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Szanowni Mieszkańcy, 
 

Cała Polska jest w czerwonej strefie, co wiąże się kolejnymi obostrzeniami sanitarnymi. Dostosowaliśmy 
pracę urzędu do obostrzeń wynikających z nowych przepisów. Urząd w zasadzie funkcjonuje normalnie, 
choć wprowadziliśmy pracę zmianową dla urzędników. Duża ich część – o ile to możliwe – pracuje zdalnie. 
Mieszkańcy mogą najważniejsze, niecierpiące zwłoki sprawy załatwiać w urzędzie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 14.00. Zachęcam jednak i nalegam, aby sprawy, które da się zrealizować drogą 
elektroniczną załatwiać nie pojawiając się w urzędzie. 

 
Początek listopada przyniósł także nowe fakty w sprawie kontrowersyjnej i budzącej uzasadniony sprzeciw 
społeczny, czyli budowy linii kolei dużych prędkości przez nasze miasto. Nowe warianty przebiegu trasy 
zaproponowane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny są trudne do  zaakceptowania przez nas. 
Rozmowy trwają, a wszystkie szczegóły tej bardzo istotnej z naszego punktu widzenia sprawy publikowane 
są na stronie: https://mikolow.eu/koleje-cpk/, która jest na bieżąco aktualizowana. 

 

W ciągu ostatniego miesiąca zakończyło się kilka inwestycji w naszym mieście. Między innymi zakończono 
budowę urządzenia rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 4 w ramach projektu pn. „Mini Park Linowy”, placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Wesołe podwórko” oraz budowę fragmentów 
chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie wraz z przebudową ulicy bocznej od ul. Górnośląskiej. 
Wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne na ulicach: Paprotek, Strażackiej i Dołowej. Zakład Gospodarki 
Lokalowej zakończył prace związane z termomodernizacją budynku przy ul. Rymera 1a. Zamontowaliśmy 
kilka nowych wiat przystankowych na razie w centrum miasta – zgodnych z naszym Systemem Identyfikacji 
Miejskiej. 

 
Z uwagi na ograniczenia pandemiczne musieliśmy przenieść do sieci sprawy związane z planowaniem 
przestrzennym i wyłożyliśmy do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej oraz przeprowadziliśmy 29 października dyskusję 
publiczną w formie teleinformatycznej – internetowej, na platformie zoom, nad przyjętymi w tym projekcie 
planu rozwiązaniami. 

 
Z tych samych przyczyn tegoroczne obchody Święta Niepodległości 11 listopada były zdecydowanie 
skromniejsze niż zwykle. Po mszy świętej w Bazylice wraz z moimi zastępcami, przedstawicielami Rady 
Miejskiej i Młodzieżowej Rady złożyliśmy wieńce pod najważniejszymi miejscami pamięci. Bardzo żałuję, 
że nie mogliśmy świętować wszyscy razem na patriotycznym pikniku, tak jak miało to miejsce w zeszłym 
roku. 

 
O wszystkich innych inwestycjach i przedsięwzięciach przeczytają Państwo w tym informatorze. Życzę 
Państwu zdrowia w tych trudnych czasach i miłej lektury. 

 
Stanisław Piechula 
Burmistrz Mikołowa 

https://mikolow.eu/koleje-cpk/
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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. Wydawanie informacji/decyzji; 
1.2. Wydawanie   decyzji   zmieniających   okres   przyznania   zasiłków   pielęgnacyjnych   i   świadczenia 

pielęgnacyjnego w związku z COVID 19; 
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. Przejście na pracę zdalną z wychowankami w związku z trwającym stanem epidemii. 
2.2 Udział w zebraniu roboczym organizowanym w MOPS dotyczącym wychowanków placówki; 
2.3. Udział w międzynarodowej Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, 

której inicjatorem i koordynatorem w Polsce jest Fundacja Po Drugie; 
2.4. Przygotowania do obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia z wychowankami; 
2.5. Przygotowania do obchodzenia Świat z podopiecznymi MOPS (tworzenie kartek świątecznych). 
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
3.1. Przygotowanie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  lokalnego  programu  pomocy  społecznej  pod  nazwą 

„Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów na lata 2021-2025” 
3. 2. Realizacji zadań w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów 
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