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Słowo wstępne
Szanowni Mieszkańcy Mikołowa,

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie Mikołowa” podsumowujący naszą wspólną
pracę na rzecz Mikołowa w minionym roku. Na tych kilkudziesięciu stronach prezentujemy jedynie te najważniejsze wydarzenia, inicjatywy i inwestycje w 2020 roku, jednak
dla tych wszystkich, którzy chcą poznać działalność mikołowskiego samorządu w najmniejszych szczegółach - od kilku lat, co miesiąc prezentujemy szczegółowy opis działalności wszystkich wydziałów, jednostek i spółki miejskiej. Dopiero z lektury Informatorów Miesięcznych, które są dostępne w internecie (http://bip.mikolow.eu/?c=298)
wyłania się całościowy obraz i zakres pracy na rzecz miasta i mieszkańców. Dodatkowo w 2020 roku oddaliśmy do Państwa dyspozycji specjalną stronę, na której ze
szczegółami, na bieżąco, wraz z dokumentacją zdjęciową prezentujemy inwestycje realizowane w naszym mieście. Można się z nią zapoznać (i systematycznie odwiedzać,
do czego zachęcam) pod adresem https://trello.com/b/u9k2CFBw/grupa-publiczna.
Rok 2020 to nie tylko kolejne inwestycje i projekty, w tym liczne dofinansowane z funduszy europejskich, ale przede wszystkim to rok, który upłynął pod znakiem nowego
wyzwania dla miasta, kraju i świata - czyli pandemii wirusa covid-19. Niemal wszystkie
kwestie związane z życiem samorządu zostały do pewnego stopnia podporządkowane
nowym rygorom, a Urząd Miasta i jego jednostki musiały zmierzyć się z zupełnie nowymi wyzwaniami, których nikt wcześniej nie był w stanie przewidzieć. Także dla mieszkańców był to trudny rok, który wymagał wiele poświęceń, ale pokazał też, że w obliczu
zagrożenia potrafimy działać wspólnie, mobilizować się i pomagać sobie wzajemnie.
W styczniu rozpoczęliśmy kampanię informacyjną związaną z pracami przy budowie
Centrum Przesiadkowego. Przy inwestycji tych rozmiarów utrudnienia były nieuniknione, ale dzięki dobremu systemowi powiadamiania o kolejnych etapach prac i związanych z nimi zmianami w organizacji ruchu, uniknęliśmy większych problemów komunikacyjnych. Początek roku przyniósł nienajlepsze wiadomości. Już w lutym okazało
się, że rząd i Centralny Port Komunikacyjny w ramach sieci połączeń kolejowych prowadzących do Baranowa zaplanowali, że jedno z połączeń kolejowych ma przebiegać
przez nasze miasto. Zaproponowany przebieg w Mikołowie (między innymi przez nowe
osiedla domków jednorodzinnych - Siedlisko i Sielanka na Recie Śmiłowickiej, a także
przez tereny Ogrodu Botanicznego w Mokrem) spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców, Urzędu i Rady Miejskiej. CPK w przedstawionym przebiegu niszczy
przyrodniczy charakter Mikołowa oraz długoletnie i kosztowne inwestycje naszej Gminy i jej mieszkańców. Sprawa CPK jest wielowątkowa i dynamicznie się zmienia - stały
pozostaje jedynie nasz sprzeciw. Żeby być na bieżąco z informacjami w tej kwestii
uruchomiona została dedykowana zakładka na naszej stronie internetowej https://mikolow.eu/koleje-cpk/. Na domiar tego Marszałek Województwa Śląskiego wrócił do
tematu, który w koncepcjach był od kilku lat. Jedna z propozycji przebiegu przechodzi
między innymi przez tereny Mikołowa. Również w tym przypadku nie ma akceptacji dla
tych planów z naszej strony.
Jeszcze w lutym bawiliśmy się w Miejskim Domu Kultury na dancingu dla Seniorów,
a niespełna miesiąc później - w połowie marca - nasza rzeczywistość uległa kompletnej zmianie. To, jak epidemia wpłynęła na plany i działalność samorządu, przeczytacie
Państwo w tym raporcie. Warto jednak przypomnieć pozytywne rzeczy jakie w związku
z tym trudnym wyzwaniem ujawniły się w naszym mieście - jak szycie maseczek, ak5

cje wspierania lokalnej gastronomii, pomoc sąsiedzka w zakupach czy wyprowadzaniu psów, przekazywanie używanego sprzętu komputerowego na rzecz potrzebujących
uczniów, finansowe wsparcie dla przedsiębiorców, działania wolontariuszy.
Sytuacja demograficzna i uwarunkowania ekonomiczne w skali miasta i kraju są
dynamiczne i wymagają naszej reakcji na zmiany. Pojawiają się nowe trendy, które
mogą być korzystne dla Mikołowa, jak wzrost świadomości ekologicznej, czy coraz
większe zainteresowanie mieszkańców sprawami publicznymi (zaangażowanie w budżet obywatelski, akcje społeczne, marsze kobiet). Jednak widać także niekorzystne
zmiany demograficzne czy ekonomiczne, jak niewystarczające finansowanie oświaty
w ramach subwencji i ograniczanie przez rząd dochodów miast. Światowa pandemia
uświadomiła nam nowe wyzwania związane chociażby z organizacją opieki społecznej czy edukacji dzieci. Dlatego w 2020 r. zakończyliśmy pracę nad Strategią Rozwoju
Miasta. Wypracowane i zapisane w niej zadania wskazują kierunki rozwoju Mikołowa
oraz uwzględniają także rzeczywistość popandemiczną.
27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe, w zeszłym roku przypadła rocznica 30-lecia Samorządności. Obchody nie były tak uroczyste jak planowaliśmy, ale była to dobra okazja żeby przypomnieć historię mikołowskiego samorządu.
Przykre jest to, że w roku takiego pięknego jubileuszu proponowane przez rząd regulacje dotyczące zmian w budżetach lokalnych społeczności doprowadziły 1 grudnia
do Protestu Samorządowców, którzy gasząc światła na najważniejszych budynkach
miejskich symbolicznie zamanifestowali brak zgody na ograniczanie polskich samorządów. Mikołów również wyraził swój sprzeciw.
Pandemia to dla nas wszystkich „sprawdzian bez zapowiedzi” i o tym jak poradziliśmy
sobie z tym „sprawdzianem” jest ten Raport. Poradziliśmy sobie jako Ludzie, Sąsiedzi,
Mieszkańcy, Pracownicy. Nowa rzeczywistość jaka nadeszła w 2020 roku nauczyła
nas skutecznego reagowania na niespodziewane sytuacje, zmobilizowała do znalezienia rozwiązań, które umożliwiły miastu sprawne - na ile to było możliwe - funkcjonowanie w świetle postępujących obostrzeń. Uwydatniła też nasze dobre cechy czyli na
przykład to, że jako wspólnota mieszkańców potrafimy być hojni, empatyczni i potrafimy sobie bezinteresownie pomagać w najtrudniejszych chwilach.
Lektura tego raportu pokaże skalę działania miasta pomimo trudności. Zachęcam do
lektury, a wszystkich chętnych poznania szczegółów zachęcam do systematycznego
śledzenia miejskich kanałów informacyjnych.
						
							

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

1.
Strategia Rozwoju Gminy
Pod koniec 2019 roku rozpoczęły się prace
związane z przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020-2030.
Opracowanie Strategii trwało ponad rok.
Największy nakład pracy przypadł na rok
2020. Przygotowany dokument pozwolił
wytyczyć kierunki działań na kolejne lata.
Opracowanie powstawało pod okiem profesora Andrzeja Sztando z Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, eksperta ds.
zarządzania strategicznego, autora blisko
60 strategii napisanych dla miast, powiatów
i województw. Kluczową rolę pełnią, określone w Strategii, priorytety, cele i działania
strategiczne. Tworzenie strategii rozwoju
Mikołowa poprzedzone było szkoleniami,
które prof. Sztando przygotował dla władz
gminy, radnych, kadry urzędu oraz pracowników miejskich jednostek. Od lutego 2020
prowadzono zakrojone na szeroką skalę
prace diagnostyczne i analityczne mające
na celu identyfikację istotnych, społecznych,
gospodarczych i środowiskowych cech
Mikołowa, a także określenie pozycji strategicznej w szeroko rozumianym regionalnym, krajowym, europejskim, a także globalnym otoczeniu. Działania te realizowano już
z uwzględnieniem wpływu, pandemicznych
i popandemicznych zmian społeczno-gospodarczych na uwarunkowania jego rozwoju. Kilkumiesięczny okres przygotowywania
projektu Strategii zwieńczony został warsztatami, w których brały udział osoby obecne
na styczniowych szkoleniach. Następnie
przyszedł czas na wnoszenie uwag w ramach konsultacji społecznych. Kolejnym
krokiem było uchwalenie dokumentu przez
miejskich radnych, podczas sesji nadzwyczajnej 9 listopada 2020 r. Tuż po wejściu
w życie Strategii, rozpoczęło się jej wdrożenie. Nad procesem wprowadzania zapisów
Strategii w życie i monitorowaniem postępów czuwa powołany w Urzędzie Miasta Zespół ds. Strategii.

W Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata
2020-2030 wyróżniono dwa rodzaje celów
- cele strategiczne, które mają w niej najwyższą wagę, a także cele operacyjne, które
z nich wynikają i są im podporządkowane.
Cele strategiczne (3) nie podlegają modyfikacji, aż do przyjęcia nowej Strategii. Cele
operacyjne są z kolei składowymi celów
strategicznych (20), lub/i etapami na drodze do ich osiągnięcia. Są również ogniwem
pośrednim między celami strategicznymi,
a zadaniami strategicznymi (99), czyli konkretnymi, stałymi działaniami oraz jednorazowymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
informacyjnymi, promocyjnymi, prawnymi,
organizacyjnymi, edukacyjnymi, monitoringowymi i innymi, które będą realizowane
w ramach Strategii.
Podsumowując, w Strategii Rozwoju Gminy
Mikołów na lata 2020-2030 określone są 3
cele strategiczne, 20 celów operacyjnych,
a w ich ramach 74 priorytety oraz 99 zadań
strategicznych obejmujących 550 zadań
cząstkowych. 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
Nasze miasto ma stabilną sytuację finansową. Nie jest zadłużone ponad miarę (stan
zadłużenia na koniec 2020 r. wynosił 56 600
000 zł), miejski budżet jest skonstruowany
w taki sposób, aby oczekiwane i istotne inwestycje, a także najważniejsza działalność
miasta mogły być realizowane bez przeszkód.
Zgodnie z budżetem gminy na rok 2020,
uwzględniającym zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego plan dochodów wynosił 288 766 521,70 zł, wykonanie
zaś planowanych dochodów zamknęło się
kwotą 272 124 584,23 zł, co stanowi 94,24%
rocznych dochodów planowanych. Na dochody budżetowe składają się dochody własne, dotacje celowe oraz subwencja oświatowa. Ze względu na strukturę dochodów
realizacja dochodów przedstawia się następująco: dochody własne to 160 240 396,64
zł, które stanowią 96,80% planowanych, dotacje celowe to 78 088 677,59 zł, które stanowią 87,31% planowanych oraz subwencja
- 33 795 510,00 zł, która stanowi 100% planowanej.
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Wydatki budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 280 865 566,97 zł, tj.
93,62% założonego planu. Wydatki każdego
samorządu można podzielić na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące
to 240 801 505,89 zł, w tym: wynagrodzenia
i składki od nich naliczone 90 966 450,53 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65 582 659,12 zł, udzielone dotacje
22 297 218,33 zł, świadczenia na rzecz osób
fizycznych 59 966 660,96 zł, obsługa długu
1 078 907,44 zł oraz wydatki finansowane
z UE 909 609,51 zł. Natomiast wydatki bieżące to 40 064 061,08 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 38 431 541,63 zł,
udzielone dotacje 1 597 519,45 zł, wpłaty na
fundusz wsparcia 35 000,00 zł.
Wynik budżetu na koniec roku 2020, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wyniósł mniej niż zakładane w planie budżetowym „minus” 11 223 995,67 zł
i tym samym deficyt budżetu wyniósł „minus” 8 740 982,74 zł
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3. MIASTO SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI

3.
Miasto społecznej
aktywności
Jedna z największych, miejskich inwestycji
zrealizowanych w 2020 roku dotyczyła obszaru aktywności obywatelskiej i tworzenia
społeczeństwa obywatelskiego w Mikołowie. Mowa o zlokalizowanym nieopodal
Rynku Centrum Aktywności Społecznej
(kamienica przy ul. Jana Pawła II 4). Poza
gruntownym remontem kamienicy naprawiono także zabytkowy mur, wykonano dojście i dojazd do budynku od strony ul św.
Wojciecha oraz zagospodarowano zieleń.
Wartość zadania wyniosła 6 000 258,37
zł. Dzięki temu powstało miejsce spotkań
i działalności mikołowskich organizacji pozarządowych tak długo oczekiwane przez
społeczników. A to dopiero pierwsza część
większego kompleksu, który ma służyć
NGO-som i mieszkańcom. Trwa gruntowna przebudowa kolejnych dwóch kamienic
w tym kwartale miasta - Rynek 2 i Wojciecha 14. W roku 2020 na realizację tych zadań wydatkowano łącznie 2 279 388,25 zł.

We wrześniu 2020 r. zaczęło funkcjonować
Centrum Aktywności Społecznej, które jest
miejscem ogniskującym organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne oraz mieszkańców chcących zaangażować się w działania na rzecz Mikołowa. 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,
działalność na rzecz lokalnej społeczności.
Dzięki tej inwestycji oddajemy do użytku
mieszkańców profesjonalnie wyposażone
sale konferencyjne dla 70 osób.
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Pula środków finansowych przeznaczona
z budżetu Gminy na wykonanie zadań publicznych do rozdysponowania w konkursach planowana była na poziomie 500 000
zł, jednak w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii covid-19 część planowanych wydarzeń została odwołana lub
przeniesiona do sieci. Właśnie dlatego tradycyjny Dzień Wolontariusza przybrał w tym
roku inną formę. Organizacje pozarządowe,
mieszkańcy i instytucje publiczne miały
możliwość nominowania najbardziej aktywnych wolontariuszy do tytułu Cichego Anioła 2020. Wyróżnienie otrzymało 25 osób i 1.
Drużyna Harcerska. Organizacje pozarządowe mają możliwość realizacji tzw. małych
grantów, czyli zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Takie zadanie publiczne ma być realizowane w okresie
nie dłuższym niż 90 dni. Burmistrz Mikołowa w 2020 r. zaakceptował do realizacji 8
takich projektów, natomiast przez sytuację
związaną z pandemią, zrealizowanych zostało 5 zadań na łączną kwotę 39 395,00 zł.
W grudniu 2020 r. siedem mikołowskich organizacji pozarządowych złożyło wniosek
o utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Było to efektem projektu
„JST-NGO – zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego
w realizacji polityki lokalnej” realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju.
W ramach projektu organizacje działające
na terenie podregionu tyskiego miały okazję m.in. wziąć udział w cyklu szkoleniowym
zwiększającym kompetencje społeczne,
warsztatach dotyczacych współpracy NGO
z JST, world cafe oraz seminarium poświęconym Radom Pożytku. Dalsze prace związane z opracowaniem uchwały kontynuowane będą w 2021 r.
W czerwcu 2020 r. Rada Miejska Mikołowa
podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej (straciła moc uchwała
z 2017 r.). Natomiast w lipcu 2020 r. Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa zaktualizowano wzory wniosków o realizację zadań
w ramach inicjatywy lokalnej. W 2020 r. do
Urzędu Miasta wpłynęły 3 wnioski o realizację inicjatywy lokalnej. Dwa z nich zostały
pozytywnie zweryfikowane i skierowane do
realizacji: Remont nawierzchni jezdni ul. Po-

przecznej w Mikołowie oraz O’Rety! Bajtle na
drodze. W związku z tym, że ostatnia wpłynęła z końcem grudnia, jej procedowanie zostało przesunięte na 2021 r.
Po pięciu udanych edycjach budżetu obywatelskiego w Mikołowie, Urząd Miasta
w 2020 roku musiał się zmierzyć się z trudną, ale konieczną decyzją i wstrzymać organizację szóstej edycji. Powodem tej decyzji
były uzasadnione obawy o stan miejskiego
budżetu, który z w związku z pandemią wirusa covid-19, został znacząco uszczuplony. Jednak w 2020 roku projekty zgłoszone
w piątej edycji były realizowane zgodnie
z wcześniejszymi zapowiedziami. Plakat
z wynikami głosowania w V edycji zamieszczony jest na kolejnej stronie.
Biuro Aktywności Obywatelskiej w 2020
roku koordynowało szereg projektów współfinansowanych przy wsparciu środków zewnętrznych.

W ramach projektu „Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich
szkół podstawowych” dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aż
850 uczniów zostało objętych wsparciem
w zakresie podniesienia swoich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie młodsi, przekraczający próg edukacyjny skorzystali z pomocy specjalistów, 40 nauczycieli podniosło
kompetencje zawodowe, a pracownie szkolne zostały wyposażone w specjalistyczne
sprzęty. Szkoła Podstawowa nr 1 zyskała
nową pracownię przyrodniczą (wartość projektu: 827 661,25 zł, Kwota dofinansowania:
744 895,12 zł).

ĆWICZMY RAZEM
Termin realizacji projektu:

01.02.2020-30.11.2020 r.
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etap 3

Cel projektu: profilaktyka wad postawy oraz zapewnienie rozwoju fizycznego
i zdrowej zabawy uczniom mikołowskich szkół podstawowych poprzez zajęcia
ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.
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22,33%

Zwycięskie projekty duże:

2⁄D⁄2019

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej

Autor:
Paweł Gurst

Kwota:
200 000,00 zł

4⁄D⁄2019

Wesołe podwórko

Autor:
Agata Piwońska

Kwota:
200 000,00 zł

3⁄D⁄2019

Mini Park Linowy

Autor:
Wacław Cybulski

Kwota:
200 000,00 zł

2055
głosów

1430
głosów

988

głosów

16⁄M⁄2019

Dla Mikołowskiej Straży Pożarnej - Sprzęt
by mogli nas ratować

Autor:
Arkadiusz Grima

Kwota:
58 303,25 zł

1254

5⁄M⁄2019

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup
profesjonalnego sprzętu dla OSP Kamionka

Autor:
Kamil Bortel

Kwota:
45 365,00 zł

893

7⁄M⁄2019

Zakup monitoringu poprawiającego
bezpieczeństwo mieszkańców w Bujakowie

Autor:
Andrzej Sobota

Kwota:
55 700,00 zł

768

4⁄M⁄2019

Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego
na potrzeby sołectwa (sołtysówka + imprezy
plenerowe)

Autor:
Kazimierz Pruszydło

Kwota:
58 432,38 zł

723

15⁄M⁄2019

MULTIRIG - konstrukcja do treningów biegów
przeszkodowych typu Runmageddon

Autor:
Jacek Lipiecki,
Martyna CentkowskaStrzelczyk

Kwota:
59 778,00 zł

683

13⁄M⁄2019

Centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych
z miejscem odpoczynku dla rodziców

Autor:
Mariusz Paździor

Kwota:
60 000,00 zł

667

12⁄M⁄2019

O'Rety! Jerzykownia czyli wieże lęgowe dla
jerzyków!

Autor:
Aneta i Maciej Esnekier

Kwota:
31 300,00 zł

635

Autor:
Magdalena Szałowska

Kwota:
25 322,00 zł

181

www.obywatelski.mikolow.eu

Zwycięskie projekty małe:

Projekt zwycięski mieszczący się w puli środków:

6⁄M⁄2019

Rozbudowa i modernizacja placu zabaw
przy boisku - ETAP II
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Tutaj realizowany jest projekt:

Ogólnodostępna oferta zajęć korekcyjnych
dla dzieci mikołowskich szkół i przedszkoli była możliwa dzięki dofinansowaniu
z Ministerstwa Sportu w ramach projektu
„Ćwiczmy razem – etap 3” (wartość projektu
44 150,00 zł. Kwota dofinansowania:
20 000,00 zł).

„Open your mind, change yourself and work across boundaries!
Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!”

Projekt „Open your mind, change yourself
and work across boundaries - otwórz umysł,
zmień siebie i pracuj ponad granicami!”
REALIZACJI:
01.09.2019
- 31.08.2021
zOKRES
powodu
trwającej
pandemii
koronawirusa
został
do 31136
grudnia
KWOTA wydłużony
DOFINANSOWANIA:
269,002021
EURO roku,
aProjekt
polegał
na
poprawie
jakości
pracy
placóskierowany jest do 49 nauczycieli z 8 mikołowskich szkół podstawowych
oraz 2 przedszkoli. Nauczyciele wezmą udział w 2-tygodniowych zagranicznych
wek
oświatowych
dzięki
udziałowi
ich jakości
praszkoleniach
metodyczno-językowych,
co przełoży
się na podniesienie
nauczania w szkołach i przedszkolach.
cowników
w mobilnościach zagranicznych,
takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.
Wartość projektu to 136
269 EUR
Biuro projektu:
BENEFICJENT:
Urząd Miasta Mikołów
(dofinansowanie
w 100 % ze środków
Unii
Konsorcjum w którego skład wchodzą:
Mikołów, Rynek 16
Gmina Mikołów oraz SP3, SP4, SP5,
Europejskiej
w
ramach
Programu
Erasmus+,
tel: 32 32 48 429
SP6, SP7, SP8, SP10, SP12, P9, P10
akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”).

Finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (projekt Międzynarodowa
mobilność kadry edukacji szkolnej) projekt
„Step by step – małymi krokami ku wiedzy”
pozwolił podnieść kompetencje 44 nauczycieli, którzy wzięli udział w dwutygodniowych szkoleniach metodyczno-językowych
na Malcie. Projekt o wartości 521 625,50 zł
został w 100% dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt
Międzynarodowa mobilność kadry edukacji
szkolnej).
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„Innovation and transformation in education” to projekt, który Mikołów wspólnie realizuje w partnerstwie z Turcją, Łotwą i Włochami. Lokalnym partnerem projektu jest
Uniwersytet Śląski w Katowicach. W celu realizacji głównych założeń projektu, którymi
są podniesienie kompetencji zawodowych
i umiejętności cyfrowych nauczycieli w innowacyjnych metodach nauczania oraz
zachęcanie uczniów do korzystania w procesie uczenia się z bezpłatnych zasobów
edukacyjnych on line, a także informowanie
rodziców o technikach aktywnego uczenia
się, utworzono 4 grupy docelowe składające
się z około 9700 osób, tj.: uczniów, nauczycieli, rodzin uczniów z 49 szkół i lokalnych
władz. Wartość projektu to 102 300 EUR,
z czego dla Gminy Mikołów 12 325 EUR (dofinansowanie 100 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus akcja
KA2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”).
W 2020 roku Gmina Mikołów dwukrotnie
pozyskała dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu
Miasta Mikołów z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie. Pierwszy nabór odbył się
w lutym, a kolejny w październiku 2020
roku. Wsparciem kształcenia ustawicznego
objęto łącznie 34 osoby chętne do udziału
w szkoleniach i kursach, zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS. Realizacja projektu kosztowała łącznie 52 244,00
zł, w tym kwota dofinansowania z KFS to
41 795,20 zł.
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4.
Miasto kultury
Pomimo tego, że z powodu pandemii koronawirusa duża część działalności mikołowskich instytucji kultury została mocno
ograniczona albo przeniesiona do internetu,
to nadal ich oferta w 2020 roku była bogata,
różnorodna i trafiła do tysięcy odbiorców.
Pomimo daleko posuniętych prac organizacyjnych Miejski Dom Kultury był zmuszony
do odwołania bardzo ważnych i jubileuszowych imprez: XXX Mikołowskich Dni Muzyki,
XXX Dni Mikołowa, XXX Impresji Mikołowskich. Wszystkie zajęcia, spotkania, próby,
wystawy, koncerty również zostały odwołane niemal z dnia na dzień od 12 marca. Czas
ten pracownicy wykorzystali na liczne prace
remontowo-porządkowe na terenie całego
budynku MDK (generalny remont Galerii 33
oraz sali 37, łatanie dachu, wymiana elektryki w garderobach i na zapleczu sceny oraz
oświetlenia w części biurowej, malowanie
holu wejściowego i górnego, korytarzy, balustrad, krat i schodów).
Mimo trudnej sytuacji epidemicznej, ograniczającej działalność MDK, udało się przeprowadzić kilka ciekawych inicjatyw i projektów, między innymi "Rękodzielnia – dzieci
odkrywają tradycje", "XI Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej" pod hasłem "Urokliwa architektura Mikołowa" czy współorganizacja 27.
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika, który
odbył się w Będzinie. Ponadto w Galeriach
MDK odbył się szereg wystaw artystycznych.
Przed zamknięciem MDK dla widzów i podczas krótkiej przerwy między 1 czerwca a 9
listopada, kiedy to MDK był w bardzo ograniczonym stopniu dostępny dla widzów na
swojej scenie prezentował różne spektakle
i koncerty. Były to między innymi: operetka
„Wesoła wdówka”, spektakl dla dzieci „Mu-

minki” w wykonaniu Teatru Dzieci Zagłębia,
XIX Mikołowskie Spotkania Kolędowe, spektakle dla dzieci „Pinokio” i "Kot w butach"
w wykonaniu Teatru „MAŁGO” z Krakowa,
spektakl teatralny dla dorosłych - „Ściana”
w wykonaniu Teatru Żelaznego w Katowicach oraz spektakl dla dzieci „Złota rybka”
również w wykonaniu Teatru Żelaznego.
W czasie ferii i wakacji MDK organizował półkolonie dla dzieci, a przez cały rok
w miarę możliwości odbywały się spotkania,
cykliczne zajęcia poszczególnych kół, kółek, zespołów, chórów, klubów, sekcji, grup,
a także warsztaty i kursy.
Duża część działalności Miejskiego Domu
Kultury przeniosła się do internetu, aby - pomimo braku dostępu do obiektu - oferta kulturalna była dostępna dla wszystkich mieszkańców. Regularnie umieszczane filmy
i materiały edukacyjne na kanale YouTube
(www.youtube.com/channel/UCpjF03FUAbjQqeXraXpIbDw) i profilu FB (www.facebook.com/mdkmikolow) cieszą się do tej pory
dużym zainteresowaniem. Oferta dostępna
w sieci jest bardzo różnorodna, są to zajęcia
rytmiczne dla najmłodszych, cykl „Rysujemy
z Maciejem Paździorem”, cykl „Dzielimy się
tradycjami: Obrzędy i zwyczaje przekazują
Mikołowianki”, piątki z Impresjami, zdalne
zajęcia kółka szachowego oraz Grupy Twórców „Barwą skojarzeni", zdalne próby Grupy
Teatralnej B-zduuura ze scenkami „Teatrzyku Zielona Gęś”, zdalne ćwiczenia muzyczne i taneczne Capelli Nicopolensis, wirtualne premiery klubu filmowego „iks”, konkursy
plastyczny i fotograficzny, a także „Wirtualny Jarmark Majówkowy”.
Również Centrum Muzyczne Krawczyka
XXI przeniosło dużą część swojej działalności do sieci. Efektem tego był cykl sześciu
kameralnych koncertów on-line „Krawczyk
13
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Goes Jazz”. Normalnie, tylko z zachowaniem zaleceń sanitarnych, odbywały się próby związanych z Krawczyka XXI zespołów
muzycznych i solistów.
5 września odbyła się impreza poetycko - muzyczna upamiętniająca tragicznie
zmarłego mikołowskiego poetę Arkadiusza
Kremzę. W programie wydarzenia, którego
współorganizatorem był również Instytut
Mikołowski były sceniczne prezentacje wierszy Arkadiusza Kremzy, koncert zespołów
„Max Bravura”, „ZOŚKA”, „BiFF” i kolektyw
muzyczny „Państwa Miasta”, wernisaż wystawy fotografii Sylwii Dwornickiej: „Arkadiusz Kremza – fotoreportaż”, a także promocja najnowszego, wydanego pośmiertnie
w Poznaniu (WBPiCAK, 2020) zbioru wierszy „Mokre szwy”, a także katalogu poświęconego Poecie wydanego przez Instytut Mikołowski.
Instytut Mikołowski w 2020 roku skupił się
na działalności wydawniczej, ponieważ
z powodu pandemii tradycyjne spotkania
z poetami nie były możliwe (odbywały się
jedynie w styczniu i lutym). W 2020 roku
IM wydał tomiki poezji Arkadiusza Kremzy
(„Człowiek O.”), Macieja Meleckiego („Trasa
progu – wybór wierszy 1995 – 2020”), Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej („Rośliny
mięsożerne”), Krzysztofa Karaska („Wzgórza anarchii”), Marcina Biesa („Żale Matki
Boskiej pod słupem wysokiego napięcia”),
Antoniego Pawlaka („Ale bez rozgrzeszenia”), Piotra Kępińskiego („Nieoczy”), Olgerda Dziechciarza („Podest na piedestale”),
Bogdana Prejsa („wanna na balkonie”), Witolda Wirpszy („Drugi opór”), a także prozę
Marka Hłaski („Diabły w deszczu”) oraz felietony Zbigniewa Bieńkowskiego („Moje
oko na spacerze”).
Na swoją działalność wydawniczą IM pozyskał fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Kultury
Czech, a także ze szwedzkiej fundacji Kulturradett.
Instytut kontynuował współpracę z Krakowskim Biurem Festiwalowym i Fundacją Miasto Literatury przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Czesława Miłosza, który
jest największym świętem poezji w Polsce
i w Europie Środkowej. Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest Krzysztof Siwczyk,
pracownik Instytutu Mikołowskiego.

4. MIASTO KULTURY

W 2020 roku z uwagi na sytuację pandemiczną Miejska Biblioteka Publiczna przeorganizowała propozycje dla swoich użytkowników. Biorąc pod uwagę obostrzenia
i zalecenia przedstawione przez Bibliotekę
Narodową, plany i działania skupiono na wykorzystaniu możliwości zdalnego kontaktu
z czytelnikiem i poprzez komunikatory społecznościowe. W związku z pandemią wiele
zaplanowanych spotkań kulturalno - edukacyjnych nie odbyło się. Pandemia nie spowodowała trwałego zamknięcia Biblioteki
Głównej i placówek filialnych. Pomimo ograniczeń w 2020 roku w bibliotece odbyły się
373 stacjonarne spotkania kulturalne i edukacyjne, z których skorzystało 8343 osób.
Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mikołowie na dzień 31 grudnia 2020 roku
wynosił 109795 woluminów. W przeliczeniu
na 100 mieszkańców łączna liczba wynosiła 279 woluminów. Zbiory specjalne liczyły
6794 egzemplarzy, w tym: 24 dokumenty
kartograficzne, 3140 zbiorów audiowizualnych i 233 dokumenty elektroniczne. W 2020
roku zakupiono 3081 książek, 449 tytułów
książki mówionej. Największy procent zakupionych nowości stanowią książki z literatury pięknej: angielskojęzycznej i polskiej
oraz skandynawskiej. Z literatury popularnonaukowej największy procent stanowiły
książki z historii, książki biograficzne. Z literatury pięknej dla dzieci najwięcej zakupiono
książek przeznaczonych dla dzieci do 10 lat.
Na zakup książek przeznaczono 75.856,00
zł, a na zakup czasopism 10.268,00 zł (35
tytułów) i 9.568,00 zł na zakup zbiorów specjalnych (audiobooki, filmy).
Mikołowska MBP od dawna oferuje swoim użytkownikom możliwość dostępu do
zbiorów poprzez internet. Z usługi zdalnego
zamawiania dokumentów czytelnicy skorzystali 11239 razy (4808 razy więcej niż
w 2019 r.). Na wzrost zainteresowania tą
usługą miała wpływ oczywiście epidemia
koronawirusa oraz zachęcanie do skorzystania i popularyzacja przez bibliotekę tej
funkcji. Również do internetu przeniosły
się tradycyjne wydarzenia jak wystawy, czy
głośne czytanie bajek dla przedszkolaków
i uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych.
Zdalnie, w ograniczonym stopniu lub stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego,
odbywały się stałe wydarzenia, jak między
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innymi Kino w Bibliotece, Akademia Rozwoju Osobistego dla Dorosłych, Akademia
Rozwoju Osobistego dla Dzieci, Akcje czytelnicze (Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Kociolandia, Zima lubi
dzieci, Dzień Postaci Bajkowych), konkursy
dla dorosłych i dzieci oraz koncerty, teatrałki
i kursy.
W 2020 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina Mikołów
przeznaczyła dotację podmiotową w wysokości 1 602 000,00 zł. Biblioteka pozyskała
także 15 000,00 zł z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Program Biblioteki Narodowej Zakup
Nowości Wydawniczych do Bibliotek. Na
realizację zadań biblioteki szczebla powiatowego pozyskano środki z powiatu mikołowskiego w wysokości 50 000 zł.
Podobnie jak w przypadku innych jednostek
w 2020 roku także Miejska Placówka Muzealna musiała dostosować model swojej
działalności do aktualnej sytuacji. Co miesiąc MPM organizuje na Rynku Jarmark
Staroci. Odbywa się w pierwszą niedzielę
miesiąca i przyciąga setki handlarzy, pasjonatów i kolekcjonerów z całego kraju.
W 2020 roku jarmark świętował swoje 18
urodziny. Z powodu obostrzeń odbywał się
jedynie od stycznia do marca oraz od czerwca do października (w sumie 8 razy). MPM
kontynuowała organizację spotkań historycznych, a także lekcji muzealnych, warsztatów oraz wystaw malarskich połączonych
z recitalami muzycznymi.
Miejska Placówka Muzealna przystąpiła do
digitalizacji zdjęć z archiwum gazety Mikołowskiej oraz własnych zasobów. Odnotowano także zwiększoną aktywność miesz16

kańców przekazujących do zbiorów MPM
eksponaty i zdjęcia. Dzięki temu kolekcja
MPM nieustannie się powiększa wzbogacając się nie tylko o starocie, ale także cenne
pamiątki z historii miasta.
W czasie upamiętnienia 75. rocznicy Marszu Śmierci (28.01) Biuro Promocji Urzędu
Miasta wspierało organizacyjnie mikołowską młodzież w Biegu Pamięci ze Światłem
Pokoju. Koniec maja był okazją do upamiętnienia 30-lecia samorządności w Polsce.
Wspólne obchody 30. rocznicy pierwszych
wyborów samorządowych pokrzyżowała
pandemia. Rocznicę udało się jednak upamiętnić poprzez przygotowanie specjalnej
wkładki w majowym numerze Gazety Mikołowskiej. Na 30 stronach Biuro Promocji UM
Mikołów wspólnie z redakcją Gazety Mikołowskiej przedstawiło najważniejsze fakty
i wydarzenia z życia miasta, upamiętniając
jednocześnie miejskich radnych oraz włodarzy wszystkich kadencji. Z myślą o uroczystej Sesji Rady Miasta została przygotowana
specjalna prezentacja poświęcona rocznicy.
Współpraca z międzynarodowej sławy mikołowskim pianistą – Tymoteuszem Biesem
zaowocowała wydaniem płyty w hiszpańskiej wytwórni KNS Classical oraz promocją Gminy Mikołów w środowisku twórców
i odbiorców muzyki klasycznej zarówno
w Polsce jak i za granicami kraju. Po raz szósty zorganizowano cykl koncertów „Letnie
Granie”. Po rocznej przerwie związanej z renowacją, na mikołowski Rynek wróciła stajenka. Poprzedni rok upłynął pod znakiem
przygotowań do zbliżających się obchodów
800-lecia Mikołowa. Opracowywana na tę
okazję Monografia Mikołowa jest już w fazie
druku.
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5.
Aktywne miasto
Mikołów to miasto, które stwarza swoim
mieszkańcom bardzo dobre warunki do
uprawiania sportu, bez względu na wiek
oraz inne bariery i ograniczenia oraz zapewnia bazę sportową na wysokim poziomie.
Dzieje się tak między innymi poprzez ciągłe
inwestycje w nowe obiekty. W 2020 roku
mikołowski samorząd zrealizował budowę
zespołu boisk wraz z infrastrukturą przy ul.
Zamkowej (wartość zadania 1 197 823,20
zł), a także kilka inwestycji zrealizowanych
w ramach Budżetu Obywatelskiego: budowę
konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu
pn.: „MULTIRIG” (wartość zadania 52 826,04
zł), placu zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko” (wartość zadania 173 157,68 zł),
urządzenia rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 4 w ramach projektu pn.: „Mini Park
Linowy” (wartość zadania 198 000,00 zł),
Centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych
z miejscem odpoczynku dla rodziców przy
ul. Miodowej (wartość zadania 51 000,00
zł) oraz drugiego etapu placu zabaw przy

ul. Gliwickiej w Śmiłowicach (wartość zadania 22 400,00 zł).
Mikołowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspiera rozwój ponad 2 400 sportowców. Wraz z początkiem 2020 roku szczegółowy projekt podziału środków finansowych
zawierał kwotę 1 155 000 zł, jednak w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego, którego skutkiem było wstrzymanie treningów
oraz zawieszenie rozgrywek sportowych,
kwota ta została łącznie obniżona o 200 550
zł i w ostateczności wyniosła 954 450 zł.
Początek roku 2020 w związku z pandemią
covid-19 nie był dla sportu zbyt udany, co
skutkowało zamknięciem obiektów sportowych, jednak w tym czasie udało się wykonać wiele remontów w obiektach i wokół
nich. Wykonano między innymi modernizację ogrodzenia oraz montaż trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Orzeł
Mokre przy ul. Zamkowej 1A (wartość 29
544,60 zł), adaptację pomieszczenia przeznaczonego na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego na terenie ośrodka rekreacyj-
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nego Planty przy ul. Konstytucji 3 Maja 38
(wartość 45 000,00 zł), montaż trybun wolnostojących wraz z utwardzeniem terenu na
terenie boiska LKS Strażak przy ul. Gliwickiej
156 (wartość 24 842,28 zł) oraz systemu nawadniającego na terenie boiska KS Burza
Borowa Wieś przy ul. Piaskowej 57 (wartość
39 999,99 zł). Za 63 960,00 zł opracowano
kompleksową dokumentację projektową
rozbudowy i termomodernizacji budynku
LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1c.
Pomimo ograniczeń epidemiologicznych
MOSiR zdołał zorganizować szereg imprez
sportowych (z zachowaniem reżimu sanitarnego). Były to akcja „Poznaj pierwsze kroki
na lodzie”, „Pierwsze kroki z hokejem”, „Ferie dla Aktywnych”, „Turniej piłki nożnej dla
dzieci klas 4-6”, „Turniej 15-lecia IKS Jeźdźcy”, „Targi edukacyjne powiatu mikołowskiego”, „Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora
MOSiR”, „Międzywojewódzkie mistrzostwa
młodzików w akrobatyce sportowej”, „Mikołajkowe zawody karate”. Zorganizowano
także „Charytatywną Galę Open Cup Europe w kickboxingu”. Kryta pływalnia „Aqua
Plant” gościła uczestników współzawodnictwa „Pływaj na odległość”. Prowadzono
tam również zajęcia w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób
z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Planty udało się rozegrać półfinał „Mistrzostw
Śląska Młodziczek” w siatkówce plażowej,
a młodzi mikołowscy lekkoatleci na terenie
kompleksu sportowo - rekreacyjnego MOSiR uczestniczyli w eliminacjach miejskich
„Czwartków LA”.
Pod koniec 2020 roku odbyły się imprezy
„Mikołajek na lodzie” oraz „Jubileuszowy X
Turniej mini – hokeja na lodzie o Puchar Dyrektora MOSiR”. Oba wydarzenia odbyły się
na sztucznym lodowisku na terenie Ośrodka
Rekreacyjnego „Planty”.
Co roku 80 imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR gromadzi
prawie 15 000 osób, nie wliczając w to rodzin kibicujących podczas tych wydarzeń
sportowych. Różnorodność i ranga organizowanych imprez sprawiają, że Mikołów
jest istotnym miejscem na sportowej mapie
Polski.
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6. DOBRZE SKOMUNIKOWANE MIASTO

6.
Dobrze skomunikowane
miasto
Najważniejszą i największa inwestycją realizowaną przez mikołowski samorząd jest
budowa Centrum Przesiadkowego. Nazwa
zadania inwestycyjnego to System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy
Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul.
Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz
z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa
– Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia). To wielkie przedsięwzięcie realizowane
od 2019 roku potrwa do przyszłego roku.
W roku 2020 zrealizowana została zdecydowana większość prac zawiązanych z nową
płytą dworca autobusowego wraz z peronami oraz parkingi. Koniec poprzedniego roku
i rok 2021 to gruntowna przebudowa układu
drogowego. Główną ideą inwestycji jest, aby
w przyjazny i komfortowy sposób można
było poczekać na transport środkami komunikacji miejskiej. Wykonany został parking
"parkuj i jedź" na 205 miejsc postojowych,
w tym 5 miejsc dla niepełnosprawnych. Powstała także droga (z chodnikiem i ścieżką
rowerową) łącząca ulicę Kolejową z ulicą
Krawczyka. Do tego wykonane zostało nowe
oświetlenie uliczne. Inwestycja jest realizowana w taki sposób, aby w jak najmniejszym
stopniu wpłynąć na częstotliwość połączeń
autobusowych, dlatego też pasażerowie
mogą korzystać z 5 zadaszonych peronów
przystankowych. Docelowo będą one wyposażone między innymi w interaktywny 55-calowy dotykowy ekran LCD w rozdzielczości
Full HD z interfejsem umożliwiającym na
przykład planowanie podróży, Hotspot Wi-Fi,
gniazda USB z możliwością ładowania urzą-

dzeń mobilnych. Dodatkowo cały teren będzie objęty monitoringiem wizyjnym. Zimą
będzie możliwość komfortowego oczekiwania na autobus na podgrzewanych ławkach
i przysiadkach zamontowanych wewnątrz
wiat. Całość będzie zasilana elektrycznie
w sposób hybrydowy. Poza tradycyjnym
podłączeniem do sieci elektrycznej na dachu wiat zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Dzięki temu w okresie letnim
wiaty mogą być autonomiczne (i niemal bez
kosztowe) pod względem zasilania. Dworzec będzie wyposażony także w Systemem
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, który
dokładnie poinformuje podróżnych o godzinie przyjazdu oczekiwanego autobusu.
W bezpośrednim sąsiedztwie wiat przystankowych zostanie zlokalizowanych kilka interaktywnych paneli (kiosków) internetowych.
Będą to estetyczne panele dotykowe z dostępem do internetu, na których użytkownicy
centrum będą mieli możliwość sprawdzenia
najważniejszych informacji o mieście (dane
teleadresowe, interaktywna mapa miasta
itp.) oraz innych informacji. W kolejnych
etapach prac zostaną wybudowane miejsca
postojowe dla rowerów, taxi, kiss&ride oraz
ścieżki rowerowe, a także układ chodników
umożliwiający sprawną i bezpieczną komunikacje wewnątrz dworca. Park obok dworca
zostanie odrestaurowany, a sam teren wokół
na nowo zagospodarowany i zrewitalizowany. Pojawią się tam elementy nowoczesnej
małej architektury. Równie istotny jak sama
płyta dworca jest układ drogowy. Ronda
w znaczący sposób przyspieszą przepływ
pojazdów i przede wszystkim zwiększy się
bezpieczeństwo. Według założeń z nowego
Centrum Przesiadkowego będzie korzystać
120 tysięcy osób rocznie i będzie służyć nie
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tylko Mikołowianom, ale także mieszkańcom całego naszego powiatu. Cała inwestycja realizowana jest etapami i tak samo
rozliczana - na realizację części 1 wydatkowano kwotę 6 998 704,56 zł, natomiast na
realizację części 2 etap I - III zadania - 13
664 826,54 zł. Podpisano również umowę
na realizację części 2 etap IV zadania, czyli
budowę ronda u zbiegu ulic Rybnickiej, Prusa i Wyzwolenia na kwotę 5 129 972,57 zł.
Pod koniec stycznia, wraz z początkiem drugiego etapu budowy Centrum Przesiadkowego, pracownicy Biura Promocji rozpoczęli
akcję informacyjną kierowaną do mieszkańców i przedsiębiorców, ostrzegając ich mailowo oraz za pośrednictwem dedykowanej
strony mikolow.eu/centrum-przesiadkowe,
o utrudnieniach i zmianach organizacji ruchu wynikających z postępów prac. Wokół
terenu dworca autobusowego zamontowano billboardy wizualizujące Centrum Przesiadkowe.
Inwestycje drogowe w 2020 roku, to nie tylko Centrum Przesiadkowe. Zrealizowane zostały następujące inwestycje: przebudowa
ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga
(wartość zadania 1 589 544,68 zł, budowa
fragmentu chodnika przy ul. Górnośląskiej
wraz z przebudową ulicy bocznej do budynku nr 58 (wartość zadania 192 987,00 zł),
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budowa parkingu przy ul. Jesionowej wraz
z oświetleniem i odwodnieniem (wartość
zadania 319 800,00 zł), budowa połączenia
drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy
Świat (wartość zadania 2 767 500,00 zł).
W 2020 roku Urząd Miasta przeprowadził
przebudowę polegającą na budowie nakładki asfaltowej na następujących drogach: ul.
Działkowców, ul. Starokościelnej, ul. Strzechy, ul. Wrzosowej, ul. Prusa, ul. Poprzecznej, ul. Kwiatowej, ul. Pogodnej wewnętrznej,
ul. Zamkowej bocznej, ul. Paprotek i na fragmencie ulicy Strażackiej. Na gruntowny remont tych 11 dróg wydano 1 199 858,08 zł.
Na bieżąco również Zakład Usług Komunalnych prowadził doraźne naprawy dróg gruntowych. Na ten cel w 2020 roku wydatkowano 920 000 złotych.
W 2020 roku wśród zmodernizowanych ponad 7,1 km sieci wodociągowej przez Zakład
Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. (o łącznej sumie nakładów inwestycyjnych na poziomie
3,35 mln zł netto) warto wyróżnić dużą inwestycję, której efektem było nie tylko stworzenie kanalizacji deszczowej i wodociągu,
ale także nowej nawierzchni asfaltowej wraz
z konstrukcją drogi, chodnikiem i remontem
miejsc parkingowych na ulicy Słowackiego.
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7. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA MIKOŁOWA

7.
Przestrzeń publiczna
Mikołowa
Dbałość o przestrzeń publiczną to nie tylko
ważne zadanie samorządu, ale także priorytet miasta. Głęboko wierzymy, że w ładnym,
estetycznym mieście żyje się lepiej i dlategoUrząd podejmuje szereg działań, aby Mikołów był właśnie miastem z dobrą, przyjazną i zachęcającą przestrzenią publiczną.
Rok 2020 był pod tym względem dla miasta przełomowy – nie tylko dobiegły końca
kilkuletnie prace nad uchwałą reklamową,
która będzie porządkować nośniki reklamowe w mieście, ale także Mikołów doczekał
się zupełnie nowego Systemu Identyfikacji
Miejskiej.

W roku 2020 na podstawie ogłoszonego
konkursu został opracowany projekt Systemu Identyfikacji Miejskiej dla Mikołowa przez firmę Musk Kolektyw z Katowic.
W ubiegłym roku wykonano i zamontowano pierwsze tablice ulicowe na słupkach
w ilości: tablic 172 szt., słupków 115 szt.
W kolejnych latach systematycznie będą
wymieniane kolejne. System Identyfikacji
Miejskiej, w skrócie SIM, jest czymś w rodzaju przewodnika po miejskiej przestrzeni.
Spójne - kolorystycznie jak i układem - komunikaty wizualne, takie jak tablice z nazwami ulic, tablice adresowe, informacyjne
oraz regulaminy. Do tego miejskie mapy,
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oznakowania ścieżek rowerowych i tablice kierunkowe. Ich zadaniem jest pomoc
w sprawnym i bezpiecznym poruszaniu się
w miejskiej przestrzeni. Komunikaty wizualne skonstruowano w oparciu o przejrzystą
typografię. Dodatkowo za czytelność komunikatu odpowiadają piktogramy – wizualne
reprezentacje czynności lub obiektów oraz,
w przypadku tablic kierunkowych, podanie
odległości do miejsca docelowego. Projekt
mikołowskiego Systemu Identyfikacji Miejskiej czerpie inspirację z istniejącego logotypu miasta. Dbając o spójny wizerunek,
kolorystyka nowego SIM zachowana jest
w odcieniach logo, a każdemu z kolorów
przypisana jest inna funkcja.

Mikołów jako jedno z pierwszych śląskich
miast skutecznie podjął się trudnego zadania uporządkowania reklam w przestrzeni
miasta. Prace nad projektem uchwały krajobrazowej trwały od 2017 roku. Została
ona przyjęta 4 kwietnia 2021 rok, ale finalizacja długiego procesu przypadła na rok
2020. Podstawy do działania dały wstępne
konsultacje z mieszkańcami, które wskazały, że problem z reklamami jest zauważalny. Na nadmiar reklam i ich niekorzystny
wpływ na przestrzeń zwracało uwagę ponad
80% respondentów, aż 92% badanych osób
stwierdziło, że rozmiar, usytuowanie jak
i kolorystykę nośników reklamowych powinny regulować przepisy prawa miejscowego.
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Przy tworzeniu tej ważnej uchwały brane
były pod uwagę zarówno aspekty proceduralno-prawne, z którymi zmagały się nieliczne polskie miasta, (które zdecydowały
się na wprowadzenie podobnej uchwały),
ale także głosy każdej z zainteresowanych
stron - reklamodawców, odbiorców reklamy,
ale i agencji reklamowych - tak by zebrać racje i uwagi wszystkich grup i znaleźć złoty
środek. Uchwała reklamowa nie ma na celu
wprowadzenia zakazu reklamowania swoich firm, usług czy produktów. Istotą jest zapanowanie nad chaosem reklamowym, a nie
usunięcie z przestrzeni reklam jako takich.
W końcu szyld powinien być dodatkiem do
przestrzeni, a nie ją przysłaniać. Zapisane
w uchwale regulacje pomogą wprowadzić
większy porządek w mieście. Aby ułatwić
wszystkim zainteresowanym stronom poznanie idei uchwały i wynikających z niej
obowiązków stworzona została dedykowana strona https://krajobrazowa.mikolow.
eu/, która w przystępny sposób tłumaczy
prezentuje mikołowską uchwałę reklamową.

7. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA MIKOŁOWA

Dopełnieniem ładu w przestrzeni publicznej
w 2020 roku było rozpoczęcie procesu wymiany wiat przystankowych w mieście. Nowoczesne wiaty przystankowe zostały ustawione w pierwszych sześciu lokalizacjach
tj. przy ul. Krakowskiej , ul. św. Wojciecha,
ul. Katowickiej, ul. Rybnickiej i ul. Wyzwolenia. Są to dwu lub trzy panelowe wiaty. Dwie
z nich zostały wyposażone dodatkowo
w podświetlaną gablotę reklamową.
Mikołów stawia nie tylko na nowoczesność, ale z troską dba o swoje najważniejsze zabytki i miejsca od dekad ważne dla
mieszkańców. W 2020 roku wykonany został gruntowny remont fontanny na Rynku
w Mikołowie. Koszt prac zamknął się w 145
000,00 zł. Warto wspomnieć o niedużym,
ale dobrym przykładzie dbania o zabytkowe
miejsca w Mikołowie. Najlepszym tego przykładem jest wykonana w zeszłym roku pełna konserwacja techniczno-estetyczna zabytkowej płaskorzeźby Chrystus w Ogrójcu,
znajdującej się w kapliczce zlokalizowanej
przy ul. Rymera w Mikołowie. Miasto wspar25

ło to przedsięwzięcie dotacją w wysokości
5 000,00 zł.
Najskuteczniejszym narzędziem jakim dysponuje samorząd zapewniającym ład i wysoką jakość przestrzeni publicznej są plany
zagospodarowania przestrzennego. W 2020
r. Rada Miejska Mikołowa uchwaliła dwa
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz jedną zmianę planu miejscowego. Pierwszy nowy plan dotyczył obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3
Maja (uchwała Nr XXVII/253/2020 z dnia 23
czerwca 2020 r.), dla którego zostało ustalone przeznaczenie terenu umożliwiającego
realizację usług publicznych – muzeum, które ma zostać zrealizowane w zabytkowym
budynku tj. willi przy ul. Konstytucji 3 Maja
18. Natomiast drugi nowy plan dotyczył
obszarów położonych przy ul. Elsnera - obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - obszar nr
2, przy ul. Młyńskiej - obszar nr 3 w Mikołowie (uchwała Nr XXXV/321/2020 z dnia 15
grudnia 2020 r.), dla których zostały ustalone przeznaczenia terenów umożliwiających
realizację usług związanych z działalnością
rekreacyjną i sportową, służącą poprawie
kondycji fizycznej z udziałem koni. W opar-
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ciu o wnioski inwestorów na obszarze przy
ul. Elsnera zaplanowano realizację ośrodka terapeutycznego wspierającego rozwój
dzieci i młodzieży przez wykorzystanie hipoterapii, przy ul. Oświęcimskiej zaplanowano realizację klubu jeździeckiego, a przy ul.
Młyńskiej zaplanowano realizację ośrodka
jeździeckiego z halą ujeżdżeniową oraz hodowlą koni.
Uchwalono także zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta, określanego jako Gniotek
(uchwała Nr XXIX/274/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.), której celem była likwidacja
dwóch terenów przeznaczonych pod drogi
publiczne klasy dojazdowej.
W ramach "małych" planów w 2020 r. podjęto 2 uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Jedną dla obszaru położonego w rejonie ul. Dzieńdziela w Mikołowie
(uchwała Nr XX/214/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.). Drugą dla obszaru położonego
w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie (uchwała Nr XXX/285/2020 z dnia 22
września 2020 r.).
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8.
Miasto smart
W zmieniającej się rzeczywistości coraz
więcej rozwiązań w funkcjonowaniu samorządu i obsługiwaniu mieszkańców opiera
się na rozwiązaniach teleinformatycznych.
Z jednej strony to naturalny proces rozwoju technologii i jej coraz większego wpływu
na nasze codzienne życie, a z drugiej czas
pandemii, który wymusił konieczność ograniczania (a w pewnych momentach nawet
rezygnacji) z kontaktów osobistych pomiędzy urzędnikami, a mieszkańcami. Z tych
powodów Urząd Miasta Mikołów nieustanie
ulepsza i szuka nowych rozwiązań informatycznych, aby mieszkańcy mogli coraz więcej urzędowych spraw załatwiać z poziomu
swojego domowego komputera.
System informacji o terenie GIS jest nie tylko
jest jednym z podstawowych narzędzi pracy
urzędników, ale także zdobywa coraz większe zastosowanie dla mieszkańców. Wspomagając zarządzanie miastem, jest dobrą
platformą udostępniania danych na potrzeby mieszkańców. W 2020 roku był wzbogacany o nowe zasoby m. in.: ortofotomapę
- bezpłatnie pozyskaną z zasobów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, mapę granic aglomeracji Mikołowa przyjęta uchwałą
z 15 grudnia 2020 r. oraz możliwość pozyskania danych inwentaryzacji pasa drogowego.
W związku z zakończeniem trwałości projektu w 2020 roku, w ramach którego powstał
system GIS, koniecznością jest wymiana
sprzętu teleinformatycznego oraz całkowita
modernizacja oprogramowania. Po analizie
kosztów podjęto decyzję o budowie nowego
systemu informacji przestrzennej, przygotowując poszczególne aplikacje tematyczne
własnymi siłami pracowników urzędu. Opracowano wstępnie plan wdrożenia systemu
natomiast sama realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana na II kwartał 2021 – II
kwartał 2022.

Wykorzystując zakupione przez Urząd Miasta narzędzia informatyczne opracowano
kilka autorskich aplikacji wizualizujących
dane w przestrzenne na mapie. Są to aplikacja do kontroli systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wizualizacja danych na podstawie przeprowadzonej
analizy porównującej dane z różnych zbiorów), aplikacja wskazuje potencjalne nieprawidłowości, aplikacja terenowa do ewidencjonowania oznakowania nazw ulic
w ramach Systemu Identyfikacji Miejskiej
z wykorzystaniem lokalizacji GPS, oraz
aplikacja desktopowa do pracy stacjonarnej oraz aplikacja „Monitoring zagrożenia
koronawirusem w powiecie mikołowskim”
w rozbiciu na poszczególne gminy (aktualizowano dane statystyczne na podstawie informacji Sanepidu).
Na potrzeby publikacji informacji w zakresie
gospodarki odpadami w Gminie Mikołów
w kwietniu 2020 roku została opublikowana
nowa odsłona portalu „Odpady komunalne”
przygotowanego bez udziału firm zewnętrznych. Zapewnia on atrakcyjniejszy wygląd,
łatwość wyszukiwania informacji oraz bardziej przyjazny mechanizm publikacji danych. Poprzedni portal nie był już wspierany
przez autora strony.
Administracja samorządowa wytwarza każdego dnia ogromną ilość danych dotyczących najistotniejszych sfer życia mieszkańców. W III kwartale 2020 roku rozpoczęto
realizację projektu „GZM – Data Store”, mającego na celu zbudowanie platformy otwartych danych. Zadanie prowadzone jest przez
Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię
w partnerstwie z 28 gminami. Urząd Miasta Mikołów brał udział w kilku warsztatach
i jako jeden z pierwszych dokonał inwentaryzacji prowadzonych ponad 170 zbiorów.
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Po wybraniu docelowych zbiorów do publikacji na portalu oraz opracowaniu mechanizmów aktualizacji danych planowane jest
udostępnienie danych w 2021 roku. Wszystkie zbiory w repozytorium dostępne będą
w otwartych formatach umożliwiających ich
automatyczne przetwarzanie, a także na licencjach, które pozwalają na ich bezpłatne,
swobodne wykorzystywanie.
W 2020 roku odnotowaliśmy duży wzrost
wykorzystania usług elektronicznych udostępnianych przez Urząd Miasta. Możliwość
załatwienia sprawy bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie jest dużym udogodnieniem. Łącznie złożono ponad 5300 pism
w wersji elektronicznej. Najczęściej używane usługi dotyczyły złożenia deklaracji za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wniosku o wydanie dowodu osobistego
oraz wniosku o wydanie odpisu aktu stanu
cywilnego. W minionym roku opublikowano
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nowe usługi dotyczące: złożenia wniosku
o sporządzenie/zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, złożenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz automatycznego wydawania odpisów z aktów
stanu cywilnego wraz z możliwością płatności on-line.
Podczas trwania pandemii koronawirusa
w celu zapewnienia bezpieczeństwa urzędników i mieszkańców Urząd Miasta przez
dużą część 2020 roku pracował w trybie
zdalnym ograniczając tym samym bezpośredni dostęp mieszkańców do budynków
urzędu. Duża część spraw jak i pracy samych
urzędników odbywała się w trybie zdalnym.
Na potrzeby tego rozwiązania urząd zakupił
55 laptopów za kwotę 94 140 zł. Aby zminimalizować koszty zdecydowano się na zakup używanych komputerów.
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9. ZIELONE MIASTO

9.
Zielone miasto
Rola zieleni w środowisku miejskim jest
ogromna. Z uwagi na dbałość o estetykę terenów miejskich i zwiększenie dostępności
różnego rodzaju miejsc sprzyjających rekreacji w 2020 r. (poza bieżącą pielęgnacją
zieleni, w tym sezonowymi nasadzeniami
roślin jednorocznych w donicach i kwietnikach) Zakład Usług Komunalnych zrealizował szereg inwestycji w zieleń. Założony
został zieleniec miejski przy ul. Krawczyka
16 – wykonano ścieżkę z nawierzchni przepuszczalnej, zamontowano elementy małej
architektury (ławki i kosz) oraz wykonano
nasadzenia z drzew, krzewów liściastych
i iglastych, bylin oraz traw. Wykonane zostały nasadzenia w obrębie parkingów przy nowopowstającym Centrum Przesiadkowym
oraz wzdłuż ścieżki rowerowej w tej okolicy.
W przestrzeni publicznej naszego miasta
pojawiły się nowe rabaty oraz nasadzenia
drzew np. na ul. Kolejowej, ul. Górniczej, ul.
św. Wojciecha, ul. Gliwickiej, ul. Bluszcza.
Mikołów podąża za najnowszymi trendami,
także w zakresie zieleni miejskiej i dlate-

go w 2020 roku założona został pierwsza
w naszym mieście łąka kwietna w okolicy
powstającego Centrum Przesiadkowego.
Ponadto ZUK obsadził teren zielonej klasy
przy SP 1, dokonał nasadzeń drzew w ramach akcji „Zasadź drzewo” z wykorzystaniem aplikacji, w której mieszkańcy mogą
zgłaszać propozycje lokalizacji do obsadzenia drzewami. Łącznie posadzono w 2020
roku 2418 drzew i krzewów.
Dbamy także o zieloną infrastrukturę służącą od wielu lat mieszkańcom Mikołowa.
W 2020 roku rozpoczęła się rekultywacja stawu Duże Planty. W roku 2020 na realizację
tego ważnego zadania wydatkowano kwotę
25 000,00 zł. Realizacja trwa. Z kolei na Małych Plantach wybudowana została tężnia
solankowa w ramach projektu zgłoszonego w Budżecie Obywatelskim "Ciechocinek
w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa". Koszt zaprojektowania
i wybudowania tężni solankowej wyniósł
625 983,79 zł.
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Zasoby wodne Polski w porównaniu z innymi krajami europejskimi są niewielkie
i w dużym stopniu zależą od opadów. Łagodzenie skutków suszy i bezpieczeństwo
powodziowe osiągniemy przez inwestycje
w retencję wód. W celu realizacji działań
naprawczych, Gmina podjęła szereg inicjatyw zarówno dotyczących swoich zasobów
jak i adresowanych do mieszkańców. Jednym z takich działań było podjęcie uchwały,
na mocy której właściciele nieruchomości
mogą ubiegać się o dotację na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń
służących do zatrzymania 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 2020 roku miasto wypłaciło dotacje
84 wnioskodawcom na łączną kwotę 52
928,46 zł. Zbiorniki na małą retencję zostały
również zamontowane w budynkach jednostek gminnych, skąd woda wykorzystywana
jest do utrzymania zieleni w mieście. Innymi
działaniami podjętymi przez miasto była obsada terenów wspomnianymi łąkami kwietnymi oraz ograniczenie koszenia trawników
do koniecznego minimum zgodnie z wprowadzonymi nowymi standardami koszenia.
Gmina Mikołów od lat prowadzi szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza i likwidację niskiej emisji. Mikołów
stworzył dla mieszkańców system zachęt
finansowych pomocny w ograniczeniu emisji z sektora bytowo-komunalnego. W roku
2020 mieszkańcy Mikołowa przy udziale
środków z budżetu miasta wymieniono łącznie 186 źródeł ciepła na ekologiczne. Zainstalowanych zostało 117 pieców gazowych,
64 piece węglowe 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, 4 piece opalane biomasą 5 klasy wg kryteriów
zawartych w normie PN-EN 303-5:2012
oraz 1 ogrzewanie elektryczne. Suma dotacji wyniosła 548 663,10 zł. 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 385764,08 zł, w tym 2 200764,08
zł to dotacje.
W grudniu 2020 roku Gmina zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy
którego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze”
i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi
to dostęp potencjalnym wnioskodawcom
do skorzystania z Programu oraz usprawni
proces jego wdrażania. Mieszkańcy mogą
uzyskać uzyskać informacje o Programie,
otrzymać wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz pomoc
przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania. „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 pieców i kotłów na
paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.
Na terenie Mikołowa zainstalowanych jest
10 czujników jakości powietrza na budynkach szkół podstawowych, 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. Mikołów wraz
z Katowicami i Siemianowicami Śląskimi od
2020 roku jest członkiem Międzynarodowego projektu AWAIR, który informuje mieszkańców o jakości powietrza.
W 2020 roku kontynuowana była akcja edukacyjna „Stop Plastik”, którą w 2019 roku
zainicjował Mateusz Handel I Zastępca Burmistrza. Akcja ta jest częścią większej kampanii realizowanej konsekwentnie przez mikołowski samorząd pod nazwą „Dbamy o to,
co mamy”. Pod jej szyldem prowadzone są
eventy i działania edukacyjne z zakresu poszanowania środowiska poczynając od najbliższego otoczenia (ulicy, osiedla, parku),
a na całości planety skończywszy. W kampanię zaangażowani są nie tylko pracownicy
urzędu i jednostek, ale także radni, stowarzyszenia, uczniowie, Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów i aktywni mikołowianie.
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Dbałość o zielone miasto to nie tylko nasadzenia, inwestycje w zieloną infrastrukturę
oraz akcje edukacyjne. To także inwestycje
w termomodernizację miejskiego zasobu
mieszkaniowego. Tego typu projekty nie
tylko zwiększają estetykę na miejskich osiedlach i ulicach, ale także w dużym stopniu
przyczyniają się do poprawy jakość powietrza w mieście. W 2020 roku mikołowski
samorząd zrealizował wiele tego typu inwestycji.
Wydział Inwestycji wykonał termomodernizację budynków mieszkalnych przy os.
A. Mickiewicza 22 a-f (2 930 000,00 zł –
dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego –
95 % kosztów kwalifikowalnych), przy os.
A. Mickiewicza 3 (428 580,00 zł), przy os.
A. Mickiewicza 13 (454 680,00 zł), przy ul.
Konstytucji 3 Maja 6 (w roku 2020 na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 362
250,00 zł. Jego realizacja trwa.), przy ul.
Górniczej 5 (w roku 2020 na realizację tego
zadania wydatkowano kwotę 130 070,84
zł. Jego realizacja również trwa.) Zarówno
inwestycja przy ul. Górniczej 5 i Konstytucji 3 Maja otrzymała wsparcie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.
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Zakład Gospodarki Lokalowej w 2020 roku
zrealizował termomodernizację budynków
mieszkalnych przy ul. Stara Droga 2a oraz
Stara Droga 2b (923 025,24 zł), przy ul.
Żwirki i Wigury 31 ab (506 520,00 zł), przy
ul. Rymera 1a (512 826,00 zł). Wszystkie
te inwestycje otrzymały dofinansowanie
z Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii
w wys. 85 % kosztów kwalifikowalnych. Ponadto zrealizowano termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os.
Grunwaldzkim 9 (dofinansowanie w formie
premii termomodernizacyjnej WFOŚ - 16%
kosztów kwalifikowalnych).
W sierpniu 2020 roku złożyliśmy we współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym
wniosek pn. „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej
infrastruktury w mieście” w ramach łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków.
Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury miast (Funduszy EOG
2014-2021). Wciąż czekamy na decyzję w tej
sprawie i jak tylko Mikołów uzyska wsparcie
w ramach tego funduszu przedstawione zostaną szczegóły tego projektu.
W ramach drugiego etapu zadania poprawy efektywności energetycznej oświetlenia
(1 205 646,00 zł) trwa wymiana istniejących
opraw energochłonnych oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED.
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10. MIKOŁÓW IDZIE Z POMOCĄ

10.
Mikołów idzie z pomocą
Jednym z najważniejszych zadań każdego
samorządu jest pomoc społeczna. W Mikołowie ten szeroki 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. W 2020 roku
MOPS realizował Program gminy Mikołów
„Liczna Rodzina” - przyznający uprawnienia
i ulgi rodzinom wielodzietnym, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
którym objętych jest 400 osób w naszym
mieście, Program asystent rodziny, a także
dofinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego - Kooperacje 3D. Ten ostatni
program ma na celu zwiększenie kooperacji oraz poprawę współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej
a podmiotami innych polityk sektorowych,
m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. Model kooperacji uwzględnia całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu,
mające na celu włączenie społeczne osób
i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Część
z tych programów od czerwca 2020 roku
była realizowana w ograniczonym stopniu
ze względu na obostrzenia sanitarne wynikające z pandemii koronawirusa.

W ramach projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych” Centrum Integracji
Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją ULICA i Fundacją
Zakątek Pokoleń utworzyli miejsce spotkań
społeczności lokalnych na osiedlu Mickiewicza, świetlicę dla dzieci i młodzieży na
Rynku oraz organizują szereg działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. W 2020 roku zorganizowano wsparcie
dla samotnych matek z dziećmi w formie
warsztatów i spotkań w zrewitalizowanej
kamienicy na Rynku w Mikołowie. Ponadto jednostki organizacyjne Gminy Mikołów
aktywizują społecznie i zawodowo osoby
bezrobotne z Mikołowa. W kolejnym okresie
zaplanowano kolejną edycję Dnia Aktywności Społecznej dla mikołowskich organizacji
pozarządowych i nieformalnych grup obywateli. Wszystkie zaplanowane działania
mają na celu wzmocnienie podmiotowości
obywateli, stworzenie warunków rozwoju
instytucji społeczeństwa obywatelskiego
oraz powstanie więzi społecznych na terenie miasta. Wartość projektu to 651 812,50
zł, a kwota dofinansowania: 619 221,87 zł
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).
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
dla Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne
usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Miejskie Ośrodek Pomocy
Społecznej realizuje projekt „(Nie)-samo33

-dzielni”. Ma on na celu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla osób
zagrożonych 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, jest
on realizowany poprzez zajęcia aktywizujące. Z uwagi, że projekt ten kierowany był do
osób starszych i z niepełnosprawnościami
bardzo duża część osób, z którymi nawiązano kontakt wyrażało obawy, iż poprzez
kontakt ze specjalistami w ramach prowadzonego wsparcia może dojść do zakażenia
covid-19. Ostatecznie w projekcie wzięło
udział wzięło 8 osób, które po warsztatach
dostosowały i zaadaptowały pomieszczenia przeznaczone na wypożyczalnię sprzętu
rehabilitacyjnego w formie pracy socjalnej.
Mikołowski MOPS realizuje szereg zadań
z zakresu pomocy rodzinie między innymi
poprzez Gminny program wspierania rodziny na lata 2020 – 2022, w ramach którego
działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Założeniem Programu jest wsparcie rodziny
naturalnej, eliminowanie zagrożeń i tworzenie spójnego systemu wsparcia. Głównym
celem programu jest rozwój zintegrowanego i kompleksowego systemu wspierania
rodziny.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Mikołów na lata 2019
– 2024, której naczelnym zadaniem jest wyrównanie szans społecznych mieszkańców
gminy dzięki efektywnej współpracy wszystkich partnerów działających w obszarze polityki społecznej, również nie mogła być realizowana w pełni, ponieważ część działań
nie doszła do skutku, a część była realizowana w ograniczonym zakresie bądź zdalnie. Zadania prowadzone w ramach Strategii to m.in. wspieranie osób niezaradnych
i ubogich, integracja społeczności lokalnych, wsparcie rodzin dotkniętych przemocą i uzależnieniem, wsparcie osób starszych
i niepełnosprawnych, aktywizacja seniorów,
profilaktyka zdrowia psychicznego.
MOPS realizuje także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko34

holowych na rok 2020, Gminny Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar na lata 2017 – 2020 oraz
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Wprowadza również
w życie zadania wynikające z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w postaci prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego 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.
Placówka tworzy alternatywne środowisko
rozwojowe dla dzieci i ich rodzin, wyposaża
je w umiejętności społeczne niezbędne do
funkcjonowania w społeczeństwie.
Duża część działalności społecznej mikołowskiego samorządu jest adresowana do
osób starszych. Specjalnie dla tej grupy
społecznej działa Główny Specjalista ds.
Polityki Senioralnej oraz Dzienny Dom Pomocy. Część z wielu działań MOPS-u również jest ukierunkowana na osoby starsze
(Program „Opieka 75+” na rok 2020 - koszt
realizacji Programu to 8 772,36 zł oraz Program „Wspieraj Seniora” 2020 - koszt całkowity Programu to 7 934,40 zł).
Dzienny Dom Pomocy jest placówką, której
całość swojej oferty adresuje do osób, które z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub
losowych wymagają różnego typu wsparcia lub kontaktu z innymi ludźmi. Również
dla DDP rok 2020 był rokiem szczególnym
w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii covid-19, co miało zasadnicze znaczenie
dla pracy jednostki, kontaktu z podopiecznymi, prowadzenia zajęć terapeutycznych, itd.
Pomimo trudności DDP w ubiegłym roku
obejmował opieką cztery grupy podopiecznych: osoby przebywające na terenie Domu
i korzystające z zajęć terapeutycznych (ok.
25 osób), osoby korzystające z posiłków
wydawanych przez kuchnię bez uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych (ok.
30 osób), osoby korzystające z posiłków
wydawanych przez kuchnię które dostarczają opiekunki (ok. 60 osób) oraz innych
mieszkańców miasta (ok. 45 osób). Część
podopiecznych, która wyraziła taką wolę,
była także zaopatrywana w suchy prowiant
w dni wolne od pracy. Liczby podopiecznych
w poszczególnych grupach zmieniały się
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w ciągu roku. Pensjonariuszom posiadającym trudne warunki mieszkaniowe i lokalowe, przyznano prawo do usług higienicznych
tj. prania odzieży oraz do korzystania z urządzeń utrzymania higieny osobistej. Działalność Domu w roku ubiegłym można podzielić na dwa okresy: w trybie pracy normalnej
w której prowadzone były planowe zajęcia
i podopieczni korzystali z usług DDP w pełni
oraz trybie „zaostrzonego rygoru” z możliwością wydawania posiłków na zewnątrz
i ograniczonym kontaktem z pracownikami,
miało to miejsce w okresie od 11 marca do
10 lipca 2020 r. oraz od 20 października do
końca roku.
W ubiegłym roku w DDP miał miejsce m.in.:
poczęstunek sylwestrowo - noworoczny
dla podopiecznych, wspólne kolędowanie
z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych z siedzibą w Łaziskach Górnych.
Miał miejsce występ dzieci z Przedszkola nr
3 im. „Kota w Butach” z okazji Dnia Dziadków (podopieczni wykonali dla dzieci prezenty w postaci maskotek). Odbyła się również pogadanka z pracownikiem Centrum
Inicjatyw Społecznych, dotycząca życia
pszczół, prezentacja ula oraz narządzi bartniczych. Udało się otworzyć salkę do ćwiczeń rehabilitacyjnych, część wyposażenia
pozyskana została od sponsorów, a część
zakupiona została we własnym zakresie.
Pozwoliło to na znaczne urozmaicenie form
oddziaływania terapeutycznego dla naszych podopiecznych. Uroczyste otwarcie
salki, połączone z turniejem tenisa stołowego miało miejsce we wrześniu.
Ze względu na wiek podopiecznych DDP
oraz towarzyszące mu dolegliwości, cyklicznie raz w tygodniu prowadzono zajęcia
z cyklu ,,dbamy o zdrowie”, cotygodniowe
pomiary ciśnienia dla chętnych pensjonariuszy, po których odbywały się pogadanki
o tematyce prozrowotnej, takie jak: : „Znajdź
to w sobie”, „Nazwij części ciała”, „Mapa
człowieka”, „Rekordy dotyczące ciała człowieka”, „Higiena rąk”, „Bogactwa zawarte
w warzywach”, „Flora i fauna świata”, „Sen
- jego znaczenie i charakterystyka”, „Suplementy diety - czym są i jak je stosować”
i inne.
Mając na celu poprawę stanu zdrowia fizycznego podopiecznych, regularnie raz
a pod koniec roku dwa razy w tygodniu od-
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bywały się zajęcia gimnastyki usprawniającej, w której uczestniczyło ok. 4-7 osób.
Celem zajęć było regularne zaangażowanie
w aktywność ruchową i poprawa wydolności ogólnej. Zajęcia rehabilitacyjne i terapii
manualnej przeplatane były zajęciami na
logiczne myślenie: zabawami słowem, konkursami tematycznymi, zadaniami w kartach pracy, zgadywankami i innymi.
Z przerwami spowodowanymi pandemią
trwała współpraca DDP z Zespołem Kuratorów Sądowych w Mikołowie, dzięki której
prace społecznie użyteczne wykonywało 8
osób na terenie placówki (sprzątanie, prace
w ogrodzie, pomoc w drobnych remontach).
Łączna ilość przepracowanych dni przez
osoby skazane wyniosła 136.
Główny Specjalista ds. Polityki Senioralnej
ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem
MANKO przy realizacji Ogólnopolskiej „Karcie Seniora” i regularnie kolportowanego na
terenie miasta „Głosu Seniora”. Oferta jest
bardzo bogata – od zajęć z zakresu profilaktyki ruchowej (FitSenior) przez zajęcia
kreatywne i edukacyjne (Akademia Kreatywnego Seniora, „Ciekawy Świat Seniora.
Pasje i hobby”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, „Otwarty Senior”), zdrowotne („Otwarty
Senior” Zajęcia aktywizujące dla seniorów
w sołectwach , „Koszyk Zdrowia dla Seniora”, Klub Seniora „SPA Senior”) aż po kwestie związane z bezpieczeństwem (Profilaktyka bezpieczeństwa osób starszych).
Warto odnotować, że w lutym 2020 roku
Klub Seniora „Miksen” działający przy Miejskim Domu Kultury w Mikołowie obchodził
jubileusz 40-lecia istnienia. W ramach obchodów jubileuszu zorganizowano uroczyste spotkanie członków klubu oraz koncert
zespołu „Muzykanty”.
Ze względu na pandemię covid-19 w 2020
roku 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 oraz
Kawiarenki Obywatelskie „Porozmawiajmy
przy kawie o nas – seniorach”. Z całą ofertą jaką Mikołów kieruje do seniorów można
zapoznać się facebookowym profilu „Mikołowscy Seniorzy”.
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Mikołów ma ambicje, aby być miastem dostępnym dla wszystkich grup społecznych.
Z myślą o tym w ramach struktury Urzędu
Miasta działa Główny Specjalista ds. Osób
z Niepełnosprawnościami. Z jego inicjatywy w 2020 roku uruchomiony został punkt
konsultacyjny dla osób o szczególnych potrzebach, w ramach którego odbywają się
spotkania ze specjalistami oraz początek
działalność miejskiej „użyczalni” podstawowego sprzętu ortopedycznego. To wyjątkowe miejsce, gdzie mieszkańcy Gminy mogą
nieodpłatnie wypożyczyć wózek inwalidzki,
kule rehabilitacyjne, czy chodzik do nauki
poruszania.
Podczas spotkań Miejskiej Społecznej Rady
ds. Osób z Niepełnosprawnościami omawiane są najważniejsze zagadnienia odnośnie różnych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. W 2020 roku udało się poprawić
infrastrukturę (chodzi tu zarówno o standardy przy realizacji inwestycji drogowych jak
i o to, aby inwestycje budowlane już na etapie planowania miały przewidziane lokale
dla osób z niepełnosprawnością ruchową),
zorganizować liczne imprezy na rzecz osób
z niepełnosprawnościami (turniej Rugby na
Wózkach) oraz omówić i przygotować kolejne działania ukierunkowane na polepszenie
standardów dla osób o szczególnych potrzebach.
W najpotrzebniejszych sprawach jako Urząd
chcemy jak najbardziej być pomocni mieszkańcom w szczególnych potrzebach. Między innymi dlatego też nawiązaliśmy współpracę z tłumaczem przysięgłym języka
migowego. Staramy się w miarę możliwości
by sesje Rady Miejskiej były tłumaczone na
język migowy.
Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
to jednostka organizacyjna Urzędu Miasta
powołana w celu pomocy osobom, które
pozostają od dłuższego czasu bez zatrudnienia, a chciałyby znaleźć pracę i są zdolne
do jej podjęcia. Pracownicy CIS - pedagodzy, psycholodzy oraz instruktorzy zawodu
– są dostępni dla podopiecznych. 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 wymierne efekty dając jednocze-
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śnie wiele radości. W roku 2020 rozbudowaliśmy również mini pasiekę która obecnie
składa się z trzech uli. Uczestnictwo w Centrum to również nauka zawodu – pod okiem
instruktorów podopieczni uczą się obsługi
maszyn oraz wykonywania prac renowacyjno-budowlanych. W roku 2020 przeprowadzili, szereg prac renowacyjnych w siedzibie
CIS przy ul. Krawczyka.
Pomimo ogromnych trudności związanych
z pandemią rok 2020 był dla Centrum bardzo aktywny. W styczniu CIS brał udział
w zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy decyzją Wojewody
zajęcia zostały zawieszone, pracownicy
Centrum odkażali ławki oraz wiaty autobusowe w centrum Mikołowa oraz uszyli ponad 150 maseczek, które zostały rozdane
mieszkańcom. W tym czasie instruktorzy
wyremontowali cześć korytarzy oraz 5 pomieszczeń biurowych, kuchnię i salę szkoleniową, a pracownicy dbali o czystość na
Małych i Dużych Plantach.
Po wznowieniu zajęć pomalowano m.in.
główną salę w Białym Domku oraz jedno
z pomieszczeń w przedszkolu nr 1. W międzyczasie CIS postawił tablicę informacyjną dla muzyków z Centrum Muzycznego
Krawczyka XXI. W następnej kolejności,
podopieczni prowadzili prace remontowe
w Szkole Podstawowej nr 4 na Kamionce oraz wykonali rabatę przed SP nr 10
w ramach współpracy z Zakładem Usług
Komunalnych. Ponadto, uczestnicy Centrum pomagali mikołowskim instytucjom
w przeprowadzce do nowej siedziby przy
ulicy Jana Pawła II 4. Uczestnicy CIS jak co
roku uporządkowali i ustawili wiązanki oraz
znicze na grobach i mogiłach wojennych
znajdujących się na terenie Mikołowa.
Rok 2020 dla Centrum Integracji Społecznej
to również wiele akcji społecznych: wizyta
w Miejskiej Placówce Muzealnej, spotkania
uczestników z policją oraz strażą miejską –
których celem było poznanie dzielnicowych
i zmniejszenie dystansu oraz ewentualnych
uprzedzeń pomiędzy funkcjonariuszami,
a naszymi podopiecznymi. Niezwykle ciekawy i praktyczny okazał się również zorganizowany przez CIS kurs pierwszej pomocy.
W 2020 roku pracownik socjalny Centrum
otrzymał tytuł Cichego Anioła.
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Gabinet psychologiczny funkcjonujący
w Centrum jest otwarty bezpłatnie dla
wszystkich mieszkańców Mikołowa (nie
tylko podopiecznych), a w roku 2020 przeprowadzono 70 sesji psychologicznych dla
osób spoza jednostki.
Polityka społeczna realizowana jest także
w obszarze pomocy materialnej polegającej na wypłacie dodatków mieszkaniowych
oraz dodatków energetycznych, a także
poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Mikołów. W 2020
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r. wypłacono 819.376,50 zł (w zakresie dodatków mieszkaniowych - 619 wniosków)
oraz 9.643,57 zł (w zakresie dodatków energetycznych - 122 wnioski). Dokonano 31
przydziałów lokali mieszkalnych osobom
zakwalifikowanym do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Mikołów. Liczba osób i rodzin oczekujących na
ofertę zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wynosiła 125 (stan na 31 grudnia
2020 roku).
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11. OŚWIATA W MIKOŁOWIE

11.
Oświata w Mikołowie
Mikołów systematycznie polepsza warunki
edukacji, o czym świadczą nakłady inwestycje na budynki oświatowe. W 2020 roku zrealizowana została modernizacja pomieszczeń w budynku K. Miarki 7 (Przedszkole nr
9). Wartość realizacji tego zadania wyniosła
116 850,00 zł. Trwa rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie
– Paniowach. Inwestycja polega na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie szkoły
oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby
oddziału przedszkolnego przy ul. Wolności
27. W roku 2020 na realizację tego zadania
wydatkowano kwotę 1 291 96,00 zł. Przebudowana została Szkoła Podstawowa nr
3 wraz z przebudową instalacji elektrycznej
w pomieszczeniach parteru starej części
szkoły. W roku 2020 na realizację tej inwestycji wydatkowano kwotę 240 335,83 zł.
Trwa realizacja tego zadania. Również trwa
budowa „od zera” Przedszkola nr 11 przy ul.
Kownackiej. Wiązało się to z wyburzeniem
istniejącego budynku, a następnie przystąpiono do zaprojektowania i budowy nowego
budynku przedszkola w technologii tradycyjnej. W roku 2020 na realizację budowy P11
wydatkowano kwotę 2 028 300,00 zł. Trwa
realizacja zadania i ma zakończyć się w drugiej połowie 2021 roku.
W 2020 roku zmiany zaszły także w funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie. Jednostka, która tradycyjnie
obsługuje mikołowskie szkoły i przedszkola od zeszłego roku obsługuje dwie dodatkowe jednostki – Centrum Integracji Społecznej (obsługa finansowo – księgowa,
prawna, ochrony danych, informatyczna)
oraz Żłobek Miejski (obsługa finansowo –
księgowa, prawna, ochrony danych, informatyczna, BHP). Ponadto CUW wprowadził
wspólną obsługę informatyczną dla jednostek obsługiwanych. Pierwszym zadaniem

nowozatrudnionego informatyka było przeprowadzenie kompleksowego audytu informatycznego w placówkach obsługiwanych
(24 placówki i CUW).
25 sierpnia 2020 roku Rada Miejska podjęła
uchwałę nr XXIX/268/2020 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy
Mikołów. Wedle jej zapisów podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy otrzymują dotację celową z budżetu Gminy Mikołów
w wysokości 200 zł na dziecko objęte opieką
w żłobku na miesiąc kalendarzowy oraz 120
zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym na miesiąc kalendarzowy. W 2020
roku średnia liczba dzieci, która skorzystała z dotacji wynosi 24. Wypłacono łącznie
45 840,00 zł.
Burmistrz Mikołowa jak co roku przyznał
stypendia dla utalentowanych uczniów
z naszego miasta. Nagrody Burmistrza
za rok szkolny 2019/2020 za osiągnięcia
w nauce przyznano i wypłacono dla 196
uzdolnionych dzieci i młodzieży o łącznej wartości 144 700,00 zł oraz Burmistrz
przyznał 3 stypendia dla studentów – po 3
000,00 zł. Ponadto Burmistrz przyznał 63
nagrody za osiągnięcia sportowe, na łączną
kwotę blisko 70 000 zł.
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 429/20/2020 z dnia 20 stycznia
2020 r. przyznano środki na doskonalenie
zawodowe nauczycieli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Mikołów w wysokości 271 057,18 zł.
Mikołowskie placówki oświatowe biorą
udział w różnych projektach, programach
i konkursach organizowanych przez ministerstwa i rządowe fundusze. W 2020 roku
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uczestniczyły w programie rządowym dofinansowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Maluch +.
Gmina Mikołów od kilku lat pozyskuje środki
finansowe w ramach tego programu. Środki pozyskane z niego przekazywane są na
działania realizowane w Żłobku Miejskim.
W ramach przyznanych środków finansowych w wysokości 48 600,00 zł, Gmina Mikołów dofinansowała zakupione zabawki
i artykuły plastyczne, które uatrakcyjniają pobyt dzieci w żłobku. W ramach projektów dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej stworzona została Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 4 – „WODA

ŹRÓDŁEM ŻYCIA” (uczniowie wygrali zarówno projekt i realizację) oraz „Szkolne laboratorium bioróżnorodności Eko?Logicznie!”
w Szkole Podstawowej nr 12. Oba projekty
mają na celu podnoszenie świadomości
ekologicznej na terenie Gminy Mikołów. Mikołowskie przedszkola otrzymały również
pomoc rzeczową w ramach realizacji drugiego etapu kampanii edukacyjno-informacyjnej
pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - przedszkolaku złap oddech”. Gmina otrzymała 10
sztuk oczyszczaczy, które służą poprawie
jakości powietrza w Przedszkolu nr 3, Przedszkolu nr 4, Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr
10 oraz w Przedszkolu nr 12.
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12. BEZPIECZNE MIASTO

12.
Bezpieczne miasto
Poczucie bezpieczeństwa jest jednym
z ważniejszych czynników wpływających na
komfort życia w mieście. W 2020 roku dwukrotnie dokonano modernizacji miejskiego
systemu monitoringu wizyjnego na kwoty 54
742,38 zł oraz 54 514,47 zł (Budżet Obywatelski). W ramach wskazanych zadań miejskie kamery pojawiły się w rejonie przejść
pod drogami krajowymi 44 i 81, w rejonie
tężni solankowej na Małych Plantach oraz
w rejonie placu zabaw przy ul. Grażyńskiego. Nowy monitoring pojawił się także
w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych.
W ramach budżetu obywatelskiego nowe kamery cyfrowe z całym niezbędnym osprzętem funkcjonują w sołectwie Bujaków.
Urząd Miasta wspiera finansowo także służby mundurowe, odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców – zarówno straż pożarną jak i policję. W zeszłym roku w ramach
pomocy OSP Urząd między innymi w ramach
środków z budżetu obywatelskiego, przy
współudziale dofinansowania zewnętrznego pochodzącego z budżetu Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości dokonał zakupu
lekkiego samochodu pożarniczego marki
Renault na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Paniowy, za kwotę 273 500,00 zł. Także
w ramach BO wsparcie otrzymały jednostki
OSP z Kamionki (zakupy drobnego sprzętu
ppoż. oraz doposażenia lekkiego pojazdu
pożarniczego na łączną kwotę 45 365,00 zł)
oraz OSP w Mikołowie (sprzęt ratownictwa
technicznego za kwotę 58 303,25 zł). Dodatkowo ochotnicy z jednostek w Mikołowie, Kamionki, Mokrego, Bujakowa, Paniów
i Śmiłowic otrzymali mniejsze wsparcie fi-

nansowe na zakup umundurowania i wyposażenia.
W 2020 roku wsparcie w wysokości 75 000
zł w zeszłym roku otrzymała Komenda Powiatowa Policji na dofinansowanie zakupu
radiowozu i wspólne patrole ze Strażą Miejską. Gmina Mikołów udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w łącznej
kwocie 148 532 PLN na dofinansowanie
płac i pochodnych specjalistów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz
sfinansowanie kosztów utrzymania i konserwacji systemu monitoringu wizyjnego
miasta.
Od marca 2020 roku strażnicy miejscy
– poza standardowymi obowiązkami –
wspólnie z Policją (i samodzielnie) przeprowadzają szereg czynności związanych
z działaniami prewencyjnymi związanymi
z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. W ubiegłym roku zadania z tego
zakresu były priorytetowe.
Aby poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych Wydział Inwestycji,
Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych zrealizował w 2020 roku 5 zadań
w tym zakresie. Nowe oświetlenie pojawiło
się na przejściach dla pieszych na ul. Wyszyńskiego, ul. Wyzwolenia, ul. Prusa oraz
dwa przejścia na ulicy św. Wojciecha – jedno przy rondzie z ul. Katowicką i drugie przy
skrzyżowaniu z ul. Musioła. Łączna wartość
tych zadań to 230 870 zł. Nowe oświetlenie
uliczne zostało zamontowane na ulicach
Pogodnej (80 030,33 zł) i Poprzecznej (115
433,33 zł).
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13. MIKOŁÓW SAMORZĄDOWY

13.
Mikołów samorządowy
W 2020 roku Rada Miejska Mikołowa obradowała na 18 sesjach, w tym 8 nadzwyczajnych, i podjęła 137 uchwał. Wśród podjętych uchwał większość 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 2020 roku zostały przez
Burmistrza Mikołowa wykonane lub są
w trakcie realizacji z zachowaniem procedur
i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Wykaz podjętych w 2020 roku
uchwał umieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów
(http://bip.mikolow.eu/?c=894).
W ramach granic administracyjnych Mikołowa funkcjonuje sześć jednostek pomocniczych – pięć sołectw (Bujaków, Borowa
Wieś, Mokre, Paniowy i Śmiłowice) oraz
jedna dzielnica (Kamionka). W 2020 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 nie zawiesiła
swojej działalności. W okresie kiedy możliwe były spotkania, z zachowaniem reżimu sanitarnego Rada Seniorów regularnie
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organizowała posiedzenia i uczestniczyła
w akcjach prospołecznych. Zrealizowała
w pierwszym kwartale 2020 r. trzy spotkania
w formule kawiarenki obywatelskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Porozmawiajmy
przy kawie - o nas seniorach” w tematyce
profilaktyki zdrowotnej, tożsamości lokalnej
oraz rozliczeń seniorów z fiskusem.
W 2020 roku Rada Seniorów w Mikołowie
interweniowała między innymi w sprawach
lokalizacji ławeczek dla seniorów w centrum
miasta, ławek do odpoczynku dla seniorów
w Centrum Handlowym Auchan w Mikołowie, dyżurów zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności na terenie powiatu
mikołowskiego. Rada Seniorów wspierała
akcje realizowane na terenie miasta „Maseczka dla seniora”, „Różowy Mikołów”,
„My Kobiety”, „Bezpieczni – Niezależni”,
Paczki Świąteczne dla seniorów oraz „Ciekawy Świat Seniora. Pasje i hobby”. Rada
Seniorów zorganizowała także telefoniczne wsparcie psychologiczne dla osób starszych w ramach akcji „Nie jesteś sam”.
Ogłosiła konkurs „Mój pomysł na deszczówkę z recyklingu”. W okresie przed pandemią
angażowała się również w dystrybucję na terenie miasta „Ogólnopolskiej Karty Seniora”.
Głównym celem działalności Młodzieżowej
Rady Miejskiej Mikołowa jest zwrócenie
uwagi na potrzeby młodych osób mieszkających w Mikołowie. Ma ona szerzyć ideę
samorządności. Już od samego początku
radni wykazali się kreatywnością i pomysłowością. Zaproponowali szereg działań
mających na celu włączenie mieszkańców
w działania samorządu terytorialnego oraz
integrację środowisk lokalnych. Radni spotykają się na sesji co kwartał, gdzie ustalają priorytety i dalsze kroki postępowania.
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13. MIKOŁÓW SAMORZĄDOWY

W 2020 roku powołano komisje do spraw:
promocji, wolontariatu, ekologii i rewizyjną.
Młodzieżowi radni między innymi zaangażowali się w działalność charytatywną, przeprowadzili kampanie na rzecz świadomości
ekologicznej, pozyskiwali partnerów, rozwijali działalność międzysektorową i uczestniczyli w spotkaniach z innymi młodzieżowymi grupami inicjatywnymi. W 2020 roku rada
zorganizowała również konkursy kierowane
do uczniów mikołowskich szkół: ekologiczny i na logo Młodzieżowej Rady Miejskiej.

45

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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