen. 

Jankego). 

• Żurawiej - położenie nawierzchni asfaltowej lub z kostki brukowej na ulicy oraz 

naprawa istniejących chodników. 

• Odrodzenia i przyległych (Helska) wraz z chodnikami od skrzyżowania ul. Leśnej 
do skrzyżowania ul. Jankego.  

• Zbożowej 
 

Z zakresu infrastruktury społecznej: 

1. Zabezpieczenie i wpisanie do ewidencji  drzew chronionych  drzew znajdujących się 
na terenie Starego Młyna w Piotrowicach i pojedynczych drzew w dolinie rzeki 
Mlecznej 

2. opracowanie i wdrożenie do realizacji projektu rewitalizacji doliny rzeki Ślepiotki, 
począwszy od budynku położonego przy ulicy Zbożowej 14a, w kierunku Zadola 
(Ligota) z zaprojektowaniem przejścia pieszo-rowerowego przez ulicę Tadeusza 
Kościuszki wzdłuż rzeki. Projekt przejścia należy zsynchronizować z powstałym 
wcześniej projektem przebudowy ulicy Tadeusza Kościuszki 



3. Postawienie info kiosków obok Domu Kultury Południe (filia w Piotrowicach), na 
Osiedlu Szenwalda, Osiedlu Odrodzenia i Osiedlu Żurawia. Kioski na bieżąco podają 
informacje o wydarzeniach w Mieście. 

4. Utworzenie skweru z ławkami do siedzenia i koszami (zwykłe i na psie odchody) na 
skrzyżowaniu ul Szenwalda (71,72) z Leśną – naprzeciw Kościoła.  

 

Z zakresu kultury, oświaty i sportu: 

1. Impreza rekonstrukcyjno- historyczna w dolinie rzeki Ślepiotki 
2. Akcja lato i zima w mieście (współpraca DK Południe z SM Silesia) 
3. Uroczystości związane z obchodami 200- lecie Szkolnictwa w Piotrowicach  
4. Festyny środowiskowe i sportowe (główny organizator MDK Południe): 

• Festyn Parafialny na oś. Odrodzenia, 
• Festyn Parafialny w Piotrowicach 
• Szaferowa Majówka – SP 27 oś. Odrodzenia, 
• Dzień Sąsiada Piotrowice-Ochojec (współpraca z MP84 i SM Silesia) 
• Ogólnopolski Dzień Seniora Piotrowice-Ochojec (współpraca z SM Silesia) 
• Festyny z okazji Dnia Dziecka na osiedlach – współorganizacja z SM Silesia 
• Zajęcia sportowe dla dzieci, np. karate, aikido (współpraca z SP27, UKSSP27 i 

SM Silesia) 
• Międzydzielnicowy Turniej Piłki Nożnej- Piotrowice- Ligota 
• gimnastyka korekcyjna dla dzieci (współpraca z SP27 i MP 78) 

 


