INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA
lipiec-sierpień 2018 (VII-VIII.2018/32)

Szanowni Mieszkańcy,
Upały tego lata w Mikołowie dały się pewnie nie raz we znaki, ale jestem pewien, patrząc na liczny
udział Państwa w Letnim Graniu i Letnim Kinie, że znaleźliście dobry sposób na spędzenie lata w mieście.
Wakacje to nie tylko czas kulturalnych atrakcji, ale także wzmożona praca Urzędu (pomimo sezonu
urlopowego), bo wystarczy przejrzeć nasz informator, aby dowiedzieć się jak wiele przez ostatnie dwa
miesiące udało się zrobić.
5 sierpnia odbyła się bardzo ważna uroczystość w naszym mieście, czyli Koronacja Obrazu Matki
Boskiej Mikołowskiej. Szczególne podziękowania należą się służbom miejskim i policji za perfekcyjną
obsługę uroczystości, w której udział brało tysiące mieszkańców i gości.
Trwają ważne inwestycje. Dobiega końca budowa drugiego etapu osiedla na Nowym Świecie.
Zakończono kolejne projekty wybrane przez mieszkańców w III edycji Budżetu Obywatelskiego. Między
innymi Strefa Rodziny, Gniotek Sport Park, plac zabaw na os. Mickiewicza. Kilka kolejnych projektów jest już
na ukończeniu, m.in. siłownia zewnętrzna na ul. Słowackiego, plac zabaw na ul. Klonowej, projekt w Parku
Mokierskim, plac zabaw przy SP 5 czy siłownia na ul. Stolarskiej.
Przystąpiliśmy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Borowej Wsi. Ta zmiana pozwoli rozpocząć oczekiwaną
przez mieszkańców inwestycję, czyli budowę nowego przedszkola.
Pozyskujemy środki zewnętrzne. 13 lipca 2018 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚ na
usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków. Nasz wniosek w ramach programu „Razem
Bezpieczniej” otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy zł. W ramach projektu zaplanowano
modernizację, przebudowę oraz doposażenie 8 przejść dla pieszych zlokalizowanych przy 5 mikołowskich
ulicach.
Rozwijamy nasz system GIS. Rozpoczęliśmy prace nad nowym modułem „Mapa rowerowa”.
Przygotowywane są warstwy z infrastrukturą rowerową, ścieżkami i trasami rowerowymi oraz z miejscami
przyjaznymi rowerzystom.
ZGL zakończył prace związane z remontem przejścia przy Rynku 13 w Mikołowie. Długo na to
czekaliśmy, ale musieliśmy mieć pewność, że - pomimo stanu technicznego kamienicy - przejście będzie
bezpieczne dla mieszkańców. Zakończyły się prace termomodernizacyjne budynku na os. Mickiewicza 2 i
10, a pod numerami 19,11,21, a także na os. Grunwaldzkim (pod numerami 4 i 11) oraz przy ul. Żwirki i
Wigury 46 prace trwają.
Podziękowanie należą się także wszystkim jednostkom, które włączyły się w akcję lato w mieście.
Ich oferta była atrakcyjna i oblegana przez mikołowskie dzieci i młodzież. Dzięki ich zaangażowaniu każdy,
kto spędzał chociaż część lata w Mikołowie nie mógł się nudzić.
Trwają ostatnie przygotowania do Dni Mikołowa. Zaczynamy od piątku 31 sierpnia Mikoł'OFF na
Krawczyka 21, a od soboty dwa wspaniałe dni na Rynku. Zapraszamy wszystkich, bo to będzie
niezapomniane święto naszego miasta.
Życzę miłej 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 Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:
1.1. Realizacja nowego okresu zasiłkowego i świadczeniowego;
1.2. Realizacja rządowego programu „Dobry Start” 300+.
1.3. Przygotowanie do zmiany /waloryzacji
od dnia 01.11.2018r. kwoty wypłacanego zasiłku
pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna
2. W Placówce Wsparcia Dziennego
2.1. Rozpoczęcie wakacji oraz półkolonii letnich w ramach projektu: „Postaw na lepsze jutro”( zajęcia
projektowe – robotyka, logorytmika, zdrowy kręgosłup, TUS, warsztaty fotograficzne, plastyczne, ju- jitsu,
trening funkcjonalno – siłowy, wycieczki, organizacja czasu wolnego m.in. – wyjścia na basen, boisko,
plac zabaw).
2.2. Wizyta podopiecznych w remizie strażackiej w Mikołowie - Policjanci wspólnie ze strażakami, w myśl
akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo..." oraz "Bezpieczne wakacje 2018" edukowali dzieci, jak bezpiecznie
zachowywać się nad wodą oraz w czasie wakacji.
2.3. Spotkanie z wolontariuszami Urzędu Miasta.
2.4. Zajęcia edukacyjne z pracownikami Sanepidu.
2.5. Przygotowania do nowego roku szkolnego 2018/2019.
2.6. Przygotowanie projektu budżetu placówki na 2019r.
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1. Przystąpienie do udziału w projekcie: Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz
wsparcia osób i rodzin. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna –
podpisanie porozumienia
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