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Szanowni Mieszkańcy,
Wakacje dobiegają końca i nieubłaganie zbliża się rok szkolny. Tak jak były to nietypowe
wakacje, tak i wyjątkowy będzie to rok szkolny. Wspólnie z dyrektorami placówek staramy się
przygotować jak najlepiej na spełnienie wszelkich wytycznych w zakresie sanitarnym,
by uczęszczanie do żłobka, przedszkoli i szkół odbywało się jak najbezpieczniej. Mam nadzieję,
że wszyscy rozumiemy powagę sytuacji i ryzyko jakie niosą ze sobą próby takiego funkcjonowania
w czasie epidemii. To niełatwy moment, ale wierzę, że przy dobrej organizacji i zrozumieniu
ze strony rodziców i uczniów rok szkolny rozpocznie się bezpiecznie dla wszystkich. Sytuacja
epidemiologiczna w naszym kraju zmienia się dynamicznie i też nasze decyzje szybko i skutecznie
muszą odpowiadać na zaistniałą sytuację. Dlatego warto być na bieżąco i śledzić komunikaty
na naszych stronach (www.mikolow.eu/koronawirus/) i w mediach społecznościowych.
Okres wakacji był też intensywnym czasem w temacie kolei prowadzącej do Centralnego
Portu Komunikacyjnego i jej przebiegu przez teren Mikołowa. Po naszym zdecydowanym
sprzeciwie nowe zaproponowane warianty już nie przechodzą przez osiedle Sielanka
w Śmiłowicach jednak nadal przecinają teren Ogrodu Botanicznego i zabudowania w Bujakowie.
Nasza opinia jest wciąż negatywna dla zaproponowanego przebiegu. Spotkałem się w tej sprawie
z burmistrzami i prezydentami miast, przez które kolej ma przechodzić i pracujemy nad wspólnym,
negatywnym stanowiskiem dla przebiegu przez nasze miasto. Już teraz wspierają nas w tym
miasta naszego powiatu i starostwo. Dla każdego, kto chciałby być w tym temacie na bieżąco –
prowadzimy specjalną zakładkę na naszej stronie, gdzie pojawiają się wszystkie najbardziej
aktualne i najważniejsze wiadomości (https://mikolow.eu/koleje-cpk/).
W tym numerze informatora przeczytają Państwo między innymi o tym jak nasze jednostki
kultury i sportu funkcjonują w czasie ograniczeń wynikających z pandemii, a także o tym jakie
inwestycje obecnie realizujemy oraz jakie w ostatnim czasie zostały ukończone. W ostatnich
tygodniach zakończyliśmy między innymi budowę konstrukcji do treningów biegów
przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn. „MULTIRIG” – ciekawego obiektu, który
już teraz cieszy się wielką popularnością, a także drugi etap placu zabaw przy ul. Gliwickiej
w Śmiłowicach. Przed nami także oddanie do użytku kompleksu boisk sportowych przy
ul. Zamkowej w Mokrem.
O tym i innych przedsięwzięciach realizowanych przez mikołowski samorząd dowiecie się
z lektury już pięćdziesiątego numeru naszego informatora. Życzę przyjemnego końca wakacji!
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. Wydawanie informacji/decyzji.
1.2. Przyjmowanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków elektronicznych i papierowych.
1.3 Wypłaty przyznanych świadczeń.
1.4. Bieżąca sprawozdawczość i analiza wydatków
1.5. Realizacja nowego okresu świadczeniowego i zasiłkowego
1.6. Realizacja programu „ Dobry start”
2. W Placówce Wsparcia Dziennego:
2.1.Podsumowanie roku świetlicowego 2019/2020.
2.2. Przygotowania do ponownego uruchomienia placówki i przyjęcia dzieci zgodnie z zalecanymi rygorami
sanitarnymi – ozonowanie pomieszczeń w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii
Społecznej 2.0”
2.3. Wznowienie zajęć stacjonarnych w Placówce z zachowaniem rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz wymogów epidemiologiczno-sanitarnych.
2.4. Organizacja zajęć wakacyjnych dla wychowanków Placówki.
2.5. Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku świetlicowego 2020/2021.
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1. Dalsza obsługa dodatkowego numeru telefonu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i
Polityki Społecznej umożliwiającego uzyskanie pomocy dla potrzebujących, którzy nie mogą wychodzić z
domu i potrzebują pomocy np. przy zrobieniu zakupów;
3.2. Wsparcie osób będących na kwarantannie;
3.3. Przekazywanie sprawozdań dot. bieżących informacji m.in. z obszaru pomocy społecznej w związku z
rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2 do Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach;
3.4. Trwa rekrutacja do udziału w projekcie "Program wsparcia społeczności lokalnych” realizowanego przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1.
Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1.Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności
lokalnych- ZIT.
3.5. Trwa rekrutacja do projektu Klub mamy i malucha;
3.6. Posiedzenie Zespołu ds. Przeciwdziałania w Rodzinie;
3.7. Przygotowanie uchwały w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej - dodanie załącznika
pod nazwą Program Aktywności Lokalnej Dla Gminy Mikołów na rok 2020 "program wsparcia
społeczności lokalnych - Program Aktywności Lokalnej na Rynku".
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