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INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
Czerwiec 2019 (VI.2019/41) 

 

 
Szanowni Mieszkańcy, 

 
Ostatnie tygodnie stały pod znakiem kultury. Odbyło się wiele wydarzeń, a jeszcze więcej 

przed nami. Jednym słowem sezon kulturalny w Mikołowie jest w pełni i musimy się przygotować 
na wiele atrakcji. 

Zakończyły się XXIX Mikołowskie Dni Muzyki. Koncerty, jak co roku, zgromadziły tłumy 
melomanów nie tylko z Mikołowa. Na jednym z koncertów w nowej formule wręczone zostały 
wyróżnienia Mikołowianina Roku. W tym roku statuetki otrzymali Pani Urszula Małek (kategoria 
społeczna), Pani Wioletta Kopka (kategoria przedsiębiorca), Pani Agnieszka Jarecka (kategoria 
sport) oraz Pan Andrzej Fijałkowski (kategoria kultura). Serdeczne gratulacje. 

Za nami także dwie imprezy skierowane do różnych grup wiekowych, czyli „Seniormania” - 
II Mikołowski Przegląd Twórczości Senioralnej oraz Dzień Dziecka zorganizowany przez Miejski 
Dom Kultury. 

 
Przed nami najważniejsze wydarzenie kulturalnego sezonu w naszym mieście, czyli Dni 

Mikołowa.  Po  wielu  sygnałach  od  mieszkańców  zdecydowaliśmy,  że  święto  naszego  miasta 
z września wraca do  kalendarza  imprez  w  ostatni  weekend  czerwca.  Początek  obchodów 
28 czerwca, w piątek w centrum muzycznym Krawczyka XXI. A od soboty koncerty na Rynku. 
Wystąpią między innymi Gromee, Weekend i Sylwia Grzeszczak. Serdecznie zapraszam! 

Dni Mikołowa rozpoczynają cykl wakacyjnych imprez. Od piątku 5 lipca kolejna edycja 
Letniego Grania, czyli cotygodniowych koncertów na Rynku. W te wakacje wraca także doskonale 
przyjęte w zeszłym sezonie Kino Letnie, czyli pokazy filmowe w plenerze. 

 

Koniec roku szkolnego  i  początek  wakacji  to  dobry  czas  na  przygotowanie  remontów 
w mikołowskich placówkach szkolnych i przedszkolnych. Przygotowujemy się do prac 
remontowych w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 3, Przedszkolu nr 4, w Szkole Podstawowej nr 4, 
w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 10. Prace są tak zaplanowane, aby 
wykonawcy zdążyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

 
Życzę wszystkim uczniom wspaniałych wakacji  i  to  bez  znaczenia  czy  wyjeżdżają, 

czy zostają w Mikołowie. Atrakcji na pewno nie zabraknie. Żeby tylko w to lato pogoda dopisała. 
Widzimy się na Dniach Mikołowa! 

 
 

Stanisław Piechula 
Burmistrz Mikołowa 
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
kierownik Aleksandra Stolarska 

ul. Kolejowa 2 
tel. 32 324 26 60 

 
 

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania: 

1. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: 
1.1 .Przygotowania do nowego okresu zasiłkowego i świadczeniowego; 
2. W Placówce Wsparcia Dziennego: 
2.1.Obchody Dnia Dziecka w Świetlicy; 
2.2. Zakończenie roku świetlicowego z wychowankami; 
2.3. Podsumowanie roku świetlicowego 2018/2019; 
2.4. Wizyta wychowanków w ILO im. K.Miarki w Mikołowie i udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych 

przez uczniów szkoły; 
2.5. Rozpoczęcie naboru dzieci na półkolonie letnie organizowane w Placówce Wsparcia Dziennego; 
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
3.1. Zorganizowanie konferencji w ramach projektu „Niech Moc Będzie z Tobą” realizowanego w ramach 

programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 

3.2. Udział w obchodach jubileuszu 20-lecia funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych. 

3.3. Udział w podsumowaniu projektu „Fortum dla śląskich dzieci” zorganizowane przez Fortum Polska oraz 
Fundację Pomocy Dzieciom ULICA. 

 
 


