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INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
Czerwiec 2018 (VI.2018/31) 

 

 
Szanowni Mieszkańcy, 

 
Czerwiec w tym roku nie tylko Mikołowie, nie tylko w Polsce, ale chyba na całym Świecie to przede 

wszystkim piłkarskie emocje związane z trwającymi w Rosji Mistrzostwami Świata. Przygotowane przez 
biuro promocji Miasteczko Futbolowe na Rynku okazało się strzałem w 10 i pokazało, że mikołowianie chcą 
wspólnie przeżywać sportowe święto. Jednak nie samą piłką nożną żyje człowiek i w przerwie, gdy nie gra 
polska reprezentacja urząd i wszystkie miejskie jednostki działają aktywnie. 

Za nami kolejna edycja najważniejszego wydarzenia muzycznego w naszym mieście – czyli 
Mikołowskich Dni Muzyki. Muzyki na najwyższym poziomie na dwunastu koncertach słuchało wielu 
mikołowian i gości spoza naszego miasta. Bardzo się cieszę, że aż cztery koncerty odbyły się w sołectwach 
(Paniowach, Bujakowie, Borowej Wsi i Mokrem). Podziękowania należą się nie tylko wykonawcom, ale 
przede wszystkim organizatorom, czyli Miejskiemu Domu Kultury, który gwarantuje nam co roku muzyczne 
zachwyty, dzięki perfekcyjnej organizacji tego niełatwego organizacyjnie przedsięwzięcia. 

W upływającym miesiącu Mikołów miał także przyjemność być gospodarzem rozgrywek golfowych w 
ramach XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Byliśmy jednym z trzech (obok Katowic i 
Chorzowa) miast-gospodarzy tej wspaniałej imprezy. Pole golfowe w Mokrem idealnie sprawdziło się w roli 
areny zmagań olimpijczyków. 

Seniorzy bawili  się na Seniormanii – nowej imprezie  dedykowanej specjalnie dla  nich, czyli I 
Mikołowskim Przeglądzie Twórczości Senioralnej. Liczna publiczność, która zgromadziła się w Domu Kultury 
świetnie bawiła się przy występach wokalnych, tanecznych, teatralnych i kabaretowych. Całość zakończyła 
się dancingiem. To był niezapomniany i inspirujący dzień! 

Trwają liczne remonty, a wśród nich ten jeden oczekiwany szczególnie w okresie letnim, czyli remont 
dużej niecki kąpieliska. Zostanie ona otwarta już 22 czerwca i jestem pewien, że zostanie pozytywnie 
oceniona przez korzystających z pływalni. W parku w okolicach Białego Domku kolejne zmiany – pojawiły się 
białe, stylowe ławki, które wraz z fontanną, altaną i nową zielenią dopełniają magicznego klimatu tego 
miejsca. Nieopodal – bo po drugiej stronie ulicy Karola Miarki – dobiegają końca prace nad zielenią i małą 
architekturą nowego skweru. Wszyscy, którzy byli ciekawi dlaczego zostało wyburzone szpetne ogrodzenie 
już teraz mogą się przekonać, że powstanie tam uroczy, zielony zakątek dostępny dla wszystkich 
mieszkańców. 

Jeśli już mowa o wyburzeniach, to zniknęły koszmarne rudery szpecące okolicę Starego Kościoła. 
Powstanie tam ładny zieleniec, szerszy chodnik, odsłonimy stary mur i widok na zabytkowy kościół. Jednym 
słowem następny urokliwy zakątek Mikołowa. 

O tym wszystkim i innych inwestycjach i przedsięwzięciach przeczytacie Państwo w niniejszym 
informatorze. 

 

 
Życzę miłej lektury. 

 

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. Rozpoczęto przygotowania do nowego okresu zasiłkowego i świadczeniowego; 
1.2. Rozpoczęto przygotowania do realizacji rządowego programu „Dobry Start” 300+. 
2. W dalszym ciągu trwa rozpoznanie dot. możliwości utworzenia rodzin wspierających. 

3. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo – Specjalistycznej: 
3.1. Rozpoczęcie nowych zajęć dla dzieci w ramach projektu: „Postaw na lepsze jutro” (zajęcia ju-jitsu); 
3.2. Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018; 
3.3. Obchody Dnia Dziecka w Świetlicy; 
3.4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego w wychowankami; 
3.5. Zgłoszenie półkolonii w okresie od lipca do sierpnia w ramach projektu „Postaw na lepsze jutro” 
4. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
4.1. Wysłanie zgłoszenia do udziału w projekcie: Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na 

rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc 
społeczna; 

 

C - inne: 
1. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
1.1 Realizacja z Fundacją Pomocy Dzieciom „Ulica” PAL na ulicy Młyńskiej w roku 2018. 
1.2. Działania w ramach projektu „Postaw na rodzinę” 
2. Realizacja bieżących statutowych zadań 

 
 


