Prezydent Miasta Knurów informuje, że do głosowania w ramach 4 edycji Budżetu
Obywatelskiego dopuszczono cztery projekty „twarde” i cztery projekty „miękkie”. Wyboru
projektów do realizacji dokonują mieszkańcy Knurowa w głosowaniu, które odbędzie się
od 23 sierpnia 2021 r. do 5 września 2021 r.
Lista projektów „twardych”
1. SKWER DLA AKTYWNYCH.
Projekt przewiduje postawienie dwóch zewnętrznych stołów do gry w ping ponga
oraz do gry w szachy.
Lokalizacja: Park przy ul. 1 Maja, w okolicy street workout park, nr działki 922/10
Szacunkowy koszt: 30 000,00 zł
2. MODERNIZACJA PARKU NOT W SZCZYGŁOWICACH.
Projekt

przewiduje

modernizację

parku

m.in.

budowę

nowego

chodnika,

postawienie latarni parkowych, ławek, koszy na śmieci, stołu do gry w szachy oraz
leżaków obrotowych. Dodatkowo przewiduje się oświetlenie drzewa dębu
(najstarszego drzewa w mieście).
Lokalizacja: Park NOT w Szczygłowicach, nr działki 861/50
Szacunkowy koszt: 757 000,00 zł
3. BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. STASZICA.
W ramach projektu przewiduje się budowę placu zabaw wyposażonego m.in.
w zestaw sprawnościowy, tunel z lin, pomost ruchomy, huśtawkę podwójną
i równoważną oraz piaskownicę. W projekcie przewiduje się również postawienie
dwóch ławek i kosza na śmieci.
Lokalizacja: ul. Stanisława Staszica, nr działki 995/76
Szacunkowy koszt: 270 500,00 zł
4. REMONT UL. SZKOLNEJ.
Projekt zakłada remont ul. Szkolnej w zakresie: wykonanie nawierzchni utwardzonej
(kostka, ażury) a także odtworzenie rowów oraz przepustu pod drogą.
Lokalizacja: ul. Szkolna, nr działki 260/11
Szacunkowy koszt: 300 000,00 zł

Lista projektów „miękkich”
1. „ART FEST” – FESTIWAL SZTUK W KNUROWIE.
Celem projektu jest zaprezentowanie dorobku artystycznego wszystkich możliwych
grup i osób, mieszkańców Knurowa działających w obszarze kultury. Kilkudniowy
Festiwal Sztuk obejmowałby: Dzień Tańca, Dzień Rockowy, Dzień Piosenki i Muzyki
Rozrywkowej oraz Dzień Sztuk Wizualnych.
Lokalizacja: Park przy ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie, nr działki 620/3
Szacunkowy koszt: 150 000,00 zł
2. WAKACYJNE KINO PLENEROWE – LATO’22.
Projekt zakłada realizację czterech plenerowych pokazów filmowych z podziałem
na seanse dla dzieci i dla dorosłych. Projekcje odbywałyby się w okresie letnim
w sobotnie wieczory. Wybór repertuaru w formie internetowej ankiety.
Lokalizacja: Plac 700-lecia, nr działki 3348/45
Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł
3. WIOSNA I JESIEŃ Z FESTYNEM I KOSZYKÓWKĄ W SZCZYGŁOWICACH.
Celem projektu jest zorganizowanie festynów w Parku NOT w Szczygłowicach, na
których wystąpią lokalni artyści, zespoły muzyczne i taneczne. Przewidziane są
atrakcje dla dzieci oraz gastronomia. Ponadto w ramach projektu przy ZSP nr 2
odbędą się turnieje koszykówki z licznymi konkursami. Turnieje rozgrywane będą
przy oprawie muzycznej.
Lokalizacja: festyny - Park NOT w Szczygłowicach, turnieje - ZSP nr 2 w Knurowie
Szacunkowy koszt: 50 000,00 zł
4. LATO NA „KRĘGU” – CYKL IMPREZ PLENEROWYCH O CHARAKTERZE
KULTUROWO SPOŁECZNYM.
Celem projektu jest organizacja cyklu imprez rodzinnych na "Kręgu" m.in. Dnia
Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka. Ponadto projekt przewiduje spotkanie muzyczne
przy fontannie oraz prezentacja służb mundurowych w zakresie pierwszej pomocy
i analiza zagrożeń.
Lokalizacja: "Krąg" przy ul. 1 Maja, nr działki 620/3 oraz skwer przy ul. Dworcowej,
nr działki 2130/5
Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł
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