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Słowo wstępne
Szanowni Mieszkańcy Mikołowa,

zachęcam do lektury „Raportu o stanie Mikołowa”, w którym prezentujemy
w skróconej formie nasze wspólne starania o rozwoju Mikołowa w 2021 roku.
Czytając Raport będą mieli Państwo okazję zapoznać się z najważniejszymi
wydarzeniami, inicjatywami i inwestycjami w 2021 roku.
Coroczne sporządzanie Raportu jest ustawowym obowiązkiem każdej gminy,
jednak z mojej inicjatywy od 7 lat co miesiąc publikowany jest Informator Międzysesyjny w Biuletynie Informacji Publicznej. To prawdziwa kopania wiedzy
dla wszystkich, którzy chcą poznać działalność mikołowskiego samorządu
w najmniejszych szczegółach (http://bip.mikolow.eu/?c=298). Ponadto od 2020
roku funkcjonuje specjalna strona, na której ze szczegółami, na bieżąco, wraz
z dokumentacją zdjęciową prezentujemy inwestycje realizowane w naszym
mieście (https://trello.com/b/u9k2CFBw/grupa-publiczna).
Niemal wszystkie działania podejmowane przez Urząd Miasta Mikołowa
w 2021 roku były w większy lub mniejszy sposób ograniczane skutkami pandemii wirusa COVID-19. Ciągły niepokój związany z rozprzestrzenianiem się
wirusa miał niewątpliwy wpływ na nasze życie, nasze rodziny, nasze miasto.
W 2021 roku radykalnie zmieniła się nasza codzienność powodując konieczność dokonania zmian zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Pandemia i wywołany nią kryzys społeczno-gospodarczy wywarły głęboki wpływ na
mieszkańców, przedsiębiorców i instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie
miasta. Mikołów, tak jak inne miasta, musiał się zmierzyć z nadzwyczajnymi
wyzwaniami, a samorząd musiał w efektywny sposób sprostać trudnościom
wynikającym z kryzysu i wdrożyć środki naprawcze. Pandemia odbiła się na
portfelach nas wszystkich – mieszkańców, przedsiębiorców, miejskich finansach. Rozsądniej i ostrożniej musieliśmy planować wszystkie wydatki. Ten rok
był także sprawdzianem dla wszystkich miejskich jednostek świadczących
usługi dla mieszkańców. Urząd Miejski przez cały okres pandemii – mimo sporych ograniczeń – prowadził obsługę mieszkańców. Udało się to mimo konieczności czasowego przejścia na system pracy zdalnej. Był to sprawdzian dla nas
wszystkich i jestem dumny, że zdaliśmy ten niełatwy egzamin.
W styczniu część klas szkół podstawowych wróciła z dłuższego okresu nauki
zdalnej do swoich szkół. Powrót klas 1-3 do szkół odbył się bez większych problemów. Byliśmy na tę decyzję przygotowani i wszystkie środki ostrożności
i przygotowania placówek zadziałały. To jeszcze nie była zmienia w życiu miasta, na którą wszyscy czekali, bo nadal restauracje, obiekty sportowe czy kulturalne pozostały zamknięte.
W całym okresie trwania pandemii szukaliśmy takich rozwiązań w obsłudze
mieszkańców, aby możliwie największą ilość spraw urzędowych dało się załatwić zdalnie, bez wizyty w urzędzie. Z początkiem roku uruchomiliśmy usłu5

gę "Elektroniczny odpis Aktu Stanu Cywilnego", która umożliwia mieszkańcom
płatność on-line oraz uzyskanie odpisu w sposób automatyczny i zdalny.
W lutym odbyła się kolejna próba rozmów z Centralnym Portem Komunikacyjnym - tym razem z udziałem władz powiatu mikołowskiego. Stanowisko CPK
jest takie, żeby poprowadzić linie przez miasta naszego powiatu w niekorzystnym dla nas przebiegu i wszelkie próby wpłynięcia na ich decyzję są póki co
nieskuteczne. Nie tylko Mikołów jest przeciwko poprowadzeniu linii szybkich
kolei po istniejących zabudowaniach, ale stanowczy głos sprzeciwu słychać
również z Wyr, Ornontowic, Orzesza, Łazisk i od władz powiatowych. CPK nie
chce zgodzić się na zaproponowane przez nas warianty przebiegu linii. Nasza
pierwsza propozycja jest racjonalna, przechodząca możliwie daleko od zabudowań mieszkalnych przez lasy kobiórskie, druga z kolei propozycja to puszczenie
nowych linii w istniejącym śladzie kolei. Dobre jest to, że władze powiatowe
i miast powiatu mikołowskiego mówią w tej ważnej sprawie jednym głosem.
Z marcem przyszła trzecia fala zachorowań na COVID-19, co wiązało się ograniczeniem bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Nie była to
łatwa decyzja, ale ze względu na stan zdrowia urzędników i bezpieczeństwo
mieszkańców – konieczna. W tym miesiącu dokonaliśmy wyboru logotypu, który promuje obchody 800-lecia Mikołowa oraz uruchomiliśmy w urzędzie punkt
konsultacyjny, który ma za zadanie wspierać mieszkańców w skorzystaniu
z programu „Czyste Powietrze”. W kwietniu wspólnie ze Starostwem Powiatowym uruchomiliśmy w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 masowy
punkt szczepień.
W maju przyszło długo oczekiwane poluzowanie obostrzeń. Zakończyła się rekultywacja stawu „Duże Planty” i uruchomiliśmy tężnię solankową na Małych
Plantach. W tym miesiącu obchodziliśmy także jubileusz 30-lecia Gazety Mikołowskiej.
Latem powróciły na mikołowski rynek wydarzenia kulturalne i sportowe.
W czerwcu kibice mieli okazję kibicować swoim faworytom podczas transmisji
meczów Euro 2020, a w lipcu fani dobrej muzyki mogli uczestniczyć w koncertach w ramach popularnego cyklu „Letnie Granie”, natomiast w sierpniu odbył
się koncert operetkowy połączony z akcją promocji szczepień. Na początku
sierpnia oddaliśmy do użytku wybieg dla psów na Dużych Plantach w najbliższym sąsiedztwie odkrytego basenu przy ul. Konstytucji 3 Maja 38.
Na początku lipca dotarła do nas bardzo dobra wiadomość – nasz wniosek,
który złożyliśmy wspólnie z Ogrodem Botanicznym otrzymał dofinansowanie
na projekty ekologiczne w wysokości 10 milionów złotych. Z tych pieniędzy zrealizujemy między innymi ścieżkę pieszo-rowerową od Mokrego wzdłuż Śląskiego Ogrodu Botanicznego aż do Bujakowa, na rynku nasadzimy bujną i całkiem
nową zieleń w miejsce zamierających wiązów, będziemy kontynuować błękitno-zieloną rewolucję na Plantach, wybudujemy Park Kieszonkowy na ul. Bandurskiego, Park Trzech Pokoleń – teren na rogu ulic Musioła i św. Wojciecha,
zielony parking przy Starostwie Powiatowym, łąkę kwietną na Wygodzie, ogród
deszczowy przy ul. Krawczyka oraz wiele innych.
Z nowym rokiem szkolnym rozpoczęło funkcjonowanie nowo wybudowane
Przedszkole nr 11 przy ulicy Kownackiej. Przy Centrum Przesiadkowym ukończony został mural inspirowany okładką historycznej książki autorstwa Kon6

stantego Prusa "Z dziejów Mikołowa i jego okolic" z 1932 roku. Przedstawia on
jedne z najważniejszych mikołowskich obiektów - Rynek z ratuszem i pomnikiem
św. Wojciecha, Domek Harcerski i Śląski Ogród Botaniczny. W Centrum Aktywności Społecznej uruchomiliśmy nowy punkt Informacji i Pomocy dla mieszkańców. Prowadzi go Główny Specjalista do spraw osób z niepełnosprawnościami.
Z punktu konsultacyjno-informacyjnego mogą skorzystać wszyscy potrzebujący mieszkańcy, aby dowiedzieć się jaką pomoc można uzyskać od gminy i działających na rzecz mieszkańców Mikołowa organizacji i innych instytucji.
We wrześniu udało się zorganizować obchody jubileuszu 30-lecia samorządności Mikołowa. Na kilkukrotnie przekładanej z powodu pandemii uroczystości
spotkali się burmistrzowie, przewodniczący Rady Miejskiej, radni, sołtysi, sekretarze miasta oraz członkowie Rady Senioralnej i Młodzieżowej Rady Miasta.
Była to dobra okazja, aby podsumować jak zmieniało się nasze miasto w ciągu
ostatnich trzech dekad.
W listopadzie nasze miasto zostało uhonorowane w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego 2021. Ranking organizuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
im. Jerzego Regulskiego i Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im.
Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w Katowicach. Mikołów zajął 3. miejsce w kategorii miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Wynik liczony był w oparciu o wskaźniki mierzące zarówno aktywność jak
i potencjał oraz osiągnięcia danego miasta. Badane wskaźniki to między innymi
kondycja budżetowa miasta czy wydatki na ochronę klimatu, oświatę i kulturę.
Na ostateczny wynik miały wpływ także dochody własne, pozyskane środki unijne czy saldo migracji. Ten wynik to potwierdzenie, że strategia rozwoju, którą
od lat realizujemy przynosi oczekiwane skutki. Nie jest to oczywiście wyścig, bo
specyfika i uwarunkowania każdej gminy są trochę inne, ale bardzo cieszy fakt,
że na tle innych miast Mikołów plasuje się w ścisłej czołówce.
W grudniu do rąk mikołowian mieliśmy przyjemność oddać komiks autorstwa
Sławomira Fudali sołtysa Mokrego i rysownika Jacek Zygmunta. w Miejskiej
Placówce Muzealnej. Wyjątkowa publikacja w przystępny, atrakcyjny i humorystyczny sposób przybliża historię naszego miasta. Komiks został wydany
z okazji jubileuszu 800-lecia Mikołowa.
Mam nadzieję, że po lekturze tego raportu będą mieli Państwo wyobrażenie
skali i zakresu działań samorządu w trudnym, pandemicznym roku. Zachęcam
do lektury, a wszystkich chętnych poznania szczegółów zachęcam do systematycznego śledzenia licznych miejskich kanałów informacyjnych.
						

Z wyrazami szacunku,
Stanisław Piechula
Burmistrz Mikołowa
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1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY

1.
Strategia Rozwoju Gminy
W 2021 roku realizowane były poszczególne zadania zapisane w Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020-2030. Strategia Rozwoju (uchwalona przez Radę Miejską w listopadzie 2020 roku)
określa 3 cele strategiczne, 20 celów operacyjnych, a w ich ramach 74 priorytety oraz 99 zadań strategicznych obejmujących 550 zadań cząstkowych. Ewaluację stopnia realizacji zadań zapisanych
w Strategii przewidziano na czerwiec 2022 roku. Cały dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej UM: http://bip.mikolow.eu/?p=document&action=show&id=29287&bar_id=15543
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2. FINANSE MIASTA

2.
Finanse miasta
Mikołów w 2021 roku miał stabilną sytuacją finansową. W miejskiej kasie znajdują
się fundusze pozwalające sfinansować zarówno ważne i planowe inwestycje, jak i najważniejsze zadania miasta we wszystkich
obszarach działalności. Stan zadłużenia na
koniec 2021 r. wynosił 67 600 000 zł.
Zgodnie z budżetem gminy na rok 2021,
uwzględniającym zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego plan dochodów wynosił 291 492 231,49 zł, wykonanie
zaś planowanych dochodów zamknęło
się kwotą 293 781 565,77 zł, co stanowi
100,79% rocznych dochodów planowanych.
Na dochody budżetowe składają się dochody własne, dotacje i środki o charakterze
celowym oraz subwencja oświatowa. Ze
względu na strukturę dochodów realizacja
dochodów przedstawia się następująco:
dochody własne to 179 166 365,01 zł, które stanowią 103,69% planowanych, dotacje
i środki o charakterze celowym to 71 010
498,76 zł, które stanowią 94,55% planowanych oraz subwencja 43 604 702,00 zł, która
stanowi 100% planowanej.

Wydatki budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 284 362 729,66 zł, tj.
95,53 % założonego planu. Wydatki każdego
samorządu można podzielić na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące
to 248 010 518,79 zł, w tym: wynagrodzenia
i składki od nich naliczone 97 731 642,01 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69 532 092,14 zł, udzielone dotacje
20 094 974,04 zł, świadczenia na rzecz osób
fizycznych 58 799 305,86 zł, obsługa długu
769 846,01 zł oraz wydatki finansowane
z UE 1 082 658,73 zł. Natomiast wydatki majątkowe to 36 352 210,87 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 894 794,91 zł,
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 6 708 311,73 zł, udzielone
dotacje 3 719 104,23 zł, wpłaty na fundusz
wsparcia 30 000,00 zł.
Wynik budżetu na koniec roku 2021, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami
a wydatkami planowany w kwocie „minus"
6 178 609,25 zł, ostatecznie wyniósł „plus”
9 418 836,11 zł.
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3.
Miasto społecznej
aktywności
Mikołów można z pewnością nazwać miastem społecznej aktywności. Świadczą
o tym nie tylko liczne organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające
w naszym mieście, ale także – a może
przede wszystkim – zaangażowanie samych mikołowian w sprawy społeczne i obywatelskie inicjatywy. Ponadto od lat Urząd
Miasta z sukcesami realizuje liczne projekty
finansowane ze środków europejskich i krajowych o charakterze edukacyjnym i prospołecznym.
Projekty „Open your mind, change yourself
and work across boundaries - otwórz umysł,
zmień siebie i pracuj ponad granicami!”
(Okres realizacji: 01.09.2019r. – 31.12.2021r.
Źródło finansowania: środki Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, akcja
KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”,
Wartość projektu: 136 269 EUR - dofinansowanie 100 %) ma na celu poprawę jakości
pracy placówek oświatowych dzięki udziałowi ich pracowników w mobilnościach
zagranicznych takich jak kursy i szkolenia,
w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Projekt był skierowany
do 49 nauczycieli z 8 szkół podstawowych
i 2 przedszkoli. W ramach projektu w latach
2020-21 wzięli oni udział w kursach metodycznych i językowych na Malcie, w celu
zapoznania się z najnowszymi metodami
i formami pracy z uczniem. Dzięki szkoleniom przekazywali swoją wiedzę pozostałym pracownikom placówek oraz rozpoczęli
wdrażanie zajęć z wykorzystaniem nowych
technologii informacyjno-komunikacyjnych,
z których najbardziej korzystają uczniowie.
Przed wyjazdem na Maltę w Polsce prze-
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prowadzono kursy języka angielskiego dla
nauczycieli z niższym poziomem zaawansowania.
„Step by step – małymi krokami ku wiedzy”
(Okres realizacji: 01.10.2020-30.09.2022 r.
Źródło finansowania: środki Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, wartość projektu: 521 625,50 zł - dofinansowanie 100%) to projekt skierowany
do 4 mikołowskich szkół podstawowych i 5
przedszkoli. Głównym celem projektu było
podniesienie kompetencji 44 nauczycieli,
którzy mieli wziąć udział w dwutygodniowych szkoleniach metodyczno-językowych
na Malcie. W ramach projektu w 2021 roku
wzięło udział 15 nauczycieli, na 2022 rok zaplanowany jest udział 29 osób.
Projekt „Innovation and transformation in
education” realizowany jest w partnerstwie
z 3 innymi krajami: Turcją, Łotwą i Włochami. Natomiast w Polsce Gmina Mikołów ściśle współpracuje z Uniwersytetem Śląskim
w Katowicach, w celu realizacji głównych
założeń projektu, którymi są podniesienie
kompetencji zawodowych i umiejętności
cyfrowych nauczycieli. (Okres realizacji:
01.10.2019 r. – 30.09.2021 r. Źródło finansowania: środki Unii Europejskiej w ramach
Programu Erasmus akcja KA2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych
praktyk”, wartość projektu: 102 300 EUR,
z czego dla Gminy Mikołów” 12 325 EUR dofinansowanie 100 %). Jednak istotą projektu są innowacyjne metody nauczania
oraz zachęcanie uczniów do korzystania
w procesie uczenia się z bezpłatnych zaso-
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bów edukacyjnych online, a także informowanie rodziców o technikach aktywnego
uczenia się. Projekt jest cennym doświadczeniem ze względu na możliwość wymiany
doświadczeń z partnerami z innych krajów.
Na 2022 rok planowane są jeszcze spotkania na Łotwie i we Włoszech.
W ramach Programu wsparcia społeczności lokalnych Centrum Integracji Społecznej
w Mikołowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z Fundacją ULICA
i Fundacją Zakątek Pokoleń utworzyli miejsce spotkań społeczności lokalnych na osiedlu Mickiewicza, świetlicę dla dzieci i młodzieży na Rynku oraz organizowali szereg
działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży
oraz seniorów. Program był realizowany od
1.09.2018 r.- 31.08.2021 r. Jego wartość to
648 751,06 zł. Dofinansowanie w kwocie
616 313,50 zł pochodziło ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) Oś Priorytetowa IX Włączenie
społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału
społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT. Dodatkowo w ramach tego
programu zorganizowano kolejną edycję
Dnia Aktywności Społecznej dla mikołowskich organizacji pozarządowych i nieformalnych grup obywateli. Wszystkie zaplano-
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wane działania miały na celu wzmocnienie
podmiotowości obywateli, stworzenie warunków rozwoju instytucji społeczeństwa
obywatelskiego oraz powstanie więzi społecznych na terenie miasta.
W 2021 roku nie realizowano projektów
z budżetu obywatelskiego ze względu na
brak naboru wniosków w 2020 roku (roczna
przerwa podyktowana była pandemią COVID-19). Jednak w 2021 r. wznowiono działania związane z budżetem obywatelskim
i uruchomiono VI edycję oraz ogłoszono nabór wniosków.
Budżet obywatelski w 2021 roku był realizowany w oparciu o uchwałę nr XLI/381/2021
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 kwietnia
2021 r.
Do VI edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 21 projektów. Propozycje
mieszkańców poddane były weryfikacji formalnej i merytorycznej przez odpowiednie
komórki organizacyjne i jednostki Urzędu
Miasta. Ostatecznie na liście projektów poddanych pod głosowanie pojawiło się 9 projektów. Po przeprowadzeniu głosowania do
realizacji wybrano 7 projektów.
W 2021 po raz pierwszy w Mikołowie wprowadzono Zielony Budżet Mikołowa. Jest to
forma konsultacji społecznych mających na
celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców
w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochro11

Wyniki
głosowania

zagłosowało ponad 4500
mieszkańców Mikołowa

Zwycięskie projekty:

Liczba głosów:

Przyjazne łazienki
w Szkole Podstawowej nr 6
w Mikołowie

Nr projektu: 6/2021
Autor: Dominika Orszulik-Baron
Kwota: 200 000,00 zł

894

"Leśna Baza" modernizacja placu zabaw,
zakup nowych urządzeń zabawowych
oraz montaż piłkochwytów

Nr projektu: 1/2021
Autor: Małgorzata Pieszak
Kwota: 200 000,00 zł

586

Multirig Kids
- kuźnia młodych NINJA

Nr projektu: 21/2021
Autorzy: Martyna Centkowska
-Strzelczyk, Jacek Lipiecki
Kwota: 59 400,00 zł

568

Zakup sprzętu dla OSP Śmiłowice

Nr projektu: 14/2021
Autor: Marcin Kalisz
Kwota: 45 014,31 zł

463

Projekt dla Mokrego
- bezpieczeństwo i rekreacja

Nr projektu: 18/2021
Autor: Sławomir Fudala
Kwota: 200 000,00 zł

461

Bezpieczny Mikołów
- zakup specjalistycznego sprzętu
dla OSP Mikołów-Kamionka

Nr projektu: 2/2021
Autor: Kamil Bortel
Kwota: 56 850,00 zł

399

Granie na FORTEPIANIE!

Nr projektu: 15/2021
Autorzy: Anna Liwa,
Aneta Esnekier, Mateusz Bies
Kwota: 199 643,70 zł

369

Serdecznie dziękuję Państwu za czas poświęcony na przygotowanie projektów
w VI edycji budżetu obywatelskiego i za wszystkie oddane głosy.
Zwycięzcom gorąco gratuluję sukcesu!
Mateusz Handel
Zastępca Burmistrza Mikołowa
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ny środowiska. Zielony Budżet Mikołowa był
realizowany w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 942/159/21 z dnia 14
czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dot. wskazania zadań do Zielonego Budżetu Mikołowa.
Każdy mieszkaniec Mikołowa, który miał
pomysł na działania ekologiczne na terenie miasta mógł zgłosić swój wniosek. Na
realizację Zielonego Budżetu mieszkańcy
mieli do dyspozycji 200 000 zł. Maksymalna wartość projektu nie mogła przekroczyć
100 000 zł. W ramach Zielonego Budżetu
można było uwzględniać zadania polega-

3. MIASTO SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI

jące między innymi na zazielenieniu przestrzeni publicznej, tworzeniu łąk kwietnych,
organizacji warsztatów i akcji edukacyjnych
w zakresie ekologii i ochrony przyrody.
Szansę na realizację miały również projekty
związane z walką z niską emisją, odnawialnymi źródłami energii, błękitno-zieloną infrastrukturą (tworzenie ogrodów deszczowych
w gruncie lub pojemniku) oraz związane
z gospodarką obiegu zamkniętego (z recyklingiem). W 2021 r. mieszkańcy złożyli 11
projektów, z czego do realizacji zostały wybrane 3 projekty o łącznej wartości 200 000
zł.
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W rzeczywistości nieustannie zmieniających się przepisów ważnym jest, aby obsługa mieszkańców przez Urząd Miasta była
sprawna i profesjonalna. Aby to osiągnąć
urzędnicy stale podnoszą swoje kompetencje. W 2021 roku pozyskaliśmy na ten cel aż
trzykrotnie fundusze zewnętrzne z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kształcenia
pochodziło z Powiatowego Urzędu Pracy w
Mikołowie, natomiast pozostałe 20% środków finansowych wyłożyła Gmina Mikołów.
Łączne koszty kształcenia ustawicznego to
27 576,00 zł (w tym kwota dofinansowania
– 22 060,80 zł).
Zasady i formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowymi określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym dokumentem regulującym
współpracę organizacji pozarządowych
z Gmina Mikołów w 2021 r. była Uchwała nr
XXXIII/306/2020 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2021.
Pula środków finansowych przeznaczona
z budżetu Gminy na wykonanie zadań publicznych do rozdysponowania w konkursach planowana była na poziomie 500
000,00 zł. Gmina Mikołów prowadzi zarówno pozafinansowe jak i finansowe formy
współpracy z podmiotami III sektora.
Mikołowskie NGO mogą liczyć na wsparcie
miasta w różnej formie – zarówno finansowej (konkursy ofert, małe granty) jak i pozafinansowej (mailing, bezpłatne konsultacje,
bezpłatne szkolenia).
W związku z ograniczeniami wynikającymi
z pandemii COVID-19 część planowanych
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wydarzeń została odwołana lub przeniesiona do sieci. Organizacje pozarządowe,
mieszkańcy i instytucje publiczne miały
możliwość nominowania najbardziej aktywnych wolontariuszy do tytułu Cichego Anioła
2021 oraz Wolontariusza Roku 2021. Wyróżnienie otrzymało 21 osób.
Inicjatywa Lokalna jest kolejną – obok Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego – formą partycypacji
mieszkańców w realizacji inwestycji i przedsięwzięć. W 2021 roku 2 projekty zgłoszone
w ramach IL zostały skierowane do realizacji: Parki Ruchu Drogowego i Zielona Klasa.
Centrum Aktywności Społecznej jest miejscem ogniskującym organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne oraz mieszkańców
chcących zaangażować się w działania na
rzecz Mikołowa. Obecnie zlokalizowane jest
przy ul. Jana Pawła II 4, a w 2021 r. trwały
prace wykończeniowe dwóch kolejnych budynków: Rynek 2 i św. Wojciecha 14.
CAS może pomóc mieszkańcom i NGO poprzez indywidualne doradztwo, konsultacje
w zakresie: prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwanie
środków finansowych, zarządzanie projektami, prowadzenie księgowości w organizacjach pozarządowych i działalność na rzecz
lokalnej społeczności.
W Mikołowie od lat funkcjonuje Mikołowska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Rada to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb
organu jednostki administracyjnej, przy której działa. W dniu 25 maja 2021 r. została
podjęta uchwała Rady Miejskiej Mikołowa
nr XLII/392/2021 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
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4.
Miasto przyjazne
biznesowi
Strategia Rozwoju Gminy Mikołów na lata
2020-2030 jako pierwszy cel strategiczny
Gminy Mikołów wskazuje wysoką dynamikę
rozwoju przedsiębiorczości w środowisku
transformacji gospodarczej i z wysoką odpornością na kryzysy strukturalne. W 2021
roku wprowadziliśmy rozwiązania zmierzające do realizacji tego celu i były to przede
wszystkim pozafinansowe formy wsparcia
biznesu. Od połowy maja 2021 roku zatrudniono głównego specjalistę ds. przedsiębiorców. Dzięki jego działalności do końca
2021 roku uruchomiono profil internetowy
„Biznes w Mikołowie” (od 2022 roku funkcjonuje pod zmienioną nazwą: „Biznes w Mikołowie i w powiecie mikołowskim”), stworzono bazę przedsiębiorstw z terenu Mikołowa
i powiatu mikołowskiego, które regularnie
otrzymują informacje w formie newslettera,
a także rozpoczęto prace nad nową stroną
internetową Centrum Aktywności, zawierającą informacje dla środowisk biznesowych
z terenu miasta. Profil w mediach społecznościowych jest platformą informowania
przedsiębiorców o dedykowanych dla nich

działaniach, ale też przekazywania wiadomości ważnych z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstw.
W 2021 roku odbyło się pięć spotkań z mikołowskimi przedsiębiorcami pod hasłem
„Biznesowe wtorki w Mikołowie”. To zupełnie nowa forma wsparcia lokalnego biznesu. Każde ze spotkań było okazją do prezentowania oferty miasta dla przedsiębiorców,
sieciowania przedstawicieli środowisk biznesowych z terenu Mikołowa oraz związane
było z przekazywaniem nowej wiedzy i rozmowami na tematy istotne dla przedsiębiorców. Udział w nich jest bezpłatny.
Przedsiębiorcy z Mikołowa dzięki inicjatywom podejmowanym przez Urząd mogli liczyć na udział w konferencjach (Business in
Silesia, Model TRZY-EL), a także na pomoc
w pozyskiwaniu dotacji.
Strategia Rozwoju wskazała nam nowe kierunki działania, a wsparcie dla mikołowskiego biznesu jest jednym z najważniejszych,
z konsekwencją realizowanym w 2021 roku.
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5.
Miasto kultury
Cały rok 2021 upłynął w cieniu ograniczeń
związanych z obostrzeniami wynikającymi
z pandemii wirusa COVID-19. Szczególnie
trudno w takich warunkach funkcjonować
instytucjom kultury, których działalność jest
skierowana bezpośrednio do mieszkańców.
Nie przeszkodziło to, aby Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Instytut Mikołowski funkcjonowały w nowej, niełatwej
rzeczywistości nie ograniczając – a jedynie
zmieniając formę – zaproponowanej oferty
kulturalnej.
Jak co roku Miejski Dom Kultury, we współpracy z Hufcem ZHP Ziemi Mikołowskiej,
przygotował bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży na ferie i wakacje w ramach półkolonii. W marcu zorganizowano eliminacje powiatowe konkursu recytatorskiego dla szkół
podstawowych „Mały OKR 2021”. Udało się,
pomimo ograniczeń i częściowego zamknięcia, powrócić do spotkań teatralnych dla
dzieci z cyklu „Teatr Młodszego Widza”. Na
Rynku odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka.
Seniorzy to bardzo aktywna grupa uczestników zajęć artystycznych, edukacyjnych
i ruchowych w placówce. W 2021 MDK
przygotował dla seniorów bogatą ofertę.
We współpracy z Mikołowską Radą Seniorów powstał cykl filmów dla osób starszych
– rodzaj spotkań on-line pod wspólnym tytułem „Porozmawiajmy przy kawie o nas –
seniorach”. Profesjonalnie zarejestrowane
filmy można oglądać na stronie fanpage’u
Mikołowscy seniorzy oraz na kanale YouTube MDK. Uruchomiono również bezpłatne
warsztaty artystyczne dla seniorów. W „Akademii Kreatywnego Seniora” zorganizowano zajęcia z tworzenia biżuterii, warsztaty
z tworzenia makram, warsztaty graficzne
czy wyplatania w wiklinie.
Ponadto Miejski Dom Kultury w Mikołowie
zorganizował spektakl dla dorosłych z oka16

zji Dnia Kobiet „Dzieła wszystkie Szekspira”
w wykonaniu teatru Scena Współczesna
z Warszawy. Wyprodukowano również monodram na podstawie opowiadania Jerzego
Pilcha „Rękopisy człowieka z moich stron”.
We wrześniu MDK brał udział w projekcie
Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem
„Smaki Dziedzictwa”. 4 września powrócono również do święta muzyki alternatywnej
Mikoł’OFF festiwal – „Pożegnanie lata”. Wydarzenie odbyło się w Centrum Muzycznym
Krawczyka 21. Wystąpili następujący muzycy: Sabina Szewczyk, Wczasy, Abradab, Rahim i Kleszcz.
Stałymi wydarzeniami w kalendarzu kulturalnym miasta są Jarmark marciński
i Marcinowe Święto oraz Jarmark Bożonarodzeniowy. Ważną częścią oferty kulturalnej
Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie jest
również działalność wystawiennicza.
W roku 2021 MDK w Mikołowie otrzymał
kwotę 88 300 zł w ramach projektu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”
dofinansowanego z Funduszy Europejskich,
którego operatorem jest Narodowe Centrum
Kultury. W ramach projektu odbyły się specjalistyczne szkolenia dla kadry merytorycznej MDK na temat kompetencji cyfrowych.
W ramach projektu zaplanowano również
zakup sprzętu do streamingu oraz dostosowanie strony internetowej MDK do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami.
Epidemiczne ograniczenia w 2021 roku
w dużym stopniu wpłynęły na działalność Instytutu Mikołowskiego. Spotkania poetyckie
i prezentacje wydawnictw Instytutu Mikołowskiego w pierwszym półroczu odbywały
się w formie zdalnej. Transmisje i spotkania
oraz prezentacje wydawnictw. Są transmitowane na profilu Instytutu Mikołowskiego na
Fecebooku.
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Spośród szeregu spotkań autorskich i innych wydarzeń organizowanych przez IM
należy wyróżnić dwa z nich - XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka w ramach Mikołowskiego Maja Poetyckiego i XXIX Turniej Jednego Wiersza im.
Rafała Wojaczka. Podczas tej pierwszej imprezy miała miejsce uroczystość otwarcia
„Schodów Wojaczka”. Z kolei druga impreza
połączona została ze spotkaniem poświęconym książce Arkadiusza Kremzy „Mokre
szwy” (Wydawnictwo WBPiCK).
W 2021 roku Instytut Mikołowski kontynuował współpracę z Międzynarodowym Festiwalem Literackim im. Czesława Miłosza
w Krakowie.
W 2021 roku księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie wzbogacił się
o 2 360 książek i 146 tytułów książki mówionej. Pandemia nie spowodowała trwałego
zamknięcia Biblioteki Głównej i placówek filialnych, co miało swoje przełożenie na ilość
zorganizowanych imprez i spotkań. Tradycyjnie w 2021 roku organizowane było Kino
w Bibliotece, Akademia Rozwoju Osobistego
dla Dorosłych i Dla Dzieci, akcje czytelnicze
i konkursy dla dorosłych. Funkcjonowała
Mała Scena Kameralna.
Przyjazna i nowoczesna przestrzeń Biblioteki gościła Tysko-Mikołowski Kongres Kobiet,
IV edycję Mikołowskiego Festiwalu „Rajzefiber” i liczne spotkania autorskie.
Biblioteka współpracuje z wieloma stowarzyszeniami z terenu powiatu mikołowskiego. Duża ilość spotkań organizowanych
przez stowarzyszenia odbywa się w bibliotece. Często biblioteka jest partnerem
w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób
chorych, niepełnosprawnych, seniorów i innych osób z grup tzw. wykluczonych.
Miejska Placówka Muzealna w 2021 roku,
podobnie jak reszta jednostek, kontynuowała prace w przestrzeni wirtualnej oraz
stacjonarnie. Co miesiąc MPM organizuje
na Rynku Jarmark Staroci. Odbywa się on
w pierwszą niedzielę miesiąca i przyciąga
setki handlarzy, pasjonatów i kolekcjonerów
z całego kraju. W 2021 roku jarmark świętował swoje 19. urodziny. MPM kontynuowała
organizację spotkań historycznych, a także lekcji muzealnych, warsztatów, spotkań
autorskich. Placówka przystąpiła do digi18

talizacji zdjęć z archiwum Gazety Mikołowskiej oraz własnych zasobów. Mikołowianie
w 2021 roku dostarczyli do MPM wiele ciekawych eksponatów, dzięki temu kolekcja
MPM nieustannie się powiększa wzbogacając się o cenne pamiątki z historii miasta.
Jednym z ważniejszych dla MPM wydarzeń
w 2021 było uchwalenie przez Radę Miejską
statutu muzeum, dzięki czemu Miejska Placówka Muzealna stanie się pełnoprawnym
muzeum.
Dla Biura Promocji rok 2021 upłynął między innymi pod hasłem przygotowań do
obchodów jubileuszu miasta. Pierwszym
krokiem było ogłoszenie konkursu na logo
800-lecia, które będzie zamieszczane na
wszystkich publikacjach i materiałach jubileuszowych. Gmina Mikołów zawarła umowy z prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zenonem Piechem oraz prof. Uniwersytetu
Jagiellońskiego Wojciechem Drelicharzem
na opracowanie heraldyczne projektu herbu, pieczęci, chorągwi, sztandaru i barw
Gminy Mikołów wraz z jego pisemnym
uzasadnieniem (opracowanie historyczno-heraldyczne). Pani dr hab. Barbara Widłak
prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
- artysta plastyk wykonała projekty graficzne tych symboli. 4 listopada 2021 roku projekt został przesłany do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Niestety, do
końca roku projekt nie został zaopiniowany
przez Komisję Heraldyczną.
Obchody 30. rocznicy pierwszych wyborów
samorządowych pokrzyżowała pandemia.
Uroczystości odbyły się z rocznym opóźnieniem, we wrześniu 2021 roku. Podczas spotkania, na które zostali zaproszeni wszyscy
dotychczasowi radni dokonano podsumowania trzech dekad samorządności w Mikołowie.
Drukiem ukazała się dwutomowa publikacja
„Mikołów. Monografia historyczna 12222022”. To pierwsza tak obszerna i wyczerpująca pozycja naukowa o Mikołowie. Na
jej kartach opisano historię miejscowości,
począwszy od wczesnego średniowiecza,
przez skomplikowane dzieje górnośląskiego
miasta pogranicza, skończywszy na współczesności. W opracowaniu nie pominięto
też tak istotnej tematyki, jak środowisko
geograficzne i przyrodnicze Mikołowa. Autorzy uwzględnili również tak ważne zagadnienia, jak rozwój gospodarki, kultury i oświaty.
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Praca pod redakcją Ryszarda Kaczmarka
i Jerzego Sperki ukazała się dzięki współpracy z Wydawnictwem „Śląsk”.
Po raz siódmy zorganizowano cykl koncertów „Letnie Granie”. Impreza cieszyła się
nadzwyczajnym zainteresowaniem. Występujący artyści – a wśród nich Lublin Street
Band, Kolory, Taraban, Ptakova czy K-Essence - przyciągali tłumy widzów. Wysoka
frekwencja była również efektem tego, że w
czasie pandemii wiele imprez cyklicznych
nie mogło się odbyć, a koncerty pod gołym
niebem w każdy wakacyjny piątek dostar-

5. MIASTO KULTURY

czały porcję rozrywki na wysokim poziomie.
Kontynuowano współpracę z Polskim Radiem Katowice w formie cyklicznych audycji
promujących realizowane w Gminie przedsięwzięcia społeczne, ekologiczne i inwestycyjne.
W 2021 roku Krzysztof Rzeźniczek wykonał 13 akwareli, ukazujących stary Mikołów.
Prace te stanowią karty kalendarza na jubileuszowy rok 2022.
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6.
Aktywne miasto
Miasto Mikołów dużą wagę przykłada do
zaspokajania potrzeb sportowych i rekreacyjnych swoich mieszkańców. We wszystkich swoich działaniach nie zapominamy
również o tworzeniu odpowiednich warunków uczestnictwa w aktywnym życiu osób
niepełnosprawnych. Aby wypełnić tę misję
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie miał
łatwego zadania. Zmieniające się przepisy
w 2021 roku wprowadzające coraz to bardziej surowe restrykcje sanitarne, wymagały od MOSiR-u elastycznego podejścia do
funkcjonowania zarządzanych obiektów.
Oferta mikołowskiego MOSiR-u jest bogata
- mieszkańcy mogą uprawiać takie dyscypliny jak piłka nożna kobiet i mężczyzn, tenis
stołowy, szachy, szermierka, akrobatyka
sportowa i artystyczna, siatkówka kobiet
i mężczyzn, speedrower, pływanie czy lekkoatletykę. Prowadzone są również zajęcia
karate, golfa, sztuk walki, kolarstwa, rugby
na wózkach oraz biegi. W klubach sołeckich
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organizowane są także dodatkowo imprezy
sportowo-rekreacyjne dla społeczności lokalnej takie jak np. zawody wędkarskie, skatowe i łucznicze.
Pomimo ograniczeń w 2021 roku nie brakowało – poza imprezami cyklicznymi – imprez
sportowych, także o randze ogólnopolskiej.
Wśród nich między innymi Akcja „Lato dla
aktywnych”, Akcja „Fit Senior” – Gimnastyka
ogólnokondycyjna oraz Joga dla Seniorów,
Biegam bo Lubię, Mistrzostwa Mikołowa
w Siatkówce Plażowej, Akcja „Pływaj na odległość”, Kolarskie Kryterium Uliczne, IX Turniej o Puchar Burmistrza Mikołowa – MBS
Cup – w piłce siatkowej młodziczek, XXVIII
edycja zawodów dziecięcych „Czwartki
Lekkoaletyczne”, „Biegamy na 800 – lecie
Mikołowa” – Rodzinna Impreza Biegowa,
V Ogólnopolski wyścig w kolarstwie przełajowym o Puchar Burmistrza Miasta Mikołowa, Zgrupowanie „Riders Camp” – IKS
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Jeźdźcy, IV Indywidualny Turniej Steel Darta
o Puchar Dyrektora MOSiR Mikołów – Puchar Polski POD, Mistrzostwa Polski Seniorów 60 Plus w Steel Dart, Turniej skata z okazji 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
XV Mistrzostwa Polski w pływaniu Family
Cup 2021, XIII Mikołowska jesień z badmintonem - Turniej dla uczniów szkół mikołowskich oraz XI turniej mini-hokeja na lodzie

6. AKTYWNE MIASTO

o Puchar Dyrektora MOSiR w Mikołowie.
MOSiR w 2021 roku współfinansował działalność statutową 17 klubów i stowarzyszeń
sportowych działających na terenie naszej
gminy na łączną kwotę 1 097 990,44 zł,
wspierając tym samym rozwój zrzeszonych
w nich ponad 2 100 zawodniczek i zawodników.
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7.
Miasto z dobrą
infrastrukturą
Przez infrastrukturę należy rozumieć zarówno drogi, jak i to co znajduje się pod nimi,
czyli sieci wodociągowe i kanalizację.
Najważniejszą i największą inwestycją realizowaną przez mikołowski samorząd jest
budowa Centrum Przesiadkowego. W 2021
roku projekt budowy połączenia drogowego
pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką wraz
z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa –
Miarki w kierunku ul. Rybnickiej, Wyzwolenia
był kontynuowany. Na realizację części II
wydatkowano kwotę 14 402 727,80 zł.
Rozpoczęła się przebudowa kluczowego
elementu układu drogowego na Recie, czyli
ul. Jasnej, ul. Brzozowej (na odcinku od ul.
Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Konopnickiej do ul. Skalnej).
W 2021 roku nowa nawierzchnia bitumiczna
została położona na ul. Polnej bocznej (do
nr 65 – 67I), ul. Młyńskiej bocznej (do nr 45A
– 53A), ul. Matejki, ul. Konopnickiej (dwa
odcinki oraz od ul. Dzieńdziela do ul. Reta),
ul. Rymera, ul. Kownackiej, ul. Poziomkowej
oraz ul. Dołowej. Z kolei zostały wykonane
nawierzchnie z kruszywa łamanego na ul.
Miętowej i ul. Waryńskiego do terenu Rodzinnych Ogródków Działkowych NITRON.
Kapitalny remont przeszło oświetlenie uliczne na os. Słowackiego (wartość zadania
wyniosła 73 213,62 zł), nowe oświetlenie
zostało zbudowane na placu zabaw i siłowni przy ul. Klonowej (wartość zadania wyniosła 44 003,25 zł), a także przebudowane
zostały dwie istniejące studzienki zasilania
elektrycznego płyty Rynku (wartość zadania
wyniosła 29 151,00 zł).
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W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach
wykonano doświetlenie przejść dla pieszych
na ul. św. Wojciecha i ul. Okrzei, w rejonie
skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i ul.
św. Wojciecha (wartość inwestycji to 208
000,00 zł), przy ul. Wyszyńskiego (wartość
zadania to 35 670,00 zł) oraz w czterech kolejnych lokalizacjach (wartość zadania wyniosła 195 200,00 zł).
Na ul. Jesionowej został zaprojektowany
i wybudowany parking wraz z oświetleniem
i odwodnieniem. Wartość zadania wyniosła
319 800,00 zł.
O infrastrukturę wodociągową i kanalizację
dba miejska spółka Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. Dba o 264,5 km sieci wodociągowej, 195,1 km przyłączy wodociągowych,
211,6 km kolektorów kanalizacji sanitarnej,
29 km kolektorów kanalizacji ogólnospławnej oraz 72,3 km sieci kanalizacji deszczowej. Obsługuje 9 424 odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych na terenie
Mikołowa. W 2021 roku ZIM zmodernizował
sieć wodociągową wraz z przyłączami w rejonie osiedla Słowackiego, wybudował sieć
wodociągową w rejonie ul. Pszczyńskiej na
odcinku od skrzyżowania z ul. Bandurskiego
do DW 928, rozbudował sieć wodociągowej
DN150 przy ul. Jesionowej, wymienił fragment sieci wodociągowej w rejonie ul. Stara
Droga o łącznej długości 105 mb oraz bezwykopowo wymienił fragment wodociągu
przy ul. Kownackiej. Łączny koszt inwestycji
związanych z modernizacją sieci wodociągowych w 2021 roku wyniósł 1,1 mln zł.
Na koniec 2021 roku podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w Mikołowie było 7
590 gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych. Spółka kontynuowa-
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ła prace projektowe w ramach inwestycji
„Przebudowa/modernizacja oczyszczalni
ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych”. Ponadto Spółka wybudowała sieć
kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Słowackiego, przebudowała wylot kanalizacji
deszczowej w wylocie potoku Jamna w celu
odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ze zlewni w obrębie ul. Porazińskiej
do Potoku Jamna oraz wymieniła fragment
kanalizacji sanitarnej przy ul. Kownackiej.
Osobnym tematem realizowanym przez
spółkę ZIM jest ciepłownictwo. Obecne pokrycie zapotrzebowania na ciepło dla odbiorców Spółki zapewniają: kotłownia węglowa przy ul. Grażyńskiego 17, kotłownia
gazowa przy ul. Skalnej 10 oraz kotłownia
zewnętrzna Calor Energetyka Cieplna Sp.
z o.o. W 2021 roku dostarczono ciepło do
315 odbiorców energii cieplnej, a długość
sieci ciepłowniczej wynosiła 21,94 km.
Również w tym obszarze Spółka realizowała inwestycje. Przebudowana została
sieć ciepłownicza niskoparametrowa wraz
z przyłączami do budynków znajdujących
się przy ul. płk. Kiełbasy 37 oraz Przedszkola nr 11 przy ul. Kownackiej wraz odtworzeniem nawierzchni. Rozbudowana została
sieć ciepłownicza wraz z przyłączem do
budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej.
Przeprowadzony został remont kotłowni
przy ul. Grażyńskiego. Nakłady inwestycyjne przeznaczone na ciepłownictwo w 2021
roku wyniosły 1,3 mln złotych.
W 2021 roku ZIM mógł pochwalić się także
udziałem w innowacyjnym przedsięwzięciu
BenchMan, w ramach którego zostały zrealizowane designerskie ławki z nakładkami przypominającymi sylwetkę człowieka,
montażem ładowarek elektrycznych na terenie Mikołowskiego Centrum Przesiadkowego oraz instalacją fotowoltaiczną o mocy
40 kW na dachu budynku administracyjnego
Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. przy ul.
Kolejowej 4.
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Na terenie Mikołowa jest dostępnych 27 linii
autobusowych (w 4 linie gminne). Pasażerowie mają do dyspozycji 156 przystanków
Od 8 maja 2021 roku na terenie całej Metropolii GZM zostały uruchomione nowe linie
autobusowe zwane liniami metropolitalnymi. Linie metropolitalne to system połączeń
autobusowych ZTM, które usprawniają podróżowanie po Metropolii. Jest to atrakcyjna oferta ze względu na zwiększenie częstotliwości kursowania, niemal całodobową
obsługę i wprowadzenie regularnych odstępów odjazdów. Jedna z nich M18, która kursuje przez Mikołów, łączy Tychy z Gliwicami.
Linia M18 obsługuje na terenie Mikołowa 5
przystanków: Plac 750-lecia (obecnie Plac
Synagogi), Mikołów Dworzec, Reta Hipermarket, Wygoda Skrzyżowanie oraz Borowa
Wieś Świetlica.
Zarząd Transportu Metropolitalnego zamontował na terenie mikołowskiego Centrum
Przesiadkowego pierwszy w Polsce solarny
automat biletowy zasilany w 100% energią
słoneczną z ekranem dotykowym. Automat zapewnia pełną ofertę biletów krótko
i średniookresowych. Dzięki ekranowi dotykowemu w automacie można kupić także bilet 24h+Kolej, który wymaga wpisania
imienia i nazwiska oraz wybór daty i godziny
rozpoczęcia ważności biletu. W tej chwili na
terenie Metropolii funkcjonuje 11 automatów biletowych zasilanych energią słoneczną, natomiast w Mikołowie zamontowany
jest jedyny, który dysponuje ekranem dotykowym. Sprzedaż realizowana jest za gotówkę oraz kartą płatniczą zbliżeniowo.
W roku 2021 ustawione zostały kolejne
nowe wiaty przystankowe. Podczas remontu ul. Pszczyńskiej zostały wymienione trzy
stare wiaty przystankowe, a kolejne dwie
zostały zamontowane w Mikołowie Mokre
przy ul. Grudniowej oraz w Bujakowie przy
ul. ks. Górka.
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8.
Przestrzeń publiczna
Mikołowa
Mało które miasto w naszym regionie zmierzyło się z uporządkowaniem przestrzeni
publicznej. Tego wyzwania podjął się Mikołów. Uchwała Krajobrazowa została przyjęta 4 kwietnia 2021 roku. Przy jej tworzeniu
brane były pod uwagę nie tylko aspekty proceduralno-prawne, ale także głosy każdej
z zainteresowanych stron - reklamodawców, odbiorców reklamy, ale i agencji reklamowych. Uchwała reklamowa nie ma na
celu wprowadzenia zakazu reklamowania
firm, usług czy produktów. Istotą jest zapanowanie nad chaosem reklamowym, a nie
usunięcie z przestrzeni reklam jako takich.
Zapisane w uchwale regulacje pomogą
wprowadzić większy porządek w mieście.
Aby ułatwić wszystkim zainteresowanym
stronom poznanie idei uchwały i wynikają-

cych z niej obowiązków stworzona została
strona https://krajobrazowa.mikolow.eu/.
Przy udziale firmy zewnętrznej rozpoczęto prace w zakresie inwentaryzacji reklam
obecnie usytuowanych na terenie Gminy
Mikołów. Zadanie zostało rozłożone na lata
2021-2022. Pierwszym etapem była fotorejestracja reklam przy użyciu samochodu
wyposażonego w kilka specjalistycznych
kamer. Wszystkie reklamy zostaną przedstawione przestrzennie na mapie w posiadanym przez urząd oprogramowaniu
wraz z opisem ich atrybutów wynikających
z uchwały. Opracowanie stanie się podstawą do podjęcia działań identyfikujących reklamy, które są niezgodne i podlegają naliczeniu kary. Po pewnym okresie planuje się
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przeprowadzić kolejną inwentaryzację, co
pozwoli określić, czy cel jakiemu przyświecało wprowadzenie Uchwały Krajobrazowej
został osiągnięty.
W 2021 roku Rada Miejska Mikołowa uchwaliła pięć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z których dwa to
plany miejscowe wielkopowierzchniowe
dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej - etap
I (uchwała nr XL/375/2021 z dnia 23 marca 2021 r.) oraz dla obszaru Goj (uchwała nr
XLII/393/2021 z dnia 25 maja 2021 r.). Celem sporządzenia tych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego było
umożliwienie rozwoju dzielnic poprzez upo-
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rządkowanie, uczytelnienie i rozwój układu
komunikacyjnego, dalszy rozwój zabudowy
w szczególności mieszkaniowej i usługowej, oraz rozpatrzenie licznych wniosków
o zmianę przeznaczenia terenu właścicieli
i użytkowników nieruchomości.
Poza wspominanymi powyżej Rada Miejska uchwaliła trzy niewielkie obszarowo
plany miejscowe dla obszaru położonego
w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie (uchwała nr XLV/421/2021 z dnia
24 sierpnia 2021 r. ), obszaru położonego
w rejonie ul. Dzieńdziela w Mikołowie
(uchwała nr XLV/422/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.) oraz obszaru położonego w re-
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jonie ul. Rybnickiej w Mikołowie (uchwała nr
XLVII/462/2021 z dnia 26 października 2021
r.).
Na estetykę miasta znaczny wpływ mają
nowe elewacje termomodernizowanych budynków. Poza efektem ekologicznym wynikającym z ocieplenia ścian - budynki mieszkalne i teren wokół nich wygląda po prostu
ładnie. W 2021 roku została przeprowadzona termomodernizacja budynków przy ul.
Żwirki i Wigury 31 cd (koszt inwestycji: 1 146
300,00 zł), ul. Konstytucji 3 Maja 6 (koszt
inwestycji: 805 000,00 zł), ul. Górniczej 5
(koszt inwestycji: 867 138,96 zł). Kapitalny
remont i nadbudowę poddasza przeszła kamienica przy ul. Katowickiej 5 (koszt inwestycji: 1 082 343,01 zł).
Inwestycją, która w dużym stopniu przyczyniła się do poprawy wyglądu mikołowskiego
Rynku była przebudowa budynków pod adresami Rynek 2 i ul. św. Wojciecha 14. Inwestycja trwała od lipca 2019 roku do końca
października 2021 roku, a jej koszt wyniósł
8 948 884,74 zł (w tym dofinansowanie
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z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego w wysokości 85%
kosztów kwalifikowalnych). Zakres prac
obejmował między innymi wyburzenie kamienicy i oficyny zlokalizowanej od strony
ul. św. Wojciecha, wyburzenie istniejących
stropów drewnianych oraz wykonanie w ich
miejsce gęstożebrowych stropów żelbetowych, wyburzenie istniejącej konstrukcji
dachu i ścian poddasza oraz odtworzenie
ich według projektu, wyburzenie istniejącej
i wykonanie nowej klatki schodowej, wykonanie szybu windowego, przebudowa istniejącego obiektu z adaptacją pomieszczeń na
cele społeczne z przystosowaniem dla osób
z niepełnosprawnością, odbudowa budynku
oficyny z przeznaczeniem na klub dziecięco-młodzieżowy/klub malucha z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością,
remont elewacji z zachowaniem istniejących podziałów i materiałów elewacyjnych,
remont ogrodzenia, zagospodarowanie terenu tj. naprawa zabytkowego muru, dojścia
i dojazd do budynku oraz zagospodarowanie zieleni.
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9.
Miasto smart
Urząd Miasta inwestuje w rozwiązania informatyczne, które mają na celu usprawnienie
obsługi mieszkańców. Pandemia COVID-19
była dodatkowym impulsem do stworzenia
rozwiązań, które umożliwiłby mieszkańcom
załatwienie jak najwięcej urzędowych spraw
bez konieczności wychodzenia z domu.
W 2021 roku Urząd rozpoczął działania dotyczące budowy nowego Systemu Informacji Przestrzennej. Na mocy zawartego porozumienia do realizacji zadania wraz z Gminą
Mikołów przystąpiły również Gmina Łaziska
Górne oraz Gmina Ornontowice. Dla każdej
z gmin zostaną przygotowane portale zewnętrzne dla inwestorów i mieszkańców
oraz portale wewnętrzne dla urzędników.
Zawierać one będą, opracowane przez pracowników Urzędu Miasta Mikołów, dedykowane aplikacje tematyczne, które zapewnią
dostęp do aktualnych danych przestrzennych, jak również dostarczą narzędzia pozwalające na analizę, edycję i wyszukiwanie
danych czy wydruk mapy. Większość danych dostępnych publicznie, będzie możliwa
do pobrania w otwartych formatach bez konieczności zwracania się do urzędu z wnioskami o ich udostępnienie. Samo tworzenie
aplikacji oraz migracja i pozyskanie danych
będą realizowane jako kolejne etapy w 2022
roku.
Wykorzystując zakupione przez Urząd Miasta specjalistyczne narzędzia informatyczne opracowano portal prezentujący dane
dotyczące zapisów obowiązującej w Gminie
Mikołów Uchwały Krajobrazowej. Portal ma
za zadanie przybliżyć mieszkańcom i przedsiębiorcom cel wprowadzenia takiej uchwały
jak również zasady dotyczące usytuowania
reklam w gminie. Pod adresem https://krajobrazowa.mikolow.eu/ można między innymi
zapoznać się z treścią tego dokumentu, in28

formacjami dla projektantów i przedsiębiorców jak również pobrać przewodnik, który w
uproszczony sposób przedstawia wytyczne
opisane w uchwale. Najważniejszym elementem portalu jest aplikacja mapowa prezentująca nie tylko podział miasta na strefy, ale również informująca w uproszczony
sposób o zasadach obowiązujących w poszczególnych strefach. W aplikacji można
wyszukać dany lokal lub położenie reklamy
po adresie i numerze działki, co w znaczący
sposób ułatwia zapoznanie się z obowiązującymi przepisami dla konkretnego terenu.
W listopadzie 2021 roku został uruchomiony nowy portal „Przyjazne Deklaracje” umożliwiający prawidłowe wypełnienie deklaracji
i informacji podatkowych oraz złożenie dokumentów w formie elektronicznej. Przygotowane intuicyjne formularze i kalkulatory
dotyczą podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, podatku
rolnego oraz podatku leśnego. Wypełnienie
urzędowych druków niejednokrotnie sprawia wiele problemów, a wykorzystując zaproponowane rozwiązanie proces ten staje
się szybszy i prostszy, gdyż podatnik jest
prowadzony krok po kroku podczas przygotowania dokumentu, otrzymując wiele przydatnych wskazówek. System samodzielnie
pobiera do formularza aktualne stawki, pozwala na łatwe złożenie korekty wykorzystując zapisane wcześniej dane. Finalny
dokument można podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i automatycznie przesłać go do Urzędu w formie
elektronicznej lub wydrukować i dostarczyć
pocztą albo osobiście. Portal znajduje się
pod adresem https://przyjazne-deklaracje.
pl/mikolow.
Do końca 2021 roku trwały ostatnie prace
w związku z projektem „GZM – Data Store”
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mającego na celu zbudowanie platformy
otwartych danych. Zadanie prowadzone jest
przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię w partnerstwie z 28 gminami. Finalnie
do publikacji przez Urząd Miasta Mikołów
zostało przyjęte 18 zbiorów. Udostępniono
narzędzia do aktualizacji danych z częstotliwością według określonego harmonogramu. Wszystkie zbiory w repozytorium
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dostępne są w otwartych formatach umożliwiających ich automatyczne przetwarzanie,
a także swobodne wykorzystywanie. Portal
prezentuje również statystyki dla wybranych
danych. Publikowane informacje ułatwiają dostęp do prowadzonych przez urzędy
ewidencji, mogą posłużyć jako materiał do
pisania prac naukowych, tworzenia innowacyjnych rozwiązań aplik
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10.
Zielone miasto
Rola zieleni w środowisku miejskim jest
ogromna. Drzewa i krzewy pełnią w środowisku wiele ważnych funkcji między innymi
produkcja tlenu, fitoremediacja, poprawa
warunków mikro-klimatycznych. Ze względu
na ten fakt oraz z uwagi na dbałość o estetykę terenów miejskich i zwiększenie dostępności różnego rodzaju miejsc sprzyjających
rekreacji w 2021 r. (poza bieżącą pielęgnacją
zieleni, w tym sezonowymi nasadzeniami roślin jednorocznych w donicach i kwietnikach)
zrealizowano w Mikołowie szereg zadań
z zakresu terenów zieleni urządzonej. Obsadzony został teren Centrum Przesiadkowego w Mikołowie – obsadzono liczne rabaty
i wysepki przyuliczne: wykonano nasadzenia
drzew, krzewów liściastych i iglastych, bylin
oraz traw. Zakład U s ł u g K o m u n a l n y c h
wykonał nasadzenia w obrębie parkingu
przy ul. Je-sionowej i ronda na ul.
Konstytucji 3 Maja, a także założył nowe
rabaty oraz nasadze-nia drzew w różnych
lokalizacjach miasta między innymi na ul.
Południowej, ul. Blusz-cza oraz przy
Przedszkolach nr 12 i nr 4.
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Zapoczątkowany został pierwszy ogród
społeczny na podwórku przy ul. Jana Pawła
II oraz założone zostały dwie łąki kwietne:
jedna przy ul. św. Wojciecha, a druga przy ul.
Żwirki i Wigury. Przy ul. Świerkowej pojawiły
się nowe ławki i donice. Mikołów uruchomił
także aplikację „Zasadź drzewo”, w której
mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje lokalizacji do obsadzenia drzewami.
Łącznie w 2021 roku dzięki działalności
Ogrodniczki Miejskiej posadzono w naszym
mieście aż 4 138 sztuk drzew i krzewów.
Poza Zakładem Usług Komunalnych szereg
eko-logicznych działań realizuje Wydział
Ochro-ny Środowiska.
Łagodzenie skutków suszy i bezpieczeństwo powodziowe osiągamy przez inwestycje związane z retencją wód. W celu realizacji działań naprawczych Rada Miejska
Mikołowa w 2020 roku podjęła uchwałę,
na mocy której właściciele nieruchomości
znajdujących się na terenie Mikołowa mogą
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ubiegać się o dotację na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania
wód opadowych i roztopowych w miejscu
ich powstania. Do urządzeń takich należą
zbiorniki retencyjne naziemne o pojemności nie mniejszej niż 200 l lub podziemne
o pojemności nie mniejszej niż 1000 l oraz
urządzenia retencyjno-rozsączające. W roku
2021 gmina wypłaciła dotacje 43 wnioskodawcom na łączną kwotę 34 941,64 zł. Innymi działaniami kontynuowanymi przez
gminę są obsadzanie terenów łąkami kwietnymi oraz ograniczanie koszenia trawników
do koniecznego minimum zgodnie ze standardami koszenia. Takie działanie również
przyczynia się do oszczędności wody na
terenach miejskich.

Od lutego 2021 roku w Mikołowie działa
punkt konsultacyjno-informacyjny programu
„Czyste powietrze”. To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub
uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez
domy jednorodzinne. Program skupia się na
wymianie starych kotłów i kotłów na paliwo
stałe oraz termomodernizacji budynków
jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać
energią. W 2021 roku za pośrednictwem
punktu konsultacyjnego w Urzędzie Miasta
Mikołów zostało złożonych do WFOŚiGW
w Katowicach 258 wniosków o dofinansowanie oraz udzielono pomocy 84 osobom
przy wypełnianiu wniosków o płatność (rozliczeniowych) w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Gmina Mikołów także od lat prowadzi szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza i likwidację niskiej emisji.
W celu realizacji działań naprawczych, Mikołów stworzył dla mieszkańców system
zachęt finansowych pomocny w ograniczeniu emisji z sektora bytowo-komunalnego.
W roku 2021 mieszkańcy Mikołowa przy
udziale środków z budżetu miasta wymienili łącznie 550 źródeł ciepła na ekologiczne.
W tych ramach udzielono dotacji na: 292 kotły gazowe, 196 na węgiel, 37 na pellet, 19
pomp ciepła i 6 ogrzewań elektrycznych.
Suma dotacji wyniosła 1 843 289,59 zł,
w tym ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 781 316,00 zł.

Gmina Mikołów przystąpiła również do
rządowego programu STOP SMOG, który
ma być realizowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Program ma być
wsparciem dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mają zbyt niskie dochody,
by dokonać zmian w nieefektywnym systemie ogrzewania oraz termomodernizacji
budynku. Realizacja projektu ma potrwać
do 2025 r. Zadaniem gminy będzie nabór
i weryfikacja wniosków mieszkańców,
wspólna z GZM promocja działań. Samorządy lokalne będą także kontrolować utrzymanie trwałości projektu po zakończeniu prac
budowlanych.

Dodatkowo w ramach programu „Czyste powietrze” 197 wnioskodawców otrzymało dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska między innymi na termomodernizację
budynków, wymianę pieców na ekologiczne,
montaż pomp ciepła. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 2 385 764,08 zł w tym
2 200 764,08 zł to dotacje.
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1 lipca 2021 r. powstała Centralna Baza
Emisyjności Budynków (CEEB). To ewidencja dotycząca źródeł ogrzewania budynków.
Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc
w wymianie tzw. „kopciuchów”. Właściciele
lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło
ciepła, zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła. W 2021 roku
mikołowianie za pośrednictwem Urzędu
miasta złożyli 477 deklaracji.

Na terenie Mikołowa zainstalowanych jest
10 czujników jakości powietrza na budynkach Szkół Podstawowych nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, a także na budynku OSP przy ul.
Górnośląskiej 37. Umiejscowienie czujników
w takich miejscach pozwala na monitorowanie stanu powietrza w danych punktach oraz
jest ważnym elementem edukacyjnym.
W 2021 r. wykonano aktualizację „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów.” Celem planu jest wdrożenie działań
zmierzających do redukcji zużycia energii
oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych
wraz z określeniem korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z realizacji tych działań.
28 grudnia 2021 Gmina Mikołów podpisała
umowę na realizację projektu pn. „Mikołów
dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu
błękitno-zielonej infrastruktury w mieście”.
Wartość dofinansowania wynosi: 9 910
325,89 zł (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
w kwocie 8 423 777,00 zł, środki budżetu
państwa w kwocie: 1 486 548,89 zł). Cały
Projekt Norweski (wraz z naszym wkładem
własnym) ostatecznie wyniesie aż 11 677
437 złotych. Zadania jakie będą wykonywane w pozytywny, ekologiczny sposób będą
oddziaływać zarówno na tereny miasta,
jak i Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Mikołów wzbogaci się między innymi o zielone przystanki – w czterech lokalizacjach
5 wiat przystankowych i tereny wokół nich
pokryjemy roślinnością – pozwoli to obniżyć
temperaturę, zniwelować tzw. wyspy ciepła,
poprawiając przy tym jakość powietrza, mikroklimat, zielone wiaty pomogą również
w retencji wód opadowych. Zacieniona zostanie płyta Rynku przez nasadzenie 17
drzew wraz z niezbędnym systemem nawadniania. Wybudowana zostanie ścieżka
rowerowa od Mokrego wzdłuż Śląskiego
Ogrodu Botanicznego do Bujakowa. W Parku Planty zajdą błękitno-zielone zmiany –
wymieniona zostanie nawierzchnia alejek na
mineralną, przyjazną środowisku, odtworzone zostaną krzewy wokół alejek, staw przy
basenie zostanie zrekultywowany, zamontowana zostanie fontanna napowietrzająca
na odnowionym niedawno stawie przy Dużych Plantach. Powstaną zupełnie od nowa:
Park Kieszonkowy na ul. Bandurskiego, Park
Trzech Pokoleń – teren na rogu ulic Musioła

i św. Wojciecha zamieni się w zielone miejsce rekreacji, zielony parking przy Starostwie Powiatowym, łąka kwietna na Wygodzie, ogród deszczowy przy ul. Krawczyka,
rabata z miododajnych roślin na deptaku za
Strażą Pożarną. Dzięki Funduszom Norweskim będziemy efektywniej wykorzystywać
energię słoneczną – w mieście pojawią się
tzw. zielone ładowarki i lampy wykorzystujące OZE.
Sporo będzie się dziać również na terenie
Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Istniejący
system retencji wód zostanie odnowiony
i wzmocniony, planowane jest zagospodarowanie wód deszczowych i wzmocnienie
bioróżnorodności w przestrzeni ŚOB, przebudowany zostanie parking z nawierzchnią
zieloną i przepuszczalną. System zagospodarowania wód deszczowych zasilany będzie panelami fotowoltaicznymi. Fragment
Ogrodu zmieni się w zieloną, terenową salę
edukacyjną, a w okolicach placu zabaw nad
chodnikami pojawią się pergole, obniżając
odczuwalną temperaturę. Przywrócona zostanie pojemność retencyjna i walory krajobrazowe XIX-wiecznego stawu w Parku
w Mokrem.
Wszystkie zadania wykonywane będą etapami, finalnie gotowe będą do końca 2023
roku. Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii, wszystkie nasadzenia oraz inwestycje w retencję wód pomogą niwelować skutki ocieplania klimatu.
W 2021 roku zakończyła się rekultywacja
stawu w parku Duże Planty. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 439 700,00 zł. Duża
zmiana zaszła także na Małych Plantach
W maju oddano do użytku tężnię solankową
w ramach projektu zgłoszonego w Budżecie
Obywatelskim „Ciechocinek w Mikołowie
– tężnia solankowa w centrum Mikołowa”.
Początkowo tężnia miała składać się z jednego skrzydła rozpylającego aerozol, jednak
ze względu na duże zainteresowanie projektem zdecydowano się na powiększenie
obiektu. Wiązało się to także ze wzrostem
budżetu, jaki był przeznaczony pierwotnie
na tę inwestycję z 200 tys. zł do 600 tys. zł.
Dzięki temu powstał obiekt większy i zdecydowanie bardziej funkcjonalny niż zakładał
to wniosek złożony w BO. Mikołowska tężnia solankowa składa się z dwóch modułów
rozpylających aerozol bogaty w cenne mikroelementy i cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców.
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11.
Mikołów idzie z pomocą
Pomoc społeczna jest jednym z najważniejszych zadań każdego samorządu.
W Mikołowie ten istotny temat, bo obejmujący zróżnicowane zadania (od pomocy
osobom ubogim, przez osoby starsze i z niepełnosprawnościami po osoby bezrobotne),
realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej i Dzienny Dom Pomocy. W strukturze
Urzędu funkcjonują także dwa stanowiska,
które realizują zadania z zakresu pomocy
społecznej. Są to główny specjalista ds. polityki senioralnej oraz główny specjalista ds.
osób z niepełnosprawnościami.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poza
zadaniami wynikającymi wprost z ustawy
o pomocy społecznej realizuje szereg programów wspomagających potrzebujących
mieszkańców Mikołowa.
Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mikołowie w związku z występowaniem na terenie kraju epidemii była
znacznie utrudniona. Praca odbywała się
okresowo w systemie pracy zdalnej, hybrydowej. Ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej zamiast
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji następowało na podstawie: rozmowy telefonicznej
z pracownikiem socjalnym, oraz dokumentów lub oświadczeń, o których mowa
w ustawie o pomocy społecznej, w tym
w formie elektronicznej, lub informacji udostępnionych na wniosek MOPS przez inne
podmioty.
MOPS realizuje szereg programów z których
mogą korzystać potrzebujący mieszkańcy
Mikołowa. Karta Dużej Rodziny to program
ogólnokrajowy, który oferuje system zniżek
i uprawnień dla rodzin 3+. Program gminy
Mikołów „Liczna Rodzina” to samorządowy
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program, przyznający uprawnienia i ulgi rodzinom wielodzietnym, zamieszkującym na
terenie gminy Mikołów i posiadającym Kartę Dużej Rodziny. Na przestrzeni 2021 roku
kontynuowano realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
(POPŻ). Program ten ma na celu trwałe,
intensywne i systematyczne wsparcie osób
i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji życiowej. Pomocą w formie paczek
żywnościowych objęto 450 osób z terenu
Gminy Mikołów. Ogółem wydano 23 161,50
ton żywności tj. 3 150 paczek żywnościowych. W ramach programu „Wspieraj Seniora” 2021 Gmina Mikołów otrzymała dotację
celową z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegającej w szczególności
na dostarczeniu zakupów obejmujących
artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej
dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze
względu na trwający stan epidemii pozostali
w domu. Dzięki programowi „Asystent Rodziny” na rok 2021 asystenci rodziny otrzymali dodatek do wynagrodzenia w wysokośc
2 000 zł. Program „Opieka 75+” na rok 2021
zwiększył dostępność do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które
zamieszkują na terenie gminy. Koszt całkowity Programu to 38 905,75 zł, w tym dotacja 19 452,87 zł, środki własne 19 452,88 zł.
Główny założeniem Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022
jest wsparcie rodziny naturalnej, eliminowanie zagrożeń i tworzenie spójnego systemu
wsparcia. W 2021 roku zaczął funkcjonować
w mieście Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar
na lata 2021-2026. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 ma na celu profilaktykę
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uzależnień mieszkańców Gminy (szczególnie dzieci i młodzieży) poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości
spożywania alkoholu i promowanie zdrowego stylu życia. Podobnie Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
ma za zadanie podniesienie poziomu wiedzy na temat negatywnych konsekwencji
sięgania po substancje psychoaktywne,
zmianę świadomości społecznej dotyczącej
narkomanii i promowanie zdrowego stylu
życia oraz ograniczenie używania substancji psychoaktywnych.
Program wsparcia społeczności lokalnych
w 2021 roku w ramach którego funkcjonują: Program Aktywności Lokalnej - Klub
mamy i malucha oraz Program Aktywności
Lokalnej - na os. Mickiewicza to odpowiedź
na cel główny projektu „Program wsparcia
społeczności lokalnych”: rozwój i wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnych, łagodzenie
skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym oraz
integracja mieszkańców zamieszkujących
zdegradowane obszary gminy Mikołów. Podobne cele zakłada Program wsparcia społeczności lokalnych – Program Aktywności
Lokalnej na Rynku – edycja 2021. Program
Aktywności Lokalnej dla gminy Mikołów na
rok 2021 „Razem dla siebie – edycja 2021”
stanowi odpowiedź na potrzebę integracji
wspólnot, środowisk lokalnych.
Naczelnym zadaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie
Mikołów na lata 2019 – 2024 jest wyrównanie szans społecznych mieszkańców gminy
dzięki efektywnej współpracy wszystkich
partnerów działających w obszarze polityki
społecznej.
Realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mikołowie projekty to Kooperacje 3D 2018 – 2022 i Projekt „(Nie)-samo-dzielni”. Pierwszy jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego cel to zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy
instytucjami pomocy i integracji społecznej
a podmiotami innych polityk sektorowych,
m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. Drugi projekt ma
na celu zwiększenie dostępności i jakości
usług społecznych dla osób zagrożonych
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ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mających służyć zaspokojeniu potrzeb osób,
wynikających z ich niesamodzielności i/lub
niepełnosprawności m.in. poprzez wsparcie
w formie specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania, zajęcia aktywizujące.
MOPS zajmuje się również świadczeniami
z funduszu alimentacyjnego i stypendiami
szkolnymi. W ramach jednostki działa także
powołany przez Burmistrza Mikołowa Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Placówka Wsparcia Dziennego oferuje nieodpłatny i dobrowolny pobyt dziecka. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci w wieku
szkolnym do 18. roku życia zamieszkałych
na terenie gminy Mikołów, gdzie główną dysfunkcją wskazująca do objęcia tym rodzajem wsparcia jest bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych w rodzinie.
Oferta Dziennego Domu Pomocy jest skierowana do mieszkańców miasta, którzy
z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub losowych wymagają różnego typu wsparcia
lub kontaktu z innymi ludźmi. DDP zapewnia podopiecznym wyżywienie, dostęp do
kultury, szeroko pojętej rekreacji oraz zajęć
w ramach terapii, służącej do podtrzymania sprawności psychicznej, intelektualnej
i ruchowej. Stanowi miejsce spotkań, wymiany informacji oraz sprzyja tworzeniu
przyjacielskich więzi wśród mieszkańców
społeczności lokalnej. DDP w 2021 roku
obejmował opieką dwie grupy podopiecznych: osoby przebywające na terenie Domu
w trybie stacjonarnym (ok. 22 osoby) oraz
osoby korzystające z posiłków wydawanych przez kuchnię bez uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych (ok. 70 osób). Rok
2021 był kolejnym już rokiem działalności
w szczególnych warunkach, w związku
z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19, co w zasadniczy sposób wpłynęło
na wykonywanie zadań statutowych i organizację zajęć z podopiecznymi. Działalność
Domu można podzielić na dwa okresy: w
trybie pandemii, czyli „zaostrzonego rygoru”,
a co za tym idzie z ograniczonym kontaktem
z podopiecznymi (w okresie od 01.01.20217.05.2021) oraz w trybie pracy normalnej,
kiedy prowadzone były planowe zajęcia
(w okresie od 10.05.2021 do 31.12.2021).
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W pierwszym okresie działalności podopieczni nie przebywali na terenie Domu, byli
zaopatrywani w posiłki na wynos, a wybrani
pracownicy załatwiali na bieżąco sygnalizowane potrzeby podopiecznych, w szczególności: terminy wizyt u lekarza, wydawanie
recept przez ośrodki zdrowia, załatwianie
spraw urzędowych i innych. W czasie pandemii terapeuta zajęciowy stale utrzymywał kontakt telefoniczny z podopiecznymi,
niektóre z prac terapii zajęciowej odbywały się w formie zdalnej (przez internet lub
przekazywanej podopiecznym w kopertach
jako zadania do wykonania samodzielnie
w domu). Na zakup jednorazowych pojemników do żywności oraz dezynfekcję związaną z przeciwdziałaniem COVID-19 DDP
wydał 37 590 zł. W drugim okresie roku (do
maja do grudnia) istotną rolę w działalności
DDP stanowiły zajęcia o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym.
Największym zainteresowaniem cieszyły
się niezmiennie konkursy tematyczne oraz
zabawy dydaktyczne, podczas których podopieczni oprócz poszerzania swojej wiedzy,
ćwiczyli podstawowe procesy myślowe takie jak: zapamiętywanie, analiza i synteza
czy też skojarzenia. Kolejną formą zajęć,
która była często realizowana w minionym
roku była ergoterapia w formie rękodzieła
artystycznego: wyszywania, krawiectwa,
zaplatania oraz dziergania. Prócz tego w ramach zajęć terapeutycznych rozwiązywano
krzyżówki, szarady, grano w szachy, warcaby, itp. Zajęcia usprawniające i terapii zajęciowej odbywały się na wolnym powietrzu
lub w świetlicy terapeutycznej.
Ze względu na wiek podopiecznych DDP
oraz związane z tym dolegliwości, raz w tygodniu prowadzono zajęcia z cyklu ,,dbamy
o zdrowie”, systematyczne pomiary ciśnienia krwi dla chętnych pensjonariuszy, po
których odbywały się pogadanki o tematyce
prozdrowotnej. Nieodzownym uzupełnieniem zajęć DDP były również spotkania z
dziećmi oraz z przedstawicielami zaprzyjaźnionych z nami instytucji. Policjanci z
Komendy Miejskiej w Mikołowie prowadzili
kolejny już cykl pogadanek o niebezpieczeństwach i oszustwach dokonywanych na osobach starszych. Dzięki współpracy z MBP
odbył się pokaz filmu na terenie DDP. Mając
na celu poprawę stanu zdrowia fizycznego
podopiecznych, regularnie raz w tygodniu,
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a pod koniec roku dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia gimnastyki usprawniającej.
W celu poszerzenia oferty Dziennego Domu
Pomocy terapeutycznej zatrudniony został
psycholog i dietetyk. Niezależnie od przeszkód epidemicznych, kuchnia DDP przygotowywała paczki żywnościowe dla ubogich
i bezdomnych mieszkańców Mikołowa,
które były rozwożone przez Straż Miejską.
W ciągu całego roku DDP przygotował 2 104
porcji żywnościowych.
Centrum Integracji Społecznej to wyjątkowe
miejsce, w którym spotykają się i integrują
osoby z różnych środowisk, znajdujące się
w różnych sytuacjach życiowych. CIS to jednostka organizacyjna Urzędu Miasta, która
od 17 lat pomaga osobom, które pozostają od dłuższego czasu bez zatrudnienia,
a chciałyby znaleźć pracę i są zdolne do jej
podjęcia.
Na co dzień z uczestnikami Centrum pracują instruktorzy zawodu, pracownik socjalny,
psycholog i doradca zawodowy. W trakcie
realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego każdy uczestnik może liczyć na kompleksową pomoc i wsparcie ze
strony specjalistów.
CIS rozszerzył zakres swojej działalności tak, aby każdy mieszkaniec Mikołowa
mógł skorzystać z bezpłatnej konsultacji
z psychologiem zatrudnionym w Centrum.
W roku 2021 przeprowadzono około 50 sesji
psychologicznych dla osób spoza jednostki.
Dla CIS ważny jest nieustanny rozwój i podążanie za postępem technicznym. Dlatego zakupiono drukarkę 3D, laser sterowany
komputerowo i grawer CNC, które wykorzystują pracownicy i uczestnicy zajmujący się
rękodziełem. Ozdoby wytworzone w grupie rękodzieła, przy wsparciu stolarni, były
sprzedawane w 2021 roku podczas imprez
okolicznościowych i kiermaszów takich jak:
Marcinowe Święto oraz Jarmark bożonarodzeniowy.
CIS posiada dobrze wyposażone magazyny
ze sprzętem ogrodniczym oraz budowlanym, które w większości zostały zakupione
w ramach realizowanego w latach 20202021 projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecz-

nego. Miejscem szczególnym jest ogród
CIS. Celem prowadzonych tam zajęć jest
przede wszystkim zachęcenie uczestników do większej aktywności życiowej
i pokazanie, iż zaangażowanie w proste,
codzienne czynności może przynosić wy-

mierne efekty dając jednocześnie wiele radości. Na terenie ogrodu znajduje się mini
pasieka, która obecnie składa się z trzech
uli. W 2021 roku instruktorzy wraz z uczestnikami wykonali w ogrodzie oczko wodne
i kaskadę do oczka wodnego. Podłączono
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także pompy wodne i lampę UV.
Uczestnictwo w Centrum to reintegracja
społeczna, ale również nauka zawodu –
pod okiem instruktorów podopieczni uczą
się obsługi maszyn oraz wykonywania prac
remontowo-budowlanych. W roku 2021 CIS
wraz z uczestnikami przeprowadził szereg
prac renowacyjnych w swojej siedzibie. Odnowiona została zewnętrzna elewacja budynku przy ul. Krawczyka 16.
Pomimo trudności związanych z pandemią
rok 2021 był dla Centrum bardzo aktywny.
W ramach zajęć praktycznych instruktorzy wraz z uczestnikami pomagali w przenoszeniu szaf i półek w Przedszkolu oraz
w Miejskiej Placówce Muzealnej w Mikołowie. Grupa remontowo–budowlana wraz
z instruktorem wykonała prace remontowe w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie,
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
oraz w Centrum Usług Wspólnych. Z kolei
instruktorzy i uczestnicy grupy ogrodniczo–porządkowej wielokrotnie pomagali
przy rozładunku żywności dla Stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju w
ramach „Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa” w punkcie przy ul. Podleskiej
w Mikołowie. Grupa remontowo–budowlana wykonała „Ławeczkę Biblioteczkę”, dzięki
czemu mieszkańcy Mikołowa mogą wypożyczać książki lub przekazać te, których nie
potrzebują. Uczestnicy CIS Mikołów, jak co
roku uporządkowali i ustawili wiązanki oraz
znicze na grobach i mogiłach wojennych
znajdujących się na terenie Gminy Mikołów.
Rok 2021 obfitował w Centrum w wiele akcji
społeczno-prozdrowotnych. W celu umożliwienia uczestnikom zadbania o kondycję
fizyczną CIS stworzył na ul. Krawczyka 21
miejsce do ćwiczeń wyposażone w sprzęt
przekazany przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mikołowie.
Działalność CIS Mikołów nie ogranicza się
jednak wyłącznie do pracy z uczestnikami,
Centrum ma ambicję, by stać się ważnym
miejscem integracji dla wszystkich mieszkańców. W ramach współpracy z innymi
miejskimi jednostkami odbyły się dwie wizyty pracowników i uczestników Centrum Integracji Społecznej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. CIS Mikołów systematycznie
współpracuje też z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zakładem Usług Komu38

nalnych, Ogrodniczką Miejską, jak również
Powiatowym Urzędem Pracy.
CIS dba również o edukację i podwyższanie kwalifikacji zawodowych uczestników.
W 2021 roku uczestnicy ukończyli między
innymi następujące certyfikowane kursy:
„Montaż ścian działowych”, „Obsługa elektronarzędzi oraz urządzeń warsztatowych”,
„Pielęgnacja terenów zieleni”, „Kurs Prawo
Jazdy kat. B”. Trzech uczestników natomiast
podjęło zatrudnienie w Zakładzie Usług Komunalnych w ramach robót publicznych.
W 2021 roku pracownik socjalny CIS po raz
drugi, podczas Gali Finałowej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach
konkursu Śląski Prometeusz, odebrał wyróżnienie w kategorii „Pracownik Socjalny”.
Jedną z najważniejszych misji Centrum jest
dotarcie do jak największej liczby mieszkańców Mikołowa, którzy wyrażają chęć
i gotowość do zmiany. Inwestujemy w ich
rozwój w sferze emocjonalnej, społecznej
i zawodowej, co przekłada się na stabilizację na rynku pracy oraz uczestnictwo w życiu społecznym miasta.
Swoją działalność kontynuuje główny specjalista ds. seniorów. Dba o atrakcyjną
i zróżnicowaną ofertę rozwijającą i angażującą w życie społeczne miasta mikołowskich seniorów. W ramach programu „FitSenior” w 2021 roku realizowane były cykliczne
zajęcia z gimnastyki ogólnokondycyjnej na
Hali MOSiR dla osób starszych (dwa razy
w tygodniu) oraz zajęcia z jogi (raz w tygodniu), które odbywały się w Domku Harcerskim a także zajęcia taneczne „Latino Solo”
w Miejskim Domu Kultury (raz w tygodniu).
We współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie organizowane były zajęcia dotyczące profilaktyki bezpieczeństwa
osób starszych. W ich ramach seniorzy dowiedzieli się jak działa „Krajowa Mapa Zagrożeń”, jak dbać o swoje bezpieczeństwo
w ruchu drogowym, jak udzielić pierwszej
pomocy przedmedycznej. Policjanci informowali seniorów o metodach oszustów m.
in. „na wnuczka”, „na policjanta”, „na pracownika ZGL”, o zagrożeniach związanych
z podpisywaniem umów poza siedzibą firmy, bezpiecznym poruszaniu się po sieci
internetowej. Program „Dziarski Senior” to
zajęcia aktywizujące dla seniorów w sołec-
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twach. Projekt realizowany przez wyłonioną
w konkursie organizację pozarządową przy
finansowym wsparciu Urzędu Miasta, miał
na celu zwiększenie dostępności do zajęć
edukacyjnych i prozdrowotnych seniorom
zamieszkującym w sołectwach i dzielnicy Mikołowa. W 2021 roku miała miejsce
czwarta edycja projektu. Spotkania realizowano w sołectwach: Bujaków, Borowa Wieś,
Mokre, Paniowy, Śmiłowice. Obejmowały
między innymi zajęcia ruchowe (gimnastyka, nordic walking) oraz treningi umysłu,
warsztaty fotograficzne, zajęcia z profilaktyki bezpieczeństwa, kosmetologii, zajęcia
zdrowotne itd.

Osób z Niepełnosprawnościami. W 2021
roku odbyły się cztery spotkania rady. Tematem podstawowym było dostosowanie
Centrum Przesiadkowego do potrzeb osób
o szczególnych potrzebach. Kolejne tematy
to rewitalizowane budynki miejskie oraz ich
dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu „Programu wsparcia
społeczności lokalnych” (w ramach RPO
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)
powstał na osiedlu Mickiewicza Klub Seniora „SPA Senior”. Projekt był realizowany do
sierpnia 2020 r. przez Fundację „Zakątek Pokoleń”. Po zakończeniu projektu, ze względu
na sytuację epidemiczną i warunki lokalowe,
klub został przeniesiony do Domku Harcerskiego. Instytucją odpowiedzialną za jego
funkcjonowanie był w 2021 roku Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Podczas spotkań Społecznej Rady są omawiane najważniejsze zagadnienia odnośnie
różnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami, w spotkaniach uczestniczą
przedstawiciele Urzędu Miasta. W ostatnim
okresie udało się poprawić infrastrukturę,
zorganizować liczne imprezy na rzecz osób
o specjalnych potrzebach oraz omówić
i przygotować kolejne działania ukierunkowane na polepszenie standardów osobom
o szczególnych potrzebach.

W 2021 roku w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie odbyły się cykl zajęć artystycznych
„Akademia Kreatywnego Seniora”. Seniorzy
brali udział w darmowych warsztatach m.in.:
makramy, tworzenia biżuterii, florystycznych, graficznych, wyplatania z wikliny. Ze
względu na pandemię COVID-19 nie odbyły
się w Mikołowie cykliczne wydarzenia dla
seniorów – SeniorMania – Mikołowski Festiwal Twórczości Senioralnej oraz VI edycja Mikołowskich Dni Seniora, zawieszone
zostały również całkowicie comiesięczne
Dancingi dla Seniorów.
Główny specjalista do spraw osób z niepełnosprawnościami wspiera osoby o szczególnych potrzebach między innymi poprzez
prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz
miejskiej „użyczalni” podstawowego sprzętu ortopedycznego. Jest to miejsce gdzie
mieszkańcy Gminy mogą nieodpłatnie wypożyczyć wózek inwalidzki, kule rehabilitacyjne, chodzik do nauki poruszania.
Podejmowano również szereg inicjatyw
wspierających i integrujących środowisko
osób z niepełnosprawnościami. W Mikołowie działa Miejska Społeczna Rada ds.

Ważnym aspektem działań głównego specjalisty ds. osób z niepełnosprawnościami
jest projektowanie uniwersalne, czyli dbanie
o to, aby każda z nowych inwestycji w miarę
możliwości technicznych zawierała ułatwienia dla osób o szczególnych potrzebach.

W roku 2021 omówiono etap projektowy
nowego mieszkalnictwa w Gminie z dostosowaniem dla osób o szczególnych
potrzebach. W prowadzonych pracach termomodernizacyjnych gminnych budynków
mieszkalnych również staramy się pomóc
osobom niepełnosprawnym i w miarę możliwości technicznych dostosować je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Tradycją stają się wydarzenia sportowe dla
osób z niepełnosprawnościami, które cyklicznie odbywają się w Mikołowie. W roku
2021 odbyły się cztery zgrupowania Rugby
na Wózkach Niestety, reszta imprez została
wstrzymana ze względu na stan epidemiologiczny i wprowadzane z nim ograniczenia.
Jako miasto nawiązaliśmy również współpracę z tłumaczem przysięgłym języka migowego.
Mikołów staje się miastem otwartym na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Magistrat ma jednak świadomość, że jest jeszcze
sporo do zrobienia w różnych dziedzinach,
takich jak transport, oświata, likwidacja barier, dostępność budynków i przestrzeni
publicznej oraz organizacja bezpośredniej
pomocy.
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12.
Oświata w Mikołowie
Najbardziej kosztowną pozycją w budżecie
każdego miasta jest oświata. Nie inaczej
jest w Mikołowie. Źródłem finansowania
zadań oświatowych jest m.in. oświatowa
część subwencji ogólnej, która w roku 2021
wyniosła 34 680 998,00 zł, co pozwoliło
w 48,88% pokryć realizację zadań oświatowych w Gminie. W wydatkach tych nie
ujęto działalności Wydziału Oświaty, Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie oraz
kosztów remontów i inwestycji w szkołach
i przedszkolach. W ramach subwencji Gmina otrzymała środki na kształcenie specjalne w wysokości 10 881 1481,00 zł, co stanowi 31,38% otrzymanej subwencji. Środki
te zostały wydatkowane na wynagrodzenia
wraz z pochodnymi dla nauczycieli specjalistów i opiekunów (10 326 206,97 zł), remonty w placówkach (339 868,04 zł) oraz zakup
pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia (215 405,99 zł).
Jak co roku Burmistrz Mikołowa przyznał
stypendia zdolnym uczniom i studentom za
rok szkolny 2020/21. Burmistrz nagrodził
290 uzdolnionych dzieci i młodzieży (290
000,00 zł) oraz 32 studentów (34 000,00 zł).
Mikołowskie jednostki oświatowe biorą
udział projektach często przy udziale jednostek zewnętrznych. Takim programem jest
realizowany od lat w Mikołowie rządowy
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”, dzięki któremu Gmina Mikołów od kilku lat pozyskuje
środki finansowe na działania realizowane
w Żłobku Miejskim im. Tadeusza Więcka
w Mikołowie. W ramach przyznanych środków finansowych w wysokości 61 200,00 zł
Gmina Mikołów dofinansowała zakupione
zabawki i artykuły plastyczne, które uatrakcyjnią pobyt dzieci w żłobku, a także sfinansowała wynagrodzenia pracowników. „Ce40

giełki zdrowia” to z kolei projekt realizowany
z inicjatywy Wydziału Oświaty we wszystkich gminnych przedszkolach. Pieczę merytoryczną sprawuje Pani dr hab. Nauk
o zdrowiu Anna Brzęk – Kierownik Zakładu
Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Nadzór nad realizacją sprawuje Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Projekt wpisuje się w Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym
w województwie śląskim na lata 2019-2022,
a środki na jego realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt „Matematyka
- wstęp do kariery wynalazcy” jest jedną z
form przybliżenia królowej nauk dla jej przyszłych adeptów i jest realizowany przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Celem projektu jest
podnoszenie kompetencji matematycznych
uczniów. Ze względu na panującą pandemię,
projekt został rozszerzony i dostosowany do
wsparcia nauczycieli pracujących zdalnie,
hybrydowo i klasycznie stacjonarnie. Udział
w projekcie biorą uczniowie klas IV i ich nauczyciele w Szkołach Podstawowych nr 1, 3,
4, 5, 7, 10 i 12.
Miasto Mikołów systematycznie polepsza
bazę oświatową przeprowadzając remonty,
modernizacje i budując nowe obiekty oświatowe. Trwa inwestycja w Szkole Podstawowej nr 8 w Paniowach. Przedmiotem umowy
jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
budynku szkoły oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego
przy ul. Wolności 27 w Mikołowie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących.
W roku 2021 na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 4 568 431,21 zł.
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Pod koniec sierpnia 2021 roku oficjalnie
otwarto nowy budynek Przedszkola nr 11
przy ul. Kownackiej. Inwestycja warta 7 856
164,11 zł zakładała wyburzenie starego budynku, wybudowanie od podstaw nowego
z 7 oddziałami, salką gimnastyczną, sensoryczną oraz budowę boiska oraz nowych placów zabaw dla dzieci młodszych i starszych.
Budynek korzysta z ekologicznych rozwiązań. Zebrana deszczówka po odpowiedniej
filtracji wykorzystywana jest w toaletach,
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wodę podgrzewają panele solarne, na dachu
pojawią się również panele fotowoltaiczne,
które zasilą przedszkole w „słoneczną” energię elektryczną.
Przebudowana została także Szkoła Podstawowa 3 wraz z modernizacją instalacji
elektrycznej (wartość zadania 410 854,54
zł) oraz przeprowadzona została adaptacja i
przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10 (wartość zadania 89 100,09 zł).
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13.
Bezpieczne miasto
Poczucie bezpieczeństwa jest jednym
z ważniejszych czynników wpływających na
komfort życia w mieście. W 2021 roku sfinansowano kurs kwalifikowanej pierwszej
pomocy dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Mikołów na łączną kwotę 3 300
zł. OSP wpieramy także w formie dotacji. Na
ten cel Urząd przekazał w 2021 roku 47 600
zł. Wsparcie otrzymały jednostki z Mokrego,
Śmiłowic, Kamionki, Paniów, Bujakowa oraz
Ochotnicza Straż Pożarna Mikołów. Wsparcie finansowe zostało wydatkowane na zakup umundurowania i wyposażenia, a w OSP
Mokre dodatkowo na zakup i montaż wyciągarki do pojazdu pożarniczego.
W 2021 roku przeprowadzono modernizację
miejskiego systemu monitoringu wizyjnego
na kwotę 42 108 zł. W ramach tego zakupione i zainstalowane zostały 4 kamery na elewacji budynku przy ul. Miarki 15 (Biały Domek) oraz 4 kolejne kamery na terenie placu
zabaw przy ul. Klonowej.
System Monitoringu Wizyjnego wraz z Dynamiczną Informacją Pasażerską pojawił się
także na terenie Centrum Przesiadkowego
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– podpisano umowę z MWM Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Gliwicach na zaprojektowanie
i wykonanie powyższego Systemu. Na ten
cel wydatkowano kwotę 1 389 345,65 zł.
Urząd Miasta wsparł Komendę Powiatowej
Policji w Mikołowie w zakupie nowego radiowozu. Dołożyliśmy na ten cel 30 000 zł.
Gmina Mikołów w kwestii zachowania bezpieczeństwa udziela pomocy finansowej
Powiatowi Mikołowskiemu. W 2021 roku
przekazaliśmy 103 532 zł na dofinansowanie płac i pochodnych Specjalistów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
oraz 50 000 zł na sfinansowanie kosztów
utrzymania i konserwacji systemu monitoringu wizyjnego miasta.
W 2021 roku Straż Miejska przeprowadziła
ponad 11 tys. interwencji i czynności oraz
działań prewencyjnych. Duża ich część była
realizowana we współpracy z mikołowską
policją i miała związek z działaniami prewencyjnymi związanymi z ograniczeniem
rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2.
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14.
Mikołów samorządowy
W 2021 roku Rada Miejska Mikołowa obradowała na 14 sesjach, w tym 3 nadzwyczajnych, i podjęła 165 uchwał. Większość
uchwał dotyczyła finansów Mikołowa oraz
spraw z zakresu gospodarowania mieniem
gminnym, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, gospodarki
komunalnej, pomocy społecznej, oświaty
oraz ochrony środowiska. Stosownie do art.
7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mikołów, natomiast uchwały
będące aktami prawa miejscowego dostępne są również w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Miejską Mikołowa w 2021 roku zostały przez
Burmistrza Mikołowa wykonane lub są
w trakcie realizacji z zachowaniem procedur
i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
Wykaz podjętych w 2021 roku uchwał
umieszczony jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (http://
bip.mikolow.eu/?c=1010).
W ramach granic administracyjnych Mikołowa funkcjonuje sześć jednostek pomocniczych – pięć sołectw (Bujaków, Borowa
Wieś, Mokre, Paniowy i Śmiłowice) oraz
jedna dzielnica (Kamionka). W 2021 roku
mimo ograniczeń związanych z pandemią
sołtysi i zarząd dzielnicy ściśle współpracowali z Urzędem Miasta i Radą Miejską w
kwestiach najważniejszych dla lokalnych
społeczności.
Mimo ograniczeń wynikających z pandemii Rada Seniorów w Mikołowie aktywnie
działała przez cały 2021 rok. Rada Seniorów regularnie organizowała posiedzenia

i uczestniczyła w akcjach prospołecznych,
charytatywnych, międzypokoleniowych. Realizowała spotkania w formule kawiarenki
obywatelskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie „Porozmawiajmy przy kawie
- o nas seniorach”, tworzone były również filmy i spotkania z tego cyklu w wersji on-line.
Spotkania i filmy obejmowały bardzo szeroki
zakres tematyczny - od kwestii zdrowotnych,
psychologicznych, kulturowych, relacji międzypokoleniowych, prawa, aktywności obywatelskiej, itp. Rada Seniorów zorganizowała m.in. wsparcie psychologiczne dla osób
starszych w ramach akcji „Nie jesteś sam”.
Ogłosiła konkurs „EkoMikołów w ogrodzie”.
Angażowała się również w dystrybucję na
terenie miasta „Ogólnopolskiej Karty Seniora”. Program realizowany na terenie całego
kraju przez Stowarzyszenie „Manko” został
wprowadzony w Mikołowie w czerwcu 2018
roku. Karta skierowana jest do osób powyżej 60. roku życia i upoważnia do zniżek
w ponad 2000 punktów w całej Polsce. Są
to między innymi sanatoria i uzdrowiska, kawiarnie, restauracje, hotele, instytucje kultury oraz wiele punktów usługowych. W 2021
roku odbyła się mikołowska edycja konkursu „Stylowy Senior” współorganizowana ze
Stowarzyszeniem Manko. Na terenie miasta
regularnie kolportowany jest magazyn „Głos
Seniora”.
Głównym celem działalności Młodzieżowej
Rady Miejskiej Mikołowa jest zwrócenie
uwagi na potrzeby młodych osób mieszkających w Mikołowie. Ma ona szerzyć ideę
samorządności. Radni spotykają się na sesji co kwartał, gdzie ustalają priorytety i dalsze kroki postępowania. Młodzieżowi radni
w 2021 roku podjęli wiele ciekawych i ważnych inicjatyw mających na celu włączenie
mieszkańców w działania samorządu terytorialnego oraz integrację środowisk lo43

kalnych. Jednym z ważniejszych wydarzeń
była organizacja Mikołowskiego Forum Samorządów Uczniowskich, Konwentu Młodzieżowych Rad Miejskich, kampanii świadomościowej „Stop Depresji”. W 2021 roku
młodzieżowi radni zaangażowali się w dzia-

44

łalność charytatywną, pozyskiwali partnerów, rozwijali działalność międzysektorową,
uczestniczyli w wielu warsztatach, szkoleniach oraz w spotkaniach z innymi młodzieżowymi grupami inicjatywnymi.
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Opracowanie:
Urząd Miasta Mikołów
43-190 Mikołów, Rynek 16
tel. 32 3248500
e-mail: um@mikolow.eu

www.mikolow.eu
Facebook: MikolowOgrodZycia
Instagram: @mikolowogrodzycia

Zdjęcia użyte w raporcie pochodzą z archiwum Urzędu Miasta i jednostek podległych.
Autor zdjęć promocyjnych: Emk4
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