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Szanowni Mieszkańcy,
Ostatni tydzień wakacji. Mieszkańcy wracają z zasłużonego odpoczynku. Jednak wakacje w
naszym mieście to szczyt sezonu. I to nie tylko kulturalnego (o czym mogli się przekonać wszyscy,
którzy spędzali wakacyjny czas w Mikołowie), ale także inwestycyjnego. Ilość zakończonych i
dobiegających końca inwestycji jest bardzo duża, o czym będą mogli Państwo przeczytać w
szczegółach na kolejnych stronach tego informatora.
Warto wymienić te najważniejsze i zacząć od szkół i przedszkoli, bo czas wakacji dla uczniów,
to gorący okres dla ekip remontowych przygotowujących i modernizujących nasze placówki oświatowe
na 1 września. W przedszkolu nr 1 wykonany został remont ogrodzenia i elewacji, wymieniona została
część ogrodzenia oraz remont pomieszczeń w szkole podstawowej nr 5, w „dziesiątce” – nastąpiła
adaptacja pomieszczeń na łazienki i remont innych pomieszczeń, w szkole podstawowej nr 12 poza
remontem pomieszczeń, zmodernizowano posadzkę w sali gimnastycznej, remont w przedszkolu nr 3
objął klasy lekcyjne, natomiast budynek przedszkola nr 4 został przystosowany do aktualnych
przepisów budowlanych oraz została przeprowadzona adaptacja pomieszczenia po bibliotece na
archiwum i salę lekcyjną.
Ponadto trwają realizacje projektów wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu
obywatelskiego. Trwają modernizacja boiska i wykonanie placu gier na os. Kochanowskiego
„Osiedlowy plac sportowy”, wykonanie wiaty biesiadnej wraz z utwardzeniem z kostki brukowej na
Kamionce przy ul. Katowickiej, rozbudowa placu zabaw wraz ze strefą relaksu przy ul. Klonowej w
Mikołowie” oraz placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Borowej Wsi. Zakończono natomiast place zabaw
przy ul. Waryńskiego w ramach projektu pn. „Odlotowa zabawa nad Jamną”; przy blokach Stara Droga
2A-2D, ”Dziecięcy Raj przy Burzy” przy ul. Piaskowej w Borowej Wsi oraz przy ul. Gliwickiej w
Śmiłowicach.
A to nie koniec inwestycji: zakończono parking i chodnik przy ul. Dolnej, zakończyła się
przebudowa ulic Myśliwskiej i Szkolnej”, zakończono także roboty budowlane przy przebudowie ul.
Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia, prace także
skończyły się na ul. Dzieńdziela, gdzie wybudowano chodnik wraz z przejściem dla pieszych i progami
zwalniającymi. Zakończył się także remont kapitalny budynku przy ul. Wyszyńskiego 5. Wiele innych
inwestycji jest w toku, o czym więcej będą mogli Państwo przeczytać w tym numerze informatora.
Ponadto rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące planu zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Kamionka. Odbyło się wyłożenie publiczne w MDK, na którym nie brakowało
emocji, ale też rzeczowej dyskusji na temat kształtu dzielnicy. Rozstrzygnęliśmy konkursy na
dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 5, Nr 7 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Pozostaje nam cieszyć się ostatnimi dniami lata i spotkać się w najbliższy piątek na imprezie
podsumowującej tegoroczny letni sezon kulturalny, czyli na Festiwalu Kolorów MikołOff na Krawczyka
21.
Życzę miłej lektury.
Stanisław Piechula
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
kierownik Aleksandra Stolarska
ul. Kolejowa 2
tel. 32324 26 60

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:
1.1. Wydawanie informacji/decyzji na okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019 i 2019/2020;
1.2. Przyjmowanie wniosków papierowych na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy;
1.3. Weryfikacja i rozpatrywanie wniosków elektronicznych
1.4. Bieżąca wypłata przyznanych świadczeń.
2. W Placówce Wsparcia Dziennego:
2.1. W placówce odbywały się zajęcia wakacyjne – podopieczni mieli możliwość uczestniczenia m.in. w
zajęciach – robotyka z instruktorem, warsztaty krawieckie z instruktorem, zaj. sportowe z trenerem,
wyjścia rekreacyjne na boisko i kąpielisko miejskie;
2.2. Odbywają się pogadanka z st.sierż szt. Arturem Ceranem na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji;
2.3. Odbyły się półkolonie, w czasie których podopieczni uczestniczyli w zajęciach na terenie placówki oraz
wyjechali na wycieczki do: Chlebowej chaty w Górkach Małych, Dinolandii w Inwałdzie oraz Osikowej
Doliny w Koziegłowach;
2.4. Podopieczni półkolonii uczestniczyli w zajęciach na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w
Mikołowie w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” organizowanych wraz z Komendą Powiatową
Policji w Mikołowie;
2.5. Uczestnictwo kierownika w obchodach Święta Policji w MDK w Mikołowie
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1. Trwają przygotowania do przyjmowania wniosków na stypendia szkolne i zasiłki szkolne
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