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5-8 października 2018

KATALOG
projektów

w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego
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Patrycja Długajczyk 200 000,00 zł

M/1/2018
„ ŚWIATŁO I DŹWIĘK” czyli nowa jakość w MDK dla Ciebie!

Autor: Kwota:

Maria Kamyk 49 760,00 zł

Opis projektu:
Doposażenie sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w profesjonalny sprzęt 
nagłośnieniowo-oświetleniowy. Jeszcze lepszy dźwięk i światło pozwolą lepiej usłyszeć 
i zobaczyć wiele ciekawych wydarzeń. 

Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury, ul. Rynek 19

M/2/2018
Mikołów imprezuje! - zakup sprzętu do organizacji imprez 
plenerowych na terenie MIkołowa

Opis projektu:
Zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych m.in.: maszyny do popcornu i waty 
cukrowej, stołów i krzeseł do kącika dla dzieci, chust i tuneli animacyjnych, dmuchane-
go placu zabaw i boiska, leżaków, grillów, namiotów, mobilnego sprzętu nagłaśniające-
go itp. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i liczby organizowanych w Miko-
łowie imprez integrujących mieszkańców, poprzez zapewnienie możliwości nieodpłat-
nego użyczenia sprzętu niezbędnego w tego typu przedsięwzięciach.

Lokalizacja:
użytkowanie na terenie całej gminy, przechowywanie w Miejskim Domu Kultury, ul. Rynek 19

Autor: Kwota:

M/3/2018
Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe

Opis projektu:
  Projekt zakłada: 1.Wykonanie Miasteczka Ruchu Drogowego dla dzieci oraz gier 
podwórkowych na terenie rekreacyjnym przy Domku Harcerskim. Miasteczko rowero-
we ma na celu przyswojenie dzieciom podstawowych zasad ruchu drogowego. Dodat-
kowo przewiduje się połączenie miasteczka rowerowego z grami podwórkowymi.       
  Całość utworzy jeden duży teren zabawowy dla dzieci. 2.Wykonanie gier podwórko-
wych na terenie Kamionki, Borowej Wsi, Mokrego, Śmiłowic, Paniów, Bujakowa i Rety. 
W każdej z tych lokalizacji powstanie nowe miejsce zabaw dla dzieci - kilka różnych 
gier umożliwiających zabawę kilku osób jednocześnie.

1

Artur Wnuk 128 290,00 złAutor: Kwota:



Krystyna Świerkot 19 700,00 zł

2

Lokalizacja:
Działka 1940/76, plac przy Domku Harcerskim od strony boiska,pozostałe loka-
lizacje gier: 1 . Śmiłowice 451/101, ul. Górnośląska, na tyłach Sołtysówki 
2. Reta, ul. Konopnickiej, działka 2153/64 3 . Kamionka, ul. Katowicka 122, 
działka 944/24 4 . Paniowy, róg Mokierska/Szymankiewicza, działka 304/36, 
5. Bujaków, ul. Szkolna 1, działka 1147/45, 6 . Mokre, ul. Grudniowa, działka 
1133/71 7. Borowa Wieś, ul. Gliwicka 299, działka 610/120

M/4/2018
Radosny festyn rodzinny - od malucha do seniora

Autor: Kwota:

Piotr Buras

Opis projektu:
Zorganizowanie rodzinnego festynu integrującego pokolenia na oś. Słowackiego 
(występy, atrakcje dla dzieci, konkursy). W ramach festynu odbędą się wspólne 
rozgrywki, zabawy, konkursy, tańce, a na zakończenie odbędzie się występ 
"niespodzianka" zespołu estradowego.

Lokalizacja:
Teren między ul. Bluszcza, Słowackiego i Grażyńskiego – obok Orlika, placu zabaw
i terenu zieleni

M/5/2018
Zakup lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego 
(LSRG) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach

Opis projektu:
Zakup lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo- gaśniczego na podwoziu z napę-
dem 4x4 w zabudowie kontenerowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach. 
Zakup pozwoli na interwencyjne wyjazdy ratowniczo-gaśnicze przez całą dobę.

Lokalizacja:
OSP Paniowy, ul. Mokierska 1

Kwota:
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Autor: 200 000,00 zł
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Aneta Esnekier, Mateusz Bies 200 000,00 zł

M/6/2018
CIECHOCINEK W MIKOŁOWIE -tężnia solankowa w centrum Mikołowa*

Autor: Kwota:

Agnieszka Paterek 10 540,00 zł

Opis projektu:
Wybudowanie tężni solankowej średniej wielkości wraz ze zbiornikiem na solankę
i ławkami parkowymi w jej sąsiedztwie na terenie pomiędzy Pasażem Jesionowym a 
targowiskiem miejskim, nieopodal Rynku i parku Małe Planty, na tyłach Miejskiego 
Domu Kultury. Tężnia solankowa to drewniana konstrukcja wypełniona np. brzozowymi 
witkami czy gałązkami śliwy, po których spływa solanka. Poprzez rozbijanie kropel 
ociekającej solanki, tężnia wytwarza specyficzny mikroklimat sprzyjający relaksowi. 
Lokalizacja:
Teren pomiędzy Pasażem Jesionowym a targowiskiem miejskim, nieopodal Rynku i 
parku Małe Planty, na tyłach MDK, działki: 1044/43, 1040/43 

* konieczność uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach

M/7/2018
MAMO, TATO, podejmij wyzwanie!

Opis projektu:
Projekt adresowany jest do rodziców dzieci w wieku od 0-8 lat. W jego ramach zostaną 
zorganizowane warsztaty edukacyjne rozwijające kompetencje rodzicielskie. Celem 
projektu jest odpowiedź na potrzeby rodziców związane z budowaniem dobrej relacji 
z dziećmi, opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i odpowiedzialności.

Lokalizacja:
 Miejski Dom Kultury, ul. Rynek 19

Autor: Kwota:

Jarosław Sworzeń 70 000,00 zł

M/8/2018
Do It Yourself Garage

Opis projektu:
Utworzenie przestrzeni dla motocyklistów w nowym garażu przy ul. Krawczyka 21.Pro-
jekt obejmuje zakup i montaż garażu oraz zakup narzędzi podstawowych i specjali-
stycznych, w tym kompresora. Powstanie przestrzeń do dokonywania samodzielnych 
napraw i drobnego majsterkowania a także miejsce wymiany wiedzy na temat motocy-
kli, podróży, sportu itp.

Lokalizacja:
ul. Krawczyka 21, działka 2565/3 (ewentualnie działki: 2563/2, 1119/1, 1964/2, 2062/3) 

Autor: Kwota:
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Łukasz Ryguła 9 800,00 zł

M/9/2018
Zakup bramy dmuchanej na cele promocji imprez 
sportowo-rekreacyjnych

Autor: Kwota:

Tomasz Wieczorek 143 000,00 zł

M/14/2018
Szybko! Na ratunek!

Opis projektu:
Zakup bramy dmuchanej na potrzeby imprez sportowo-rekreacyjnych.Brama stałoci-
śnieniowa z wymienną powłoką będzie służyć mieszkańcom Mikołowa, aby reklamo-
wać organizowane wydarzenia sportowo-rekreacyjne.Brama nie wymaga dostępu do 
prądu oraz nie potrzebuje wentylatora dzięki czemu można ją wykorzystać w każdym 
terenie, nie generując niepotrzebnego hałasu.Wymiary:-wewnętrzny 5 m x 3 m-ze-
wnętrzny 6,2 m x 3,6 m

Opis projektu:
Wykonanie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na ul. Prusa w celu umożliwienia łatwiej-
szego wyjazdu samochodów Straży Pożarnej z remizy.Sygnał czerwony ma być wzbu-
dzany przez dyspozytora KP PSP, celem umożliwienia jak najszybszego wyjazdu jedno-
stek ratowniczo-gaśniczych. Sygnalizacja będzie umożliwiać zablokowanie jedynie 
jednego kierunku ruchu (w stronę ul. św. Wojciecha) lub całego ruchu na ul. Prusa,
w zależności od potrzeb.

Lokalizacja:
ul. K.Prusa działka 457/83 

Autor: Kwota:

Tomasz Wieczorek 200 000,00 zł

M/16/2018
Stare - Nowe Planty!*

Opis projektu:
Rewitalizacja Dużych Plant. Projekt obejmuje m.in. powstanie 2 fontann w stawach 
w parku, co poprawi wartość rekreacyjną terenu oraz pomoże je oczyszczać (przez 
napowietrzanie i filtrację) . Ma także zostać zrewitalizowana tylna część Parku (od 
strony Przedszkola nr 3). W jej ramach przewidziano remont części starych i wykonanie 
nowych ścieżek. Wraz ze ścieżkami powstanie oświetlenie oraz elementy małej archi-
tektury (ławki, kosze na śmieci) 

Lokalizacja:
Duże Planty, Fontanna 1: działki 370/56, 885/76, Fontanna 2: działka 1940/76, Rewitali-
zacja parku: 573/80, 287/76, 571/79, 369/76, 775/79, 774/79, 777/79, 1940/76, 370/76

Autor: Kwota:
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Lokalizacja:
teren całego Mikołowa
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* wykonanie ścieżek na Plantach zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków



Katarzyna Siruga 42 000,00 zł

L2/1/2018
Śmietnik też chce mieć porządek*

Kwota:Autor:

Centrum 1 (okręg 1)

Mickiewicza (okręg 2)

Kamila Cackowska, Mateusz Bies 50 055,00 zł

L1/2/2018
Tworzymy przestrzenie rozwoju

Opis projektu:
Projekt obejmuje 2 części: 1.Jordan Basket Plus – kurs koszykówki dla dzieci - m.in 6-ty-
godniowe kursy koszykówki dziecięcej w kategoriach wiekowych 6-7, 8-10 lat, mecze, 
turniej, spotkania dla rodziców 2. remont toalet w Centrum Muzycznym Krawczyka 
XXI, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem i stało się znaczącym miejscem na 
mapie kulturalnej miasta

Lokalizacja:
1. MOSIR ul. Konstytucji 3 Maja 31 oraz Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Katowicka 24
2. ul. Krawczyka 21

Autor: Kwota:

Adam Kempa, Barbara Sterańczak 48 450,00 zł

L1/1/2018
Odlotowa zabawa „Nad Jamną” Budowa placu zabaw

Opis projektu:
Budowa placu zabaw przy ul. Waryńskiego. Dla dzieci planowany jest zakup zestawu 
zabawowego, który będzie się składał m.in. z dużej i małej zjeżdżalni, dwóch zadaszo-
nych podestów, kratownicy, dwóch wysokich wież z zadaszeniem, huśtawki wahadło-
wej podwójnej z siedziskami dla małych i dużych dzieci, huśtawki typu „bocianie gniaz-
do”, karuzeli z czterema siedziskami. Większe dzieci i młodzież będą mogły korzystać z 
betonowego stołu do gry w ping- ponga.

Lokalizacja:
ul. Waryńskiego, działka 2475/31

Autor: Kwota:
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Opis projektu:
Budowa nowego śmietnika między blokami 22 i 24 przy ul. Mickiewicza. Potrzebny jest 
nowy śmietnik, do którego wejście będzie więcej niż jednej strony, który będzie 
doświetlony z miejscem na śmieci segregowane i wielkogabarytowe
Lokalizacja:
ul. Mickiewicza, między blokami nr 22 i 24

*Projekt będzie realizowany po uzyskaniu odpowiedniego pozowolenia ze Starostwa
Powiatowego

Autor: Andrzej Badocha 16 500,00 zł

L2/2/2018
Zazieleni się, urośnie kilka drzew?

Opis projektu:
Projekt przewiduje przeprowadzenie spotkań mieszkańców, warsztatów ogrodniczych, 
zakup sprzętu ogrodniczego ręcznego i mechanicznego oraz zakup materiałów ogrod-
niczych. Spotkania i warsztaty pozwolą na wybór roślin do nasadzeń. Zakupiony sprzęt 
ogrodniczy umożliwi włączenie do prowadzonych prac pielęgnacyjnych i ogrodniczych. 
Prace wykonane we właściwych terminach i z wymaganą częstotliwością poprawią 
jakość życia mieszkańców. Sprzęt przechowywany będzie na terenie osiedla i udostęp-
niany wypożyczającym nieodpłatnie, do wykonania wskazanych prac na terenie 
osiedla
Lokalizacja:
  ul. Mickiewicza 16

Kwota:

Stolarska, Rybnicka (okręg 3)

Grażyna Supernak 20 983,80 zł

L3/1/2018
Parking i chodnik przy ulicy Dolnej

Opis projektu:
Utworzenie miejsc parkingowych i chodnika przy ulicy Dolnej. Miejsca parkingowe 
zakończą dewastację trawnika i zabłocenie ulicy. Chodnik pozwoli na wygodne przej-
ście mieszkańców z ulicy Stolarskiej na Dolną.

Lokalizacja:
ul. Dolna 11-13 

Autor: Kwota:
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Marta Rzymanek, Anna Brzana 52 200,00 zł

L4/1/2018
Na Wymyślance bezpiecznie ćwiczymy - stresy przegonimy i razem
z dziećmi się bawimy!

Opis projektu:
Projekt będzie kontynuacją zajęć z III edycji budżetu obywatelskiego cieszących się 
ogromną popularnością u osób w każdym wieku oraz uzupełnieniem wcześniejszych 
projektów. Celem projektu będzie: 1.organizacja bezpłatnych zajęć z zakresu profilakty-
ki i promocji zdrowia, poprzez ćwiczenia na świeżym powietrzu prowadzone przez 
wykwalifikowanych trenerów (ćwiczenia wzmacniające kręgosłup, ćwiczenia na bazie 
pilatesu, jogi, tabaty i zumby, przewiduje się zajęcia od maja do października 2019 r. 
trzy razy w tygodniu w 2 grupach) 2.poprawa komfortu użytkowania istniejącej siłowni 
poprzez utwardzenie terenu 3.zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez zakup i 
montaż małego zestawu zabawowego dla dzieci 4. zakup sprzętu rehabilitacyjnego na 
potrzeby osób ćwiczących (hantle, taśmy, piłeczki)

Lokalizacja:
Teren rekreacyjno-sportowy róg ul. Nowy Świat i ul. Wodnej w Mikołowie. Działka nr 
367/35

Autor: Kwota: Pr
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Nowy Świat
Stara Droga (okręg 4) 

Patrycja Mikołajczyk

L4/2/2018
Plac zabaw przy blokach Stara Droga 2A - 2D

Opis projektu:
Projekt dotyczy doposażenia aktualnego placu zabaw. Planowany plac ma być miej-
scem zabaw dzieci mieszkających w blokach przy ulicy Stara Droga 2a-2d. Plac zabaw 
obejmuje zestaw zabawowy „duża forteca”, kolejkę z wagonem, kółko krzyżyk + liczydło, 
huśtawkę ważkę oraz bujak na sprężynie.

Lokalizacja:
ul. Stara Droga 2a-2d 

Autor: 30 000,00 złKwota:

Grunwaldzkie, Słowackiego 
(okręg 5) - W tym okręgu brak złożonych 
wniosków



Iwona Spychała-Długosz 72 282,00 zł

L6/1/2018
Osiedlowy Plac Sportowy

Opis projektu:
Modernizacja istniejących boisk do piłki nożnej, siatkówki plażowej i koszykówki oraz 
wykonanie placu gier indywidualnych. Celem projektu jest uporządkowanie, poprawie-
nie jakości nawierzchni boisk. Projekt przewiduje wykorzystanie istniejącej skarpy jako 
górki saneczkowej dla najmłodszych oraz wykonanie miejscowej niwelacji, wyrównania 
terenu i wytyczenia: 1. boiska do piłki nożnej przeznaczonego do gry zespołowej 2. 
mini-boiska do koszykówki do indywidualnego doskonalenia technik kozłowania i 
rzutów wolnych 3. boiska do piłki plażowej siatkowej z możliwością uniwersalnego 
zastosowania – np. do gry w piłkę ręczną, tenisa plażowego, badmintona oraz jako 
piaskownica dla maluchów 4.placu do gier indywidualnych

Lokalizacja:
os. Kochanowskiego przy budynkach 10, 6

Autor: Kwota:
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Kochanowskiego
Gniotek (okręg 6) 

Iwona Świerkot 72 000,00 zł

L6/2/2018
Gniotek Sport Park Etap 3 Oświetlenie

Opis projektu:
Zainstalowanie oświetlenia solarno-ledowego miejsca aktywności Gniotek Sport Park 
oraz budowa ogrodzenia tego terenu. Oświetlenie pozwoli na korzystanie z parku w 
okresach jesienno-wiosennych w godzinach popołudniowych. Jednocześnie oświetle-
nie zwiększy bezpieczeństwo użytkowników. W aspekcie bezpieczeństwa projekt rów-
nież zakłada budowę panelowego ogrodzenia, które to pozwoli na zatrzymanie dzikiej 
zwierzyny niszczącej teren parku, jak również zapewni bezpieczeństwo dzieciom.

Lokalizacja:
Działka nr 327/88 na końcu ulicy Żniwnej

Kwota:Autor:



Renata Rodriguez Parysz 44 000,00 zł

Opis projektu:
Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Klonowej. Zaplanowano ustawienie leżaków tereno-
wych, koszy na śmieci i pergoli obrośniętej roślinnością. Uatrakcyjni to znacznie plac 
zabaw,a przy tym będzie to spokojne miejsce odpoczynku dla opiekunów bawiących 
się dzieci

Lokalizacja:
ul. Klonowa, pomiędzy posesjami Klonowa 1,a Klonowa 3. Numer działki: 777/6

Autor: Kwota:Renata Rodriguez Parysz 44 000,00 zł

Opis projektu:
Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Klonowej. Zaplanowano ustawienie leżaków tereno-
wych, koszy na śmieci i pergoli obrośniętej roślinnością. Uatrakcyjni to znacznie plac 
zabaw,a przy tym będzie to spokojne miejsce odpoczynku dla opiekunów bawiących 
się dzieci

Autor: Kwota: Pr
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Długa, Regielowiec
(okręg 7)
L7/1/2018
Strefa relaksu na ul. KlonowejStrefa relaksu na ul. Klonowej

Reta (okręg 8)

Artur Wnuk 40 900,00 zł

L8/1/2018
Rekreacja na Recie - rozbudowa siłowni, palenisko na ognisko, 
stoły do szachów i tenisa stołowego

Opis projektu:
Projekt składa się z następujących elementów:1. Rozbudowa siłowni – proponuje się 
ustawienie dodatkowych urządzeń – urządzenia do wyciskania siedząc oraz wyciąg 
górny, prasę nożną oraz podciąg nóg. Ustawione będzie również urządzenie siłowni dla 
dzieci.2. Palenisko na ognisko z grillem – przy ul. Konopnickiej. Dodatkowo wokół pale-
niska zostaną ustawione 3 ławy z bali z oparciem. Przy palenisku zostanie zamontowa-
ny grill na obrotowym wysięgniku, 3 stoły do gier towarzyskich (szachy, chińczyk, tenis 
stołowy)

Lokalizacja:
1. Urządzenia siłowni, stół do tenisa, stół szachy/chińczyk - działka gminna nr 2153/64,
ul. M.Konopnickiej
2. Palenisko na ognisko z grillem - działka gminna nr 1760/64, ul. M. Konopnickiej
3. Stół do tenisa, stół szachy/chińczyk - teren MSM, działka 728/26 lub inna wskazana
przez MSM przed realizacją zadania

Autor: Kwota:



Danuta Ratka 41 315,00 zł

L8/2/2018
Rozbudowa istniejącej siłowni terenowej przy ul. Konopnickiej w 
Mikołowie

Opis projektu:
Rozbudowa istniejącej siłowni przy ul. Konopnickiej o 4 nowe urządzenia, ławki i kosz 
na śmieci. Rozbudowa obejmie montaż następujących urządzeń: 1. wypychacz+wypy-
chacz, 2. przyciągacz+przyciągacz, 3, kierownice 4. pajacyk. Ponadto wykonane zostaną 
elementy małej architektury – ławki i kosz na śmieci.

Lokalizacja:
ul. Konopnickiej, działka nr 2153/64

Autor: Kwota:
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Danuta Ratka 41 315,00 zł

L8/2/2018

Opis projektu:
Rozbudowa istniejącej siłowni przy ul. Konopnickiej o 4 nowe urządzenia, ławki i kosz 
na śmieci. Rozbudowa obejmie montaż następujących urządzeń: 1. wypychacz+wypy-
chacz, 2. przyciągacz+przyciągacz, 3, kierownice 4. pajacyk. Ponadto wykonane zostaną 
elementy małej architektury – ławki i kosz na śmieci.

Lokalizacja:
ul. Konopnickiej, działka nr 2153/64

Autor: Kwota:

Tomasz Wieczorek 14 455,00 zł

L8/6/2018
Cyfrowa Biblioteka na Recie

Opis projektu:
Digitalizacja kart bibliotecznych Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie

Lokalizacja:
Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Reta, ul. Skalna 12 

Autor: Kwota:

11

Aneta i Maciej Esnekier 25 800,00 zł

L8/4/2018
O’rety! JERZYKOWNIA czyli wieże lęgowe dla jerzyków na Recie

Opis projektu:
Usytuowanie na Recie 4 słupów z budkami lęgowymi dla jerzyków wraz z tablicami 
edukacyjno-informacyjnymi. Budki lęgowe mają pomóc w ochronie tych pożytecznych 
ptaków, które przyczyniają się m.in. do zmniejszenia populacji komarów.

Lokalizacja:
ul. Skalna działka 883/36, ul. Brzozowa działka 2269/18,
ul. Konopnickiej działka 2153/64, ul. Dzieńdziela działka 1700/90

Autor: Kwota:



Borowa Wieś (okręg 9)
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Krzysztof Żur 54 110,00 zł

L9/1/2018
Dostawa i montaż elementów zabawowych dla placu zabaw „Dzie-
cięcy raj przy burzy”

Opis projektu:
Utworzenie placu zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym w Borowej Wsi w pobliżu 
altany. Teren ten ze względu na swoją lokalizację tj. z dala od ruchliwych dróg tworzy 
sielankową atmosferę i jest często odwiedzany przez opiekunów z dziećmi. Powstanie 
7 urządzeń: m.in równoważnia linowa, piaskownica, chata małolata oraz huśtawki.

Lokalizacja:
 Borowa Wieś, ul. Piaskowa 57, działka nr 268/74 

Autor: Kwota:

Krzysztof Żur 25 000,00 zł

L9/2/2018
Śląskie Centrum Sportów Terenowych - Etap I Strzelnica Łucznicza

Opis projektu:
Wybudowanie strzelnicy łuczniczej jako pierwszy etap planowanego na kolejne lata 
projektu Śląskie Centrum Sportów Terenowych. Kompletny projekt zawiera m.in.: 
strzelnicę główną, ścieżkę zdrowia, ścieżkę edukacyjną, park linowy, przygotowanie 
terenu dla organizacji zawodów. W I etapie projektu przewidziano zagospodarowanie 
terenu oraz ustawienie urządzeń strzelnicy.

Lokalizacja:
Borowa Wieś, ul. Piaskowa 57, działki nr 269/75, 813/73, 817/73, 896/74 

Autor: Kwota:

12

Dominika Orszulik-Baron 54 000,00 zł

L9/3/2018
Dzieci - dzieciom - integracja od najmłodszych lat

Opis projektu:
Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy SP6 w Borowej Wsi. Istniejący plac zabaw 
przy szkole jest niewystarczający dla rosnącej liczby uczniów i małych mieszkańców 
dzielnicy. Powstanie miejsce dogodne do zabawy i integracji społecznej. Plac zabaw 
będzie skomponowany z urządzeń dla dzieci w różnych grupach wiekowych. 

Lokalizacja:
Borowa Wieś, teren Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Gliwicka 299 

Autor: Kwota:



Jan Gaura 27 000,00zł

L10/1/2018
Aktywni w nauce i zabawie

Opis projektu:
Projekt obejmuje zakup 2 tablic interaktywnych dla SP8 oraz sprzętu nagłaśniającego. 
Tablice pozwolą na pracę metodami aktywnymi, podniosą poziom wiedzy u uczniów. 
Ponadto szkoła będzie je nieodpłatnie udostępniać w przypadku szkoleń i zajęć pro-
wadzonych przez inne podmioty na potrzeby sołectwa. Sprzęt nagłaśniający dobrej 
jakości jest potrzebny zarówno szkole, jak i podczas różnego rodzaju wydarzeń organi-
zowanych w sołectwie.
Lokalizacja:
Paniowy, Szkoła Podstawowa nr 8 

Autor: Kwota:

Artur Buras 12 000,00 zł

L10/3/2018
Poprawienie skuteczności działania Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Paniowach zrzeszonej w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym w zakresie ratownictwa technicznego

Opis projektu:
Projekt dotyczy zakupu nożyc hydraulicznych dla OSP Paniowy niezbędnego w akcjach 
ratowniczych (interwencje w trakcie wypadków drogowych pozwalające w szybkim 
czasie uwolnić poszkodowanych oraz udzielić niezbędnej pomocy do czasu przyjazdu 
służb medycznych). Wielokrotne interwencje jednostki OSP wykazały jej wielką sku-
teczność, natomiast zakup sprzętu, który jej przedmiotem tego projektu jeszcze bar-
dziej uskuteczni te działania.
Lokalizacja:
OSP Paniowy, ul. Mokierska 1 

Autor: Kwota:

Piotr Buras 36 760,00 zł

L10/2/2018
Zakup i montaż iluminacji świątecznej

Opis projektu:
Zakup oświetlenia świątecznego i montaż w okresie bożonarodzeniowym na słupach
w ciągach ulic Staromiejskiej, Wolności i Mokierskiej w Paniowach. Montaż iluminacji 
świątecznej podkreśli klimat drewnianego zabytkowego kościoła i uprzyjemni zimowe 
spacery.
Lokalizacja:
Paniowy, ul. Staromiejska, Wolności, Mokierska 

Autor: Kwota:

Paniowy (okręg 10)
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Mariusz Paździor 58 098,00 zł

L11/1/2018
Zestaw ratownictwa technicznego Weber dla OSP Mokre

Opis projektu:
Projekt obejmuje zakup sprzętu dla OSP Mokre. Hydrauliczne narzędzia ratownicze są 
używane podczas wypadków samochodowych w celu uwolnienia ofiar wypadków oraz 
w usuwaniu skutków katastrof budowlanych.

Lokalizacja:
OSP Mokre, ul. Miodowa 2 

Autor: Kwota:

Beata Zielosko 8 500,00 zł

L11/2/2018
Lepsza szkoła

Opis projektu:
Projekt obejmuje zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 7 w Mokrem: m.in.: 
szafek na ubrania, stojaków na rowery itp. oraz garażu blaszanego. Celem projektu jest 
zapewnienie uczniom lepszych warunków nauczania.

Lokalizacja:
Mokre, Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zamkowa 1 

Autor: Kwota:

Beata Zielosko 15 000,00 zł

L11/3/2018
Nowe wiaty przystankowe w Mokrem

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest postawienie 2 wiat przystankowych – Mokre Sosnowa i 
Mokre Boisko przy ul. Sosnowej. Wiaty będą z zamkniętych profili stalowych o przekro-
ju kwadratu i prostokąta, konstrukcja ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo. 
Model składający się z dwóch modułów. Dach o długości 3000 cm, wiata – 2670 cm, 
ścianka pełna 1365 cm.

Lokalizacja:
Mokre, ul. Sosnowa

Autor: Kwota:

Mokre (okręg 11)
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Magdalena Szałowska 27 823,82 zł

L12/1/2018
Przebudowa placu zabaw ul. Gliwicka 102

Opis projektu:
Projekt dotyczy przebudowy placu zabaw przy ul. Gliwickiej 102. Nowe urządzenia 
wykonane będą z wysokiej jakości, bezpiecznych materiałów. Plac zabaw obejmuje 
zestaw zabawowy, bujak, ławkę oraz ogrodzenie panelowe.

Lokalizacja:
Śmiłowice, ul. Gliwicka 102

Autor: Kwota:
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Mieczysław Pełka 27 823,82 zł

L12/2/2018
Ogrodzenie boiska do piłki plażowej oraz rozbudowa placu zabaw 
przy ul. Górnośląskiej

Opis projektu:
Ogrodzenie boiska do piłki plażowej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Górnoślą-
skiej. Zamontowane będą: komplet sprawnościowy, altanka i ławo-stół, ławki i kosz na 
śmieci. Zaplanowano także wybrukowanie pod altaną. Celem projektu jest integracja 
mieszkańców oraz rozwój aktywności sportowej i obywatelskiej.
Lokalizacja:
Śmiłowice, ul. Górnośląska, działka nr 325/100 i nr 300/100 

Autor: Kwota:

15

Śmiłowice (okręg 12)

Kamionka (okręg 13)

Krzysztof Janecki 27 200,00 zł

L13/2/2018
2018 Kostka brukowa pod Wiatą Biesiadną

Opis projektu:
Wyłożenie kostką brukową terenu pod wiatą biesiadną z III edycji BO. Projekt zakłada 
pełny zakres robót z kostką i obrzeżami. Przyjęto kostkę 6 cm i pełną podbudowę.

Lokalizacja:
Kamionka, ul. Katowicka 91 

Autor: Kwota:



Michał Dutkiewicz 19 800,00 zł

L13/3/2018
2018 Zacienienie placu zabaw ul. Kościuszki

Opis projektu:
Projekt dotyczy wykonania i montażu siatek zacieniających częściowo plac zabaw przy 
ul. Kościuszki. Realizacja projektu umożliwi bezpieczne korzystanie z placu zabaw
w upalne, słoneczne dni, zabezpieczając bawiące się dzieci przed nadmiernym nasło-
necznieniem.

Lokalizacja:
Kamionka, ul.Kościuszki, działka 2157/14 

Autor: Kwota:

Bujaków (okręg 14)

Monika Rożek 44 688,00 zł

L14/1/2018
Wspólna sprawa - Bujakowski klub piłkarski oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna

Opis projektu:
Projekt zakłada zakup kosiarki-traktorka oraz kurtek przeciwdeszczowych na potrzeby 
LKS 45 Bujaków. Kosiarka/traktorek umożliwi przygotowanie boiska do meczów.Jed-
nym z celów projektu jest również doposażenie w sprzęty ratownicze OSP Bujaków – 
w tym aparaty ochrony dróg oddechowych, umundurowanie, węże pożarnicze.

Lokalizacja:
OSP Bujaków, ul. Chudowska 9
LKS 45 Bujaków, ul. Szkolna 1a

Autor: Kwota:

Dorota Kulik, Elżbieta Surmacz 44 697,00 zł

L14/2/2018
Strefa Rodziny – ogrodzenie i doposażenie placu zabaw. Aktywny 
wypoczynek – organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców, kurs 
pierwszej pomocy

Opis projektu:
Ogrodzenie i rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie strefy rekreacyjnej stołami do 
gier tj. szachy, chińczyk. W ramach projektu zrealizowane będzie 1. ogrodzenie placu 
zabaw panelami 2. huśtawka „bocianie gniazdo” 3. montaż dwóch stołów z ławkami do 
gry w szachy i chińczyka wraz z zasadzeniem drzew zacieniających. Druga część projek-
tu obejmuje zorganizowanie całorocznego cyklu zajęć fitness i samoobrony dla miesz-
kańców. Zostanie także zorganizowany kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców pro-
wadzony w podziale na 4 grupy.
Lokalizacja:
Bujaków, pomiędzy ul. Szkolną i ul. ks.Franciszka Górka na działkach 1749/221
(ew.działka 1629/221, o ile zajdzie taka potrzeba) 

Autor: Kwota:
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