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INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
Luty 2018 (II.2018/27) 

 

 
Szanowni Mieszkańcy, 

 
Ferie zimowe dobiegły końca i niestety skończył się czas wypoczynku i zimowych wyjazdów dla 

mikołowskich uczniów. Ci, którzy na ferie zostali w Mikołowie na pewno nie mogli się nudzić. Tłumnie 
korzystali bowiem z wakacyjnej oferty Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji i innych jednostek. 

 
W minionym miesiącu zakończyliśmy kilka bardzo ważnych przedsięwzięć i rozpoczęliśmy kilka 

kolejnych. Między innymi ogłosiliśmy przetarg na przebudowę newralgicznego połącznie drogowego w 
naszym mieście, czyli ulicy Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego). Ta inwestycja jest najdroższą z 
planowanych w tym roku. Dopiero po rozstrzygnięciu przetargu poznamy ostateczną kwotę, ale wstępne 
szacunki zakładają, że będzie to około 5 milionów złotych. Bardzo wiele osób czeka na tą inwestycję i mam 
nadzieję, że wszystko pójdzie zgodne z planem. 

 
Początek roku to także  rozpoczęcie prac mających na celu  rewitalizację pięciu  kamienic przy 

mikołowskim rynku. Rozpoczęły się prace remontowe pod adresem Jana Pawła II 6, a pod numer 2 ruszą 
lada chwila (przetarg już został ogłoszony). Prace rewitalizacyjne potrwają do połowy przyszłego roku i 
obejmą – poza tymi dwoma – kamienice przy Rynku 2, Jana Pawła II 4 i Wojciecha 14. W budynkach 
stworzymy funkcje dedykowane wszystkim mieszkańcom, takie jak: Centrum Aktywności Społecznej, 
kawiarenka społeczna, przestrzeń dla przedsiębiorców, świetlica podwórkowa, bistro, lokale użytkowe i 
mieszkalne. 

 

W lutym Mikołów był gospodarzem Mistrzostw Polski U-16 w futsalu, czyli halowej odmianie piłki 
nożnej. W tej prestiżowej imprezie drużyna z Mikołowa zdobyła brązowy medal. Zawodnikom i trenerowi KS 
Kamionka gratuluję sportowego sukcesu, a Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji dziękuję za 
profesjonalną organizację turnieju. 

 

To jedynie kilka z najwążniejszych rzeczy jakie wydarzyły się w lutym w Mikołowie. O pozostałych, 
czyli między innymi pozyskanych funduszach na akcje społeczne, bieżących remontach, przetargach i 
innych ważnych wydarzeniach z działalności mikołowskiego samorządu przeczytacie Państwo na kolejnych 
stronach niniejszego informatora. 

 

Życzę miłej lektury. 
 

Stanisław Piechula 
Burmistrz Mikołowa 
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
kierownik Janina Ryguła 

ul. Kolejowa 2 
tel. 32 324 26 60 

 
 

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania: 
1. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo – Specjalistycznej: 
1.1 Organizacja ferii zimowych w placówce: Wyjazd do Centrum Wspinaczkowego Transformator - nauka 

podstaw wspinaczki na ściance, Wyjazd do kręgielni MOSIR Łaziska, Wyjścia na lodowisko MOSIR 
Mikołów, nauka jazdy na łyżwach, Bal karnawałowy, Wyjazd do Multikina w Tychach na seans „Fernando” 

1.2. Rozpoczęcie II semestru świetlicowego roku szkolnego 2017/2018. 
1.3 Rozpoczęcie pracy w Klubie Młodzieżowym przez nowego wychowawcę. 
2. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
2.1 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2018 roku w 

dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie zapewnienia schroniska wraz z wyżywieniem i 
zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych z terenu gminy Mikołów 

2.2 Rozpoczęto realizację projektu pt. „Postaw na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Priorytet: IX. Włączenie społeczne, 
Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług 
społecznych i zdrowotnych – ZIT dla osób niesamodzielnych , niepełnosprawnych, opiekunów 
faktycznych – MOPS bezpośrednim realizatorem projektu 

2.3. Napisano i złożono wniosek w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie” do Urzędu Wojewódzkiego. 

2.4. Zakończenie  umowy  trwającej  od  lutego  2017  roku  do  stycznia  2018  roku  w  zakresie  usług 
opiekuńczych. 

3. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: 
3.1 wszystkie zadania rozpoczęte we wcześniejszych miesiąca są kontynuowane 

 

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania: 

1. W  Dziale Pomocy Środowiskowej wszystkie zadania rozpoczęte we wcześniejszych miesiącach są 
kontynuowane 

2. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: wszystkie zadania rozpoczęte we wcześniejszych 
miesiącach są kontynuowane. 

 

C - inne: 

1. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo – Specjalistycznej: 
1.1 Standardowe  działania  placówki:  pomoc  opiekuńcza,  wychowawcza,  psychologiczna,  dydaktyczna, 

terapeutyczna. 
1.2. Zapewnienie wychowankom jednego posiłku dziennie. 
1.3. Utrzymywanie kontaktów z rodzicami podopiecznych oraz instytucjami wspomagającymi dane rodziny 

(sąd, kuratorzy, policja, pracownicy socjalni, pracownicy szkół, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, 
Stowarzyszenie "Zmiana"). 

1.4. Organizacja czasu wolnego w placówce. 
1.5. Prowadzenie dokumentacji placówki i Kart pobytu dziecka. 
1.6. Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom. 
1.7. Udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom. 
1.8. Dalsze działania w   kierunku zniwelowania   niepokojącej   sytuacji   rodzinnej poszczególnych 

wychowanków. 
1.9. Kontynuacja działań w ramach projektu „Postaw na lepsze jutro” - promocja placówki, rekrutacja nowych 

uczestników, udział  rodziców podopiecznych w grupie samopomoc i  poradnictwie prawnym. Udział 
podopiecznych placówki w zajęciach projektowych – plastycznych, fotograficznych, zaj. funkcjonalno – 
siłowych, zajęciach tanecznych - zumby, kulinarnych. 

1.10. Udział podopiecznych Świetlicy w bieżących konkursach plastycznych. 
1.11. Kontynuacja zajęć sportowych na terenie krytej pływalni w Mikołowie w ramach współpracy z Policją 
2. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
2.1 Rozpoczęto przygotowania celem realizacji z Fundacją Pomocy Dzieciom „Ulica” PAL na ulicy Młyńskiej 

w roku 2018. 
2.2. Promocja i rekrutacja projektu „Postaw na rodzinę” 
2.3 Rozpoczęto przygotowania do wdrożenia RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
2.3. Realizacja bieżących statutowych zadań. 


