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WYKUP BUDYNKÓW PO 

ARRADZIE
WARTOŚĆ INWESTYCJI

30 000 000 zł

Podpisanie aktu notarialnego
o przejęciu zasobów przez miasto

Piknik kończący 
batalię o przejęcie 
mieszkań

Radni podczas sesji zdecydowali 
o wykupie mieszkań po byłej spółce Arrada

Spotkanie z mieszkańcami
w sprawie wykupu

Prezydent Sława Umińska-Duraj
podczas spotkania z mieszkańcami
zapewniła, że sprawa zostanie 
doprowadzona do szczęśliwego � nału

Zajęło nam to kilka lat, ale ostatecznie 

zwyciężyliśmy. Niemożliwe stało się fak-

tem i 814 mieszkań byłej Arrady należy 

do nas. Spółka Nieruchomości-Brzeziny 

przygotowuje się do remontów całego 

zasobu. Potrzeba na to czasu, ale konse-

kwentnie zrealizujemy ten ambitny plan. 

W tej chwili przygotowywane są remonty 

ul. Hutniczej 2-14 i Trautmana 9-11.
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Nowy wygląd szpitalnych sal

SZPITAL
MIEJSKI

WARTOŚĆ INWESTYCJI

100 000 000 zł

Stary szpital przed rozpoczęciem przebudowy Wnętrze budynku szpitalnego przed 
modernizacją

Oddział ginekologiczny

Sala cięć cesarskich

Fototapeta z maluchami 
urodzonymi w PCM

  tak było...
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SZPITAL
MIEJSKI

WARTOŚĆ INWESTYCJI

100 000 000 zł

Wejście do Piekarskiego Centrum Medycznego
Nowoczesny blok operacyjny

Nowy budynek od strony ul. Kościuszki

Otwarcie szpitala po kompleksowej
modernizacji

Stary, zniszczony i niespełniający żadnych wymagań bu-

dynek szpitala zastąpił nowy, zgodny z najbardziej rygo-

rystycznymi wytycznymi. Wyposażony w sprzęt najnow-

szej generacji i dysponujący profesjonalną kadrą szpital 

jest jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek 

w kraju. Zapewniliśmy pacjentom opiekę na miarę XXI 

wieku. Niestety, mimo wysiłków miasta, placówka wciąż 

jest niedo� nansowana przez Narodowy Fundusz Zdro-

wia, nie otrzymuje kontraktów, a dyrektor NFZ kieruje 

pacjentów do innych miast. Jeśli nie zmieni się system � -

nansowania służby zdrowia i piekarskiego szpitala, jego 

dalsze utrzymanie może okazać się niemożliwe. Zwró-

ciliśmy się o interwencję do Ministra Zdrowia, Premiera       

Mateusza Morawieckiego i posłów, licząc na to, że piekar-

ska placówka otrzyma � nansowanie, na jakie zasługuje.

W tej chwili utrzymują ją mieszkańcy Piekar Śląskich,        

dokładając z budżetu miasta 20 milionów złotych rocznie!
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WARTOŚĆ INWESTYCJI

80 000 000 zł
TERMOMODERNIZACJA

OSIEDLA
WIECZORKA

Pierwsze efekty prac remontowych

Efekty
termomodernizacji

widziane z góry

Budynek na os. Wieczorka przed 
termomodernizacją

Stare nieestetyczne elewacje

tak było...

Podłączenie CO na osiedlu Wieczorka
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WARTOŚĆ INWESTYCJI

80 000 000 zł

Remonty
dobiegają końca

Osiedle Wieczorka wkomponowane
jest w zieleń

Nowe elewacje to nie tylko 
estetyka, ale i niższe koszty 
ogrzewania 

Dbamy także o estetykę otoczenia budynków

TERMOMODERNIZACJA
OSIEDLA

WIECZORKA

Mimo wielu trudności i przeciwników tego projektu wy-

remontowanych zostało 85 budynków, zlikwidowaliśmy 

setki pieców węglowych i zrealizowaliśmy największy tego 

typu projekt w Polsce. Piekary Śląskie stawiane są za wzór, 

a ZGM otrzymał tytuł Zarządca Roku 2021. Konsekwentnie 

remontujemy kolejne budynki, naprawiamy dachy, odna-

wiamy klatki schodowe, stawiamy nowe śmietniki i insta-

lujemy kamery monitoringu. Przyjęliśmy prostą zasadę: 

najpierw ogrzewanie i ocieplenie, następnie klatki schodo-

we, chodniki, drogi i parkingi, a na końcu zieleń i mała ar-

chitektura. Pomagają nam mieszkańcy, którzy sami wzięli 

sprawy w swoje ręce i tworzą przydomowe ogródki. Osie-

dle Wieczorka pięknieje każdego dnia. 
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI

MOSIR
WARTOŚĆ INWESTYCJI

12 000 000 zł

Park linowy

Plenerowa siłownia

Infrastruktura MOSiR widziana z góry

Plac zabaw

Stary basen na terenie MOSiR

tak było...
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI

MOSIR
WARTOŚĆ INWESTYCJI

12 000 000 zł

Basen plenerowy
w sezonie tętni życiem

Plac zabaw

Basen
plenerowy

Boiska do piłki nożnej 
ze sztuczną nawierzchnią

Kompleks boisk sportowych

Jeden z najbardziej atrakcyjnych 

obiektów sportowych w regionie. 

Niesamowity plac zabaw z parkiem 

linowym, rolkowisko, siłownia, kor-

ty tenisowe, boiska piłkarskie i wie-

lofunkcyjne. Trudno uwierzyć jak dużą 

metamorfozę przeszedł ten zaniedba-

ny i niszczejący wcześniej obiekt. 



Główne miejsce rekreacji mieszkańców Piekar Ślą-

skich. Można wybrać się na spacer i odpocząć, wy-

prowadzić bezpiecznie psa, ale także spędzić czas 

aktywnie i sportowo. Wyjątkowe miejsce spotkań 

mieszkańców odzyskało dawny blask. Niewątpliwą 

atrakcją jest licząca prawie 1,5 kilometra ścieżka 

dla rolkarzy, która otacza cały park. 

WARTOŚĆ INWESTYCJI

10 000 000 zł

Baza sportowa w parku

Park w nowej scenerii

Fontanny 
uzupełniają
strefę parkową

Ławeczki zatopione w zieleni i wygodne
ścieżki do spacerów

PARK W 
KAMIENIU

Park stał się 
miejscem rekreacji 

i wypoczynku
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WARTOŚĆ INWESTYCJI

10 000 000 zł

Park w Kamieniu z lotu ptaka

Park uzupełniają 
rzeźby zwierząt

Park stał się miejscem
organizacji

imprez biegowych

Plac zabaw

Siłownia plenerowa

PARK W 
KAMIENIU



WARTOŚĆ INWESTYCJI

7 000 000 zł
BUDYNEK PRZY

UL. ZIĘTKA 60

Ziętka 60 po kompleksowej przebudowie

Prezydent Sława
Umińska-Duraj oddaje 

budynek do użytku

Otwarcie odnowionego budynku
Wyremontowane wnętrza

Powstały pierwsze po kilkudziesięciu latach 

nowe mieszkania komunalne. Lista chętnych 

była tak duża, że konieczne było losowanie, 

żeby wyłonić szczęśliwych lokatorów. A sta-

ry hotel robotniczy przestał wreszcie niszczeć 

i straszyć.

1312

WARTOŚĆ INWESTYCJI

6 500 000 zł

Nowoczesne wnętrze sali kinowej

Otwarcie kina po kapitalnym
remoncie

Budynek kina 
po remoncie

Wnętrza na miarę XXI wieku

Po wielu latach nieobecności reaktywo-

wane zostało piekarskie kino. Dziś dyspo-

nujące najnowocześniejszym projektorem 

i nagłośnieniem oferuje największe kinowe 

hity i premiery w niezwykle niskich cenach. 

W tej samej sali odbywają się koncerty i wy-

darzenia kulturalne. 

KINO
ZACISZE

Tak przed remontem wyglądała sala kinowa

tak było...
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          Gimnastyka ma swoje tradycje w Brze- 

   zinach Śląskich, bo przecież nasz olimpijczyk to nie 

kto inny, ale Paweł Świętek – gimnastyk Orła Brze-

ziny. Z salą gimnastyczną przy ul. Drzymały wiązały 

się najważniejsze zdarzenia z życia Pawła Świętka. 

Tutaj olimpijczyk z Helsinek przyprowadził syna – 

Joachima Świętka, który przez wiele lat z sukcesami 

prowadził klub gimnastyczny. Jego imieniem zo-

stała nazwana wyremontowana sala gimnastyczna 

– dziś najpiękniejszy tego typu obiekt w mieście. 

SALA GIMNASTYCZNA

 IM. J. ŚWIĘTKA
PRZY MSP NR 14

WARTOŚĆ INWESTYCJI

1 400 000 zł

Sala po gruntownej przebudowie
Prezydent Sława 
Umińska-Duraj 
otworzyła salę
po przebudowie

Zajęcia w nowej sali

Wyremontowane wnętrza

Wygląd hali przed rozpoczęciem remontu 

tak było...

1514

Trudno uwierzyć jak zmieniła się stara 

przychodnia w Brzezinach Śląskich. Dziś 

jest to miejsce spotkań seniorów oraz 

organizacji pozarządowych z całego 

miasta.  Także budynek w centrum przy           

ul. Żwirki zyskał nowe życie.

WARTOŚĆ INWESTYCJI

7 000 000 zł

Obecny wygląd CUS przy ul. Kusocińskiego 4

Wyremontowane 
wnętrza budynku

Wnętrza budynku CUS przy ul. Żwirki

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

CUS

Odremontowana elewacja CUS
przy ul. Żwirki 
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WARTOŚĆ INWESTYCJI

1 500 000 zł

Termomodernizacja znacząco podniosła
komfort mieszkania

Budynek przy ul. Hutniczej przed termomodernizacją

tak było...

BUDYNKI PRZY

UL. HUTNICZEJ

Kolejne budynki
przechodzą remont

- Hutnicza 5

Zmiana sposobu ogrzewania, 

likwidacja pieców węglowych 

i termomodernizacje budyn-

ków dotarły także do Brzezin 

Śląskich. Kiedyś zapomniana 

i zaniedbana dzielnica odzy-

skuje powoli dawny blask. 

1716 Budynek przy ul. Sikorskiego 8 przed termomodernizacją

tak było...

BUDYNEK PRZY

UL. SIKORSKIEGO 8
WARTOŚĆ INWESTYCJI

1 500 000 zł

 Termomodernizacja wpływa na energochłonność
budynku

Budynek przeszedł 
kompleksowy remont

Po wielu latach wreszcie udało 

się zlikwidować niebezpieczny 

dla życia i zdrowia azbest zale-

gający na budynkach w Dąb-

rówce Wielkiej. Dziś jest to bez-

pieczne miejsce zamieszkania, 

a po remoncie prezentuje się 

elegancko.
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EkoPark
INKUBATOR

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WARTOŚĆ INWESTYCJI

1 700 000 zł

Jedno ze spotkań organizowanych w EkoParku

Wygląd EkoParku po kapitalnym remoncie

Budynek stał się miejscem spotkań biznesu

Strefa gospodarcza
EkoParku

Wyremontowana stara szkoła – dziś siedziba 

EkoParku i wielu innych spółek. Stawiamy na 

rozwój biznesu i przyciągamy nowych inwe-

storów. W krótkim czasie wiele � rm zainwe-

stowało w Brzezinach Śląskich. Powstają nowe 

hale produkcyjne, magazynowe i biurowce. 1918

WARTOŚĆ INWESTYCJI

3 500 000 zł

Dworzec tuż po jego oddaniu do użytku

Wnętrza stały się nowoczesne
i funkcjonalne

Prace przy powstaniu
nowoczesnego dworca

DWORZEC 
AUTOBUSOWY

Stary dworzec autobusowy

tak było...
Obecny 

wygląd dworca

Nowy dworzec autobusowy, 

światła na skrzyżowaniu, duży 

parking i system ścieżek ro-

werowych – nowoczesna in-

frastruktura zastąpiła stary, 

pamiętający czasy dawno mi-

nione obiekt. 
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WARTOŚĆ INWESTYCJI

10 000 000 zł

Sklep Aldi oddany
do użytku

McDonald’s czeka na klientów Stara hala Zametu - 
obecnie Progresja

Wszystkie sklepy w Vendo Park otwarte

Pierwsze prace przy budowie restauracji 
McDonald’s

Mc Donald’s 
i VENDO PARK

Dla mieszkańców jedną z najbar-

dziej oczekiwanych inwestycji był... 

McDonald’s. Udało się spełnić te 

marzenia, a także zagospodarować 

w nowy sposób tereny po obu stro-

nach ul. Bytomskiej. 20

WARTOŚĆ INWESTYCJI

10 000 000 zł

Widok na Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną 
– początek budowy centrum Hillwood

Przygotowanie terenu 
pod kolejne inwestycje

Centrum logistyczne Hillwood już gotowe

Ulica Inwestycyjna

Hillwood
KATOWICKA SPECJALNA 
STREFA EKONOMICZNA

Powstają 
kolejne haleKażda złotówka przeznaczo-

na na tereny inwestycyjne 

zwraca się wielokrotnie dzięki 

sprzedaży gruntu, podatkom 

płaconym przez inwestorów 

i nowym miejscom pracy.    

Największa zlokalizowana 

w Piekarach Śląskich inwe-

stycja to centrum logistyczne 

Hillwood, którego hala liczy 

ponad 4 hektary!
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WARTOŚĆ INWESTYCJI

1 000 000 zł

Budynek po remoncie
stał się mniej
energochłonny

Nowoczesne wnętrza dostosowane
do potrzeb obsługi klienta

Nowy wygląd i nowa kolorystyka elewacji

TERMOMODERNIZACJA

POWIATOWEGO
URZĘDU PRACY

Budynek Urzędu Pracy przed
rozpoczęciem termomodernizacji

Stara elewacja nie zachęcała swym wyglądem

tak było...

Piekarski Urząd Pracy jest świetnie 

przygotowany do przyjmowania klien-

tów, jego wnętrza zostały specjalnie do 

tego dostosowane. Dzięki komplekso-

wej termomodernizacji stał się tańszy 

w utrzymaniu, a jego elewacja jest es-

tetyczna. 

2322

WARTOŚĆ INWESTYCJI

550 000 zł

Obecny wygląd kaplicy

Maria Hilf w czasie 
nabożeństwa 
majowego

Porządkowanie terenu wokół

KAPLICZKA
MARIA HILF

Kapliczka przed rozpoczęciem rewitalizacji

tak było...
Po wielu latach procesu sądo-

wego zyskaliśmy akt własności 

kapliczki Maria Hilf i zgodnie 

z planem rozwoju miasta wy-

remontowaliśmy obiekt, przy 

którym odbywają się nabożeń-

stwa. 
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Częściowy remont
nawierzchni 

ul. Bytomskiej

Ul. Zielona wraz ze ścieżką rowerową

Przebudowane skrzyżowanie DW 911 z ul. Podmiejską

Polna droga w miejscu obecnej ul. Zielonej Remont nawierzchni DW 911

WARTOŚĆ INWESTYCJI

16 800 000 zł
INWESTYCJE
DROGOWE

tak było...

2524

WARTOŚĆ INWESTYCJI

16 800 000 zł
INWESTYCJE
DROGOWE

Obecny stan ul. Ceramiki

tak było...

Ul. Brynicka przed przebudową

Obecny wygląd ul. Brynickiej– pojawiła
się też ścieżka rowerowa

Powstaje nowa nawierzchnia DK 94

Ul. Ceramiki przed remontem

Udało się przebudować i udrożnić skrzy-

żowanie DW 911 z Karola Miarki oraz Pod-

miejską, wybudować ul. Ceramiki, Bry-

nicką, łącznik Pod Lipami z Podmiejską 

oraz przeprowadzić mniejsze inwestycje. 

Zdajemy sobie sprawę z potrzeb i przy-

gotowujemy się do budowy ul. Radzion-

kowskiej, łącznika ul. Sadowskiego ze 

Skłodowskiej, trwa budowa nowego łącz-

nika ul. Bytomskiej z Wyszyńskiego oraz 

remont ul. Bytomskiej. 
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SYSTEM ŚCIEŻEK
I TRAKTÓW

ROWEROWYCH

WARTOŚĆ INWESTYCJI

8 200 000 zł

Trakt rowerowy przez Las Dioblina

Rozpoczęcie budowy 
tras rowerowych

wzdłuż ul. Jana 
Pawła II

Ścieżki rowerowe połączą centrum 
miasta z dzielnicami

Nowe oświetlenie tras

 Pierwotny ślad ścieżek rowerowych

tak było...

Sieć połączeń rowerowych pozwoli na poruszanie 

się po całym mieście. Poszczególne odcinki powsta-

ją jednak etapami i czasami wydają się oderwane 

od całości. Po zakończeniu prac wszystkie połączą 

się ze sobą, pozwalając na bezpieczną jazdę w każ-

dym kierunku. Zadanie jest trudne w realizacji ze 

względu na prowadzenie ścieżek w ścisłej zabudo-

wie, czasami po terenach nie należących do miasta 

i kolizje z sieciami wodociągowymi, prądem, ga-

zem itp. Konsekwentnie zrealizujemy jednak całe 

zadanie. 

Ścieżka rowerowa na Księżą Górę

2726

WARTOŚĆ INWESTYCJI

1 600 000 zł

Nowoczesna stylizacja biblioteki na miarę XXI wieku

Obecny wygląd centrali MBP

PRZEBUDOWA

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ

Budynek biblioteki przed rozpoczęciem
remontu

tak było...

Gruntowną przemianę prze-

szły piekarskie biblioteki. 

Nowoczesne, a jednocześnie 

przytulne i przyjazne dla 

mieszkańców, także tych naj-

młodszych. Zmienił się wy-

gląd nie tylko centrali, ale i � lii.

Filia nr 1
po remoncie

Czytelnia � lii nr 6 w Kamieniu



NOWE MIEJSCA
PARKINGOWE

WARTOŚĆ INWESTYCJI

1 000 000 zł

Centrum przesiadkowe przy ul. Jana 
Pawła II to również dodatkowe parkingi

Nowoczesny
parking przy

ul. Ziętka

Nowe miejsca
parkingowe

przy ul. Alojzjanów

Budowa miejsc 
postojowych 
na ul. Szeptyckiego

W mieście działa system Parkanizer
ułatwiający parkowanie

Sygnalizujecie Państwo potrzebę tworzenia 

nowych miejsc parkingowych, a my staramy 

się      na te potrzeby odpowiadać. Reorgani-

zacja ruchu i miejsc parkingowych w centrum, 

parkingi pod urzędem miejskim i skarbowym, 

nowe miejsca postojowe na osiedlach. To te-

mat wiecznie aktualny. Co roku powstają i będą 

powstawać kolejne parkingi. Łącznie od 2014 r. 

stworzono 746 nowych miejsc postojowych.

Nowe miejsca 
parkingowe 
przy ul. Okrzei
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WARTOŚĆ INWESTYCJI

4 000 000 zł

Tak będą wyglądać obiekty Czarnych Kozłowa
Góra po zakończeniu modernizacji

Kompleksowo przebudowana
zostanie cała

infrastruktura sportowa

BUDOWA OBIEKTÓW 

CZARNI
KOZŁOWA GÓRA

Powstają nowe budynki klubowe

Boisko też zostanie całkowicie zmodernizowane

tak było...

Po remoncie boisk na Osie-

dlu Wieczorka przyszedł 

czas na stadion w Kozłowej 

Górze. Następny w kolejce 

jest obiekt piłkarski na Os. 

Powstańców Śląskich.
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WARTOŚĆ INWESTYCJI

14 200 000 zł

Wyremontowana sala gimnastyczna MSP nr 11

MODERNIZACJA

SZKÓŁ

Kompleksowo 
wyremontowane 
łazienki w MSP nr 

12 i MSP nr 15

Hala sportowa przy
MSP nr 1 jak nowa

MSP nr 1 
hala z zewnątrz

Sala gimnastyczna MSP nr 9

3130

Konsekwentnie remontujemy szko-

ły i w tej kadencji zakończymy reno-

wację wszystkich placówek. Zależy 

nam na tym, żeby dzieci miały do-

bre warunki do nauki, a szkoły speł-

niały współczesne standardy. 

Basen w MSP nr 5 w trakcie remontu

tak było...

MODERNIZACJA

SZKÓŁ
WARTOŚĆ INWESTYCJI

14 200 000 zł

Termomodernizacja MSP nr 2
wpłynęła na energochłonność budynku

 Zespół Szkół Specjalnych 
przeszedł metamorfozę

Nowa elewacja
MSP nr 2

Basen
 w MSP nr 5 
po remoncie
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WARTOŚĆ INWESTYCJI

7 600 000 zł

Kuchnia w Przedszkolu nr 13 przed remontem

tak było...

MODERNIZACJA

PRZEDSZKOLI

Przedszkole nr 7 wkomponowane w zieleń 
i dostosowane do kolorystyki osiedla

Kompleksowo wyremontowane
łazienki w Przedszkolu nr 13

Całkowicie
wyremontowane łazienki
w Przedszkolu nr 8

Kuchnia w Przedszkolu nr 13 po remoncie

Kolejna placówka - Przedszkole nr 3 
- zmieniło się nie do poznania

Nowa elewacja Przedszkola nr 13

Przedszkole nr 5 z nową elewacją po remoncie

Nowa kolorystyka Przedszkola nr 11

3332

Najmłodsi mieszkańcy to nasz priorytet. Wyre-

montowane przedszkola to zupełnie nowa rze-

czywistość. Przyjazne, bezpieczne i kolorowe 

placówki to miejsca, gdzie spędzają czas nasze 

maluchy. W miarę możliwości inwestujemy też 

w place zabaw i wyposażenie placówek, które 

z miesiąca na miesiąc zmieniają się nie do po-

znania. Aż trudno uwierzyć, w jakich warun-

kach funkcjonowały wcześniej. 

Tak prezentowały się Przedszkola nr 7 i 13 przed remontem

Kuchnia w Przedszkolu nr 7 przed remontem

tak było...

tak było...

MODERNIZACJA

PRZEDSZKOLI
WARTOŚĆ INWESTYCJI

7 600 000 zł

Kompleksowo
wyremontowane

łazienki
w Przedszkolu nr 7

Wnętrza 
Przedszkola nr 4

Kuchnia w Przedszkolu nr 7 po remoncie
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Powstaje Centrum Aktywności

przy MSP nr 15

Infrastruktura sportowa nigdy nie była 

lepsza. Stare boiska, obiekty, które po-

wstawały w czynie społecznym dziś 

są zastępowane nowoczesnymi, wie-

lofunkcyjnymi boiskami ze sztuczną 

trawą lub nawierzchnią poliuretanową. 

WARTOŚĆ INWESTYCJI

3 500 000 zł

Powstaje Centrum Aktywności
przy MSP nr 15

Boisko do siatkówki
przy Orliku na Osiedlu 
Powstańców Śląskich

Zespół Szkół nr 1 
otrzymał nowe 
boisko, różnica 
jest zauważalna

Pojawiły się też… 
miniaturowe boiska

Nowe boiska sportowe przy MSP nr 2

Zmianie uległ wygląd boisk sportowych
przy MOSiR

Boisko przy MSP nr 11

Nowe boisko przy 
MSP nr 1

BOISKA
SPORTOWE

3534

Otworzyliśmy nową � lię Żłob-

ka Miejskiego. W troskliwe ręce 

opiekunek tra� ło 40 dzieci. Dla 

każdej grupy maluchów przygo-

towane zostały zabawki dosto-

sowane do wieku i potrzeb roz-

wojowych dzieci. Każdy oddział 

składa się z sypialni wyposażo-

nej w łóżeczka i leżaczki, szatni, 

bawialni, jadalni oraz łazienek 

sąsiadujących z salami. Dziś 

mamy łącznie 120 miejsc w miej-

skim żłobku. 

WARTOŚĆ INWESTYCJI

1 200 000 zł

 Żłobek Miejski przy
ul. Bytomskiej
po remoncie

Nowa elewacja

Wnętrza placówki
po remoncie

ŻŁOBEK
MIEJSKI

Otwarcie
Żłobka Miejskiego Żłobek Miejski przy 

ul. Skłodowskiej

Plac zabaw przy żłobku
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WYBIEGI
DLA PSÓW

WARTOŚĆ INWESTYCJI

200 000 zł

Wybieg dla psów
w parku w Kamieniu

Wybieg dla psów
w Brzezinach Śląskich

Rozpoczęcie prac przy budowie wybiegu 
przy ul. Janty Na czworonogi czeka wiele atrakcji

tak było...

Dog Park przy ul. Janty

Nie zapomnieliśmy tak-

że o czworonogach – dla 

naszych pupili powsta-

ją w całym mieście wy-

biegi dla psów. Chcemy, 

żeby miejsca gdzie moż-

na wybiegać i pobawić 

się z psem były w każdej 

dzielnicy. Powstały już 

w Szarleju, na Osiedlu 

Wieczorka, w Kamieniu 

i Brzezinach Śląskich. 

3736

Bezpieczne, kolorowe, różnorodne – ta-
kie są nasze place zabaw. Remontuje-
my, budujemy nowe i dbamy o to, żeby

                        dzieciaki miały się gdzie

                                     wyszaleć. 

Plac zabaw w Parku w Kamieniu przed remontem

WARTOŚĆ INWESTYCJI

XX 000 zł

Plac zabaw
przy Przedszkolu nr 10

Plac zabaw
w Parku Trzech 

Bohaterów

Plac zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2

Plac zabaw
przy ul. Roździeńskiego

Obecny wygląd placu zabaw
w Kamieniu

Plac przy
Dzielnicowym
Domu Kultury
w Dąbrówce 
Wielkiej

tak było...

MOSIR również 
ma nowy plac dla 
najmłodszych

PLACE
ZABAW

WARTOŚĆ INWESTYCJI

2 500 000 zł



39

W Parku Trzech Bohaterów w Brzozowicach po-

wstała pierwsza w Piekarach Śląskich tężnia 

solankowa. Dzięki realizacji projektu powstało 

miejsce spotkań i integracji mieszkańców. Wpły-

wa też na poprawę samopoczucia i stanu zdrowia 

Piekarzan. Tężnia zrealizowana została w ramach 

Budżetu Obywatelskiego, w przyszłości będą się 

pojawiać kolejne obiekty tego typu.

WARTOŚĆ INWESTYCJI

300 000 zł

W tężni tworzy się aerozol bogaty
w mikroelementy

W parku pojawiły się też 
elementy małej architektury

Miejsce jest chętnie odwiedzane przez mieszkańców

TĘŻNIA
SOLANKOWA

Tężnia
z wieczornym 
oświetleniem

Tężnia solankowa 
w Parku Trzech 
Bohaterów

3938

WARTOŚĆ INWESTYCJI

900 000 zł

Zlikwidowaliśmy stare, nisz-

czejące i po prostu brzydkie 

hasioki na osiedlach, insta-

lując w ich miejscu pojem-

niki półpodziemne. Jest 

czysto i schludnie.

ŚMIETNIKI
PÓŁPODZIEMNE

Plac zabaw przy żłobku

Śmietniki półpodziemne na osiedlu Wieczorka

Nowe pojemniki półpodziemne

Pojemniki półpodziemne
przy ul. Hutniczej

Z każdym miesiącem
przybywa pojemników

Pojemniki
półpodziemne 
przy ul. Janty

Tak kiedyś wyglądały śmietniki

tak było...
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