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Opis projektu
Projekt przewiduje zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
w zabudowie kontenerowej, ze zbiornikiem wody dla OSP w Paniowach. 
Samochód będzie służył do wyjazdów ratowniczo-gaśniczych, takich jak: 
likwidacja miejscowych zagrożeń (wypadki drogowe, usuwanie gniazd 
owadów, itp.) oraz pożarów. Będzie w gotowości operacyjnej 24 godziny na 
dobę, przez cały rok. Poza działaniami ratowniczymi będzie służył w ćwicze-
niach, szkoleniach, pokazach ratowniczych. Samochód posiada Świadectwo 
Dopuszczenia wydane przez CNBOP. Przewidywany okres eksploatacji przez 
OSP - minimum 25 lat.

Lokalizacja
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach,
Mikołów, ul. Mokierska 1.

Paweł Gurst

2/D/2019
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej

200 000,00 zł
Autor: Kwota:

Opis projektu
Projekt "Wesele naszych dziadków na Górnym Śląsku - rekonstrukcja daw-
nych zwyczajów i tradycji związanych z obrzędami weselnymi na terenie 
sołectw: Mokrego, Śmiłowic i Bujakowa. Zadanie zakończy biesiada weselna 
dla wszystkich mieszkańców. Projekt ma na celu odtworzenie dawnych 
zwyczajów, pieśni, tańców związanych z obrzędami weselnymi kultywowa-
nymi na terenie sołectw miasta Mikołowa. Wynikiem tych działań będzie 
organizacja spektaklu plenerowego pt.: "Wesele w Mikołowie" połączonego
z biesiadą weselną dla mieszkańców Mikołowa. W pokazie wezmą udział 
mieszkańcy Bujakowa, Mokrego i Śmiłowic, a gośćmi weselnymi będą wszy-
scy uczestnicy zabawy weselnej. Przewidywany udział 2000 osób. Zwyczaje, 
pieśni, opowiadania zgromadzone w trakcie wywiadów z najstarszymi 
mieszkańcami, zostaną zapisane w postaci filmu i publikacji. Materiał będzie 
formą zapisania kultury i tradycji, która ulega zapomnieniu. Do realizacji 
projektu niezbędny jest zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia 
scenicznego, który będzie wykorzystywany do organizacji kolejnych imprez 
w Bujakowie, Śmiłowicach i Mokrem.

Lokalizacja
Bujaków, Mokre, Śmiłowice

Sławomir Fudala

1/D/2019
Wesele naszych dziadków na Górnym Śląsku

200 000,00 zł
Autor: Kwota:

Projekty duże Projekty duże

Dodatkowo przeprowadzo-
ne będą m.in. warsztaty 
dotyczące obrzędów, pieśni 
i tańca związanych z trady-
cją obrzędu ślubu i wesela, 
warsztaty kulinarne, gwary 
śląskiej i dramaturgii wido-
wiska.



Opis projektu
Projekt dotyczy budowy niskiego parku linowego przy istniejącym placu 
zabaw przynależącym do Przedszkola nr 4 przy ul. Katowickiej 132. Mini 
Park Linowy zapewni aktywne spędzanie czasu w rodzinnym gronie. Dzięki 
niskiej konstrukcji jest to bezpieczna zabawa dla najmłodszych. Poza 
zabawą i rozwojem ruchowym, park zapewni dawkę adrenaliny oraz wpłynie 
na kształtowanie u dzieci samodzielności i pewności siebie. Mini Park 
Linowy będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców oraz będzie 
pierwszym takim obiektem na terenie Mikołowa.

Lokalizacja
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 132.

Wacław Cybulski

3/D/2019
Mini Park Linowy

200 000,00 zł
Autor: Kwota:

Opis projektu
Celem projektu jest budowa miejsca zabaw dla wszystkich dzieci przy 
Szkole Podstawowej nr 1, chcących aktywnie i bezpiecznie spędzić czas na 
podwórku. Teren pod plac zabaw wymaga przygotowania, a w szczególno-
ści wyłożenia podłoża pod urządzenia, które zapewni bezpieczeństwo dzie-
ciom. Planuje się montaż urządzenia do zabaw, na które składają się: zamek 
ze zjeżdżalniami, ścianka wspinaczkowa, drabinki. Ponadto przewidziano: 
dwie huśtawki, trzy ławki, dwa ławostoły, cztery donice i kosz na śmieci. 
Teren szkoły nie jest ogrodzony, dlatego miejsce zabaw będzie dostępne dla 
wszystkich chętnych mieszkańców Mikołowa, przez cały rok. Jednorazowo 
z urządzeń na placu zabaw będzie mogło korzystać około 20 dzieci.

Lokalizacja
Teren Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 20. Dział-
ka numer 883/77.

Agata Piwońska

4/D/2019
Wesołe podwórko

200 000,00 zł
Autor: Kwota:

Projekty duże Projekty duże



Opis projektu
Projekt zakłada budowę zapętlonego asfaltowego toru rowerowego typu 
Pumptrack o minimalnej długości 120 mb, służącego rekreacji oraz uprawia-
niu dyscypliny sportowej, polegającej na jeździe rowerem bez napędu i bez 
konieczności pedałowania po torze o zróżnicowanej wysokości, gdzie 
rozpędzanie i jazda może odbywać się wyłącznie dzięki balansowi i skoordy-
nowanym ruchom ciała użytkownika. Dzięki odpowiedniemu profilowaniu 
trasy tor będzie przejezdny na zróżnicowanych prędkościach, zarówno dla 
małych rowerków dziecięcych, jak i dużych rowerów górskich. Pomimo, że 
Pumptrack jest torem typowo rowerowym, będą mogli z niego korzystać 
również użytkownicy hulajnóg, deskorolek czy rolek. Teren nie jest ogrodzo-
ny, dlatego każdy mieszkaniec będzie miał możliwość skorzystania z toru.

Lokalizacja
Borowa Wieś, ul. Piaskowa 57. Działka numer 270/75, 268/74 oraz 895/74.

Krzysztof Żur

5/D/2019
Borowski Pumptrack

199 837,50 zł
Autor: Kwota:

Opis projektu
Projekt zakłada digitalizację kart bibliotecznych czytelników i książek Filii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie, co usprawni pracę filii oraz 
poprawi bezpieczeństwo danych czytelników. Digitalizacja Biblioteki dotrze 
do wielu czytelników Filii MBP w postaci szybszej obsługi oraz możliwości 
korzystania z wypożyczalni internetowej. Planuje się rozszerzenie licencji 
podstawowej, instalację oraz jej serwis. Ponadto należy zakupić drukarkę
i czytnik kodów kreskowych oraz komputer i serwer. Wprowadzenie nowego 
systemu wymaga przeszkolenia pracowników Biblioteki.

Lokalizacja
Filia nr 1, Mokre, ul. Miodowa 2
Filia nr 2, Paniowy, ul. Wolności 10
Filia nr 3, Bujaków, ul. Górka 60
Filia nr 4, Reta, ul. Skalna 12
Filia nr 6, Borowa Wieś, ul. Gliwicka 367
Filia nr 7, Śmiłowice, ul. Gliwicka 102

Tomasz Wieczorek

6/D/2019
Cyfrowe Filie MBP

62 415,00 zł
Autor: Kwota:

Projekty duże Projekty duże



Opis projektu
Projekt dotyczy budowy nowego placu zabaw w miejscu już istniejącego, na 
terenie Parku Planty, pomiędzy kąpieliskiem a Osiedlem przy Plantach. Plac 
zabaw ma być wykonany z drewnianych elementów, wkomponowanych w 
pagórkowaty teren, który można  wykorzystać do montażu tyrolki czy 
zjeżdżalni. Oprócz elementów do zabawy mają się znaleźć także elementy 
edukacyjne. Przeprowadzone będą prace związane z wykonaniem 
nawierzchni bezpiecznej z piasku wraz z obrzeżami. Planuje się montaż: 
dwóch zjeżdżalni terenowych, pajęczyny o wys. 3 m, dwóch tablic edukacyj-
nych, zestawu sprawnościowego, domku dla dzieci, huśtawki typu bocianie 
gniazdo, tyrolki i trzech hamaków.

 *wymagana zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Lokalizacja
Park Planty w Mikołowie. Działka numer 1940/76.

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

7/D/2019
Plac zabaw na terenie parku Planty*

200 000,00 zł
Autor: Kwota:

Opis projektu
Projekt przewiduje organizację koncertu Krzysztofa Krawczyka wraz z obsłu-
gą techniczną. Planuje się zakup nowego sprzętu nagłośnieniowego dla 
Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, który może być wykorzystywany na 
innych imprezach organizowanych przez MDK w Mikołowie.

Lokalizacja
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, ul. Rynek 19.

Mateusz Bies

8/D/2019
Koncert Krzysztofa Krawczyka
na nowym nagłośnieniu

190 000,00 zł
Autor: Kwota:

Projekty duże Projekty duże



Opis projektu
Projekt zakłada modernizację placu zabaw na ul. Stolarskiej i ma na celu 
zapewnienie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca do zabaw dla dzieci. 
Przed montażem placu planuje się prace budowlane polegające na wyrów-
naniu podłoża, wysypaniu żwiru i zrobieniu obrzeży. Obecnie słabo wyposa-
żony plac ma składać się z zestawu zabawowego w stylu rycerskim, w które-
go skład wejdą: Kiwak Rycerz, dwie ławki Rycerz, Kiwak Koń rycerski. Ponad-
to zamontowane mają być: huśtawka, Budka Krasnoludka, Zestaw Bambino, 
piaskownica kwadratowa. Planuje się różnego rodzaju nasadzenia, wysianie 
trawy i zasadzenie żywopłotu.

Lokalizacja
Mikołów, ul. Stolarska. Działka numer 2387/5.

Błażej Orzechowski

Zamek rycerski - modernizacja placu zabaw
na ulicy Stolarskiej

199 969,71 zł
Autor: Kwota:

9/D/2019

Opis projektu
Projekt zakłada budowę wybiegu dla psów. Miejsce to będzie pozwalało 
psom na socjalizację, bez względu na rasę czy wiek. Obiekt będzie można 
wykorzystać do nauki posłuszeństwa, ćwiczenia psich sportów oraz do 
zabawy. Mają się tam znaleźć przeszkody dla psa, piaskownica, ławki, latar-
nie, altana oraz pojemniki na psie odchody. Planuje się zastosowanie syste-
mu panelowego do ogrodzenia obiektu. Z wybiegu będzie mógł korzystać 
każdy, kto posiada psa i spełnia warunki zawarte w regulaminie obiektu.

Lokalizacja
Działki numer: 2138/66, 2451/66, 2450/66.

Julia Kopiec

10/D/2019
Wybieg dla psów - nauka, socjalizacja,
zabawa

199 750,00 zł
Autor: Kwota:

Projekty duże Projekty duże



Szczepan Cackowski 200 000,00 zł

Opis projektu
Muzyczny projekt jest adresowany do uczniów mikołowskich szkół oraz 
mieszkańców miasta od 14 lat. W jego ramach uczestnicy będą uczyć się 
śpiewać, grać na instrumentach, tańczyć, wezmą udział w nagraniu płyty,
a także profesjonalnego teledysku oraz wystąpią w co najmniej jednym 
koncercie finałowym. Projekt podzielony będzie na dwa etapy. W trakcie 
pierwszego, uczestnicy będą brali udział w warsztatach instrumentalno-wo-
kalnych, które będą koncentrować się na nauce śpiewu, choreografii oraz gry 
na instrumentach. Drugi etap obejmuje warsztaty związane z pisaniem 
tekstów i melodii. Uczestnicy nagrają powstałe utwory w studiu nagrań
a następnie odbędzie się prezentacja przed publicznością. Powstanie teledy-
sk, który zostanie zaprezentowany na gali Epic City Vibe.

Lokalizacja
Zajęcia będą się odbywały na terenach szkół w Mikołowie. Ponadto m.in:
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, ul. Rynek 19;
Domek Harcerski, Mikołów, ul. Plac Harcerski 1.

Epic City Vibe - Nowe brzmienie Mikołowa.
Uczniowie piszą piosenki, nagrywają płytę,
teledysk i koncertują

Autor: Kwota:

11/D/2019

Opis projektu
Projekt przewiduje wykonanie toru rowerowego typu Pumptrack. Jazda na 
torze polega na wykonywaniu intuicyjnych i skoordynowanych ruchów góra-
-dół, dzięki którym poruszanie się po torze może odbywać się bez pedałowa-
nia. Obiekt zapewni bezpieczną zabawę, jazdę na rowerze i ruch na świeżym 
powietrzu. Tor przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów jak i pasjona-
tów. Sport ten wyrabia refleks, równowagę, pewność siebie i kondycję fizycz-
ną. Pumptrack ma być ogólnodostępny i może być użytkowany przez cały 
rok.

Lokalizacja
Bujaków ul. Chudowska, działki 1746/172 i 1649/179

Krzysztof Grymel

12/D/2019
Pumptrack Bujaków

197 000,00 zł
Autor: Kwota:

Projekty duże Projekty duże



Tomasz Wieczorek 73 000,00 zł

Opis projektu
Projekt jest kontynuacją zamierzeń projektu "Bezpieczni Niezmotoryzowani". 
W ramach projektu przewidziana jest modernizacja istniejącego oświetlenia 
tzn. wymiana opraw na ul. Skalnej, Gliwickiej i Storczyków oraz w ciągu 
pieszym ul. Dzieńdziela - Waryńskiego. Planuje się instalację oprawy doświe-
tlającej kładkę dla pieszych oraz montaż siedmiu latarni w rejonie ul. Skraj-
nej. Realizacja projektu znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych.

Lokalizacja
Ul. Skrajna od przejścia dla pieszych nad drogą DK44/81.
Wymiana istniejącej oprawy na LED - działka numer 194/18;
Wymiana i montaż opraw w rejonie tunelu dla pieszych - działka numer 
1282/100

Bezpieczni Niezmotoryzowani 2020

Autor: Kwota:

13/D/2019

Opis projektu
Projekt zakłada rewitalizację terenów pomiędzy ulicami Szafranka (w rejonie 
wejścia na targowisko miejskie) a Karola Miarki w rejonie Białego Domku. Po 
weryfikacji przez komórkę merytoryczną pierwotny projekt uległ modyfikacji 
- w ramach projektu zostanie wykonane oświetlenie, zamontowane kosze, 
ławki oraz nasadzona roślinność kwitnąca.

  
Lokalizacja
Działki numer: 3069/51, 2342/42, 2274/42, 1807/39, 1812/45, 1813/45, 
1814/44, 536/44, 1818/43, 1820/47, 764/46, 1816/46.

Tomasz Wieczorek

14/D/2019
Aleja Kwiatowa

155 560,00 zł
Autor: Kwota:

Projekty duże Projekty duże



Opis projektu
Projekt dotyczy budowy niskiego parku linowego przy istniejącym placu 
zabaw przynależącym do Przedszkola nr 4 przy ul. Katowickiej 132. Mini 
Park Linowy zapewni aktywne spędzanie czasu w rodzinnym gronie. Dzięki 
niskiej konstrukcji jest to bezpieczna zabawa dla najmłodszych. Poza 
zabawą i rozwojem ruchowym, park zapewni dawkę adrenaliny oraz wpłynie 
na kształtowanie u dzieci samodzielności i pewności siebie. Mini Park 
Linowy będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców oraz będzie 
pierwszym takim obiektem na terenie Mikołowa.

Lokalizacja
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 132.

Opis projektu
Celem projektu jest budowa miejsca zabaw dla wszystkich dzieci przy 
Szkole Podstawowej nr 1, chcących aktywnie i bezpiecznie spędzić czas na 
podwórku. Teren pod plac zabaw wymaga przygotowania, a w szczególno-
ści wyłożenia podłoża pod urządzenia, które zapewni bezpieczeństwo dzie-
ciom. Planuje się montaż urządzenia do zabaw, na które składają się: zamek 
ze zjeżdżalniami, ścianka wspinaczkowa, drabinki. Ponadto przewidziano: 
dwie huśtawki, trzy ławki, dwa ławostoły, cztery donice i kosz na śmieci. 
Teren szkoły nie jest ogrodzony, dlatego miejsce zabaw będzie dostępne dla 
wszystkich chętnych mieszkańców Mikołowa, przez cały rok. Jednorazowo 
z urządzeń na placu zabaw będzie mogło korzystać około 20 dzieci.

Lokalizacja
Teren Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 20. Dział-
ka numer 883/77.

Tomasz Wieczorek 199 062,50 zł

Opis projektu
Projekt zakłada rewitalizację Dużych Plant. W ramach projektu mają 
powstać 2 fontanny w stawach znajdujących się 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 przewidziany jest remont części starych i wykonanie 
ścieżek (wytyczonych w miejscach, gdzie istniały wcześniej). Wraz ze 
ścieżkami powstanie oświetlenie.
 
*wymagana zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Lokalizacja
Duże Planty
Fontanna 1: działki 370/76, 885/76
Fontanna 2: 1940/76
Rewitalizacja Parku: 573/80, 287/76, 571/79, 369/76, 775/79, 774/79, 
777/79, 1940/76, 370/76

Stare - Nowe Planty*
Autor: Kwota:

15/D/2019

Projekty duże



Remigiusz Kuś,
Ewelina Kasperczyk-Przybyła

60 000,00 zł

Opis projektu
W ramach projektu przewidziano modernizację terenu rekreacyjno-sporto-
wego zlokalizowanego przy ul. Reta Śmiłowicka, działka 218/10, który jest 
obiektem całorocznym i ogólnodostępnym, dla mieszkańców Rety Śmiło-
wickiej oraz nowopowstających osiedli: Reta Siedlisko i Reta Sielanka. 
Projekt obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego wraz z szafą gniazd 
220V.  Ogrodzenia terenu boiska ma być wymienione na system panelowy 
wraz z podmurówką. Składać się będzie z paneli 250x125,5 mm, desek beto-
nowych 120 mb, 2 furtek wejściowych oraz bramy dwuskrzydłowej. Teren 
placu zabaw ma być oświetlony dzięki montażowi 2 lamp. Ponadto
w ramach modernizacji przewidziano montaż systemu piłkochwytów
w okolicach bramek.

Lokalizacja
Reta Śmiłowicka, dzialka 218/10

Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego
przy ul. Reta Śmiłowicka działka 218/10

Autor: Kwota:

1/M/2019

Opis projektu
Projekt zakłada wybudowanie dwóch torów do gry w Petanque (Bule) na 
terenie sąsiadującym z istniejącym placem zabaw i siłownią napowietrzną
w okolicy ul. Kościuszki 55 w Mikołowie - dzielnica Kamionka. Ponadto prze-
widuje się montaż oświetlenia oraz ławek. Opierając się na doświadczeniu 
pobliskich Ornontowic, gdzie powstał  tor do gry w Bule i cieszy się on 
ogromną popularnością wśród mieszkańców, Wnioskodawca proponuje 
utworzenie dwóch torów w Mikołowie. Stworzenie miejsca o charakterze 
rekreacyjnym i rodzinnym pozwoli na zwiększenie aktywności osób
w każdym wieku. Dwa tory umożliwią rozgrywanie małych zawodów, a doce-
lowo mogą stać się miejscem stałych rozgrywek.

Lokalizacja
Ul .Kościuszki 55 w Mikołowie Kamionce,
Numery działek: 2156/14, 2157/14.

Krzysztof Dłotko

2/M/2019
Budowa dwóch torów do gry w Petanque (Bule)
przy ul. Kościuszki wraz z oświetleniem

60 000,00 zł
Autor: Kwota:

Projekty małe Projekty małe



Stanisław Nadzieja 52 700,00 zł

Opis projektu
Zatoka postojowa usytuowana przy skarpie przylegającej do Ogrodu Dział-
kowego ROD "JAWA" na ul. Plebiscytowej 24 w Mikołowie. Zatoka umożliwi 
bezpieczne parkowanie samochodów działkowiczów jak i mieszkańców 
pobliskich posesji.

Lokalizacja
Skarpa przylegająca do Ogrodu Działkowego "JAWA" na ul. Plebiscytowej 24 
w Mikołowie. Działka nr 2273/93.

Zatoka postojowa przy Ogrodach Działkowych
ROD "JAWA", ul. Plebiscytowa 24, Mikołów

Autor: Kwota:

3/M/2019

Opis projektu
Celem projektu jest wyposażenie Sołtysówki w Borowej Wsi w sprzęt nagła-
śniający oraz audiowizualny, umożliwiający organizowanie imprez integra-
cyjnych i kulturalnych oraz szkoleń dla mieszkańców. Sprzęt ma być wyko-
rzystywany do organizowania imprez plenerowych na terenie sołectwa. 
Realizacja projektu wpłynie na integrację lokalnej społeczności. W impre-
zach będą uczestniczyć nie tylko mieszkańcy Borowej Wsi, ale także osoby 
odwiedzające,uczestniczące w sołeckich imprezach plenerowych. Projekt 
obejmuje zakup sprzętu, jego instalację, okablowanie oraz uruchomienie.

Lokalizacja
Sołtysówka w Borowej Wsi, ul. Równoległa 2. Numer działki 1242/120.

Kazimierz Pruszydło

4/M/2019

58 432,38 zł
Autor: Kwota:

Projekty małe Projekty małe

Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizu-
alnego na potrzeby sołectwa
(sołtysówka+imprezy plenerowe)



Kamil Bortel 45 365,00 zł

Opis projektu
Projekt przewiduje zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego 
oraz ubrań specjalnych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikoło-
wie-Kamionce. Dzięki realizacji projektu zwiększy się gotowość jednostki do 
podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych na terenie dzielnicy Kamion-
ka oraz całego miasta Mikołów. Zakup sprzętu przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców miasta a także bezpieczeństwa samych 
strażaków.

Lokalizacja
Ochotnicza Straż Pożarna Mikołów-Kamionka,
43-190 Mikołów, ul. Katowicka 91.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup
profesjonalnego sprzętu dla OSP Kamionka

Autor: Kwota:

5/M/2019

Opis projektu
Projekt przewiduje rozbudowę i modernizację placu zabaw rozpoczętą w IV 
edycji Budżetu Obywatelskiego przy boisku w Śmiłowicach. W poprzedniej 
edycji pozyskano środki na wymianę domku ze zjeżdżalnią, ogrodzenie oraz 
bujak dla najmłodszych dzieci. Tegoroczny projekt zakłada wymianę jednej
z huśtawek wagowych, podwójnej huśtawki, wymianę starej piaskownicy, 
montaż żagla przeciwsłonecznego nad piaskownicą, zakup karuzeli tarczo-
wej i domku wielofunkcyjnego dla najmłodszych. Ponadto przewidziano 
budowę dwuskrzydłowej bramy w ogrodzeniu oraz wstawienie dodatkowe-
go bujaka dla najmłodszych dzieci.

Lokalizacja
Mikołów, ul. Gliwicka 102. Numer działki 124/16.

Magdalena Szałowska

6/M/2019

25 322,00 zł
Autor: Kwota:

Projekty małe Projekty małe

Rozbudowa i modernizacja placu zabaw 
przy boisku - ETAP II



Andrzej Sobota 55 700,00 zł

Opis projektu
Projekt przewiduje zakup sprzętu do monitoringu terenu za budynkiem 
Sołtysówki, placu zabaw, siłowni mieszczącej się przed szkołą, okolic domu 
przedpogrzebowego oraz terenu wokół budynku OSP w Bujakowie. Zakup 
monitoringu spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa oraz możliwość egze-
kwowania naprawy zniszczonego mienia.

Lokalizacja
Bujaków - plac przy OSP, Sołtysówce, teren wokół placu zabaw i siłowni. 
Działki numer: 1732/219; 1629/221, 1749/221, 1649/179, 1746/172, 
1718/220

Autor: Kwota:

7/M/2019

Opis projektu
Projekt zakłada uzupełnienie placu zabaw przy ul. Klonowej, w ramach które-
go planowane jest ustawienie huśtawki integracyjnej. Zamontowany sprzęt 
zwiększy atrakcyjność placu zabaw, umożliwi zabawę dzieciom niepełno-
sprawnym oraz zapewni integrację. Przewidziano wykonanie dojścia do 
huśtawki oraz nawierzchni w strefie bezpieczeństwa. Ponadto planuje się 
ogrodzenie huśtawki integracyjnej, co znacznie wpłynie na bezpieczeństwo 
dzieci.

Lokalizacja
Mikołów ul. Klonowa, działka numer 777/6

Renata Rodriguez Parysz

8/M/2019

60 000,00 zł
Autor: Kwota:

Projekty małe Projekty małe

Zabawa dla wszystkich na ul. KlonowejZakup monitoringu poprawiającego
bezpieczeństwo mieszkańców w Bujakowie



Jan Gaura 59 900,00 zł

Opis projektu
Projekt zakłada budowę placu zabaw w Mikołowie-Paniowach obok istnieją-
cego obiektu sportowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Szymankiewi-
cza a Mokierską. Bliskie sąsiedztwo ośrodków rekreacyjno-oświatowych, 
gdzie skupia się życie lokalnej społeczności pozwoli na efektywne wykorzy-
stanie zainwestowanych środków. Plac zabaw ma być ogrodzony i wyposa-
żony w linarium obrotowe, betonowy stół do gry w piłkarzyki, ławki i kosze na 
śmieci. Ponadto z placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 zostaną prze-
niesione: huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka dwuosobowa, zestaw zaba-
wowy oraz dwie ławki. Planuje się utworzenie nowej nawierzchni z użyciem 
maty przerostowej i piasku.

Lokalizacja
Lokalizacja nieopodal szkoły, przedszkola, boiska, pomiędzy ul. Szymankie-
wicza a Mokierską w Mikołowie - Paniowach. Numer działki 304/36.

Autor: Kwota:

9/M/2019

Opis projektu
Projekt obejmuje dwie części. Celem pierwszej części jest poprawienie kom-
fortu użytkowania siłowni na wolnym powietrzu i placu zabaw dla dzieci, 
wybudowanych w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego oraz 
poprawienie bezpieczeństwa na ul. Wodnej poprzez doświetlenie terenu 
czterema latarniami. Planuje się postawienie dwóch ławek parkowych
z oparciami oraz kosza na śmieci przy istniejącym placu zabaw, a także 
wynajęcie bezpłatnej toalety na okres ćwiczeń fitness, na działce przezna-
czonej na cele społeczne. Druga część projektu będzie również kontynuacją 
poprzednich edycji budżetu obywatelskiego i przewiduje organizację 
bezpłatnych zajęć z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, poprzez ćwicze-
nia na wolnym powietrzu prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów,
w okresie od maja do października 2020 r.

Lokalizacja
Działka numer 367/35
położona pomiędzy
ul. Nowy Świat i Wodną.

Anna Brzana,
Marta Rzymanek

10/M/2019

58 100,00 zł
Autor: Kwota:

Projekty małe Projekty małe

Wymyślanka nadal aktywna - ćwiczymy
i bawimy się z dziećmi bezpiecznie na 
naszym skwerze nawet wieczorem

Strefa rodziny - budowa placu zabaw



Mieczysław Pełka 59 934,00 zł
Autor: Kwota:

11/M/2019

Opis projektu
Projekt dotyczy usytuowania czterech słupów z budkami lęgowymi dla jerzy-
ków wraz z tablicami edukacyjno-informacyjnymi. Budki lęgowe mają 
pomóc w ochronie ptaków, które dziennie zjadają od kilku do kilkunastu 
tysięcy owadów. Do zainstalowania słupów należy przeprowadzić prace 
ziemne. Planuje się zakup 120 sztuk budek, kamery z okablowaniem oraz 
odtwarzacz głosów jerzyków. Projekt ma charakter edukacyjny dzięki możli-
wości obserwacji życia ptaków.

Lokalizacja
Działka numer 2153/64 - ul. Konopnickiej; działka numer 1883/113 lub 
1860/113 - ul. Wojciecha; działka numer 2758/2 - ul. Stolarska; działka 
numer 1103/6 lub 693/6 - ul. Klonowa.

Aneta i Maciej Esnekier

12/M/2019

31 300,00 zł
Autor: Kwota:

Projekty małe Projekty małe

O'Rety! Jerzykownia czyli wieże lęgowe 
dla jerzyków

Ogrodzenie boiska do piłki plażowej
oraz rozbudowa placu zabaw
przy ul. Górnośląskiej

PROJEKT ZOSTAŁ WYCOFANY
PRZEZ WNIOSKODAWCĘ



Mariusz Paździor 60 000,00 zł

Opis projektu
Projekt dotyczy zagospodarowania i przekształcenia przestrzeni miejskiej 
terenu znajdującego się przy budynku Sołtysówki Mokre, w centrum rekre-
acyjne dla najmłodszych mieszkańców Mokrego wraz ze strefą odpoczynku 
dla rodziców. W skład placu zabaw wejdą: huśtawka bocianie gniazdo, 
linearium, równoważnia, tablica informacyjna, ławki oraz nawierzchnia 
bezpieczna. Teren mimo że jest ogrodzony, nie jest zamykany, więc dostęp 
do niego nie będzie ograniczony. Sprzęt na plac zabaw będzie wykonany
z materiałów odpornych na niskie temperatury, dzięki czemu z placu zabaw 
będzie można korzystać przez cały rok.

Lokalizacja
Teren przy Sołtysówce Mokre. Działka numer 1014/136.

Autor: Kwota:

13/M/2019

Opis projektu
Projekt przewiduje zakup dwóch klimatyzatorów, które mają zapewnić kom-
fort termiczny muzykom z Centrum Muzycznego na ul. Krawczyka 21. Próby 
zwykle odbywają się przy zamkniętych oknach, co latem stwarza trudne 
warunki do pracy. Projektor multimedialny ma być wykorzystywany w trakcie 
warsztatów muzycznych, prezentacji, lekcji gry na instrumentach. Realizacja 
projektu posłuży zainteresowanym muzykom z Mikołowa przez cały rok.

Lokalizacja
Centrum Muzyczne w Mikołowie, ul. Krawczyka 21

Mateusz Bies

14/M/2019

10 000,00 zł
Autor: Kwota:

Projekty małe Projekty małe

Zakup klimatyzatorów i projektora
multimedialnego na Krawczyka 21

Centrum rekreacji i zabawa dla najmłodszych 
z miejscem odpoczynku dla rodziców



Jacek Lipiecki,
Martyna Centkowska-Strzelczyk

59 778,00 zł

Opis projektu
Konstrukcja z przeszkodami daje możliwość trenowania techniki pokonywa-
nia przeszkód podczas biegów przeszkodowych. Umiejscowienie jej obok 
bieżni pozwoli na trening całościowy, zarówno biegowy jak i przeszkodowy. 
Multirig umożliwi trenowanie przeszkód występujących na różnego rodzaju 
zawodach. Konstrukcja pozwala na dokładanie dodatkowych elementów wg 
potrzeb treningowych. Stosowanie Multiriga nie ogranicza się tylko do 
treningów pod biegi przeszkodowe, konstrukcja może być wykorzystywana 
przez dzieci i młodzież jako "małpi gaj" lub uzupełnienie infrastruktury spor-
towej przy ul. Zielonej.

Lokalizacja
Teren sportowo-rekreacyjny, ul. Zielona w Mikołowie.
Działka numer 1007/56.

Autor: Kwota:

15/M/2019

Opis projektu
Projekt dotyczy doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie
w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratownictwa technicznego. Głów-
nym elementem zestawu jest rozpieracz kolumnowy WEBER E-FORCE 2, 
który z pozostałym sprzętem pomocniczym będzie stanowił wyposażenie 
lekkiego samochodu ratowniczego, przeznaczonego głównie do ratowania 
poszkodowanych w wypadkach samochodowych.

Lokalizacja
Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołowie przy ul. Krawczyka 16

Arkadiusz Grima

16/M/2019

58 303,25 zł
Autor: Kwota:

Projekty małe Projekty małe

Dla Mikołowskiej Straży Pożarnej - Sprzęt, 
by mogli nas ratować

MULTIRIG - Konstrukcja do treningów biegów 
przeszkodowych typu Runmageddon


