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     OKRĘG NR 1 – CENTRUM 1 

   

 

Zakup i ustawienie drewnianej altany na działce 

przeznaczonej na cele społeczne przy ul. Nowy Świat 

w Mikołowie 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L1/1/2015 30 000,00 zł Marta Rzymanek 

Lokalizacja:  

Mikołów, Centrum 1.  Działka nr 367/35 położona w Mikołowie pomiędzy ul. Nowy Świat i ul. Wodną. 

Opis projektu:  

Celem projektu jest ustawienie drewnianej, zadaszonej altany na działce położonej pomiędzy ul. Nowy 

Świat i Wodną. Altana podniesie atrakcyjność terenu, przyczyni się do rozwoju infrastruktury 

rekreacyjnej miejsca nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców 

Mikołowa. Projekt obejmuje przygotowanie terenu, dostawę oraz montaż kompletnej altany. 

Usytuowana zostanie na skwerku, aktualnym miejscu spotkań przy ognisku lokalnej społeczności, 

w sąsiedztwie bloków mieszkalnych, osiedla oraz domów na peryferiach miasta. Altana umożliwi 

wypoczynek i da schronienie przed deszczem i upałem ludziom uprawiającym sporty, będących na 

spacerach pieszych czy rowerowych. 

 

Wymyślanka – siłownia na powietrzu 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L1/2/2015 43 402,42 zł Anna Brzana 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 1. Działka nr 367/35 położona w Mikołowie pomiędzy ul. Nowy Świat i ul. Wodną. 

Opis projektu:  

Celem projektu jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia 

lokalnej społeczności poprzez utworzenie siłowni na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne 

miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców 

Mikołowa. Przedmiotowa operacja obejmuje przygotowanie terenu, dostawę oraz montaż urządzeń 

do ćwiczeń i konserwację sprzętu. Siłownia usytuowana zostanie na skwerku położonym pomiędzy 

ulicą Nowy Świat i Wodną, miejscu spotkań przy ognisku lokalnej społeczności. Projekt przewiduje 

zakup siedmiu podwójnych stanowisk do ćwiczeń o różnym stopniu trudności. Siłownia „pod chmurką” 

to połączenie ruchu i przyjemności z przebywania na świeżym powietrzu przeznaczona dla osób 

w każdym wieku. 
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     OKRĘG NR 1 – CENTRUM 1 

     

Oświetlenie ul. Wodnej w Mikołowie 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L1/3/2015 16 000,00 zł Mirosław Chmiel 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 1. ul. Wodna. 

Opis projektu:  

Projekt przewiduje montaż dwóch latarni przy ul. Wodnej w Mikołowie w celu oświetlenia ciemnego 

odcinka drogi. Z oświetlenia będą korzystać mieszkańcy Mikołowa i Łazisk poruszający się pieszo. 

Zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo dla ruchu pieszego i samochodowego w porze nocnej. 

 
 

Poprawa oświetlenia ulicznego na Oś. Stolarska 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L1/5/2015 21 000,00 zł Piotr Stencel 

Lokalizacja: 

Zabudowa szeregowa  Nr 1, 1a, 1-10 na Osiedlu Stolarska w Mikołowie, parking od strony wejść do 

szeregowca. 

Opis projektu:  

Projekt przewiduje rozbudowę oświetlenia ulicznego w obrębie zabudowy szeregowej Nr 1, 1a, 1-10 

na Osiedlu Stolarska. Nowe oświetlenie będzie przez cały rok służyło wszystkim mieszkańcom osiedla. 
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     OKRĘG NR 1 – CENTRUM 1 

    

Siłownia na świeżym powietrzu /  

Strefa Aktywności na Małych Plantach 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L1/6/2015 61 000,00 zł Przemysław Sawaryn 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 1. Małe Planty, działka 470/53. 

Opis projektu:  

Przedmiotem projektu jest budowa 2 ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych oraz tablicy 

z regulaminem na terenie parku w centrum miasta. Celem przedsięwzięcia będzie umożliwienie 

wszystkim mieszkańcom Mikołowa, niezależnie od wieku i umiejętności, dostępu do atrakcyjnej formy 

aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Dzięki siłowni plenerowej wszyscy zainteresowani 

zdrowym i sportowym trybem życia uzyskują nieskrępowany dostęp do aktywności na świeżym 

powietrzu. 

 

 

„Mały świat” plac zabaw 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L1/7/2015 45 531,50 zł Krystyna Solar 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 1. ul. Stolarska, nr działki 2758/2. 

Opis projektu:  

Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Stolarskiej będzie służył przez cały rok mieszkańcom okręgu nr 1. 

Plac będzie obejmował urządzenie zabawowe ze zjeżdżalnią, piaskownicę, dwa bujaki sprężynowe oraz 

huśtawki i karuzelę. Plac zabaw to dużo więcej niż miejsce, gdzie można się wyszaleć, dziecko ćwiczy 

ciało, wspinając się na drabinki oraz mózg – doskonali orientację w przestrzeni, spostrzegawczość, 

koncentrację. Dzięki zamontowaniu ławeczek oprócz dzieci z terenu placu zabaw skorzystają także ich 

opiekunowie. 
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     OKRĘG NR 1 – CENTRUM 1 
  

 

Święto Mickiewicza 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L1/9/2015 15 000,00 zł Andrzej Badocha 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 1. os. Mickiewicza. 

Opis projektu:  

Celem projektu jest zorganizowanie święta Mickiewicza w ostatnią lub przedostatnią sobotę czerwca 

2016. Impreza plenerowa ma na celu integrację mieszkańców osiedla Mickiewicza. W ramach imprezy 

przewiduje się gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, wspólny piknik wraz z biesiadą, grillem i ogniskiem. 

 

 

Wesoły plac zabaw 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L1/10/2015 81 000,00 zł Katarzyna Siruga 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 1. os. Mickiewicza, działka 2245/59 

Opis projektu:  

Celem projektu jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego i wesołego miejsca zabaw. W tym celu należy 

dobrze zagospodarować obecny plac zabaw poprzez rozbudowę urządzeń do zabawy dostosowanych 

do różnych grup wiekowych, dostawienie ławki dla opiekunów, koszy na śmieci, a także 

zagospodarowanie znajdującej się tam zieleni oraz bezpieczne ogrodzenie placu. 
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PROJEKTY 
OKRĘGU NR 2 – CENTRUM 2 

 



12 
 

     OKRĘG NR 2 – CENTRUM 2 

     

 

Plac zabaw 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L2/1/2015 172 690,89 zł Jarosław Grzegorczyk 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 2. 

Rejon boiska „Orlik” w obrębie ulic J. Słowackiego i J. Bluszcza w Mikołowie – pomiędzy terenem 

przedszkola nr 12 a istniejącym ciągiem spacerowym oddzielającym go od kompleksu sportowego 

„Orlik”. 

Opis projektu:  

Projekt przewiduje urządzenie ogrodzonego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci zróżnicowanych 

wiekiem, w tym również dla dzieci niepełnosprawnych. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców dotyczących rodzinnego spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania, 

zorganizowanie bezpiecznej i integracyjnej zabawy dla dzieci, dbałość o aktywny wypoczynek 

mieszkańców Mikołowa: dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

 

Budowa chodnika wzdłuż bloków na ul. Stara Droga 2 

z 6 miejscami parkingowymi 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L2/2/2015 84 132,00 zł Patrycja Mikołajczyk 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 2. ul. Stara Droga, bloki 2a, 2b, 2c, 2d. 

Opis projektu:  

Projekt dotyczy budowy chodnika wzdłuż bloków przy ul. Stara Droga 2 wraz z 6 miejscami 

parkingowymi od ul. Konstytucji 3 Maja. Chodnik w chwili obecnej jest w bardzo złym stanie 

technicznym, tak jak i całe otoczenie bloków. W okolicy brakuje również miejsc parkingowych. Chodnik 

ma ułatwić poruszanie się mieszkańcom w celu dojścia do swoich klatek, zwłaszcza osobom starszym, 

na wózkach lub z wózkami. Projekt poprawi bezpieczeństwo poruszania się, a zatoczki postojowe 

zminimalizują problem parkowania. 
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     OKRĘG NR 2 – CENTRUM 2 
     

 

Plac zabaw jak marzenie 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L2/3/2015 66 507,50 zł Ewa Szewczyk-Kozakowska 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 2. ul. Pszczyńska, działka 2155/50. 

Opis projektu:  

Celem projektu jest budowa placu zabaw, który przede wszystkim pozwoli najmłodszym mieszkańcom 

w bezpieczny sposób, pod okiem rodziców, spędzać wolny czas. Dla dorosłych będzie to również 

miejsce łączące w sobie potrzebę odpoczynku i możliwości obserwowania swoich podopiecznych. 

Obiekt ten zapewni dzieciom możliwość aktywnego spędzania czasu, rozwój i edukację poprzez 

zabawę, a także stworzy okazję do nawiązywania nowych znajomości i organizowania zabaw 

grupowych. 

 

Nowy plac zabaw na nawierzchni syntetycznej i siłownia przy 

ulicy Klonowej 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L2/4/2015 157 120,00 zł Anna Tomaszewska 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 2. ul. Klonowa (pomiędzy posesjami Klonowa 1 a Klonowa 3), nr działki 777/6. 

Opis projektu:  

Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw na bezpiecznej nawierzchni syntetycznej połączony 

z siłownią na wolnym powietrzu przy ulicy Klonowej. Plac zabaw będzie wyposażony w elementy 

przeznaczone dla dzieci w różnym wieku. Centralnym punktem będzie piętrowy zestaw zabawowy 

z domkiem, zjeżdżalnią, drabinkami, rurą strażacką ze spiralą oraz linarium. Ponadto będzie 

wyposażony w huśtawki, piaskownicę, ściankę wspinaczkową, karuzelę, kiwak i samochód ze 

zjeżdżalnią dla małych dzieci. Opiekunowie będą mogli odpocząć na ławeczkach lub skorzystać 

z siłowni na wolnym powietrzu. Dzięki połączeniu siłowni i placu zabaw obiekt będzie służył integracji 

mieszkańców. 
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PROJEKTY 
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     OKRĘG NR 3 – CENTRUM 3 

     

 

Jasno znaczy bezpiecznie 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L3/1/2015 32 000,00 zł Barbara Wiak 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 3.  ul. Krawczyka (za blokiem nr 17) na parkingu oraz na dojeździe do garaży za 

blokiem nr 17 i połączeniu ulicy Krawczyka z dworcem PKP. 

Opis projektu:  

Projekt zakłada instalację oświetlenia (6 latarni ulicznych) pobliskiego parkingu (przy klubie 

sportowym, Ochotniczej Straży Pożarnej i klubie modelarskim), doświetlenie garaży za blokiem przy ul. 

Krawczyka 17 oraz drogi łączącej ul. Krawczyka z dworcem PKP. Celem projektu jest poprawa 

bezpieczeństwa dzieci, kobiet i wszystkich osób, które uczęszczają na zajęcia, mieszkają na pobliskim 

osiedlu i przemieszczają się ul. Krawczyka. Obecnie na w/w terenach nie ma oświetlenia. 

 

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w urządzenie 

do oddymiania  

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L3/2/2015 10 600,00 zł Grzegorz Kołodziej 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 3. OSP Mikołów, ul. Krawczyka 16. 

Opis projektu:  

Projekt dotyczy zakupu sprzętu na doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie 

ul. Krawczyka 16 w wentylator nadmuchowy. Posiadanie sprzętu usprawni działania podczas akcji 

ratowniczo-gaśniczych. Wentylator nadmuchowy służy do szybkiego oddymienia lub przewietrzenia 

klatek schodowych, piwnic, mieszkań z gazów popożarowych lub z substancji toksycznych.  

 

 

 

 

 

 



17 
  

     OKRĘG NR 3 – CENTRUM 3 

     

 

Gniotek Sport Park 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L3/3/2015 153 735,10 zł Rafał Cebula 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 3. ul. Żniwna, działki 327/88 i 1087/87. 

Opis projektu:  

Projekt zakłada wykonanie zestawów aktywności dla różnych grup wiekowych (elementy siłowni, plac 

zabaw oraz plac do jazdy na rolkach). Gniotek Sport Park to miejsce wspólnej aktywności mieszkańców 

i ich dzieci. Lokalizacja oddalona od zabudowań oraz drogi, a więc bezpieczna. W upalne dni cień 

zapewnią rosnące wokół drzewa. 

 

Etap I - budowa drogi dojazdowej od strony północnej wraz 

z zielenią towarzyszącą przy Osiedlu Norwida 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L3/4/2015 152 960,00 zł Arkadiusz Ryś 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 3.  os. Norwida, działka 2102/184. 

Opis projektu:  

Projekt dotyczy rozbudowanej i zaplanowanej na kilka lat inwestycji obejmującej skomunikowanie oraz 

budowę miejsc postojowych na całym osiedlu Norwida. W ramach tegorocznej edycji BO zaplanowano 

wykonanie dokumentacji projektowej na 3 etapy zadania oraz wykonanie etapu I – budowa drogi 

dojazdowej od strony północnej osiedla wraz z zielenią towarzyszącą. Celem projektu będzie 

ulepszenie i usprawnienie życia w środowisku osiedlowym zwłaszcza dla osób starszych, 

niepełnosprawnych, matek z dziećmi.  
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     OKRĘG NR 3 – CENTRUM 3 

     

 

Budowa siłowni zewnętrznej dla rodziców wraz z placem 

zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L3/5/2015 80 500,00 zł Łukasz Osmalak 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 3. ul. Katowicka 24, teren Szkoły Podstawowej nr 5. 

Opis projektu:  

Projekt dotyczy usytuowania w jednym miejscu – na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 – placu zabaw 

dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną dla dorosłych. Takie rozwiązanie umożliwia wspólne aktywne 

spędzanie czasu rodziców z dziećmi. Dodatkowo zrealizowanie tego projektu na terenie SP5 umożliwi 

wykorzystanie ww. miejsca do celów rekreacyjnych a ogrodzenie terenu zapewni komfort 

i bezpieczeństwo korzystającym. 

 

Jordan 5+ (kurs koszykówki dla dzieci w wieku 5-10 lat, 

połączony z Life Coaching dla rodziców 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L3/6/2015 22 793,00 zł Kamila Cackowska 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 3. Teren MOSiR ul. Konstytucji 3 Maja 31 oraz teren Szkoły Podstawowej nr 5, 

ul. Katowicka 24. 

Opis projektu:  

Jordan 5+ to inicjatywa, której celem jest rozwój pasji i umiejętności koszykarskich 40 dzieci w wieku 5-

10 lat oraz umożliwienie 10 rodzicom uczestniczenia w procesie szkolenia dzieci. Projekt zakłada 

zorganizowanie w okresie marzec-maj 2016 r. kursów koszykówki dziecięcej w 3 kategoriach 

wiekowych, meczów, turnieju koszykówki, wyjazdu na mecz profesjonalnej ligi koszykówki. Ponadto 

w ramach projektu zaplanowano spotkania integracyjne mieszkańców oraz zorganizowanie spotkań 

Life Coaching dla rodziców, które będą miały charakter motywacyjno-rozwojowy i promujący 

uczestnictwo rodziców w rozwoju pasji i talentów swoich dzieci. 
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     OKRĘG NR 3 – CENTRUM 3 

     

 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców os. Grunwaldzkiego 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L3/7/2015 152 864,00 zł Michał Rupik 

Lokalizacja: 

Mikołów, Centrum 3.  Teren osiedla Grunwaldzkiego. 

Opis projektu:  

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Grunwaldzkiego poprzez wykonanie 

ogrodzenia placu zabaw, częściową wymianę nawierzchni istniejącego już parkingu oraz zwiększenie 

liczby miejsc parkingowych. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw zwiększy bezpieczeństwo 

korzystających dzieci poprzez ograniczenie możliwości niekontrolowanego wejścia na ulicę oraz 

uniemożliwi zanieczyszczanie terenu placu zabaw psom i kotom. Zwiększenie liczby miejsc 

parkingowych zmniejszy blokowanie ulic dojazdowych, chodników i przejść. 

 

 

 

 

 



20 
 



21 
  

 
 

PROJEKTY 
OKRĘGU NR 4 – RETA 
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     OKRĘG NR 4 – RETA 
     

 

Bezpieczni niezmotoryzowani 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L4/1/2015 37 000,00 zł Tomasz Wieczorek 

Lokalizacja: 

Mikołów, Reta.  ul. Zielona, ul. Dzieńdziela. 

Opis projektu:  

Projekt przewiduje uzupełnienie oświetlenia na Recie w rejonach ulic, które są niewystarczająco 

oświetlone (łącznik Skalna-Zielona oraz ul. Dzieńdziela od tunelu kolejowego w stronę skrzyżowania 

nowy łącznik/Dzieńdziela/Waryńskiego). Oświetlenie poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, 

którzy staną się bardziej widoczni dla kierujących samochodami, jak również zmniejszy potencjalne 

zagrożenie ze strony innych osób. 

 

Siłownia na świeżym powietrzu 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L4/2/2015 41 184,80 zł Danuta Ratka 

Lokalizacja: 

Mikołów, Reta. ul. Marii Konopnickiej, działka 2153/64. 

Opis projektu:  

Projekt obejmuje budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej (urządzeń sportowo – 

rehabilitacyjnych) oraz tablicy z regulaminem. Będzie to miejsce rekreacyjne, miejsce spotkań 

rodzinnych, sąsiedzkich oraz będzie formą racjonalnego zagospodarowania wolnego czasu 

przeznaczonego na sport. 
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     OKRĘG NR 4 – RETA 

     

 

Zakup nowości wydawniczych i lektur szkolnych dla filii nr 4 

Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Skalnej 12 w Mikołowie 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L4/3/2015 2 000,00 zł Artur Wnuk 

Lokalizacja: 

Mikołów, Reta. ul. Skalna 12. 

Opis projektu:  

Przedmiotem projektu jest zakup nowych książek do filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 

Skalnej 12 w Mikołowie. Jego realizacja pozwoli na uzupełnienie zbiorów o nowe pozycje wydawnicze, 

których koszt przewyższałby możliwości czytelników biblioteki. 

 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Marii Konopnickiej w Mikołowie 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L4/4/2015 25 327,50 zł Anna Pilis 

Lokalizacja: 

Mikołów, Reta. ul. Marii Konopnickiej, działki 1060/64 i 1760/64. 

Opis projektu:  

Projekt obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw przy ul. Konopnickiej o elementy przeznaczone 

dla starszych dzieci: tyrolkę (wyciąg linowy/linozjazd), drążki do przewrotów, sześciokąt 

wielofunkcyjny. Dzięki rozbudowie plac zabaw stanie się bardziej atrakcyjny dla szerszego grona dzieci, 

gdyż do tej pory istniejące urządzenia były atrakcyjne jedynie dla dzieci młodszych. 
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     OKRĘG NR 4 – RETA 

     

 

Bezpieczna Reta 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L4/5/2015 23 399,00 zł Artur Wnuk 

Lokalizacja: 

Mikołów, Reta. ul. Reta, ul. Waryńskiego, pomiędzy ul. Skalną z ul. Zieloną, ul. Skalna 10, ul. Skalna 12. 

Opis projektu:  

Projekt ma celu poprawę bezpieczeństwa obszaru Rety poprzez jednoczesną realizację kilku zadań.  

W ramach projektu zaproponowano zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Reta z ulicami 

Konopnickiej, Przyjaźni, Jasna, Brzozowa, Zielona poprzez wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych 

w celu wymuszenia ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się ul. Reta. Ponadto w celu 

ograniczenia ruchu tranzytowego przez ulicę Reta zaproponowano ustawienie tabliczek kierunkowych 

do sklepu Decathlon i do kościoła zachęcających kierowców jadących od strony ul. Waryńskiego do 

korzystania z ulicy Dzieńdziela. Zaproponowano także montaż 2 latarni parkowych na łączniku między 

ul. Skalna a ul. Zielona w celu zapewnienia oświetlenia chodnika prowadzącego do szkoły i przedszkola. 

W ramach projektu zaplanowano także namalowanie 2 kopert postojowych przy budynku przedszkola. 

Projekt obejmuje także wprowadzenie dodatkowego patrolu Straży Miejskiej w godzinach wieczornych 

po zmroku w okolicach tuneli pod DK81, DK44 oraz przejścia pod nasypem kolejowym. W ramach 

projektu planuje się także zakup i montaż stojaków rowerowych oraz druk ulotek informujących 

o zmianach w ruchu i telefonach alarmowych. 

     

Pieszo-rowerowe połączenie ulicy Jasnej z ulicą M.Konopnickiej 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L4/7/2015 41 000,00 zł Krystyna Kałuża 

Lokalizacja: 

Mikołów, Reta. Połączenie ul. Jasnej z ul. M. Konopnickiej, działka 900/21. 

Opis projektu:  

Projekt dotyczy wykonania szutrowej ścieżki/drogi pieszo-rowerowej o długości ok. 250 m. stanowiącej 

połączenie ul. Jasnej z ul. M. Konopnickiej.  Granicami ścieżki powinny być brzegi wąwozu, w którym 

jest ona projektowana. Dla realizacji projektu niezbędne jest także wykarczowanie części krzewów 

i drzew porastających brzegi wąwozu, dokonanie cięć pielęgnacyjnych innych drzew oraz uprzątnięcie 

terenu. 
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PROJEKTY 
OKRĘGU NR 5 – BOROWA WIEŚ 
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     OKRĘG NR 5 – BOROWA WIEŚ 

     

 

Siłownia pod chmurką 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L5/1/2015 54 365,00 zł Kazimierz Pruszydło 

Lokalizacja: 

Mikołów, Borowa Wieś.  ul. Równoległa 2, nr działki 1242/120. 

Opis projektu:  

Projekt zakłada wykonanie atestowanej „siłowni pod chmurką” na terenie przed sołtysówką 

składającej się z sześciu zestawów ćwiczeniowych zamontowanych na odpowiednim podłożu. Zaletą 

położenia siłowni obok placu zabaw oraz boiska szkolnego jest możliwość połączenia aktywności 

fizycznej rodziców z jednoczesną opieką nad ich pociechami. Celem inwestycji jest zachęcenie dzieci, 

młodzieży i dorosłych do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 

 

Szkoła, jak marzenie 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L5/2/2015 49 345,00 zł 
Dominika Orszulik-Baron, 

Maria Świątkiewicz-Mośny 

Lokalizacja: 

Mikołów, Borowa Wieś. Zespół Szkół nr 2, ul. Gliwicka 299. 

Opis projektu:  

Projekt zakłada szereg działań na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Mikołowie- Borowej Wsi, które mają 

przyczynić się do lepszego funkcjonowania szkoły– tak, żeby mogła stać się „Szkołą jak marzenie”. 

W projekcie zaplanowano remont stołówki (malowanie ścian, wymiana podłogi, zmiana oświetlenia, 

zakup stołów i krzeseł, zakup sztućców), zapewnienie uczniom wody pitnej przez cały rok, zakup mebli, 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej, zakup szafek dla uczniów oraz rozbudowę 

placu zabaw o dodatkowe urządzenie – huśtawkę.  
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PROJEKTY 
OKRĘGU NR 6 – PANIOWY 
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OKRĘG NR 6 – PANIOWY  

     

 

Projekt i budowa siłowni zewnętrznej   

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L6/1/2015 32 000,00 zł Krzysztof Rogalski  

Lokalizacja: 

Mikołów, Paniowy. Kompleks przy boisku szkolnym.  

Opis projektu:  

Celem projektu jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia 

lokalnej społeczności poprzez utworzenie siłowni na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne 

miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców. 

Siłownia pozwoli na dbanie o swoje o ciało zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych w Paniowach.  

     

 

Strefa Rodziny – budowa placu zabaw. Projekt etapowy do 

dalszej rozbudowy 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L6/3/2015 39 578,00 zł Katarzyna Gąsior  

Lokalizacja: 

Mikołów, Paniowy. Teren obok istniejącego obiektu sportowego pomiędzy ul. Szymankiewicza a ul. 

Mokierską, działka 304/36. 

Opis projektu:  

Projekt zakłada budowę placu zabaw w Mikołowie-Paniowach zlokalizowanego w pobliżu szkoły, 

przedszkola oraz boiska. Na wskazanym terenie wnioskodawca planuje w kolejnych latach rozbudowę 

kompleksu o siłownię, ogrodzenie i dodatkową roślinność. W ramach tegorocznego BO zaplanowano 

prace projektowe oraz budowę placu zabaw z takimi urządzeniami jak: huśtawka, liniarium obrotowe, 

labirynt, karuzela, zjeżdżalnia, równoważnia, domek z gankiem i grą. Znajdą się tam również ławki, 

kosze na śmieci i roślinność dająca zacienienie. 
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PROJEKTY 
OKRĘGU NR 7 – MOKRE 
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OKRĘG NR 7 – MOKRE  

     
  

Remont alejek parkowych 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L7/1/2015 60 550,00 zł Ewa Chmielorz 

Lokalizacja: 

Mikołów, Mokre. Park w Mokrem, ul. Zamkowa, nr działki 336/52. 

Opis projektu:  

Projekt zakłada remont ścieżek w parku w Mokrem. Remont pozwoli na większe i lepsze wykorzystanie 

parku. Spędzanie czasu w parku to większa aktywność mieszkańców, spędzanie wspólnego czasu.  
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PROJEKTY 
OKRĘGU NR 8 – ŚMIŁOWICE 
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OKRĘG NR 8 – ŚMIŁOWICE  

     

 

Damski Śląski Strój Ludowy 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L8/1/2015  3 400,00 zł Celina Bubała 

Lokalizacja: 

Mikołów, Śmiłowice. Sołtysówka. 

Opis projektu:  

Projekt zakłada zakupienie 4 damskich śląskich strojów ludowych. Stroje pozwolą Paniom na 

kontynuowanie tradycji oraz upowszechnianie śląskiej tradycji podczas ważnych wydarzeń 

kulturalnych w sołectwie.  

 

 

Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L8/2/2015 24 499,00 zł Irena Pełka  

Lokalizacja: 

Mikołów, Śmiłowice. Działka nr 300/100.  

Opis projektu:  

Celem projektu jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia 

lokalnej społeczności poprzez utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną.  

 

 

 

 

 

 



33 
  

 
 

PROJEKTY 
OKRĘGU NR 9 – KAMIONKA 
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OKRĘG NR 9 – KAMIONKA  

     

 

Siłownia napowietrzna przy ul. Kościuszki, Kamionka, Mikołów  

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L9/1/2015 59 010,00 zł Justyna Foltyn 

Lokalizacja: 

Mikołów, Kamionka.  ul. Kościuszki, działka nr 1021/14. 

Opis projektu:  

Celem projektu jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia 

lokalnej społeczności poprzez utworzenie siłowni na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne 

miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców. 

Siłownia pozwoli na dbanie o swoje o ciało zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych.  

 

Kurs obsługi komputera dla seniorów 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L9/2/2015 3 764,00 zł Leokadia Ciepły 

Lokalizacja: 

Mikołów, Kamionka. Zajęcia w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie- Kamionce.  

Opis projektu:  

Projekt zakłada przeprowadzenie kursu komputerowego dla starszych mieszkańców Kamionki. 

Konieczność posługiwania się komputerem, w tym korzystania ze skype, wysyłania maili czy też 

płacenia rachunków będzie tematem zajęć komputerowych dla seniorów.  
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PROJEKTY 
OKRĘGU NR 10 – BUJAKÓW 
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     OKRĘG NR 10 – BUJAKÓW 
     

 

Zwiększenie potencjału ratunkowego OSP Bujaków poprzez 

zakup drabiny pożarniczej D10W 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L10/1/2015 6 000,00 zł Monika Rożek 

Lokalizacja:  

Mikołów, Bujaków. Budynek OSP Bujaków, ul.Chudowska 9, 43-196 Mikołów.  

Opis projektu:  

Celem projektu zakup drabiny pożarniczej D10W aluminiowej. Drabina da poczucie zwiększenia 

bezpieczeństwa mieszkańców. Będzie wykorzystywana podczas przeprowadzania akcji ratowniczych.  

 

Siłownia na powietrzu 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L10/2/2015 18 201,00 zł Antoni Pucher  

Lokalizacja: 

Mikołów, Bujaków. Działka – plac zabaw przy ul. Szkolnej w Bujakowie.  

Opis projektu:  

Celem projektu jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia 

lokalnej społeczności poprzez utworzenie siłowni na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne 

miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców 

Bujakowa. Przedmiotowa operacja obejmuje przygotowanie terenu, dostawę oraz montaż urządzeń 

do ćwiczeń i konserwację sprzętu. Projekt ma za zadanie pobudzić mieszkańców, młodzież do większej 

aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.  
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     OKRĘG NR 10 – BUJAKÓW 
     

 

Objazdowy Dom Kultury 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L10/3/2015 31 300,00 zł Agnieszka Fiola  

Lokalizacja: 

Mikołów, Bujaków. Sołtysówka, salki parafialne, OSP Bujaków, Zespół Szkół w Bujakowie. 

Opis projektu:  

Projekt obejmuje cykl działań edukacyjno-kulturalnych mających zagospodarować czas wolny 

mieszkańcom sołectwa Bujaków (dzieciom, młodzieży, dorosłym). Zadania te mają na celu integrację 

środowiska lokalnego, podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze. Działania rozpocznie artystyczny 

EVENT, podczas którego będzie można się zapisać na różnego rodzaju zajęcia. Proponowane zadania: 

Kulturalny maluch (zajęcia raz w tygodniu z zakresu sztuki dla dzieci do lat 5 z opiekunami), Sztuka Ot-

Warta (cykl zajęć artystycznych dla młodzieży: warsztaty filmowe, teatralne, taneczne), Pakiet dla 

wnuczka (warsztaty dla seniorów dot. historii miejscowości, tradycji), Gotujemy! Czyli jak zrobić śląskie 

rolady (warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń Wiejskich), artystyczne eventy. 

 

Strefa Rodziny – rozbudowa placu zabaw 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L10/4/2015 21 600,00 zł Dorota Kulik  

Lokalizacja: 

Mikołów, Bujaków. Teren istniejącego placu zabaw pomiędzy ul. Szkolną a ul. Ks. Franciszka Górka na 

działkach 1750/221 i 1749/221 

Opis projektu:  

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego w pobliżu szkoły, przedszkola, kościoła i sołtysówki placu 

zabaw o nowe urządzenia, takie jak: huśtawki, labirynt, linarium obrotowe, równoważnia oraz stojak 

na rowery, ławki i kosze na śmieci. Ponadto obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej 

uwzględniającej rozbudowę Strefy Rodziny w przyszłości o takie elementy, jak: siłownia na świeżym 

powietrzu, stół do tenisa stołowego , punkty piknikowe. 
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     OKRĘG NR 10 – BUJAKÓW 
     

 

Chwila dla rodziny – wspólne zajęcia ruchowe dla 

rodzica(ów) i dzieci 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L10/5/2015 5 250,00 zł Dorota Kulik  

Lokalizacja: 

Mikołów, Bujaków. Sołtysówka lub Zespół Szkół. 

Opis projektu:  

Projekt zakłada realizację zajęć ruchowych z instruktorem dla dzieci i ich rodziców. Głównym celem 

projektu jest krzewienie zamiłowania do aktywności ruchowej wśród dzieci oraz nawiązywanie 

kontaktów pomiędzy rdzennymi i napływowymi mieszkańcami Bujakowa.  

 

 

Strefa Rodziny – budowa zewnętrznego punktu fitness – 

outdoor fitness 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L10/6/2015 24 755,00 zł Dorota Kulik  

Lokalizacja: 

Mikołów, Bujaków. Teren obok istniejącego placu zabaw pomiędzy ul. Szkolną a ul. Ks. Franciszka 

Górka na działkach 1750/221 i 1749/221. 

Opis projektu:  

Projekt zakłada utworzenie zewnętrznego punktu fitness, który składałby się z 16 stanowisk do 

ćwiczeń: twister, poręcz do pompek, poręcze równoległe, worek treningowy, 2 drążki do podciągania, 

„łapki”, lina, 2 stanowiska z kółkami gimnastycznymi, 2 stanowiska z drążkiem progresywnym, ławka 

skośna, ławka skośna – podciąg nóg, 2 stanowiska z drążkami do pompek. Bliska lokalizacja szkoły 

pozwoli na korzystanie z punktu fitness podczas zajęć wychowania fizycznego. 
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     OKRĘG NR 10 – BUJAKÓW 
     

 

Rodzinny festyn integracyjny 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

L10/8/2015 6 500,00 zł Antoni Pucher  

Lokalizacja: 

Mikołów, Bujaków. Parking przy OSP Bujaków, ul. Chudowska 9. 

Opis projektu:  

Projekt zakłada zorganizowanie w maju 2016 festynu rodzinnego. Festyn ma na celu integrację 

społeczności lokalnej. W organizację festynu będą zaangażowane organizacje pozarządowe 

z Bujakowa. 

 

 

 

 

 


