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Szanowni Mieszkańcy,
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Ich klimat już czuć w naszym mieście. Świąteczny wystrój,
ozdoby i piękna choinka na Rynku. Za moment pojawi się też tradycyjna szopka. Na terenie MOSiRu działa
już popularne lodowisko sezonowe, a w ostatni weekend odbył się świąteczny jarmark. W najbliższą sobotę
od 11.00 zapraszam na wspólne kolędowanie na Rynku, ubieranie choinek i finał akcji Poczta Św. Mikołaja.
Jednym słowem lada chwila święta.
Koniec roku, to nie tylko czas podsumowań i spotkań wigilijnych z mieszkańcami, ale także koniec
niektórych prac budowlanych i remontowych. Zakończyliśmy i odebraliśmy do użytku największą inwestycję
drogową mijającego roku, czyli przebudowę ul. Dzieńdziela. Zakończyły się również roboty drogowe
związane z budową parkingu wraz z oświetleniem oraz pasem rowerowym przy ul. Jana Bluszcza.
Rozpoczęły się także prace związane z termomodernizacją budynków przy ul. Górniczej 4 i na os.
Grunwaldzkim 12.
Okres zimowy to pełna sezonu grzewczego, a co za tym idzie – niestety – czas kiedy w miastach
pojawia się smog. Szczegółowy program walki z tym szkodliwym zjawiskiem jest tematem przewodnim sesji,
ale warto dodać, że Urząd zakończył i przekazał do rozliczenia projekt polegający na zamianie systemu
ogrzewania węglowego na ogrzewanie ekologiczne (opalane węglem, gazem lub biomasą) ze środków
pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W
ramach projektu 110 wnioskodawców otrzymało dotację. Zima, to też wyjątkowo trudny czas jeśli chodzi o
bezpieczeństwo na drogach, dlatego wspólnie z Komendą Powiatową Policji zorganizowaliśmy spotkania na
temat bezpiecznego poruszania się w okolicach przejść dla pieszych z młodzieżą ze szkół średnich.
Spotkania odbyły się w ramach projektu „Bądź bezpieczny na drodze! - ochrona uczestników ruchu
drogowego w Gminie Mikołów”.
W mijającym miesiącu odbyły się także ważne imprezy m.in. 7 grudnia w Sali Miejskiego Domu
Kultury odbyła się Gala wolontariatu, na której miałem przyjemność uroczyście uhonorować wolontariuszy i
darczyńców, którzy na co dzień swoją pracą i poświeceniem wspierają najbardziej potrzebujących
mieszkańców naszego miasta. Natomiast 13 grudnia także w sali MDK odbył się Dzień Osób
Niepełnosprawnych. Była to niepowtarzalna okazja, aby zrozumieć i przez moment doświadczyć trudności z
jakimi na co dzień muszą się borykać osoby z niepełnosprawnościami. Cieszę, że licznie w tym wydarzeniu
uczestniczyli zarówno radni jak i miejscy urzędnicy, bo takie doświadczenia pozwolą sprawniej organizować
miasto i jego przestrzeń w taki sposób, aby było dostępne i atrakcyjne dla wszystkich mieszkańców.
Inne ważne wydarzenia z życia z Urzędu i jednostek znajda Państwo w niniejszym Informatorze.
Życzę przyjemnej lektury.
Stanisław Piechula
Burmistrz Mikołowa
P.S. Korzystając z okazji, że jest to ostatni numer Informatora Miejskiego w tym roku, chciałbym złożyć
Państwu najserdeczniejsze życzenia: Nich magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Państwa
pomyślnością i szczęściem.
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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:
1.1. Realizacja nowego okresu zasiłkowego i świadczeniowego;
1.2. Realizacja rządowego programu „Dobry Start” 300+;
1.3. Wydawanie decyzji zmieniającej od dnia 01.11.2018r. kwoty wypłacanego zasiłku pielęgnacyjnego oraz
zasiłku dla opiekuna
2. W Placówce Wsparcia Dziennego
2.1. Udział w spotkaniu mikołajkowym i spotkaniu opłatkowym w Stowarzyszeniu „Powrót”.
2.2. Udział w wydarzeniu „Poznaj mnie” z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w MDK
Mikołów;
2.3. Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym organizowanym przez MDK w Mikołowie;
2.4. Spotkanie świąteczne w filii Placówki – Świetlicy Opiekuńczej w Śmiłowicach.
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1. Spotkanie dla mieszkańców oś. A. Mickiewicza w ramach projektu „Program Wsparcia Społeczności
Lokalnej”;
3.2. Nawiązanie współpracy z Kościołem Wolnych Chrześcijan celem wsparcia potrzebujących w związku ze
Świętami Bożego Narodzenia;
3.3. Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla mieszkańców Mikołowa
3.4. Udział w wydarzeniu „Poznaj mnie” z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w MDK
Mikołów.
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