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INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
kwiecień 2018 (IV.2018/29) 

 

Szanowni Mieszkańcy, 
 

Niemal letnia pogoda za oknem zachęca do spacerów, rowerowych wycieczek i spędzania czasu na 
świeżym powietrzu. W mieście, to czas intensywnych prac nad zielenią. Każdy kto miał ostatnio okazję 
spacerować po centrum Mikołowa miał okazję zaobserwować jak zmienia się park wokół Białego Domku i 
jak intensywne prace są prowadzone na ul. Miarki. Poza altaną, która już od jakiegoś czasu ozdabia okolice 
Urzędu Stanu Cywilnego, pojawiły się białe skrzynki z roślinnością, nowe krzewy i kwiaty. Pomnik Ofiar 
Faszyzmu został gruntownie wyczyszczony i oświetlony. Wreszcie wygląda tak jak powinien wyglądać ważny 
pomnik w mieście. Niebawem park zyska nowe (tym razem białe) ławki. Poza tym na Małych Plantach i w 
wielu innych miejscach pojawiły się tysiące kwiatów (przede wszystkim tulipanów). Wielkie podziękowania za 
pracę należą się Ogrodniczce Miejskiej i ekipie Zakładu Usług Komunalnych, która dzień w dzień w samego 
rana dba, aby przestrzeń pomiędzy Rynkiem, a Białym Domkiem była piękna i reprezentacyjna. 

 
Praca wre nie tylko przy zieleni. Rozpoczęliśmy największą inwestycję drogową w tym roku. 12 kwietnia 

przekazaliśmy wykonawcy plac budowy na ul. Dzieńdziela. Ulica zostanie poszerzona, na odcinku blisko 
800m powstanie ciąg pieszo-rowerowy, a na dalszym odcinku blisko 240 metrów powstanie chodnik. 
Wykonamy nowe odwodnienie i kanalizację deszczową jezdni, zmodernizujemy oświetlenie. To 
najważniejsza ulica Rety, a jej przebudowa, to pierwszy etap kompleksowej modernizacji układu drogowego 
tej części miasta. W kolejnych etapach remontów dróg nową nawierzchnię otrzymają ulice Jasna, Brzozowa i 
Reta. To największa (i najbardziej kosztowana), ale nie jedyna inwestycja drogowa, która będzie realizowana 
w najbliższym czasie. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni rozstrzygnęliśmy przetarg na remont ul. Szafranka 
wraz z odwodnieniem i oświetleniem (wyburzyliśmy też straszącą na tej ulicy od lat ruderę przy parkingu) 
oraz przekazaliśmy plac budowy wykonawcy zadania przebudowy ul. Kosów. 

 
Dzieje się sporo także poza inwestycjami. Ruszyła IV edycja Budżetu Obywatelskiego (10 maja odbędą 

się pierwsze warsztaty z pisania wniosków), zrealizowaliśmy wraz z rodzicami uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Borowej Wsi pierwszy wniosek Inicjatywy Lokalnej w ramach którego zakupiliśmy, a rodzice 
zamontowali nowe szafki uczniowskie. Aby lepiej zrozumieć jak funkcjonuje budżet naszego miasta 
uruchomiliśmy portal „Na co idą moje pieniądze” (https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-miasta/mikolow). 
MOSiR zainaugurował projekt "Orzełek - Puchar Świata Przedszkolaka", którego celem jest nacisk kładziony 
na rozwój kultury fizycznej dzieci i realizowany zostanie poprzez organizowanie treningów piłki nożnej. 

W ubiegły weekend (20-22 kwietnia) odbył się „Zielony weekend w Mikołowie” powiązany z obchodami 
„Dnia Ziemi” w Śląskim Ogrodzie Botanicznym, w którym chętnie wzięli udział nasi mieszkańcy. 

 

O tych wszystkich, a także innych ważnych przedsięwzięciach podjętych w ostatnim miesiącu 
przeczytacie Państwo w niniejszym informatorze. 

 
Zapraszam do 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 Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo – Specjalistycznej: 
1.1. Rozpoczęcie opracowywania planu półkolonii w okresie lipiec - sierpień 2018r. 
2. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
2.1. Zapewnienie pomocy psychologicznej dla zainteresowanych, w tym w ramach projektu 'Postaw na 

rodzinę”. 
2.2. Spotkanie informacyjne dotyczące projektu 'Postaw na rodzinę” w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
2.3. Spotkanie metodyczno-edukacyjne zorganizowane w ramach projektu pt. „Nowe horyzonty aktywnej 

integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia 
społecznego” – edycja 2018 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. 

2.4. Spotkanie z członkami Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej dotyczące projektu „Postaw na rodzinę”. 

3. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: 
3.1 wszystkie zadania rozpoczęte we wcześniejszych miesiąca są kontynuowane 

 

C - inne: 

1. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo – Specjalistycznej: 
1.1 Standardowe  działania  placówki:  pomoc  opiekuńcza,  wychowawcza,  psychologiczna,  dydaktyczna, 

terapeutyczna. 
1.2. Zapewnienie wychowankom jednego posiłku dziennie. 
1.3. Utrzymywanie kontaktów z rodzicami podopiecznych oraz instytucjami wspomagającymi dane rodziny 

(sąd, kuratorzy, policja, pracownicy socjalni, pracownicy szkół, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, 
Stowarzyszenie "Zmiana"). 

1.4. Organizacja czasu wolnego w placówce. 
1.5. Prowadzenie dokumentacji placówki i Kart pobytu dziecka. 
1.6. Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom. 
1.7. Udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom. 
1.8. Dalsze działania w   kierunku zniwelowania   niepokojącej   sytuacji   rodzinnej poszczególnych 

wychowanków. 
1.9. Kontynuacja działań w ramach projektu „Postaw na lepsze jutro” - promocja placówki, rekrutacja nowych 

uczestników, udział  rodziców podopiecznych w grupie samopomoc i  poradnictwie prawnym. Udział 
podopiecznych placówki w zajęciach projektowych – plastycznych, fotograficznych, zaj. funkcjonalno – 
siłowych, zajęciach tanecznych - zumby, kulinarnych. 

1.10. Udział podopiecznych Świetlicy w bieżących konkursach plastycznych. 
1.11. Kontynuacja zajęć sportowych na terenie krytej pływalni w Mikołowie w ramach współpracy z Policją 
2. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
2.1 Realizacja z Fundacją Pomocy Dzieciom „Ulica” PAL na ulicy Młyńskiej w roku 2018. 
2.2. Działania w ramach projektu „Postaw na rodzinę” 
2.3 Przygotowania do wdrożenia RODO 
2.3. Realizacja bieżących statutowych zadań. 

 


