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MikoLED – bezpieczne przejście 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/2/2015 34 000,00 zł Maciej Rochel 

Lokalizacja: 

Mikołów 

1. ul. Młyńska – przejście dla pieszych przy Galerii PIK (Tesco), 

2. ul. Pszczyńska – przejście dla pieszych na wysokości myjni bezdotykowej w rejonie sklepów 

Empik i Media Expert, 

3. pl. 750-lecia – 3 przejścia zlokalizowane na tarczy ronda, umożliwiające dostanie się na środek 

wyspy. 

Opis projektu:  

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach przez jezdnię poprzez 

doświetlenie pasów w miejscach, gdzie nie ma, bądź słabo świecą latarnie uliczne. Dzięki zastosowaniu 

nowoczesnego oświetlenia LEDowego przejście będzie oświetlone mocnym, białym światłem, które 

będzie się wyróżniać wśród żółtego światła istniejących latarni sodowych. 

 

Rowerem pod prąd – usprawnienie ruchu rowerowego 

na terenie Mikołowa 
Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/3/2015 29 389,18 zł Maciej Rochel 

Lokalizacja: 

Mikołów 

1. ul. Katowicka – od pl. Karpeckiego do ul. Waryńskiego, 

2. ul. Powstańców Śląskich – od ul. Św. Wojciecha do ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, 

3. ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego – od ul. Powstańców Śląskich do ul. Okrzei, 

4. ul. Janasa – odcinek od budynku nr 11 do nr 13. 

Opis projektu:  

Celem projektu jest usprawnienie ruchu rowerowego na terenie Mikołowa poprzez wyznaczenie 

kontrapasów na ulicach jednokierunkowych, które umożliwiają ominięcie przez rowerzystów miejsc 

niebezpiecznych i będą stanowić atrakcyjne skróty promujące ruch rowerowy. 
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Rodzinna Dolina – strefa zabawy i rekreacji 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/7/2015 199 731,70 zł Iwona Spychała-Długosz 

Lokalizacja: 

Mikołów, rejon ulic Podleskiej i Norwida (działka nr 2436/175 i 2449/162) 

Opis projektu:  

Rodzinna Dolina – strefa zabawy i rekreacji – to miejsce wyjątkowe, które ma spełnić kilka funkcji: 

umocnić więź pomiędzy pokoleniami, umożliwić dzieciom niepełnosprawnym wspólną zabawę 

z dziećmi zdrowymi oraz propagować aktywność w każdym wieku, która jest sposobem na zdrowie. 

Najmłodsi będą mieli do dyspozycji dwa place zabaw (dla maluchów i starszaków), w tym jeden 

dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych; dla młodzieży przewidziane jest miejsce do gry 

w koszykówkę oraz ping-ponga; dla rodziców i seniorów przeznaczona jest strefa fitness na wolnym 

powietrzu. W ten sposób wszyscy członkowie rodziny mogą odpoczywać w jednym miejscu. 

Usytuowane w tym miejscu alejki spacerowe, ławeczki, parawany zieleni, posadzone kwiaty i ozdobne 

krzewy mają umilić odpoczynek na świeżym powietrzu. 

 

 

Siłownia "Outdoor" – dobre miejsce na spotkanie!  

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/8/2015 51 932,00 zł Jolanta Knapik 

Lokalizacja: 

Mikołów, Planty 

Opis projektu:  

Projekt dotyczy utworzenia siłowni zewnętrznej na terenie parku Planty. Siłownia będzie dostępna dla 

wszystkich mieszkańców Mikołowa i może być użytkowana prawie cały rok. 

 

 

 

 

 



     PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 

     

4 
 

Tor do jazdy na rowerze (pumptrack) 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/9/2015 193 750,00 zł Wojciech Gorol 

Lokalizacja: 

Mikołów, teren parku Planty przy ul. Konstytucji 3 Maja (działka 571/79) 

* Projekt usytuowany na terenie Plant - konieczność uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach. Duża ingerencja inwestycji w naturalne ukształtowanie terenu i krajobraz zabytkowego parku. 

 

Opis projektu:  

Projekt zakłada wykonanie toru do jazdy na rowerze, rolkach lub deskorolce wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (ławka, stojak na rowery, tablica informacyjna z regulaminem, kosz na odpady, 

oświetlenie toru). Projekt ma na celu promocję zdrowego trybu życia i kultury fizycznej, sprzyja 

budowaniu dobrych relacji społecznych, jest miejscem spotkań. Stanowi zdrowy azyl dla lokalnych 

społeczności, angażuje całe rodziny oraz ułatwia zacieranie różnic międzypokoleniowych. Pełni rolę 

przestrzennych rzeźb urozmaicających krajobraz i jest przyjazny dla otoczenia. Może stać się areną 

sportową umożliwiającą organizację imprez rowerowych. W odniesieniu do jego umiejscowienia, 

poprawia bezpieczeństwo spacerujących po parku pieszych poprzez skupienie społeczności rowerowej 

w jednym miejscu. Ten innowacyjny element przestrzenny jest dobrym sposobem na rewitalizację 

zaniedbanych i rzadko odwiedzanych fragmentów parku. 

 

 

Centrum muzyczne „Krawczyka 21” 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/10/2015 49 997,11 zł Mateusz Bies 

Lokalizacja: 

Mikołów, ul. Krawczyka 21 

Opis projektu:  

Celem projektu jest utworzenie w budynku przy ul. Krawczyka 21 dwóch miejskich salek dla 

mikołowian zainteresowanych graniem, które staną się miejscem prób i warsztatów, wymiany 

doświadczeń i integracji ludzi zajmujących się muzyką. Projekt obejmowałby remont budynku oraz 

wyposażenie salek w sprzęt muzyczny. 
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Doposażenie w sprzęt ratownictwa technicznego dla OSP 

Mikołów 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/11/2015 68 459,00 zł Grzegorz Kołodziej 

Lokalizacja: 

Mikołów, Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołowie, ul. Krawczyka 16 

Opis projektu:  

Projekt dotyczy doposażenia wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie w Hydrauliczne 

Urządzenie Ratownicze. Narzędzie takie stworzone jest na potrzeby ratownictwa technicznego 

i wykorzystuje się je podczas akcji w wypadkach kolejowych, drogowych i lotniczych. Urządzenie 

wykorzystywane byłoby przez strażaków do uwalniania uwięzionych osób w pojazdach podczas 

wypadków drogowych, podnoszenia elementów w katastrofach budowlanych, wyłamywaniu 

i usuwaniu zabezpieczeń w postaci krat, drzwi antywłamaniowych i innych w  celu dotarcia do 

uwięzionych osób lub zwierząt, podczas pożarów lub innych katastrof. 

  

Z informacją do mieszkańców. Słupy i tablice ogłoszeniowe 

na terenie Mikołowa 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/12/2015 42 524,06 zł  Artur Wnuk 

Lokalizacja: 

Mikołów. Lokalizacja słupów ogłoszeniowych: 1. ul. Krakowska, działka 1161/78 (deptak w stronę 

krakowskiego ronda), 2. Skrzyżowanie ul. Prusa i ul. Kolejowej, działka 1322/4 (przy przejściu dla 

pieszych), 3. ul. Staromiejska, działka 414/48, 4. os. Grunwaldzkie, działka 1468/63 (przy bocznym 

wejściu na cmentarz), 5. Skrzyżowanie ulic Górniczej i Żwirki i Wigury, działka 2012/72, 6. ul. Norwida, 

działka 2304/184 

Lokalizacja tablic ogłoszeniowych: 7. ul Żwirki i Wigury 53, działka 534/30, 8. ul. Bluszcza 7, na 

kamienicy ZGL, działka 393/28, 9. Skrzyżowanie ul. Konopnickiej i Reta, działka 1146/109, przy 

chodniku ze ścieżką rowerową, 10. Skrzyżowanie ulic Skalna i Dzieńdziela, działka 501/26 lub 506/26, 

11. Skrzyżowanie ulic Wrzosowej i Jaśminów, działka 2218/44, 12. ul. Św. Wojciecha, 1858/111, 13. os. 

Mickiewicza, działka 2245/59, 14. os. Mickiewicza, działka 2226/59, 15. ul. Słowackiego, działka 

2074/13 (od str. bloku nr 17) 

Opis projektu:  

Projekt przewiduje ustawienie słupów i tablic informacyjnych w wybranych punktach na terenie 

Mikołowa – 6 estetycznych słupów oraz 9 tablic ogłoszeniowych w miejscach o dużym natężeniu ruchu 

pieszych oraz tam, gdzie jest potrzeba komunikowania się mieszkańców między sobą. 
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Ścieżka zdrowia dla dzieci "Małpi gaj" wraz z placem zabaw 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/13/2015 56 813,00 zł Katarzyna Syryjczyk-Słomska 

Lokalizacja: 

Mikołów, Duże Planty 

Opis projektu:  

Wykonanie na Plantach obok Domku Harcerskiego ścieżki zdrowia dla dzieci "Małpi gaj" wraz z placem 

zabaw. Obiekt będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Mikołowa przez cały czas. Ścieżka 

zdrowia idealnie wkomponuje się i uzupełni bazę sportową boisk przy Placu Harcerskim. Zestaw 

zabawowy natomiast będzie świetnym uzupełnieniem dla istniejącego już placu zabaw w okolicy os. 

XXX-lecia. 

  

 

Plac zabaw oraz wiata do grillowania jako miejsce dla 

rodzinnego spędzania czasu 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/14/2015 200 000,00 zł Justyna Foltyn 

Lokalizacja: 

Mikołów, ul. Kościuszki, działka 1021/14 

Opis projektu:  

Projekt dotyczy wykonania placu zabaw wraz z wiatą drewnianą z paleniskiem na grilla na terenie 

dzielnicy Kamionka. Realizacja projektu to szansa na posiadanie wyjątkowego obiektu, w którym dzieci 

wraz z rodzicami mogą wspólnie spędzić swój wolny czas. Plac zabaw oraz gry na powietrzu 

pozytywnie wpływają na rozwój dzieci. W pobliżu planowanej inwestycji przebiegają dwie trasy 

rowerowe, dlatego obiekt będzie służył mieszkańcom całego Mikołowa niezależnie od wieku.  
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Tablice i stojaki 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/15/2015 15 907,00 zł Katarzyna Badocha 

Lokalizacja: 

Mikołów, os. Mickiewicza 

Opis projektu:  

Celem projektu jest postawienie tablic ogłoszeniowych oraz stojaków rowerowych na os. Mickiewicza. 

Tablice mają umożliwić umieszczanie ogłoszeń w miejscu do tego przeznaczonym, stojaki natomiast 

mają zapewnić możliwość postawienia i zabezpieczenia roweru. W ramach projektu przewiduje się 

ustawienie 4 stojaków na rowery oraz 4 tablic ogłoszeniowych, a także odświeżenie istniejącej tablicy. 

 

 

Nowy plac zabaw na nawierzchni syntetycznej przy ulicy 

Bluszcza 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/16/2015 92 240,00 zł Anna Tomaszewska 

Lokalizacja: 

Mikołów, ul. Bluszcza, działki 2285/31 i 2413/21 

Opis projektu:  

Celem projektu jest budowa nowego placu zabaw na nawierzchni syntetycznej z kolorowych, 

nowoczesnych elementów dla dzieci przy ul. Bluszcza w pobliżu Żłobka Miejskiego. Projekt będzie 

służył wszystkim małym mieszkańcom Mikołowa. Plac zabaw ma kompleksowo rozwijać motorykę 

i sensorykę dzieci, wzmacniać mięśnie i pobudzać zmysły. Syntetyczna nawierzchnia zapewni 

bezpieczeństwo podczas upadków. 
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Zakup sprzętu wodnego dla 27 Harcerskiej Drużyny Wodnej 

działającej przy ZHP Hufcu Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów 

Powstań Śląskich w celu prowadzenia szkoleń oraz działań 

rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu 

miasta Mikołowa 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/17/2015 19 160,00 zł Maciej Lipiński 

Lokalizacja: 

Mikołów, siedziba ZHP -  Pl. Harcerski 1, powiat mikołowski oraz pobliskie akweny wodne 

Opis projektu:  

Celem projektu jest zakup sprzętu wodnego: 5 łodzi typu kanadyjka wraz z wiosłami oraz kamizelkami 

dla załóg. Jest to sprzęt sportowo-turystyczny, niezbędny do prowadzenia zajęć przez 27 Harcerską 

Drużynę Wodną w Mikołowie, celem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Dzięki zakupowi 

łódek Drużyna promować będzie aktywne formy spędzania wolnego czasu, zdrowy tryb życia oraz 

ideały harcerskie. Dostęp i możliwość korzystania ze sprzętu posiadał będzie każdy członek 27 

Harcerskiej Drużyny Wodnej oraz dzieci w wieku szkolnym z terenu Mikołowa pod opieką 

wykwalifikowanych instruktorów. 

 

Ścieżka zdrowia dla każdego 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/18/2015 58 800,00 zł Artur Wnuk 

Lokalizacja: 

Mikołów, ul. Marii Konopnickiej, działki 2153/64, 1060/64, 1760/64, 1759/64 

Opis projektu:  

„Ścieżka zdrowia dla każdego” to projekt zagospodarowania pasa nieużytkowanego terenu przy ulicy 

Marii Konopnickiej w Mikołowie poprzez umieszczenie na nim 9 stacji do ćwiczeń fizycznych. Przy 

urządzeniach przewiduje się montaż dużych tablic informacyjnych z opisem ćwiczeń dla 3 grup 

wiekowych (dzieci, dorosłych, seniorów). Dzięki temu możliwe będzie wspólne wykonywanie ćwiczeń 

fizycznych przez osoby w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności. 
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Skatepark w Mikołowie 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/19/2015 200 000,00 zł Mateusz Gancarczyk 

Lokalizacja: 

Mikołów, ul. Grażyńskiego (obok boiska Orlik 2012) 

Opis projektu:  

Tematem projektu jest wybudowanie skateparku w Mikołowie. Skatepark to obiekt sportowy 

pozwalający aktywnie wypocząć oraz skupić w jednym miejscu ludzi dzielących tą samą pasję (jazdy na 

deskorolkach, rolkach i rowerach BMX). Realizacja projektu pozwoli młodzieży na aktywne, 

urozmaicone spędzanie wolnego czasu. Obiekt będzie użytkowany cały rok i będzie służył wszystkim 

tym, którzy uprawiają, bądź chcą uprawiać tzw. sporty ekstremalne. 

 

 

Wiosenno-letni oraz jesienno-zimowy turniej walk rycerskich 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/20/2015 23 000,00 zł Arnold Październy 

Lokalizacja: 

Mikołów, Domek Harceski, hala MOSiR 

Opis projektu:  

Projekt dotyczy organizacji turniejów rycerskich (wiosenno-letniego oraz jesienno-zimowego) 

w ramach Polskiej Ligi Walk Rycerskich oraz turnieju Juniorów w ramach Polskiej Ligi Walk Rycerskich. 

Ponadto przewidziana jest wystawa zdjęć związanych z walkami rycerskimi i spotkanie z członkami 

Reprezentacji Narodowej w walkach rycerskich. Turnieje mają na celu propagowanie kultury 

materialnej i wiedzy historycznej o mieście Mikołowie, Śląsku i państwie polskim z okresu 

średniowiecza, kultywowanie tradycji rycerskich, szlacheckich, postaw patriotycznych, prezentowanie 

strojów, rzemiosła, obyczajów oraz sztuki walki z okresu średniowiecza, rozwój świadomości 

narodowej, a także aktywizację dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez współzawodnictwo sportowe – 

turniej juniorów i seniorów. Turnieje dostępne będą dla wszystkich mieszkańców Mikołowa. 
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Mikołowska Akademia Treningu Indywidualnego – MATI 

Numer ID projektu Szacunkowy koszt Wnioskodawca 

M/21/2015 25 440,00 zł Olga Habryka 

Lokalizacja: 

Mikołów, MOSiR 

Opis projektu:  

Celem projektu jest wyselekcjonowanie szczególnie uzdolnionych dzieci i dalsze doskonalenie ich 

umiejętności piłkarskich. Projekt ma za zadanie poprzez pracę ze szczególnie uzdolnionymi 

zawodnikami podnosić ich indywidualne umiejętności, jest on uzupełnieniem treningu klubowego. 

Udział w „Mikołowskiej Akademii Treningu Indywidualnego – MATI” będzie mógł wziąć każdy 

mieszkaniec Mikołowa w wieku 8-14 lat. Planowane są treningi dla 6 grup po 4-6 osób. W razie 

konieczności przeprowadzone zostaną testy piłkarskie w celu wybrania zawodników prezentujących 

najlepszy poziom sportowy. 

 


