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INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
Luty 2021 (II.2021/56) 

 

 
Szanowni Mieszkańcy, 

 
Kolejny miesiąc w mieście upłynął przede wszystkim na walce ze skutkami zimy. Śnieżyce dały się 

we znaki nie tylko kierowcom i właścicielom posesji, ale także miejskim służbom. Należą im się słowa 
uznania za wielką akcję odśnieżania ulic i choć - co jasne – ZUK nie mógł być wszędzie od razu, to udało się 
uniknąć większych kłopotów. 

 
Ostatnie  tygodnie  przyniosły  też  nienajlepsze  informacje.  Odbyła  się  kolejna  próba  rozmów 

z Centralnym Portem Komunikacyjnym - tym razem z udziałem władz powiatu mikołowskiego - i trudno 
je nazwać sukcesem. Stanowisko CPK jest takie, żeby poprowadzić linie przez miasta naszego powiatu 
w niekorzystnym dla nas przebiegu i wszelkie próby wpłynięcia na ich decyzję są póki co nieskuteczne. Nie 
tylko Mikołów jest przeciwko puszczeniu linii szybkich kolei po istniejących zabudowaniach, ale stanowczy 
głos sprzeciwu słychać również z Wyr, Ornontowic, Orzesza, Łazisk i od władz powiatowych. CPK nie chce 
zgodzić się na zaproponowane przez nas warianty przebiegu linii. Nasza pierwsza propozycja jest 
racjonalna, przechodząca możliwie daleko od zabudowań mieszkalnych przez lasy kobiórskie, druga z kolei 
propozycja to puszczenie nowych linii w istniejącym śladzie kolei. Póki co nasze propozycje i argumenty nie 
znajdują uznania w CPK, ale nie składamy broni i walczymy dalej. Dodatkową wartością jest to, że władze 
powiatowe i miasta powiatu mikołowskiego mówią w tej ważnej sprawie jednym głosem. To jest naprawdę 
budujące! 

 
W aktualnym informatorze piszę między innymi o przygotowaniach do przebudowy ulic Fitelberga, 

Rolniczej, Podgórnej od  ul. Zamkowej. Przystępujemy do realizacji czwartego etapu budowy Centrum 
Przesiadkowego, czyli ronda  u  zbiegu  ulic  Rybnickiej  i  Wyzwolenia.  Trwają  prace  przygotowawcze 
do oczekiwanych inwestycji drogowych - przebudowy na ul. Świerkowej, chodnika przy ul. Plebiscytowej, 
ul. Jasnej, ul. Brzozowej, ul. Reta; budowy łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej. Przygotowaliśmy 
kolejne wytyczne dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych na rondzie u zbiegu ulic Pszczyńskiej, 
Skotnica, Krakowskiej i ul. Św. Wojciecha. Wszystkie te przygotowania są niezbędne, aby - jak pogoda tylko 
na to pozwoli - rozpocząć prace w terenie. 

 
11 lutego złożyliśmy  trzy  wnioski  o  dofinansowanie  projektów:  „Przebudowa  ul.  Podgórnej 

od ul. Zamkowej do ul. Chabrów  w  Mikołowie”,  „Budowa  ścieżki  rowerowej  w  Mikołowie  Mokrem 
(od ul. Lipcowej do Ogrodu  Botanicznego)”  oraz  projektu  „Budowa  łącznika  drogowego  od  ul.  Polnej 
do ul. Piwnej w Mikołowie”. We wszystkich tych projektach staramy się o dofinansowanie w ramach 
rządowego programu inwestycji lokalnych. 

 
Wiele więcej informacji znajdziecie Państwo na kolejnych stronach lutowego informatora Urzędu 

Miasta Mikołowa. 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. Wydawanie informacji/decyzji na bieżący nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy; 
1.2. Wydawanie decyzji zmieniających datę przyznania świadczeń w związku z COVID 19; 
1.3  Przyjmowanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków elektronicznych i papierowych; 
1.4. Wypłaty przyznanych świadczeń; 
1.5. Realizacja nowego okresu świadczą wychowawczego i zasiłku rodzinnego; 
1.6. Bieżąca sprawozdawczość i analiza wydatków; 
1.7. Przyjmowanie wniosków i wydanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
gospodarstwa domowego dla wnioskodawców programu „Czyste Powietrze” 2.0 

2. W Placówce Wsparcia Dziennego:
2.1. Przygotowania do otwarcia Świetlicy – powrót do stacjonarnego trybu pracy od dnia 22 lutego 2021r. 

3. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1. Przygotowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Mikołów na lata 2021-2026 

4. W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
4.1. członkowie Komisji wzięli udział w multimedialnych warsztatach psychologicznych "Dorosłe Dzieci 
Alkoholików"; 
4.2. na terenie gminy Mikołów odbyły się bezpośrednie badania ankietowe mieszkańców, dla stworzenia 
Diagnozy problemów społecznych w gminie Mikołów 
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