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Przyznam, że jeszcze nigdy czas nie uciekał 
mi tak szybko, jak przez ostatnie cztery lata. 
Współpracując i  wsłuchując się w  Państwa 
podpowiedzi i sugestie, rozpoczęliśmy wspól-
nie zmieniać oblicze naszego Mikołowa w wie-
lu zakresach, ale przede wszystkim w  tym 
najważniejszym, czyli społecznym. Mikołów 
zdecydowanie stał się miastem otwartym 
i obywatelskim, w którym mamy bardzo dobry 
i codzienny kontakt ze sobą. Razem tworzymy 
miasto naszych oczekiwań. Mam świadomość, 
że w wielu dziedzinach jest tak wiele spraw do 
nadrobienia, że cztery lata okazały się okre-
sem zbyt krótkim na ich realizację. Wiem jed-
nak od Państwa, że zauważacie znaczące i po-
zytywne zmiany, a  obrany kierunek uważacie 
za właściwy do dalszego prowadzenia, za co 
jestem bardzo wdzięczny.

Początki tej kadencji były trudne. Najpierw 
musieliśmy ratować budżet, zastanawiając 
się jednocześnie jak z  tak znaczącym zadłu-
żeniem można przeprowadzić oczekiwane 
zmiany. Wprowadzenie możliwie ostrej dys-
cypliny finansowej i  wydanie obligacji pozwo-
liły na ustabilizowanie finansów i zaspokojenie 
bieżących potrzeb. Kolejne lata to już pewne, 
stabilne planowanie i realizacja wielu inwesty-
cji oraz oczekiwań Mikołowian. Miasto zaczęło 
się zdecydowanie i niemal w oczach zmieniać. 
Jestem przekonany, że te cztery lata zostały 

dobrze wykorzystane, gdyż największe przed-
sięwzięcia nabierają tempa, a kolejne projekty 
zostaną wkrótce rozpoczęte. Wierzę, że w ko-
lejnej kadencji będziemy mogli je razem dopro-
wadzić do końca.

Wszelkie działania zrealizowane przez ostat-
nie cztery lata to ogromna praca zespoło-
wa, dlatego kieruję słowa podziękowania do 
tych wszystkich, którzy ze mną na co dzień 
współpracowali, wspomagali, angażowali się 
i wykazywali inicjatywy na przeróżnych płasz-
czyznach, doradzali i  podpowiadali, czasem 
krytykowali i zwracali uwagę nawet na drobne 
szczegóły i  konieczne zmiany do przeprowa-
dzenia.

Dziękuje tym, którzy utrzymywali ze mną stały 
kontakt biorąc udział w dyskusjach na spotka-
niach i  w  internecie. Dziękuję mieszkańcom, 
którzy swoją aktywnością i oddaniem działając 
społecznie, dbając o  nasze bezpieczeństwo, 
o rozwój kulturalny, sportowy, społeczny, bu-
dują wspaniały Mikołów – miasto na miarę no-
wych możliwości.

Proszę wybaczyć mi błędy, potknięcia czy też 
nie spełnienie wszystkich pokładanych we 
mnie nadziei i  oczekiwań, ale jestem jednym 
z  Was, mieszkańcem, który postanowił re-
alizować swoje marzenia o  Mikołowie, dzięki 
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Państwa poparciu i zaufaniu. Cieszę się, że tak 
wielu Mikołowian podziela je razem ze mną.

Z uwagi na koniec kadencji i zbliżające się wy-
bory samorządowe mam przyjemność pod-
sumować nasze dokonania, a  jednocześnie 
przedstawić pomysły i plany, które chciałbym 
realizować w  następnej kadencji wspólnie 
z  Państwem oraz Waszymi Reprezentantami, 
czyli Kandydatami na Radnych.

Na kolejnych stronach postanowiłem zesta-
wić swoje obietnice wyborcze sprzed czte-
rech lat z  tym, co zrobiliśmy i co jeszcze za-
mierzamy zrobić. Proszę mieć na uwadze, 
że jest to tylko niewielki wycinek ogromu 
tematów i  toczących się prac oraz potrzeb 
naszego miasta, który wybrałem do tej publi-
kacji. Jestem pewien, że zdają sobie Państwo 
z tego sprawę. Szerzej i bardziej szczegółowo 
omawiałem i opisywałem większość tematów 
w  trakcie mijającej kadencji podczas wielu 
spotkań, w  mediach tradycyjnych jak Gaze-
ta Mikołowska czy Nasza Gazeta, a  także na 
swojej stronie internetowej www.stanisław.
piechula.pl oraz na Facebooku.

Zapraszam do lektury i  dalszej konstruktyw-
nej oraz skutecznej współpracy w  kolejnych 
latach, w których będziemy wspólnie rozwijać 
nasze miasto.

Kandydując na stanowisko Burmistrza Mi-
kołowa na kolejną kadencję, będę nadal za-
wsze dostępny, pomocny i zaangażowany. 
Nadal będę wspierał i rozwijał dobre pomy-
sły i inicjatywy mieszkańców, tworząc mia-
sto społecznej aktywności. Dziś jestem do 
tego jeszcze lepiej przygotowany w oparciu 
o czteroletnie doświadczenie, znam każ-
dy szczegół, zakamarek i zakątek naszego 
miasta, jego atuty, ale i potrzeby. Zdobytą 
wiedzę i doświadczenie potrafię wykorzy-
stać w codziennej pracy. Tu się urodziłem, 
wychowałem, tu mieszkam. Jestem częścią 
mojego miasta i jednym z Państwa, dlatego 
proszę abyście dalej pomagali mi nasz Mi-
kołów rozwijać.
Wszystko to tworzy najlepszą całość, by-
śmy bez przestojów, przez kolejne lata sku-
tecznie działali RAZEM DLA MIKOŁOWA! 

Z uszanowaniem
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Dbałość o zrównoważony rozwój miasta to jedno z najważniejszych wyzwań z jakim 
trzeba się zmierzyć w trakcie trwania kadencji. Ogromną rolę w rozwoju każdego 
miasta pełnią przeprowadzane w nim inwestycje.

Planowanie i  realizacja dużych 
przedsięwzięć nie byłaby możliwa gdy-
by nie ustabilizowanie sytuacji finan-
sowej w  Mikołowie. W  czasie trwania 
mojej kadencji udało nam się zwiększyć 
dochody miasta, równocześnie ograni-
czając wydatki bieżące. Wyemitowano 
również obligacje. Dogłębna analiza 
a  także reforma wydatkowania środ-
ków z  budżetu miasta pozwoliła nam 
przeprowadzić szereg potrzebnych 
w Mikołowie inwestycji.

Tegoroczna liczba inwestycji jak 
i  środki na nie przeznaczone śmiało 
można nazwać rekordowymi. Z  dumą 
mogę Państwu oznajmić, że tylko 
w  tym roku przeznaczymy na nie po-
nad 30 milionów złotych. Jest to nie-
kwestionowany sukces w  historii mia-
sta!

Przy tworzeniu budżetu i  opraco-
wywaniu planu inwestycji szczególnie 
ważne było, aby nasze działania odpo-
wiadały na potrzeby wszystkich grup 

mieszkańców. Cel do osiągnięcia? Po-
prawa jakości życia w Mikołowie.

Podejmowane prace nie byłyby 
możliwe gdyby nie unijne dofinanso-
wania i  środki ministerialne, o  które 
dzielnie zabiegają pracownicy magi-
stratu.

Budownictwo mieszkaniowe, re-
monty dróg czy termomodernizacja 
budynków – wszędzie tam wykorzy-
stywaliśmy zarówno środki własne, jak 
i zewnętrzne granty.

Termomodernizacje to istotny 
punkt tej kadencji. Prace prowa-
dzone były między innymi na os. 

Norwida, Mickiewicza, Kochanowskie-
go, przy ulicy Bluszcza i  Żwirki i  Wigu-
ry. Ocieplenie bloków i  wymiana okien 
wpływają na jakość powietrza w mieście, 
a remonty elewacji i poprawa infrastruk-
tury wokół uatrakcyjniają całe osiedla. 
Po prostu ekologia i estetyka.

Po wielu latach reaktywowaliśmy program bu-
downictwa mieszkaniowego. Wybudowaliśmy 
nowe, ładne osiedle przy ulicy Nowy Świat. Kil-

kadziesiąt mikołowskich rodzin znalazło tam swoje 
nowe miejsce. Oba etapy inwestycji kosztowały w su-
mie 5  milionów złotych. Dwa lata temu głosiliśmy 
swój akces do rządowego programu Mieszkanie+. 
Liczymy, że w  ramach tego wsparcia wybudujemy 
nowe bloki mieszkalne przy ulicy Waryńskiego. Ter-
momodernizacja i powiększenie zasobu komunalne-
go budynków będą systematycznie kontynuowane.

30 milionów złotych   w tym roku na inwestycje

OBIETNICA WYBORCZA 

ZREALIZOWANA
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Rozpoczęliśmy prace związane z największą inwestycją tej kaden-
cji – budową Centrum Przesiadkowego. Z  21 milionów złotych 
jakie potrzebne są na jego budowę aż 13 otrzymaliśmy z Unii Eu-

ropejskiej. Węzeł przesiadkowy to punkt, który łączy transport prywatny 
z publicznym. Dzięki inwestycji mikołowianie zyskają nowoczesne miej-
sce, w którym w dogodny sposób będzie można zmienić środek trans-
portu – przesiąść się z roweru, motocykla, samochodu czy autobusu na 
kolej i kontynuować podróż. Samo Centrum Przesiadkowe wyposażone 
będzie w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, czyli w miej-
sca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów czy 
systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się z rozkładem jazdy 
lub siecią komunikacyjną. 

Dzięki Budżetowi 
Obywatelskiemu – 
naszym wspólnym 

sukcesie – mikołowskie 
sołectwa, dzielnica i osiedla 
wzbogaciły się o nowe 
place zabaw, siłownie 
na świeżym powietrzu 
i inną infrastrukturę. 
Najważniejsze jest jednak to, 
że zrealizowaliśmy pomysły 
samych mieszkańców – przez 
nich zgłoszone i przez nich 
wybrane. Przez 3 zakończone 
edycje (obecnie trwa czwarta) 
mieszkańcy zdecydowali na co 
przeznaczyć ponad 3 miliony 
złotych. Cały projekt idealnie 
wpisuje się w moją propozycję 
wspólnego zarządzania 
miastem.

30 milionów złotych   w tym roku na inwestycje

OBIETNICA WYBORCZA 

ZREALIZOWANA
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Poznaliśmy 
potrzeby sołectw
Od początku mojej kadencji podkreślałem, że nadszedł 
czas na sołectwa. Oczywiście najwięcej inwestycji nadal 
realizowanych jest w centrum, ale też tam potrzeby są 
największe. 

Moim priorytetem jest zrównowa-
żony rozwój – zarówno ten rozumia-
ny jako systematyczne zaspokajanie 
potrzeb w  równych dziedzinach funk-
cjonowania miasta, jak i  sprawiedliwa 
i  proporcjonalna dystrybucja środków 
na terenie całego miasta, a nie jedynie 
w  centrum. Dlatego już w  pierwszym 
roku tej kadencji przeprowadziłem oso-

biste konsultacje z  radnymi z  sołectw, 
dzielnicy i  sołtysami czego efektem 
było stworzenie listy potrzeb sołeckich. 
Zestawienie zawiera zarówno rzeczy 
pilne, do zrobienia na już, jak i kosztow-
ne inwestycje do zrealizowania w dłuż-
szej perspektywie czasu. Poznając po-
trzeby sołectw przystąpiliśmy do ich 
konsekwentnej realizacji.

W  czasie mojej kadencji wpro-
wadziłem dobry zwyczaj, że 
burmistrz lub jego zastępca na 

zaproszenie Rad Sołeckich uczestniczą 
w  ich w spotkaniach. To właśnie tam 
mieszkańcy omawiają najważniejsze 
dla nich sprawy, dlatego udział burmi-
strza moim zdaniem jest bardzo istot-
ny. Włodarz musi rozmawiać z  miesz-
kańcami, słuchać ich potrzeb i  być 
gotowym na dyskusje we wszystkich 
tematach dotyczących miasta (nawet 
tych trudnych i niewygodnych). 

Budżet Obywatelski cieszy się bardzo 
dużym powodzeniem w sołectwach. 
Place zabaw, siłownie na świeżym 

powietrzu czy altany rekreacyjne, to 
wszystko zrealizowaliśmy we współpra-
cy z  mieszkańcami. Dla mieszkańców 
sołectw BO to nie tylko najpilniejsze in-
westycje, ale także kultura (stroje ludowe 
w  Śmiłowicach, Objazdowy Dom Kultury 
w Bujakowie) i doposażenie OSP.

Jedną z największych inwestycji zrealizowanych poza centrum była roz-
budowa Szkoły Podstawowej w Kamionce. Została nadbudowana i rozbu-
dowana, przybyły 4 nowe sale lekcyjne, sala do gimnastyki korekcyjnej, 

sala informatyczna i  nowe szatnie 
dla uczniów. Dodatkowe sale, klat-
ka schodowa, szatnie – to wszyst-
ko wpływa na komfort uczniów 
i  sprawne zarządzanie szkołą. To 
jednak nie koniec inwestycji, bo bu-
dowa nowej sali gimnastycznej jest 
w naszych planach.
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Nie tylko duże inwestycje w sołectwach sprzyjają ich integracji z cen-
trum. Wiadomo, że budowa przedszkola czy remont istotnej ulicy jest 
przez mieszkańców najbardziej pożądany, ale w mojej ocenie równie 

ważne jest, aby oferta kulturalna mikołowskich instytucji kultury docierała 
także poza centrum. Stąd też moja decyzja, aby część koncertów najważ-
niejszego wydarzenia kulturalnego w naszym mieście, czyli Mikołowskich 
Dni Muzyki odbywała się w  sołectwach. Pomysł ten się spodobał, o  czym 
świadczy często imponująca frekwencja na tych wydarzeniach.

Wiemy jak ważny jest sport, ale 
żeby w pełni cieszyć się z płyną-
cych z niego korzyści, niezbędna 

jest infrastruktura. W tej kadencji wybu-
dowaliśmy dwa boiska wielofunkcyjne 
– jedno w  Bujakowie i  drugie na Recie. 
Ponadto rozbudowaliśmy i wyremonto-
waliśmy budynki klubowe AKS-u, Orła 
Mokre i LKS Strażak w Bujakowie. W pla-
nach na kolejną kadencję jest budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Mokrym. 

Żłobek, przedszko-
la i  szkoły to jeden 
z  najważniejszych 

tematów w  Mikołowie. 
Na początek rozbudu-
jemy Szkołę Podstawo-
wą w  Paniowach, więc 
powiększy się szkołę, 
w  której też będą nowe 
sale dla przedszkola. 
Kupiliśmy już działkę, 
mamy koncepcję i  zmie-
niamy plan zagospodarowania pod nowe przedszkole w  Borowej Wsi. Kolejna in-
westycje w tym temacie to gruntowna przebudowa przedszkola w centrum przy ul. 
Kownackiej. By od razu zapewnić więcej miejsc dla najmłodszych wprowadzimy do-
płaty do prywatnych żłobków. 
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Każdy wie, że wśród 
zieleni, w bliskim kontakcie 
z przyrodą żyje się lepiej. 
To powoduje, że wielu 
Polaków opuszcza duże 
miasta i wybiera tereny 
zielone. Mikołów jest w tym 
szczęśliwym położeniu, że 
jako jedno z nielicznych 
miast naszego regionu 
nie polega procesowi 
depopulacji, czyli utraty 
mieszkańców.

 Z  każdym rokiem przybywa nowych 
mieszkańców w Mikołowie. Powodów ku 
temu jest bardzo wiele, ale w mojej oce-
nie jednym z  najważniejszych jest cha-
rakter naszego miasta. W pobliżu bardzo 

dużych miast, otoczony zielenią jest oazą 
wytchnienia i alternatywą dla wielkomiej-
skiego życia w pośpiechu. Jednak jest na 
tyle blisko (i dobrze skomunikowany), że 
nasi mieszkańcy nie muszą rezygnować 
z  dogodności jakie daje wielkomiejskie 
życie na rzecz mieszkania w bliskim kon-
takcie z przyrodą.

Żeby nie utracić tego atutu – zieleń 
w  naszym mieście musi być starannie 
i  przemyślanie pielęgnowana. To w  tej 
kadencji zrewolucjonizowaliśmy działa-
nie Zakładu Usług Komunalnych powo-
łując stanowisko Ogrodniczki Miejskiej 
i  Grupy Interwencyjnej. Ta pierwsza ma 
za zadanie dbanie o to, aby nasze parki, 
skwery, zieleńce były na najwyższym 
poziomie. Spójne, przemyślane, trwałe 
i  przede wszystkim piękne. Z  kolei gru-
pa interwencyjna to komórka szybkiego 
reagowania. Nie tylko na codzienne zgło-
szenia mieszkańców, ale także dbająca 
i pielęgnująca zieleń w naszym mieście.

Jeszcze kilka lat temu trudno było nazwać park w okolicach Białego Domku ład-
nym. Zarośnięty pomnik, zniszczone ławki, zarośnięte krzewy i  trawniki oraz 
od dziesięcioleci niedziałająca fontanna. Po tamtych zaniedbanych terenach 

nie ma już śladu. Park wreszcie stał się wizytówką miasta z prawdziwego zdarzenia. 
Z białymi ławkami, romantyczną altaną (wszak w pobliżu funkcjonuje Pałac Ślubów) 
i zrekonstruowaną, działającą, zabytkową fontanną. Z tego miejsca mogą być dumni 
wszyscy mikołowianie.

Moim zdaniem miasto powin-
no być otwarte, a przestrzeń 
publiczna zachęcająca. Dla-

tego też zburzyliśmy posępny mur 
i  odmieniliśmy zaniedbany ogród 
znajdujący się za nim przy ulicy 
Więcka (dawnego Rajcy na przeciw-
ko DH Zgoda). Powstał tam piękny 
skwer, zielona oaza w środku miasta 
i  dopełnienie lubianego parku przy 
Białym Domku. Mieszkańcy mogą 
się cieszyć nowym, otwartym i przy-
jaznym miejscem.

Spójne, przemyślane, trwałe i piękne
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Dwa lata temu myśląc 
o zbliżającym się w 2022 
roku jubileuszu 800 lat 

Mikołowa wpadłem na pomysł, 
aby już teraz przygotowywać 
miasto na to święto pod kątem 
ekologii i  estetyki. Postanowi-
liśmy, że na te piękne „urodzi-
ny” każdemu mieszkańcowi 
zafundujemy jego drzewo. Jest 
nas ok.  40 tysięcy dlatego już 
od 2 lat realizujemy pomysł 
„40 tysięcy drzew na 800-lecie 
Mikołowa”. Nasadzenia już się 
pojawiły. Wiele z nich jest reali-
zowana w sołectwach, ale uda-
ło się znaleźć też dobre miejsca 
w  centrum na nową zieleń. Za-
procentuje to dopiero za kilka 
lat, ale uważam, że nie można 
wyobrazić sobie lepszego pre-
zentu niż zielone miasto pełne 
pięknych drzew.

Spójne, przemyślane, trwałe i piękne

Przebudowa i  powiększenie tzw. „Pasażu Jesionowego”, depta-
ku prowadzącego z  Rynku w  kierunku ul. Miarki była jedną 
z  moich pierwszych decyzji. Nie do końca wiem dlacze-

go, ale na początku spotkała się z  krytyką części radnych. 
Na szczęście o  tym, że jest to dobry pomysł przekonali 
mnie sami mieszkańcy, którym bardzo spodobał się ten 
projekt. Pasaż Jesionowy to reprezentacyjna część 
Mikołowa i  dzięki pomysłowości Miejskiej Ogrod-
niczki i pracowitości pracowników ZUK-u możemy 
cieszyć oczy i odpoczywać w otoczeniu zadbanej 
zieleni. Także goście odwiedzający nasze mia-
sto zachwycają się jego pięknem, w szczegól-
ności wiosną, gdy wszystko kwitnie.
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Przestrzeń publiczna pełni 
bardzo istotną funkcję 
w codziennym życiu 
mieszkańców. Dlatego 
tak ważne dla mnie 
jest, aby projektować 
i przekształcać ją w taki 
sposób, aby spełniała rolę 
nie tylko estetyczną, ale 
i sprzyjała interakcjom 
międzyludzkim. Od 
początku kadencji 
było dla mnie jasne, 
że Mikołów potrzebuje 
zarówno przyszłościowych 
inwestycji, bieżących 
remontów, jak i wszelkich 
działań, których efektem 
będzie ład i estetyka 
wspólnej przestrzeni.

W każdym mieście są budynki w ta-
kim stanie, że ich wygląd szpeci 
przestrzeń publiczną. Nie inaczej 

jest w  Mikołowie. Rozwiązania są dwa – 
można przez lata przymykać na to oko i po 
pewnym czasie przestać je zauważać, albo 
coś z  tym problemem wreszcie zrobić. My 
wybraliśmy to drugie rozwiązanie. Z  prze-
strzeni naszego miasta już zniknęły budyn-
ku po dawnej komendzie policji przy Rynku, 
rudery przy starym kościółku czy waląca się 
kamienica na ul. Szafranka. Bez nich miasto 
wygląda lepiej i daje miejsce na nowe inwe-
stycje, czy tereny zielone.

Estetyka wspólnej przestrzeni

Niekwestionowaną wizytówką Mikołowa jest nasza Sta-
rówka z kamienicami z przełomu XIX i XX wieku. Dzięki 
dofinansowaniu z  Unii Europejskiej (w  sumie blisko 6.3 

miliona złotych) aż cztery zabytkowe kamienice zostaną grun-
townie wyremontowane. Mowa tu o  budynkach przy Rynek 
2, Jana Pawła II 4 i  6 oraz ul. św. Wojciecha 14. Wymienionym 
obiektom nie tylko przywrócimy dawny urok. Po skończonych 
remontach, trzy z nich pełnić będą funkcję Centrum Społecznej 
Aktywności. Misją tej instytucji będzie wszechstronne wsparcie 
dla mieszkańców aktywnych społecznie. Centrum będzie rów-
nież miejscem, w  którym swoją działalność administracyjną 
będą mogły prowadzić np. organizacje pozarządowe. W nowych 
pomieszczeniach będzie również toaleta publiczna także dla 
niepełnosprawnych oraz punkt informacyjny. A wszystkiego do-
pełni nowe ogrzewanie.
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W każdym mieście są budynki w ta-
kim stanie, że ich wygląd szpeci 
przestrzeń publiczną. Nie inaczej 

jest w  Mikołowie. Rozwiązania są dwa – 
można przez lata przymykać na to oko i po 
pewnym czasie przestać je zauważać, albo 
coś z  tym problemem wreszcie zrobić. My 
wybraliśmy to drugie rozwiązanie. Z  prze-
strzeni naszego miasta już zniknęły budyn-
ku po dawnej komendzie policji przy Rynku, 
rudery przy starym kościółku czy waląca się 
kamienica na ul. Szafranka. Bez nich miasto 
wygląda lepiej i daje miejsce na nowe inwe-
stycje, czy tereny zielone.

Estetyka wspólnej przestrzeni

 
Mikołów pięknieje. 

Przebudowa i  powiększe-
nie tzw. „Pasażu Jesionowego”, 

deptaku prowadzącego z  Rynku 
w  kierunku ul. Miarki, nadanie nowe-

go oblicza parkowi przy Białym Domku, 
odrestaurowanie zabytkowej, kamiennej 
fontanny, przywrócenie godnego wyglądu 
Pomnikowi Ofiar Faszyzmu czy wreszcie 
zagospodarowanie ogrodzonego, niedo-

stępnego wcześniej dla mieszkańców 
zieleńca przy ul. Więcka (dawnej ul. 

Rajcy), to tylko kilka przykła-
dów potwierdzających 

ten proces.

Kiedyś na wjeździe do centrum od strony 
Katowic przy ul. Prusa przyjezdnych witał 
herb Mikołowa na elewacji jednego z bu-

dynków. Przez lata konstrukcja uległa zniszcze-
niu. Podjęliśmy decyzję, że to miejsce zasługuje 
na coś wyjątkowego. Pomysł murala spodobał 
się mieszkańcom. Historyczna, kolorowa scen-
ka z życia dawnego Mikołowa na nim ukazana 
pięknie ożywia okolicę i jest idealnym dopełnie-
niem remontowanego placu Karpeckiego.

Dzięki konsekwentnej 
realizacji projektu ma-
jącego na celu poprawę 

funkcjonalności, ale i  wyglądu 
bloków należących lub admi-
nistrowanych przez gminę, 
blisko 60 budynków mieszkal-
nych zostanie ocieplonych a ich 
elewacja przejdzie gruntowny 
remont. Wokół nich powstają 
nowe chodniki, miejsca parkin-
gowe i  obiekty małej architek-
tury. Jeśli dołożymy do tego 
realizację projektów w  ramach 
budżetu obywatelskiego (pla-
ce zabaw, siłownie na świe-
żym powietrzu) z dumą można 
przyznać, że całe osiedla zy-
skują nowe oblicze.

Ruszyły też prace remontowe 
kamienicy przy ul. Wyszyńskie-
go 5. Dwukondygnacyjny budy-
nek z 7 mieszkaniami przejdzie 
kapitalny remont, w  tym wy-
mianę konstrukcji dachu, części 
murów i  fundamentów. Wyko-
nane zostaną również nowe 
instalacje – sanitarna, elek-
tryczna i  gazowa. Zmieni się 
również, co jasne, zewnętrzna 
elewacja. Przygotowując się 
do realizacji zadania po raz 
kolejny udało nam się sięgnąć 
po wsparcie finansowe Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego 
w  Warszawie. Całkowity koszt 
remontu to nieco ponad 2,2 mi-
liony złotych, dofinansowanie 
z  BGK wynosi ponad 1 milion 
złotych! Efekty końcowe będą 
widoczne w  drugiej połowie 
przyszłego roku.
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Jednym z podstawowych założeń realizowanej przeze mnie misji zarządzania 
Mikołowem jest stały kontakt z mieszkańcami, wymiana myśli, spostrzeżeń, rozmowa. 
Tylko rozmawiając z drugim człowiekiem, słuchając go można poznać jego oczekiwania 
i poglądy. Tylko w ten sposób można stworzyć coś razem.
Grupą, która wniosła swój ogromny wkład w moje postrzeganie Mikołowa są 
seniorzy. Wielogodzinne rozmowy z mieszkańcami naszego miasta dały mi impuls 
do działania i przekonanie, że o ich potrzeby, które były pomijane – trzeba zadbać 
szczególnie.
Polityka senioralna na poziomie samorządu to temat stosunkowo nowy. Gminy 
przecierają dopiero szlaki w tworzeniu spójnej i dopasowanej do lokalnych potrzeb 
strategii dla mieszkańców 60+. Mikołów także przeciera te szlaki. Wsłuchujemy się 
w potrzeby starszych mikołowian, korzystać z ich wiedzy i życiowego doświadczenia.

Aktywny Senior

Dancingi dla Seniorów odby-
wają się co miesiąc w  Miej-
skim Domu Kultury. Wstęp, 

poczęstunek jest bezpłatny. Cieszą 
się bardzo dużym powodzeniem. Jak 
na razie nie opuściłem żadnego (choć 
na sali jestem najmłodszy). 

Rada Seniorów w Mikołowie została powołana w październiku 2017r. Proces 
tworzenia Rady był rozłożony na kilka miesięcy, począwszy od konsultacji 
społecznych, rozmów z organizacjami senioralnymi, wypracowania treści 

statutu, po organizację wyborów 11 członków Rady spośród zgłoszonych kan-
dydatur. Rada Seniorów jest ciałem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym. 
W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji senioralnych, organizacji poza-
rządowych, Uniwersytetu III Wieku, a także osoby nie zrzeszone, chcące działać 
na rzecz mikołowskich seniorów. Ich głos, sugestie, rozmowy na temat potrzeb 
seniorów są dla mnie nieocenionym źródłem wiedzy. Rada Seniorów w Mikoło-
wie to osoby pełne zaangażowania, energii i pomysłów, udzielające się na róż-
nych płaszczyznach aktywności społecznej. To osoby bezinteresownie poświę-
cające swój czas, pełniący swoją funkcję społecznie. Dla seniorów organizowane 
są zajęcia sportowe  m.in.: gimnastyka ogólnokondycyjna, nauka gry w  golfa, 
lekcje tańca towarzyskiego, wycieczki rowerowe; akcje profilaktyczne dotyczące 
bezpieczeństwa seniorów. Wprowadzona została Karta Seniora, która uprawnia 
do zniżek na terenie całego kraju; co miesiąc wydawany jest Informator Seniora. 
Także w sołectwach prowadzone są zajęcia prozdrowotne dla seniorów. Powoła-
ny został w Urzędzie specjalista do spraw polityki senioralnej.
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W  tym roku obchodzony po raz IV – Święto Mikołowskich Seniorów. To nie 
tylko okazja do spotkania, wspólnej zabawy i  relaksu, zapomnienia o  tro-

skach codzienności. To także możliwość poszerzenia swojej wiedzy, bezpośred-
nich rozmów z ekspertami z dziedzin najbliższych seniorom takich jak: zdrowie, 
bezpieczeństwo, wsparcie instytucji samorządowych i  państwowych, uzyskanie 
informacji o organizacjach działających na rzecz osób starszych w naszym mieście.

Mikołowski 
Przegląd 
Twórczości 

Senioralnej – czyli 
SeniorMania to 
wydarzenie, które 
ma na celu promocję 
i prezentację 
twórczości, pasji oraz 
talentów osób 60+, jak 
również promowanie 
wizerunku aktywnego 
seniora. Wystawa 
malarstwa, fotografii, 
rękodzieła, prezentacje 
poezji, występy 
wokalne, taneczne, 
kabaretowe – wszystko 
w wykonaniu seniorów 
– ukazują, że emerytura 
nie jest czasem 
życiowej bierności.
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„Letnie granie” 

to pomysł Biura Promocji Urzędu Mia-
sta, realizowany 3  rok z rzędu. Bez-
płatne koncerty, które odbywają się 
na mikołowskim Rynku w każdy pią-
tek wakacji to ogromna różnorodność 
form i motywów muzycznych. Od 
ciężkiego punk rockowego brzmie-
nia, przez jazz, pop, muzykę etniczną, 
klasyczną po koncert orkiestry dętej.

Pumptrack 

to wyczynowy tor rowerowy. W Mi-
kołowie będzie takie miejsce przy 
ul. Grażyńskiego dla miłośników 
rowerów (zarówno dla dzieci i mło-
dzieży, jak i dorosłych). Lokalizacja 
jest dobrze wybrana, bo nieopodal 
znajdują się popularny Orlik i  lu-
biany plac zabaw. To miejsce będzie 
się rozwijać – powstaną tam także 
siłownia, miejsce wypoczynku dla 
seniorów oraz skatepark.

Pokutuje przekonanie, że młodzi ludzie niechętnie 
angażują się w życie publiczne. Na całe szczęście tej 
tezie przeczy mikołowska młodzież.

Mądrych i  utalentowanych osób 
wśród mikołowskiej młodzieży nie 
brakuje. Dość powiedzieć, że tylko 
w  ubiegłym roku miałem niewątpli-
wą przyjemność przyznać blisko 200 
stypendiów dla uczniów i  studentów. 
Przyznawane były one za szczegól-
ne osiągnięcia sportowe, artystyczne 
i w związku z bardzo dobrymi wynikami 
w  nauce. Jako Burmistrz dostrzegam 
ogromny potencjał jaki drzemie w mło-
dych. Wspólnie z pracownikami Urzędu 
stworzyliśmy pewne narzędzia, które 
umożliwią im działanie. Wraz z  kalen-

darzową wiosną ruszył w  tym roku 
projekt Młody Mikołów. Ma on pomóc 
w  kształtowaniu aktywnych postaw 
społecznych, pokazać młodym ludziom, 
że istnieje całe mnóstwo możliwości, 
aby zmieniać swoją okolicę, realizować 
pasje i spełniać marzenia. Chcemy w ten 
sposób zaszczepić w nich przekonanie, 
że mogą wziąć sprawy w  swoje ręce. 
Młodzi ludzie, otwarci na wszelkiego 
rodzaju innowacje, podróżujący po 
świecie są przecież skarbnicą wiedzy 
i pomysłów, dzięki której wspólnie mo-
żemy wiele zyskać.

Przestrzeń Krawczyka XXI przyciąga młodych ludzi. W tym miejscu jest energia i ogrom-
ny potencjał. Idealnym sprawdzianem tej nowej przestrzeni w Mikołowie były Legalne 
Wagary – propozycja dla uczniów szkół średnich na pierwszy dzień wiosny. W tym sa-
mym czasie młodzież mogła wziąć udział w koncercie, pokazie filmowym czy kursie sa-
moobrony. Mam nadzieję, że ta pozytywna inicjatywa na stałe wpisze się w kalendarz 
miejskich wydarzeń podobnie jak po raz pierwszy zorganizowany Festiwal Kolorów.

Mikołów dla młodych



Ostatnie lata nie były łatwe dla systemu edukacji w Polsce. Reforma postawiła 
przed samorządami nowe, trudne wyzwania, które trzeba było zrealizować. Po 
czasie możemy powiedzieć, że Mikołów zdał ten egzamin na 6! Przeprowadziliśmy 
reformę dostosowując placówki do wymagań ministerialnych, wygaszając gimnazja 
i tworząc ośmioklasowe szkoły podstawowe, doposażając sale lekcyjne i pracownie 
przedmiotowe. Wydatki na oświatę w Mikołowie stanowią rocznie około 1/3 całego 
budżetu – to kwota ponad 60 mln. zł. Prowadzimy dziesięć szkół podstawowych 
i dwanaście przedszkoli, potrzeby jednak są większe, ale na bieżąco je zaspokajamy. 

INWESTYCJA W BAZĘ EDUKACYJNĄ
W  obecnej kadencji przeprowadzili-

śmy większe i  mniejsze remonty oraz 
zrealizowaliśmy duże inwestycje wy-
dając łącznie kwotę 6,8 mln. zł. Z waż-
niejszych zrealizowanych działań na-
leży wymienić: nadbudowę piętra wraz 
z  szatniami i  klatką schodową w  SP4, 
zmodernizowanie szatni i zakup szafek 
dla uczniów w  SP 5, remont sali gim-
nastycznej wraz z  wymianą posadzki 
na sportową w  SP 7, remont czytelni 
i bibliotek w SP 10, budowa wielofunk-
cyjnego boiska przy SP12. Zmodernizo-
waliśmy place zabaw, odmalowaliśmy 
wiele sal lekcyjnych i  zabaw, przepro-
wadziliśmy remonty kuchni, łazienek 
i korytarzy. Na najbliższe lata planujemy 
rozbudowę szkoły podstawowej oraz 
budowę/rozbudowę przedszkola w  Pa-
niowach, w Borowej Wsi kupiliśmy dział-
kę pod budowę nowego przedszkola, 
w  centrum Mikołowa do remontu jest 
wytypowane Przedszkole nr 11- jeste-
śmy na etapie opracowywania projektu 
budowlanego przebudowy placówki.

INFORMATYZACJA OŚWIATY
W  obecnej kadencji postawiliśmy na 

elektronizację placówek oświatowych 
pod każdym względem. Wprowadzili-
śmy w każdej szkole dziennik elektro-
niczny wraz z  wieloma komponenta-
mi ułatwiającymi pracę sekretariatu, 
dyrektora i  nauczycieli oraz kontakt 
z  rodzicem. W  przedszkolach urucho-

miliśmy platformę OSON i  ODPN – to 
kompleksowo obsługujące placówki 
bazy danych. W celu ułatwienia plano-
wania i  organizowania roku szkolnego 
nauczycielom i dyrektorom wprowadzi-
liśmy elektroniczne arkusze organiza-
cyjne, za pomocą których zarządzamy 
całą oświatą mikołowską. Rozpoczęty 
w  tym roku projekt Indywidualni. pl 
skierowany do uczniów szkół podsta-
wowych ma na celu pomóc jak najlepiej 
sprofilować uczniów, by dobrać najlep-
sze metody nauczania dla danej klasy. 
Po raz pierwszy przeprowadziliśmy 
elektroniczny nabór dzieci do przed-
szkoli. Mając na względzie zdrowie 
naszych uczniów zapewniliśmy zajęcia 
na basenie w ramach lekcji wf (w zależ-
ności od liczby klas i  dostępności sali 
gimnastycznej).
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Stypendia 
W stosunku do ubiegłych lat zmienili-
śmy nie tylko kwotę przeznaczoną na 
stypendia dla uzdolnionej młodzieży, 
ale również zasady ich przyznawa-
nia. W  2016 roku wydano na ten cel 
210 tys.  zł. W  historii Mikołowa jest 
to kwota rekordowa. Wspólnie z rad-
nymi zmieniliśmy także uchwałę sty-
pendialną. Wiele uwag do poprzednio 
obowiązujących zasad zgłaszali ro-
dzice oraz zainteresowani uczniowie.

Edukacja w Mikołowie
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Wiele inicjatyw, które 
zaproponowaliśmy 
mieszkańcom w tej 
kadencji spotkało się 
z bardzo pozytywną 
reakcją. Mowa tu między 
innymi o Budżecie 
Obywatelskim, otwartym 
dialogu z mikołowianami, 
programie aktywizacji 
seniorów i młodych 
czy nowemu otwarciu 
w kontaktach na linii 
Urząd – organizacje 
pozarządowe.

Dzięki naszej polityce otwartości 
i  pozytywnej odpowiedzi mieszkań-
ców, Mikołów zasłużył na miano Mia-
sta Społecznej Aktywności. Jeszcze 
nigdy w  historii naszego miasta nie 
działało tyle organizacji pozarzą-
dowych (NGO – Non-Government 
Organization) ani nigdy wcześniej 
mieszkańcy tak chętnie nie włącza-
li się w  proces decyzyjny. Koncepcja 
współzarządzania była moim koron-
nym postulatem w poprzedniej kam-
panii i  jestem dumny z mieszkańców 
naszego miasta, bo rezultaty prze-
szły moje najśmielsze oczekiwania. 
Mikołowianie interesują się tym, co 
dzieje się w  ich mieście i  chcą mieć 
wpływ na podejmowane decyzje. Je-
stem gorącym zwolennikiem takiego 
modelu zarządzania miastem. Miko-
łów może być przykładem takiego 
otwartego podejścia.

Wprowadzenie Budżetu Obywa-
telskiego w  Mikołowie było jed-
ną z  moich obietnic wyborczych 

w  czasie kampanii w  2014 roku. Budżet 
Obywatelski od kilku lat z  powodzeniem 
funkcjonujący w  innych miastach ideal-
nie wpisywał się mój pomysł na współ-
zarządzanie Mikołowem wraz z  jego 
mieszkańcami. Już na początku mojej 
kadencji powołałem zespół, który miał 
opracować kształt naszego budżetu par-
tycypacyjnego. W skład tego zespołu we-
szli nie tylko urzędnicy i  radni, ale także 
sami mieszkańcy. Efektem pracy zespołu 
był pierwszy, mikołowski Budżet Obywa-
telski. Pomysł okazał się trafiony, bo już 
w pierwszej edycji frekwencja w Mikołowie 
była jedną z największych w Polsce. Miko-
łowianie czekali na możliwość aktywnego 
udziału w wydatkowaniu pieniędzy z bu-
dżetu miasta i  BO im to zagwarantował. 

Przez kolejne edycje mieszkańcy mogli 
wybierać w  sumie spośród 211 głoszo-
nych projektów. Inicjatywa Lokalna roz-
szerza możliwość udziału mieszkańców 
w  realizacji swoich pomysłów na miasto. 
Choć w  tym przypadku zaangażowanie 
i  odpowiedzialność pomysłodawców jest 
większa niż w przypadku Budżetu Obywa-
telskiego, to nie brakuje chętnych, którzy 
chcą w partnerstwie z miastem zmieniać 
swoją najbliższą okolicę.

W Mikołowie dopiero od niedawna działa tak wiele organizacji pozarządowych, 
które świadczą swoje usługi na rzecz naszych mieszkańców. Wierzę, że jest to mię-
dzy innymi zasługa klimatu otwartości i  współpracy jaką Urząd Miasta proponuje 
organizacjom. Stworzenie Mikołowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
i Wolontariatu oraz powołanie przeze mnie pracownika w Urzędzie odpowiedzialne-
go za kontakty z NGO (Non-Government Organization) wpłynęło na profesjonaliza-
cję tego obszaru działań. Organizacje pozarządowe w Mikołowie mogą liczyć między 
innymi na dotacje, małe granty i profesjonalną pomoc w realizacji swoich inicjatyw. 

M iasto społecznej aktywności

OBIETNICA WYBORCZA 

ZREALIZOWANA
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Równość – Godność – Dostępność była i  jest ważnym elementem po-
lityki Mikołowa dlatego powołaliśmy Społeczną Radę ds. Osób z  Nie-
pełnosprawnościami, aby wsłuchiwać się w  głos tej grupy naszych 
mieszkańców i  zaspakajać ich potrzeby. Podczas spotkań Rady zostają 
omawiane najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania osób 
z niepełnosprawnością w naszym mieście. W spotkaniach uczestniczą za-
wsze przedstawiciele władz miasta i Urzędu Miasta. Chcemy tak zmienić 
Mikołów, aby był przyjazny dla wszystkich.

W  ubiegłym roku przygotowaliśmy mieszkanie dostosowane dla osoby 
poruszającej się na wózku inwalidzkim. Już niebawem będzie kolejne. Także 
urządzenia w Budżecie Obywatelskim są projektowane tak, by były dostępne 
dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto przejścia dla pieszych stają się 
bezpieczniejsze również dla osób z zaburzeniami narządu wzroku.

Bardzo istotną kwestią w mojej wizji miasta jest dostosowanie przestrzeni 
publicznej i oferty miasta do wymagań wszystkich mieszkańców. Szczególnie 
dotyczy to osób z niepełnosprawnościami i starszych, aby ich udział w życiu 
miasta był pełny. Te cele są zbieżne z  założeniami programu Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju – Dostępność Plus. Właśnie dlatego Mikołów przystąpił 
do tego programu – podpisane zostało już stosowne porozumienie. Od 2017 
roku konsekwentnie realizujemy także założenia programu „Śląskie bez ba-
rier”, którego celem jest przeprowadzenie audytu z dostępności oraz wdra-
żanie konwencji o  prawach osób niepełnosprawnych – jesteśmy na etapie 
wstępnej diagnozy, kolejny etap to raport. Realizacja wskazań raportu sprawi, 
że Mikołów będzie bardziej przyjaznym miastem, a z jego uroków będą mogli 
korzystać wszyscy, bez wyjątku.

Dzień Aktywności Społecznej to cyklicz-
ne wydarzenie promujące aktywność 
społeczną mieszkańców Mikołowa. 

Co roku na mikołowskim Rynku w  jednym 
czasie odbywa się Festiwal Organizacji Po-
zarządowych oraz działa punkt informacyj-
ny Budżetu Obywatelskiego, a  to wszystko 
podane jest w luźnej, atrakcyjnej formie, aby 
mikołowianie mieli okazję poznać i zaintere-
sować się ofertą mikołowskich organizacji 
pozarządowych. A może nawet zainspirować 
się i włączyć w działalność organizacji poza-
rządowych czy wolontariat.

M iasto społecznej aktywności

OBIETNICA WYBORCZA 

ZREALIZOWANA
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Mikołów z pomocą dla potrzebujących
Zadaniem miasta jest dbanie 
o wszystkich mieszkańców. Kładę 
na to szczególny nacisk, aby także 
osoby starsze, pozostające bez 
pracy, czy żyjące z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami czuły 
się w swoim mieście bezpiecznie 
i komfortowo, aby znajdywały tu 
pomoc i wsparcie. Z mojej inicjatywy 
działają w urzędzie osoby zajmujące 
się wyłącznie sprawami seniorów 
i osób niepełnosprawnych, aby 
możliwie jak najbardziej ułatwić 
kontakt, a wszelkie sprawy załatwiać 
jak najszybciej. W mieście funkcjonuje 
też szereg instytucji skupionych na 
pomocy osobom potrzebującym 
takich jak Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Dzienny Dom Pomoc czy 
Centrum Integracji Społecznej.

CIS pomaga oso-
bom, które pozo-
stają bez zatrud-

nienia lub znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej. W  ostatnich 
latach Centrum znacznie posze-
rzyło swoją ofertę i zintensyfiko-
wało działania. CIS oferuje już nie 
tylko pomoc zawodową – stwo-
rzono nowe warsztaty i obecnie 
uczestnicy mogą rozwijać swoje 
kompetencje w  trzech grupach: 
ogrodniczo-porządkowej, re-
montowo-budowlanej oraz rę-
kodzieła, ale również psycholo-
giczną i edukacyjną.
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Mikołów z pomocą dla potrzebujących
W  swej definicji głównym za-

daniem pomocy społecznej 
jest pomoc osobom i  rodzi-

nom w  radzeniu sobie w  trudnych sy-
tuacjach życiowych, jakich nie mogą 
one same pokonać przy wykorzystaniu 
swoich możliwości, uprawnień i  wła-
snych środków.

W Mikołowie realizatorem tych zadań 
jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, który poza ustawowo wyznaczo-
nymi obowiązkami realizuje jeszcze 
wiele ciekawych projektów, wspierają-
cych i aktywizujących lokalną społecz-
ność – program „Liczna Rodzina”, akcja 
Koperta Życia, projekt „Krok w  przy-
szłość”, projekt „Postaw na lepsze ju-
tro” czy „Postaw na rodzinę”.

Szczególnie ciekawą inicjatywą był 
projekt „Nowa Abisynia” realizowany 
w  ramach Programu Aktywności Lo-
kalnej dla Gminy Mikołów na rok 2017. 
Skierowany był do osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub wie-
lokrotnie go doznających. Objął on 
swoim zasięgiem ludzi zamieszku-
jących tzw. „Baraki” oraz osoby z  ich 
otoczenia. Uczestnicy w ramach pro-
jektu zostali objęci kompleksowym 
wsparciem w  ramach którego  m.in. 
zorganizowano spotkania indywidu-
alne i grupowe, akcje sprzątania „Abi-
synii”, wydarzenia kulturalne i  spor-
towe. Również dzięki projektowi ich 
mieszkania zostały podłączone do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej. Udało 
się także rozwinąć sieć samopomo-
cy oraz współpracę z  organizacjami 
pozarządowymi. W  ramach projektu 
na terenie Abisynii pojawili się goście 
z Irlandii, którzy w przyjaznej atmos-
ferze wraz z  mieszkańcami remon-
towali lokale zamieszkiwane przez 
osoby ubogie czy niepełnosprawne. 
Kontynuacją jest program „Nowa Abi-
synia 2018” finansowany z  budżetu 
miasta.

W lutym 2017 roku powołałem pracownika odpowiedzialnego za działania 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Po wstępnej analizie istniejących w mie-
ście barier architektonicznych rozpoczęto prace nad uniwersalnym projektowa-
niem i opracowywaniem procedur, które ułatwiałyby wdrożenie ich w życie.

Mikołowską tradycją stają się imprezy sportowe, które już cyklicznie odbywa-
ją się w naszym mieście tj, Rugby na Wózkach, Spartakiada, Zawody Osób Nie-
pełnosprawnych, zajęcia na basenie. W tym roku Mikołów był również jednym 
z  3 gospodarzy (obok Katowic i  Chorzowa) XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych, podczas których gościliśmy zawodników z całego kraju.

Mikołów staje się miastem otwartym na potrzeby osób z  niepełnospraw-
nościami. Jest jeszcze sporo do zrobienia w  dziedzinach takich jak transport, 
oświata, likwidacja barier, dostępność budynków i  przestrzeni publicznej oraz 
organizacja bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Szukamy naj-
bardziej optymalnych rozwiązań, by osobom z niepełnosprawnościami żyło się 
w Mikołowie jak najlepiej i czuli się ważną częścią lokalnej społeczności.
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INNOWACYJNY  MIKOŁÓW
Ta kadencja to 
skok cywilizacyjny 
w rozumieniu nowych 
kanałów kontaktu 
Urzędu Miasta 
z mieszkańcami 
Mikołowa. Dostępność, 
także poprzez media 
elektroniczne jest moim 
priorytetem i mieszkańcy 
chętnie z tego korzystają.

W  poprzedniej kampanii podnosiłem 
jako jeden z  moich priorytetów włą-
czanie mieszkańców w  zarządzanie 

miastem. Przekazując do użytku mikołowian 
narzędzie do współzarządzania chciałem, aby 
sami mieszkańcy nie tylko decydowali o  swo-
im najbliższym otoczeniu, ale też aby wspólnie 
z nami zadbali o Mikołów. Moim priorytetem jest 
czyste, zadbane miasto. Aplikacje multimedial-
ne, z których korzystają mieszkańcy skutecznie 
nas w tym wspomagają. Jedna z funkcji aplika-
cji „Kiedy wywóz... ” oraz aktualna, najnowsze 
aplikacji SIP Mikołów – pozwalają na zgłaszanie 
miejsc, które wymagają naprawy, posprzątania 
albo remontu. Mieszkańcy mogą w łatwy spo-
sób, będąc na miejscu zgłosić to bezpośrednio 
do urzędu (na przykład za pośrednictwem dar-
mowego dostępu do sieci internetowej zapew-
nianej przez miasto), a  miejskie służby (m.in. 
powołana przeze mnie grupa interwencyjna 
w  ZUK) będą się mogły szybko zgłoszeniem 
mieszkańca zająć. To jest prosty i  łatwy spo-
sób zadbania wspólnie o nasze miasto. Zawsze 
marzyłem, że Mikołów będzie miastem ludzi, 
którzy je kochają, a jak się coś kocha, to się o to 
dba. Wszystko, co udało nam się wspólnie osią-
gnąć przez te ostatnie cztery lata potwierdza, 
że taki właśnie jest Mikołów i jego mieszkańcy.
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INNOWACYJNY  MIKOŁÓW

Mikołów obecny jest niemal we wszyst-
kich mediach społecznościowych. Naj-
częstszy kontakt mieszkańcy podejmują 

z  urzędem poprzez Facebooka. Ja jestem jego 
gorącym zwolennikiem. To prosty (i tani) sposób 
na zakomunikowanie najważniejszych informacji, 
a także platforma codziennej dyskusji na tematy, 
które dla mikołowian są ważne. To z mojej inicja-
tywy każda z jednostek i najważniejsze komórki 
urzędu informują o swojej działalności i odpowia-
dają na zgłoszenia i pytania mieszkańców. Czę-
sto dyskusja jest gorąca i górę biorą emocje, ale 
jestem przekonany, że Urząd i burmistrz jest po 
to, aby wszystko mieszkańcom wyjaśnić, z każ-
dej decyzji się wytłumaczyć. Nawet jeśli czasami 
nie jest to proste. Jestem pewien, że droga obra-
na w tej kadencji – otwartości i dostępności – bę-
dzie kontynuowana w kolejnych latach.

Często słyszę zarzut, że gdy ktoś nie korzysta z  Facebooka, to ma ograniczony 
dostęp do informacji. To nie jest do końca prawda. W tej kadencji uruchomiliśmy 
zupełnie nowy Biuletyn Informacji Publicznej i nową stronę internetową. BIP jest 

bardziej przejrzysty i  intuicyjny, a  strona internetowa przestała być urzędową tablicą 
ogłoszeń, a stała się portalem relacjonującym życie Mikołowa. To tam (a nie tylko na 
FB) znajdziecie najświeższe informacje, zapowiedzi, relacje i  komunikaty. Warto tam 
zaglądać. Tym bardziej jestem z  tego projektu dumny, bo stworzenie strony interne-
towej (wraz z  BIP i  innymi funkcjonalnościami jak elektroniczny obieg dokumentów 
w urzędzie) uzyskało dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 717 tys. złotych  
(a całość projektu wyniosła 845 tys. złotych).

Technologia ułatwia nam także kontakt w  załatwianiu codziennych, urzędo-
wych spraw. Powiększający się katalog spraw, które można załatwić nie wychodząc 
w domu przez internet to jedno, drugą rzeczą jest wprowadzona dopiero w zeszłym 
roku możliwość płatności w urzędowej kasie za pomocą karty bankomatowej. Coś 
bez czego nie wyobrażamy sobie już zwykłych zakupów wreszcie może mieć zasto-
sowanie w urzędzie. Może późno, ale potrzebne były do tego regulacje prawne, a te 
– jak uczy doświadczenie – często nie nadążają za codziennością. Do mieszkańców 
trafia wydawany w formie papierowej Informator Seniora, a w przyszłości chciał-
bym, aby każdy mieszkaniec otrzymywał bezpłatny biuletyn informacyjny.
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Instytut Mikołowski mieścił się w rodzinnym mieszkaniu poety Rafała Wojacz-
ka.  Zajmuje się działalnością kulturotwórczą, organizując spotkania autorskie, 
sesje naukowe oraz wystawy plastyczne. Obecnie IM został przeniesiony do 

budynku (po dawnym żłobku) na ul. Konstytucji 3 Maja.

KULTURALNY  MIKOŁÓW
Miasto chcąc się 
rozwijać musi 
inwestować w kulturę. 
Troska o ten ważny 
aspekt naszego życia 
zawsze była mi bliska. 
Letnie koncerty na 
Rynku, plenerowe kino 
na Małych Plantach, 
Impresje Mikołowskie, 
Mikołowskie Dni 
Muzyki, Instytut 
im. Rafała Wojaczka, 
Miejska Placówka 
Muzealna, występy 
teatralne czy w końcu 
sołeckie dożynki. 
Wszystko to jak 
i inne działania 
kulturalne rozwijają 
nasze miasto w nie 
mniejszy sposób niż 
twarde inwestycje 
czy remonty. 
W czasie obecnej 
kadencji stawiałem 
i sukcesywnie będę 
stawiał na rozwój 
kultury w naszym 
Mikołowie z naciskiem 
na sołectwa

Comiesięczny Jarmark Staroci organizowany na 
Rynku to prawdziwa gratka dla osób kolekcjo-
nujących przedmioty z poprzedniej epoki.
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Centrum Muzyczne Krawczyka to jeden ze zrealizowa-
nych już projektów Budżetu Obywatelskiego. Budynek 
pod numerem 21 został przekształcony na potrzeby mi-

łośników muzyki. Powstały tam między innymi wyposażone 
w sprzęt nagłośnieniowy oraz instrumenty sale prób. Obecnie 
korzysta z  nich kilkanaście okolicznych zespołów realizując 
różne projekty muzyczne. Teren wokół budynku również prze-
chodzi rewitalizację, wolna i niemała przecież przestrzeń służy 
mieszkańcom jako plac, na którym organizowane są plenero-
we koncerty oraz jak w tym roku Festiwal Kolorów.

Letnie Granie – Koncerty z cyklu Letnie Granie organizo-
wane na naszym Rynku również okazały się strzałem 
w  dziesiątkę. Mieszkańcy chętnie spędzali wakacyjne 

piątkowe wieczory podziwiając dokonania artystów prezen-
tujących rozmaite gatunki muzyczne. 

KULTURALNY  MIKOŁÓW

W ramach imprezy rozpoczynającej wakacje, uczestnicy projektu Młody 
Mikołów zadbali o powstanie murala w tym miejscu.

Teren wokół budynku znakomicie sprawdza się przy okazji plenerowych 
koncertów. Na zdjęciu występ Skorup & Jazbrothers, był to jeden 
z koncertów przy okazji festiwalu Mikoł’off.

Przy okazji tegorocznych Dni Mikołowa, po raz pierwszy w naszym 
mieście zorganizowany został Festiwal Kolorów. Impreza przyciągnęła na 
Krawczyka 21 setki młodych mikołowian.

Mikołowskie Dni Muzyki organizowane w naszym mieście 
od 28 lat na stałe wpisały się w kalendarz imprez. W trakcie 
tej kadencji część koncertów organizowaliśmy również w so-
łectwach, co dla wielu z uczestników było okazją do zapozna-
nia się z lokalnymi zabytkami i architekturą. Zmieniony zo-
stał nieco repertuar poprzez wprowadzenie lżejszej muzyki. 
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Sportowy  Mikołów
Aktywność fizyczna to jeden z warunków 
zdrowego stylu życia, wiedzą o tym również 
mieszkańcy Mikołowa, którzy chętnie 
uczestniczą w organizowanych przez miasto 
imprezach sportowych.

Ponadto we wszystkich czterech edy-
cjach mikołowskiego Budżetu Obywa-
telskiego niepodzielnie rządziły projekty 
związane ze spotem i  rekreacją. Wśród 
nich budowa boisk sportowych, siłowni na 
świeżym powietrzu czy pumptracki, czyli 
wyczynowe tory rowerowe. Oferta spor-
towa dla mieszkańców jest przygotowa-

na w taki sposób aby każdy, niezależnie 
od wieku i kondycji mógł wybrać coś dla 
siebie. W  naszym mieście propagujemy 
i promujemy wiele dyscyplin sportowych. 
Od tych najbardziej popularnych jak piłka 
nożna, siatkówka czy bieganie po sztuki 
walki, biegi narciarskie, łucznictwo, czy 
akrobatykę sportową. 

Znaczna część 
zrealizowanych projektów 
w ramach Budżetu 
Obywatelskiego ma 
charakter sportowo-
rekreacyjny. Dzięki głosom 
mieszkańców w całym 
mieście powstało wiele 
placów zabaw i siłowni 
na świeżym powietrzu, 
z których chętnie 
korzystają całe rodziny.

Niebawem oddane 
zostanie kolejne 
wielofunkcyjne 
boisko. 3-torowa 
bieżnia, boiska do 
gry w piłkę nożną, 
koszykówkę i siat-
kówkę, miejsce do 
trenowania skoków 
w dal i cała niezbęd-
na wokół infrastruk-
tura. Już wkrótce 
mieszkańcy Rety 
i nie tylko, będą mie-
li okazję uprawiać 
sport w komforto-
wych warunkach.

Wielofunkcyjne boisko, obiekt znajdujący się na terenie otwartego 
kąpieliska miejskiego zimą zmienia się w lodowisko. Dzięki temu 
młodzi mikołowianie mają szansę stawiać swoje pierwsze kroki 

na lodzie. Ucząc się również zasad gry w hokeja.  
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Sportowy  Mikołów

Zawodnicy tegorocznego Tour 
de Pologne przejechali również 
przez nasze miasto. Mieszkańcy 

tłumnie zgromadzili się aby dopingo-
wać kolarzy.

Ogromną rolę w propagowaniu zdrowego – sportowego trybu życia pełni 
nasz mikołowski MOSIR. Nadzoruje on działalność klubów i stowarzyszeń 
sportowych, administruje obiektami a  przede wszystkim organizuje im-

prezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Wiele miejskich imprez odbywa się 
w Hali Sportowej. „Turniej Szermierczy o Puchar Burmistrza Mikołowa”, „Puchar 
Dyrektora MOSiR”, „Gminny festiwal Piłki Siatkowej”, „Turniej o Puchar Burmistrza 
Miasta Mikołowa w Piłce Siatkowej”, „Mikołowska Jesień z Badmintonem”, „Miko-
łajkowy turniej w Akrobatyce Sportowej” to tylko z tych, które na stałe wpisały 
się do naszego sportowego kalendarza. W wakacje organizujemy turnieje „Grand 
Prix Mikołowa w siatkówce plażowej” oraz „Otwarte Mistrzostwa Śląska”.

Świetnie przyjęła się również 
koszykarska impreza na rynku. 
W czasie „Streetball Week” 
amerykańscy koszykarze z NCAA 
(liga uniwersytecka) w efektow-
ny sposób prezentują najwyż-
szy kunszt w tej dyscyplinie. 
Popisy indywidualne jak i mecze 
w trybie 3 na 3 stanowią sporą 
atrakcję dla tłumnie gromadzą-
cych się kibiców.
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Bezpieczny  MIKOŁÓW

W zeszłym roku poleciłem służbom miejskim szczegółową analizę pod 
kątem bezpieczeństwa przejść dla pieszych w całym Mikołowie. Nie tyl-
ko tych, które znajdują się na drogach zarządzanych przez miasto, ale 

na wszystkich. Dzięki temu ustaliliśmy kolejność prac zmierzających do poprawy 
bezpieczeństwa w miejscach, które tego wymagają. Przesłaliśmy także wytycz-
ne innym zarządcom (Starostwu Powiatowemu i  Zarządowi Dróg Wojewódz-
kich). Tam gdzie będzie to możliwe doświetlenia na przejściach będą wykonane. 
Na ten cel otrzymaliśmy 100 tys. zł z MSWiA. Część prac już została zrobiona. 
Tam, gdzie przejście wymagało doświetlenia zostało ono wykonane, a tam gdzie 
było to możliwe przejścia zostało wyniesione. Wszystko po to, aby piesi w Miko-
łowie na jezdni byli bezpieczni. Według statystyk policyjnych Mikołów znajduje 
się w 10 procentach najbezpieczniejszych miast w Polsce.

Bezpieczeństwo 
to priorytet. Nie 
może być mowy 
o dobrym miejscu 
do życia, jeśli jego 
mieszkańcy nie czują 
się bezpiecznie. Nasze 
działania i wsparcie 
służb mundurowych 
skupia się na tym, 
aby nikt nie odczuwał 
lęku spacerując po 
zmierzchu, ale także 
aby każdy miał 
pewność, że w razie 
kłopotów dobrze 
przygotowane i dobrze 
wyposażone służby 
ruszą z pomocą. 

Pomimo tego, że nie jest to 
zadaniem miasta, to wsparcie 
policji stanowi jeden z filarów 
zapewnienia mieszkańcom 
bezpieczeństwa. Mikołów 
uczestniczył w zakupie 
nowych pojazdów dla 
Powiatowej Komendy Policji 
w Mikołowie dzięki czemu na 
ulicach naszego miasta jest 
bezpieczniej. 

Mieszkańcy zdają sobie dosko-
nale sprawę, że straż pożar-
na wyposażona w  najlepszy 

sprzęt daje gwarancję bezpieczeń-
stwa i  szybkiej i  fachowej pomocy, 
dlatego korzystając z możliwości jakie 
daje Budżet Obywatelski doposażają 
ochotnicze zastępy strażaków.
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Ech te drogi

Obecnie takie decyzje podejmu-
jemy w  oparciu o  jasne oraz 
transparentne przesłanki. Pla-

nując remont starej czy budowę nowej 
drogi należy wziąć pod uwagę wiele 
czynników, m.in. natężenie ruchu w da-
nej okolicy i możliwości skomunikowa-
nia danego obszaru, gęstość zaludnie-
nia i  zabudowy, stan techniczny drogi 
i  regulacje prawne, warunkujące para-
metry drogi, konieczność poprowadze-

nia kanalizacji czy innych mediów, itd. 
Oczekiwania i  wnioski mieszkańców – 
co zrozumiałe – często przewyższają 
możliwości finansowe miasta.

Potrzeby drogowe są ogromne, zaś 
możliwości finansowe ograniczone. 
Chcąc wykonać tylko ważniejsze drogi 
w  Mikołowie trzeba by na ten cel prze-
znaczyć około 126 mln zł, a na wszystkie 
drogi w mieście to i cały roczny 200 milio-
nowy budżet naszego miasta nie wystar-
czy. Co roku przeznaczamy na wszystkie 
inwestycje kilkadziesiąt milionów złotych 
(w tym roku rekordowe 30 mln zł), a in-
westycje drogowe są częścią tej kwoty. 
Bieżące naprawy realizowane są z  bu-
dżetu Zakładu Usług Komunalnych.

Należy mieć także na uwadze, że 
w  Mikołowie zarządcą drogi nie tylko 
jest Gmina. Przez teren miasta prze-
biegają drogi powiatowe, wojewódzkie 
i krajowe, za których stan są odpowie-
dzialni: Starostwo Powiatowe w  Miko-
łowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i  Autostrad, do których to instytucji 
należy kierować wnioski ws. naprawy 
czy remontu poszczególnych dróg. 
Zdarzają się przypadki, że mieszkańcy 
oczekują od Urzędu Miasta remontu 
dróg, którymi nie zarządzamy. Tym-
czasem przykładowo za ulicę Pszczyń-
ską, Krakowską, Rybnicką, Żwirki i  Wi-

gury odpowiada Starostwo Powiatowe 
w Mikołowie. W tych przypadkach nam 
pozostaje jedynie naciskać, by Starosta 
bardziej dbał o swoje drogi.

Zachęcam zainteresowanych tema-
tem dróg do zapoznania się ze szcze-
gółami opracowania.

Natomiast w  tej kadencji możemy 
się pochwalić przykładowo wybranymi 
inwestycjami drogowymi: ul. Młyńska, 
boczna od Botanicznej, boczna od 
Kościuszki, Katowicka wraz z przebu-
dową mostu, Pileckiego (27 Stycznia), 
Dzieńdziela w  trakcie, Wodna i  Nowy 
Świat, Reta Śmiłowicka, os. Norwida, 
os. Kochanowskiego, nowego osiedla 
Nowy Świat, parkingu przy ul. Blusz-
cza w realizacji, Jesionowa w realizacji, 
łączenie ul. Kolejowej z  Waryńskiego, 
Kosów w  realizacji, Zawilców z  chod-
nikiem do realizacji, parkingi przy Sło-
wackiego w  realizacji, Kowalska, Sza-
franka, Wiejska.

W  kolejnych latach planujemy kon-
tynuację już rozpoczętych oraz pro-
jektowanych ważniejszych inwestycji 
drogowych: Myśliwskiej i  Szkolnej, Po-
łudniowej i  łącznika do Przyjaciół, do-
datkowy chodnik przy Górnośląskiej, 
Rolniczej, Centrum Przesiadkowego, 
Wrzosowej, Zielonej, przystanki przy 
Sosnowej, fragment Wodnej, chodnik 
przy Plebiscytowej, Rajcy, Świerkowej.

Temat jest tak obszerny, 
że pod tytułem „ech 
te drogi” opisałem go 
Państwu bardzo szeroko 
i dokładnie na swojej 
stronie internetowej 
www. stanislaw. 
piechula. pl. ponieważ 
chciałbym abyśmy 
wszyscy wiedzieli jakie 
mamy możliwości i czym 
się kierujemy wybierając 
określone drogi do 
kapitalnego remontu lub 
do bieżących napraw. 
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Od 2015 roku z  budżetu miasta 
udzielono 184 dotacji celowych do 
działań ekologicznych: 130 moder-
nizacji źródeł ciepła o  kwocie ponad 
363 tys. zł., zakup i montaż 25 sztuk 
solarów o  kwocie ponad 61 tys.  zł., 
zakup i montaż 29 sztuk pomp ciepła 
o  kwocie ponad 71 tys.  zł. W  syste-
mie ciągłym przyjmowane są wnio-
ski w  sprawie udzielenia dotacji 
celowej 3 tys.  zł na modernizację 
źródeł ciepła (pieców) w  budynkach 
mieszkalnych na terenie Mikołowa. 
W dniu kwietniu 2018r. pozyskaliśmy 
dotację z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w  wysokości 220 tys.  zł na 
wymianę źródeł ciepła opalanych 
paliwem stałym w  budynkach sta-
nowiących własność osób fizycznych. 
Wymiana obejmuje 110 piecy, a dofi-
nansowanie wynosi 3 tys. z WFOŚ i 2 
tys. zł. z naszego budżetu.

FOTOWOLTAIKA
Realizujemy projekt Słoneczna Gmi-

na polegający na budowie instalacji fo-
towoltaicznej w  budynkach będących 
własnością mieszkańców Mikołów. Zo-
staną wykonane 173 instalacje, a war-
tość projekty wynosi ponad 4 mln zł.

TERMOMODERNIZACJE

Przeprowadziliśmy około 50 ter-
momodernizacji zasobu miejskiego 
i  wspólnot z  wykorzystaniem ponad 
3,5 mln zł środków unijnych i

EKOLOGICZNIE I CZYSTO
Ważnym zagadnieniem, 
w które się mocno 
zaangażowaliśmy jest 
ekologia, do czego nas 
zobowiązuje charakter 
zielonego miasta 
z Ogrodem Botanicznym 
i logo – Mikołów 
Ogród Życia. Działania 
podejmujemy szeroko 
i w wielu zakresach 
walcząc ze smogiem, 
sadząc drzewa, tworząc 
nowe tereny parkowe, 
a przede wszystkim 
edukując najmłodsze 
pokolenia, by zadbały 
o nasz świat jeszcze lepiej.
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NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI
Rozpoczęliśmy realizację projektu 

„System transportu niskoemisyjnego 
na terenie Gminy Mikołów – budowa 
Centrum Przesiadkowego”. Przedmio-
tem projektu jest przebudowa terenu 
istniejącego kompleksu dworca auto-
busowego i kolejowego, postoju busów 
i  taksówek poprzez stworzenie Zinte-
growanego Centrum Przesiadkowego 
wraz z infrastrukturą drogową niezbęd-
ną do realizacji głównego celu, przy-
stankową, rowerową oraz zagospoda-
rowaniem terenu wraz z  otoczeniem. 
Dofinansowanie UE: 13 mln zł.

EFEKTYWNE OŚWIETLENIE
Zrealizowaliśmy projekt „Poprawa 

efektywności energetycznej oświe-
tlenia w  Gminie Mikołów”. W  ramach 
przedsięwzięcia wymieniono 1047 
nieefektywnych energetycznie opraw 
oświetleniowych i zastąpiono je nowo-

czesnym i  ekologicznym oświetleniem 
typu LED. Wartość projektu to ponad 
921 tys. zł. w tym dofinansowanie UE: 
ponad 777 tys.  zł. Każdego roku za-
płacimy mniej o 300 tys. zł za energię 
elektryczną i  każdego roku do atmos-
fery nie trafi 611 ton dwutlenku węgla!

CZUJNIKI CZYSTOŚCI

Na budynkach szkół zainstalowano 
10 czujników jakości powietrza. Czujniki 
pozwalają każdemu sprawdzić jakość 
powietrza w danej chwili poprzez stronę 

internetową Airly lub mobilnie po zain-
stalowaniu aplikacji w telefonie.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Organizujemy konkursy, szkolenia, 
wykłady, mówimy jak palić w  piecach, 
prowadzimy akcje informacyjne oraz 
kontrolujemy kopcących, by wyelimino-
wać spalanie śmieci. Propagujemy po-
stawy proekologiczne i  sadzimy dużo 
drzew, krzewów, dbając o zieleń.

EKOLOGICZNIE I CZYSTO
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Trudno sobie wyobrazić 
Górnośląsko- 
-Zagłębiowską 
Metropolię bez Mikołowa. 
Nasze miejsce jest 
bez wątpienia wśród 
najważniejszych miast 
naszego regionu, 
a zdanie naszego miasta 
musi być brane pod 
uwagę w najważniejszych 
kwestiach. Jestem dumny, 
że Metropolia powstała 
i przypadło to akurat 
w czasie mojej pierwszej 
kadencji. 

Mikołów jest beneficjentem fundu-
szu solidarnościowego, czyli pieniędzy 
przeznaczonych na ważne inwestycje 
w  miastach Metropolii. Z  tego źródła 
otrzymaliśmy 2 miliony złotych, które 
w  całości przeznaczyliśmy na remont 
jednej z  najważniejszych ulic na Recie, 
czyli ulicy Dzieńdziela. Wartość całej in-
westycji to 5,5 mln zł.

Z udogodnień jakie wspólnie z innymi 
prezydentami i  burmistrzami wypra-
cowujemy mikołowianie wraz z  miesz-

kańcami innych miast Metropolii mogą 
korzystać na co dzień. Wspólny bilet, 
którym można się posługiwać zarów-
no w autobusach KZK GOP i MZK Tychy 
jest sporym udogodnieniem (i oszczęd-
nością) dla mieszkańców Mikołowa, 
a  w  planie kolejne pomysły czekające 

na realizację. Takie projekty jak rower 
metropolitalny, wspólna promocja, 
poprawa Efektywności Energetycznej 
Obiektów Użyteczności Publicznej, czy 
Śląski System Informacji Turystycznej 
to przedsięwzięcia, które już są realizo-
wane albo niebawem będą. 

Mikołów   
w Metropolii
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Po objęciu funkcji burmistrza 
zadeklarowałem, że jedną 

miesięczną pensję będę przekazywał 
na cele społeczne dla mieszkańców 
naszego miasta. Budżet Obywatelski 
stał się idealnym barometrem 
potrzeb i spośród świetnych 
pomysłów, które często dość 
pechowo nie wygrały w głosowaniu 
mieszkańców będę wybierał jeden, 
którego realizację sfinansuję.

W pierwszym roku ufundowałem 
mikołowskim harcerzom 6 canoe 
(kajaków), w drugim zapłaciłem za 
drabinę pożarniczą dla ochotników. 
W tym roku zdecydowałem, że 
Mikołów zasługuje na hejnał. 
Ufundowałem nagrodę w konkursie 
dla twórców i sprzęt odtwarzający 
codziennie miejską melodię.

Dla mnie bycie burmistrzem 
Mikołowa to nie tylko praca czy 
sprawowanie stanowiska – to 
zaszczyt i spełnienie marzenia 
o zmienianiu na lepsze mojego 
ukochanego miasta. 

KILKA SŁÓW OD TWÓRCY HEJNAŁU 
DLA MIKOŁOWA

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni 
Mieszkańcy Mikołowa!

Hejnał, który Wam przekazuję, 
napisałem specjalnie dla Was, dla 
Waszego pięknego miasta, jakim 
niewątpliwie jest Mikołów. Niech 
płynące z niego pozytywne dźwięki 
wprowadzają radość i harmonię 
w wasze codzienne zajęcia i obowiązki. 
Niech towarzyszą wszystkim 
uroczystościom związanym 
z miastem. Niech wyznaczają rytm 
dnia i napełniają optymizmem 
każdego z Was. Niech ta melodia 
utrwali się w Waszej pamięci i zrośnie 
z Waszym miastem, stając się jego 
rozpoznawalnym elementem. 

Z pozdrowieniami 
Krzysztof Laksa

Razem
dla Mikolowa
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Czas wyborczy, to nie tylko sprawozdanie z tego co 
zrobiłem, ale też rozliczenie poprzednich obietnic 
wyborczych, które złożyłem Państwu 4 lata temu 
i które nadal znajdują się na mojej stronie www.sta-
nislaw.piechula.pl. Jest mi niezmiernie miło stwier-
dzić, że zdecydowana większość została zrealizo-
wana, a wymienić pozwolę sobie te najważniejsze:

 Mikołów stał się miastem obywatelskim, które 
wspólnie rozwijamy i w którym mieszkańcy mają do-
bry kontakt z burmistrzem, wszyscy są na bieżąco in-
formowani o tym co się w mieście dzieje,

 wdrożyłem program dobrego i stałego przepływu 
informacji mediami elektronicznymi, a  jeszcze mam 
zamiar zapewnić pełny dostęp do informacji papiero-
wej docierającej do każdego mieszkańca,

 burmistrz jest pozytywnie nastawionym do wszyst-
kich spraw Mieszkańców lub poszukuje możliwych 
sposobów na zadowalające ich rozwiązanie. Także 
każdy Mieszkaniec powinien czuć, że jest w  swoim 
Urzędzie Miasta i że ten Urząd jest dla niego życzliwy,

 nie toleruję nadużywania władzy i  nieuczciwości 
w stosunku do wszystkich podległych mi pracowników,

 wprowadziłem dużą jawność i  otwartość we 
wszystkich podejmowanych decyzjach oraz w dostę-
pie do informacji,

 zadbałem o  wspieranie ekologicznej energii i  jak 
największą dbałości o czystość środowiska,

 zadbałem o estetykę miasta i temat ten zdecydo-
wanie będę rozwijał.

 nie jestem uwikłany w  żadne zobowiązania czy 
układy i takiej zasady wymagam od wszystkich podle-
głych mi pracowników,

 dbam o dobry klimat i sprzyjam rodzimym Przed-
siębiorcom, staram się każdego traktować indywidu-
alnie, choć w  tym zakresie jeszcze możemy zrobić 
więcej,

 zadbałem, wspieram i rozwijam współpracę z orga-
nizacjami, które działają społecznie dla naszego miasta,

 wspieram osoby z inicjatywą i chęcią do działalno-
ści. Każdy dobry pomysł, czy inicjatywa jest zauważo-
na i analizowana, a w miarę możliwości znajduje swoje 
miejsce w planach do realizacji,

 wprowadziłem Budżet Obywatelski, czyli o  części 
budżetu decydują mieszkańcy,

 powstało wiele miejsc z bezpłatnymi urządzeniami 
sportowymi do ćwiczeń, place zabaw, powstanie ska-
tepark itp.,

 przyjmując osoby do pracy kieruję się przede 
wszystkim wykształceniem kandydata, jego umiejęt-
nościami i doświadczeniem, 

 chciałem wprowadzić coroczną ocenę instytucji 
i  placówek oraz osób, które je prowadzą w  celu po-
prawy ich działania lub ewentualnych reorganizacji. To 
zadanie zostało zrealizowane tylko jednostkowo więc 
postaram się je zrealizować w kolejnej kadencji,

Obietnice wyborcze  
ZREALIZOWAŁEM
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 podjąłem działania mające zmniejszyć problem 
zanieczyszczania miasta przez czworonogi. Pojawiły 
się oznakowania, ulotki, rozdajemy bezpłatne torebki. 
Będzie jeszcze realizowany wybieg dla psów. Nieste-
ty najwięcej zależy od właścicieli zwierząt, ich kultury 
i dbałości o czystość,

 dokładnie sprawdziłem szczegóły dotyczące ceny 
wody i ścieków oraz przedstawiłem problem,

 system naliczania opłat za śmieci został skontrolo-
wany i  częściowo zmieniony. Podlegał także kontroli 
instytucji zewnętrznych i  obecnie jego prawidłowość 
została potwierdzona,

 ścigamy osoby tworzące dzikie wysypiska śmieci 
oraz spalające w piecach odpady,

 poprawiamy stan osiedli, tworzymy dodatkowe 

parkingi, place zabaw, temat mocno zaawansowany,
 straż miejska ściślej współpracuje z policją, miasto 

dofinansowuje dodatkowe wyposażenie i patrole po-
licyjne w  celu stałego polepszania bezpieczeństwa. 
Temat ten będzie jeszcze bardziej rozwijany,

 chciałbym poprawić sposób i  skrócić czas prowa-
dzenia różnych prac i remontów dróg, kanalizacji, itd., 
by nie trwały one miesiącami utrudniając normalne 
funkcjonowanie miasta i choć wszyscy się bardzo sta-
ramy, to system zamówień publicznych, a także zbyt 
mała konkurencyjność firm i brak pracowników na ryn-
ku, nie sprzyja realizacji tego postanowienia,

 zadbałem o  zwiększenie ilości mieszkań, a  tak-
że o  remonty i  większą dbałość o  posiadany zasób 
mieszkaniowy.

Wyżej wymienione zadania to tylko część z tych, 
których się podjąłem i zrealizowałem lub je konty-
nuuję. Wszystkie można znaleźć na mojej stronie 
internetowej www.stanislaw.piechula.pl i  zwery-
fikować realizację obietnic sprzed 4 lat.
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Mijające 4 lata, to był nie tylko okres wytężonej pracy 
i realizacji setek zadań, nowych pomysłów i  inicjatyw, 
ale także stałe rozpoznawanie potrzeb i  oczekiwań, 
których jest nieskończenie wiele. By je wszystkie zre-
alizować trzeba by mieć worek pieniędzy i to najlepiej 
taki bez dna. Jedną z największych trudności włodarza 
miasta jest to, że musi dokonywać wyborów i choć ma-
rzy o tym, by zrealizować wszystkie potrzeby i ocze-
kiwania, to musi zdecydować, który projekt zostanie 
zrealizowany w pierwszej kolejności, a na który trzeba 
będzie poczekać.

Przez 4 lata spisywałem wszelkie potrzeby, słucha-
łem mieszkańców, radnych, sołtysów, Rady Sołec-
kie. Postanowiłem w nowej kadencji zrobić ogólno-
dostępny i  stale uzupełniany spis naszych potrzeb 
i oczekiwań, by i Państwo mogli je wszystkie poznać. 
Tutaj natomiast pozwolę sobie zapewnić, że wiem 
bardzo dobrze co jest nam potrzebne i czego ocze-
kujemy, wiem jak dalej w  sposób zrównoważony 

rozwijać Mikołów. Chcę by potrzeby były równo-
miernie realizowane zarówno w centrum jak i sołec-
twach oraz dzielnicach. Będąc burmistrzem zawsze 
jasno i uczciwie przedstawiałem możliwości i szanu-
jąc Państwa nie wypada mi wzorem niektórych kan-
dydatów proponować nierealnej kiełbasy wyborczej, 
czyli przysłowiowych gruszek na wierzbie. Dlatego 
pozwolę sobie wymienić te realne i ważniejsze plany 
na przyszłość.

• Przede wszystkim chcę rozwijać i  udoskonalać 
wszystkie rozpoczęte działania, pomysły oraz 
inicjatywy kontynuując pozytywne zmiany – Ra-
zem dla Mikołowa!

• Rozpoczęliśmy zaawansowane prace i  będzie-
my je kontynuować czyli termomodernizacje 
i remonty w całym naszym zasobie mieszkanio-
wym i  lokalowym. Przywracamy estetykę, czy-
stość i zieleń, zbudujemy place zabaw i miejsca 
parkingowe.

Obietnice wyborcze  
DO REALIZACJI
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• Rozpoczęliśmy wielomilionową inwestycję bu-
dowy Centrum Przesiadkowego, poszerzenia 
wiaduktu i przebudowy układu komunikacyjnego 
w centrum miasta, by Mikołów się nie korkował, 
a komunikacja z metropolią była coraz lepsza.

• Rozbudowa i  rozwijanie bazy szkolnej, przed-
szkolnej i  zapewnienie miejsc w  żłobku to też 
nasze priorytety. Już powstaje projekt rozbudo-
wy Szkoły Podstawowej w Paniowach, kupiliśmy 
ziemię, by wybudować przedszkole w  Borowej 
Wsi, wyburzymy i postawimy nowe przedszkole 
przy ul. Kownackiej, powstanie wielofunkcyjne 
boisko w  Mokrem. W  kolejności podejdziemy 
do sali gimnastycznej w  Kamionce i  w  Szkole 
Podstawowej nr 1. Z  uwagi na zapełnienie się 
żłobka, od nowego roku wprowadzimy dopłaty 
do żłobków prywatnych.

• Stale będziemy remontowali kolejne nasze dro-
gi, a w rozpoczętych projektach mamy układ ko-
munikacyjny Rety, ulice: Południową, Rolniczą, 
Wrzosową.

• Budowa kolejnych mieszkań, a jeżeli strona rzą-
dowa wywiąże się z obietnic, to zgłosiliśmy ak-
ces i koncepcję powiększenia osiedla na terenach 
miejskich przy ul. Waryńskiego.

• Zielony, rozkwitający Mikołów w  każdym miej-
scu, to już rozpoczęta i  widoczna rewolucja do 
dalszej kontynuacji.

• Rozwijanie terenów rekreacyjnych i  łączenie ich 
ścieżkami pieszo-rowerowymi.

• Zakończenie planowania przestrzennego dla ca-
łego miasta.

• Dalsze przystosowywanie miasta dla osób z nie-
pełnosprawnościami i  maksymalne wykorzy-
stanie programu Dostępność Plus, w którym już 
jesteśmy.

• Zdobyliśmy dofinansowanie i  rozpoczęliśmy 
program bezpieczne przejście, czyli doświetlimy, 
lepiej oznakujemy i zwiększymy bezpieczeństwo 
na wszystkich gminnych przejściach przez dro-
gę. Gdzie jest to niezbędne będziemy zabiegali 
o nowe przejścia.

• Nadal będziemy wdrażali i rozwijali działania ma-
jące na celu poprawę czystości powietrza.

• Będziemy realizowali kolejne programy, które już 
zapoczątkowaliśmy.

Na swojej stronie www.stanislaw.piechula.pl po-
zwolę sobie napisać trochę więcej odnosząc się do 
programów wyborczych moich konkurentów, gdyż 
niektórzy proponują Państwu nawet rzeczy już zre-
alizowane, tak jakby nie posiadali wiedzy o tym, co 
dzieje się w Mikołowie lub tutaj nie mieszkali.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ
• 8 X godz. 17.00 sołtysówka Borowa Wieś,
• 9 X godz. 17.00 sala OSP Paniowy,
• 10 X godz. 17.00 sala OSP Śmiłowice,
• 11 X godz. 17.00 sołtysówka Bujaków,
• 12 X godz. 17.00 sołtysówka Mokre,
• 17 X godz. 17.00 sala dzielnicy Kamionka,
• 18 X godz. 17.00 Rynek Dom Kultury,
• 19 X godz. 17.00 Zespół Szkolno- 

-Przedszkolny Reta.
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HISTORIA I TRADYCJA 
W MIKOŁOWIE

W   tej kadencji rozpoczęliśmy 
montaż tablic historycznych. 
Chcę, aby sukcesywnie wszyst-

kie miejsca w Mikołowie, które mają cie-
kawą historię zostały takimi tablicami 
oznaczone. I te, które są bardzo znane jak 
Stary Kościółek czy Bazylika św. Wojcie-
cha, ale także miejsca, gdzie znajdowały 
się obiekty historyczne, które już nie są 
obecne w przestrzeni publicznej (jak Plac 
750-lecia, gdzie funkcjonowała syna-
goga). Ważne, aby obok opisu w  języku 
polskim widniała na nich także informacja 
w  języku angielskim i  niemieckim. Uwa-
żam to za bardzo cenne przedsięwzięcie, 
które powinno być kontynuowane w przy-
szłych latach. Inicjatywa ta jest potrzebna 
zarówno dla odwiedzających nasze mia-
sto jak i samych mikołowian, Chciałbym, 
aby do roku 2022 znalazły się na szlaku 
tablic historycznych wszystkie warte tego 
miejsca (nie tylko te w centrum, ale tak-
że w sołectwach, bo ich historia to także 
część dziedzictwa Mikołowa).

Mikołów jest miastem o wielowiekowej tradycji. Już za 4 lata przypada dostojny 
jubileusz 800 lat naszego miasta. Odnoszę jednak wrażenie, że wciąż historia 
Mikołowa, jego symbole i tradycje są niewystarczająco znane i wyeksponowane 
w przestrzeni publicznej. Mokierskie wapienniki, tradycje targowe, czy 
wielokulturowość to także niektóre elementy naszej historii, którą powinniśmy 
wszyscy dobrze znać i być z niej dumni.

Mikołów ma piękną historię, 
z której jesteśmy dumni i któ-
rą powinniśmy się chwalić. 
Dlatego też postanowiłem, 
że nasze miasto przyłączy się 
do inicjatywy Preindustriady 
realizowanej przez Urząd Mar-
szałkowski. Preindustriada to 
odbywająca się w niektórych 
miastach naszego wojewódz-
twa impreza, która ma za 
zadanie promocję dziedzictwa 
Śląska przed rewolucją przemysłową. Wapienniki w Mokrem 
idealnie się do tego nadają i już od kilku lat przyciągają setki 
mieszkańców Śląska, którzy chcą poznać ich historię, historię 
Mikołowa i spędzić wspaniały dzień

Wspaniałą pracę promocyjną i  edukacyjną wykonuje Miejska Placówka Mu-
zealna. Ulokowana na piętrze Białego Domku przyciąga swoją ofertą coraz 
większą rzeszę zainteresowanych historią mieszkańców naszego miasta. 

Zmieniona w  tej kadencji formuła funkcjonowania MPM sprawdziła się doskonale. 
Plany co do tej instytucji są jednak znacząco większe. Chcielibyśmy, aby budynek 
po żłobku na ul. Konstytucji 3 Maja (dawna, zabytkowa willa burmistrza) stał się do-
celowym miejscem dla miejskiego muzeum oraz Instytutu Mikołowskiego. To jedno 
z zadań na kolejną kadencję. 
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