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Szanowni Mieszkańcy,
Tematem numer jeden ostatnich tygodni jest ogólnopolski strajk nauczycieli. W tym
gorącym okresie przypadają także egzaminy ósmoklasisty, kończące gimnazjum, a już niebawem
matury. Organizacja tych ważnych dla każdego ucznia wydarzeń stała się dużym wyzwaniem
organizacyjnym dla dyrektorów szkół i mikołowskiego Wydziału Oświaty. Mam pełne zrozumienie
dla strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty, ale bezsprzecznie należą się podziękowania
dla wszystkich tych osób, dzięki którym mikołowscy uczniowie mogli przystąpić do swoich
egzaminów. Mam pewność, że tegoroczne matury w Mikołowie odbędą się zgodnie
z harmonogramem i życzę wszystkim maturzystom powodzenia.
Ładna pogoda sprzyja remontom. Zakończyliśmy budowę boiska wielofunkcyjnego
na Recie i ogłosiliśmy przetarg na przebudowę ulicy Zielonej, przy której obiekt się znajduje. Wiele
inwestycji jest w toku. W tym wydaniu Informatora Miejskiego przeczytacie Państwo m.in.
o rozbudowie budynku LKS Orzeł Mokre, przebudowie ul. Zawilców wraz z rozbiórką i przebudową
ogrodzenia przylegającego do drogi, czy przebudowie ulic Myśliwskiej i Szkolnej w Bujakowie.
Trwają także (lub w niektórych przypadkach lada moment się zaczną) prace
termomodernizacyjne w budynkach na os. Mickiewicza 5, 16, ul. Żwirki i Wigury 39, na
os. Grunwaldzkim 3,12, przy ul. Górniczej 4, przy ul. Stara Droga 2c i 2d. Trwają prace związane z
remontem 4 pustostanów w budynkach: Żwirki i Wigury 31c, Podleska 66 i 81 oraz Mickiewicza 9.
Rozpoczął się sezon na wydarzenia, które na stałe wpisały się do miejskiego kalendarza
imprez. Zakończyły się kolejna edycja festiwalu podróżniczego „Rajzefiber” oraz Jarmark
Wielkanocny oraz III Mikołowski Festiwal Obrzędów i Zwyczajów: „Wiosna i Goik”, w ramach
którego odbyły się Warsztaty Wielkanocne dla dzieci i dorosłych.
Przed nami długi majowy weekend. Z tej okazji przygotowaliśmy dla mieszkańców obchody
Święta Flagi, które odbędą się 2 maja na mikołowskim Rynku. Serdecznie zapraszam do udziału,
będą czekać na Państwa liczne atrakcje.
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu radości, pokoju oraz tego, byśmy wszyscy
z ufnością i nadzieją mogli patrzeć w przyszłość. Życzę, by spotkania przy wielkanocnym stole były
pełne życzliwości, uśmiechu i byśmy zawsze pozostawali otwarci na drugiego człowieka.
Życzę miłej lektury.
Stanisław Piechula
Burmistrz Mikołowa
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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:
1.1. Wszystkie zadania rozpoczęte we wcześniejszych miesiącach są kontynuowane
2. W Placówce Wsparcia Dziennego
2.1. Rozpoczęto planowanie aktywności w okresie letnim – tworzenie planu półkolonii
2.2. W placówce w Mikołowie oraz w filii w Śmiłowicach odbyło się Spotkanie Wielkanocne z Rodzicami,
Opiekunami i Gośćmi
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1. Uczestniczenie w spotkaniu z mieszkańcami ul Młyńskiej objętych PAL z radnymi Miasta Mikołów.
3.2. Udział w spotkaniu Wielkanocnym w Świetlicy;
3.3. Przygotowania do realizacji projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019;
3.4. Udział w uroczystym spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza, w trakcie którego zostały wręczone
listy gratulacyjne organizacjom, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych w 2019
roku oraz podziękowania dla członków komisji konkursowych.
3.5. Udział w Przedświątecznym Spotkaniu Wielkanocnym Społeczności Dorosłej i Młodzieży zorganizowanym przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót”.
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