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Nr projektu:

1/2021
„Leśna Baza” modernizacja placu zabaw, 
zakup nowych urządzeń zabawowych 
oraz montaż piłkochwytów

Opis projektu
Projekt zakłada modernizację istniejącego placu zabaw dla dzieci, zakup 
nowych urządzeń zabawowych oraz montaż ogrodzenia boiska - tzw. pił-
kochwytów. Koncepcja zakłada całkowitą wymianę urządzeń na nowe oraz 
wykonanie bezpiecznej syntetycznej nawierzchni pod urządzenia. Na placu 
będą się znajdowały nowe ławki, kosze na śmieci, regulamin placu zabaw 
oraz stojak na rowery. Teren istniejącego trawiastego boiska ogrodzony bę-
dzie przy użyciu piłkochwytów, które zabezpieczą przed niekontrolowanym 
wypadaniem piłki poza teren boiska. Głównym celem projektu jest stworze-
nie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu wolne-
go.

Lokalizacja
Osiedle Michalskie Doły, ul. Cyprysów, Mikołów-Bujaków; 
działka nr 2042/463

Autor: Małgorzata Pieszak
Kwota: 200 000,00 zł



Nr projektu: 

2/2021
Bezpieczny Mikołów - zakup 
specjalistycznego sprzętu dla OSP 
Mikołów-Kamionka

Opis projektu
Projekt „Bezpieczny Mikołów” zakłada zakup specjalistycznego sprzętu ra-
towniczo-gaśniczego dla OSP Kamionka. Dzięki realizacji projektu zwiększy 
się gotowość jednostki do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych 
w razie pożarów i miejscowych zagrożeń na terenie dzielnicy oraz całego 
miasta. Ponadto zwiększy się bezpieczeństwo strażaków w trakcie prowa-
dzonych działań. Natomiast zakup profesjonalnej pralki i suszarki pozwoli 
w większym stopniu zadbać o umundurowanie, co przekłada się na zdro-
wie i bezpieczeństwo strażaków.

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

Autor: Kamil Bortel
Kwota: 56 850,00 zł



Nr projektu: 

6/2021
Przyjazne łazienki 
w Szkole Podstawowej nr 6 
w Mikołowie

Opis projektu
Projekt dotyczy przeprowadzenia kompleksowego remontu węzła sanitar-
nego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami. Ostatnią modernizację łazienek przeprowadzono w 1997 roku, 
w związku z tym urządzenia sanitarne są zniszczone wieloletnim użytko-
waniem. Szkoła poza działalnością edukacyjną udostępnia salę gimna-
styczną piłkarzom klubu „Burza” Borowa Wieś, sekcji tenisa stołowego oraz 
uczestnikom zajęć z gimnastyki artystycznej a także sekcji tanecznej, co 
również wiąże się z udostępnieniem łazienek, a z tego wynika, że każdego 
dnia służą one ok. 300 osobom.

Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 6 w Mikołowie, ul. Gliwicka 299

Autor: Dominika Orszulik-Baron
Kwota: 200 000,00 zł



Nr projektu: 

12/2021
Nowe życie dla Parku Musioła

Opis projektu
Projekt ma na celu utworzenie ogólnodostępnej strefy relaksu wykorzy-
stującej elementy małej architektury takie jak leżanki, hamaki, stoły do 
gry, kosze na śmieci i zestawy piknikowe. Planuje się utworzenie ścieżki, 
wzdłuż której zainstalowane zostaną leżanki i hamaki, a na utwardzonej 
powierzchni będą zamontowane zestawy piknikowe z dostępem dla osób 
z niepełnosprawnościami. Pozostały teren zostanie obsiany trawą. Zapro-
ponowane elementy wpiszą się w istniejącą przestrzeń podnosząc poziom 
jej funkcjonalności i atrakcyjności oraz zapewnią mieszkańcom miejsce 
wypoczynku w przestrzeni publicznej.

Lokalizacja
Park pomiędzy ul. Św. Wojciecha a ul. Ludwika Musioła; 
część działki nr 2436/175

Autor: Krzysztof Sabuda
Kwota: 200 000,00 zł



Nr projektu: 

14/2021
Zakup sprzętu dla OSP Śmiłowice

Opis projektu
Projekt przewiduje zakup odzieży specjalistycznej oraz wyposażenia oso-
bistego dla poprawy bezpieczeństwa strażaków OSP Śmiłowice podczas 
działań ratowniczo-gaśniczych. Planuje się zakup 6 zestawów odzieży, 
w skład których wejdą: ubrania specjalne, buty, hełmy i szelki bezpieczeń-
stwa. W celu zapewnienia bieżącej konserwacji i dezynfekcji ww. odzieży 
należy wyposażyć jednostkę w pralkę i suszarkę. Natomiast na potrzeby 
organizacji imprez integracyjnych lokalnej społeczności oraz zawodów 
sportowo-pożarniczych planuje się zakup namiotu ekspresowego oraz gril-
la gazowego. 

Lokalizacja
Ochotnicza Straż Pożarna Śmiłowice, ul. Górnośląska 29, Mikołów 

Autor: Marcin Kalisz
Kwota: 45 014,31 zł



Nr projektu: 

15/2021
Granie na FORTEPIANIE!

Opis projektu
Stworzenie ogólnodostępnej strefy muzycznej na terenie między Pasażem 
Jesionowym a targowiskiem miejskim, której centralnym elementem bę-
dzie całoroczny fortepian zewnętrzny wykonany z betonu architektonicz-
nego odpornego na różne warunki pogodowe. Posiada on elektroniczny 
system zarządzania, pozwalający na jego zdalne włączanie i wyłączanie 
oraz regulację głośności. Zaproponowana lokalizacja pozwoli na wykorzy-
stanie naturalnie stworzonej sceny wśród zieleni. Umieszczenie fortepianu 
na świeżym powietrzu umożliwi organizację zarówno zaplanowanych ka-
meralnych koncertów, jak i spontanicznych występów, będące atrakcją dla 
przechodniów.

Lokalizacja
Teren pomiędzy Pasażem Jesionowym a targowiskiem miejskim, nieopo-
dal Rynku i parku Małe Planty, na tyłach MDK; działka nr 1044/43

Autor: Anna Liwa, Aneta Esnekier, 
Mateusz Bies
Kwota: 199 643,70 zł



Nr projektu: 

16/2021
Zakup filmowego projektora cyfrowego do 
kina w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Mikołowie

Opis projektu
Po likwidacji kina „Adria”  budynek i zadania przejęła Miejska Biblioteka 
Publiczna w Mikołowie. Budynek po kinie został zaadoptowany na potrzeby 
biblioteki, kina i małej sceny kameralnej. Cyfryzacja kina pozwoli kontynu-
ować działalność kinową, wpłynie na utrzymanie tradycji kinowych 
w mieście, zwiększy dostęp odbiorców do filmów, które do tej pory nie tra-
fiły do regularnej dystrybucji kinowej, wzbogaci ofertę kulturalną dla senio-
rów, osób z niepełnosprawnościami, stworzy okazję do spędzania wolnego 
czasu całych rodzin.

Lokalizacja
Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie, ul. Karola Miarki 5

Autor: Grażyna Ostafin
Kwota: 199 370,70 zł



Nr projektu: 

18/2021

Projekt dla Mokrego - bezpieczeństwo 
i rekreacja

Opis projektu
Projekt zakłada doposażenie jednostki OSP Mokre w bojową odzież specja-
listyczną, hełmy strażackie. Po konsultacjach z Wnioskodawcą z projektu 
usunięto elementy monitoringu wizyjnego. W ustalonej puli środków nie 
jest możliwe zainstalowanie elementów systemu, który gwarantowałby 
osiągnięcie celów stawianych przez Wnioskodawcę. Ponadto w ramach 
projektu na terenie sołtysówki w pobliżu placu zabaw i boiska przewidzia-
no budowę altany biesiadnej  z paleniskiem, która będzie stanowiła ostatni 
element strefy spędzania wolnego czasu.

Lokalizacja
Ochotnicza Straż Pożarna Mokre, sołtysówka w Mokrem, ul. Miodowa 2; 
działka nr 1014/136

Autor: Sławomir Fudala 
Kwota: 200 000,00 zł



Nr projektu: 

21/2021

Multirig Kids - kuźnia młodych NINJA

Opis projektu
Celem projektu jest zwiększenie aktywności fizycznej dzieci poprzez uzu-
pełnienie istniejącej infrastruktury sportowej na obiekcie „Orlik” przy ul. 
Zielonej. Planuje się montaż konstrukcji Multirig Kids, dającej możliwość 
trenowania techniki pokonywania przeszkód. Z uwagi na bezpieczeństwo 
dzieci, na tym terenie wyłożona zostanie nawierzchnia bezpieczna w posta-
ci mat przerostowych, co poza bezpieczeństwem zapewni trwałe rozwiąza-
nie i bezkosztowe utrzymanie terenu. Usytuowanie konstrukcji Multirig Kids 
obok Multirig dla dorosłych pozwoli na jednoczesne trenowanie dzieci i ich 
rodziców.

Lokalizacja
Teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Zielonej; działka nr 1007/56

Autor: Martyna Centkowska-
Strzelczyk, Jacek Lipiecki
Kwota: 59 400,00 zł


