
1  

INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
Maj 2019 (V.2019/40) 

 

 
Szanowni Mieszkańcy, 

 
Maj od zawsze w naszym mieście stoi pod znakiem kultury. 2 maja, w Dzień Flagi RP 

mieliśmy okazję spotkać się na Rynku na wydarzeniu patriotycznym organizowanym przez nasze 
Biuro Promocji. Pogoda dopisała i wielu mikołowian zdecydowało się obchodzić to święto 
wspólnie. Rozpoczęły się XXIX Mikołowskie Dni Muzyki, na których będziemy mieli okazję spotkać 
się z muzyką z najwyższej półki. Warto zapoznać się z programem i wybrać się na jeden z wielu 
koncertów. Wstęp na zdecydowaną większość jest bezpłatny. Dni Muzyki potrwają do 8 czerwca. 

 
Dobra pogoda sprzyja realizacji inwestycji i remontów dróg. Zakończył się remont ul. Kosów 

na  odcinku  pomiędzy  ul.  Gliwicką  i  ul.  Łączną.  Trwa  natomiast  przebudowa  ul.  Południowej 
i łącznika do ul. Stara Droga. W ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 
zawnioskowaliśmy  o  dofinansowanie  na  budowę  połączenia  drogowego  ul.  Żwirki  i  Wigury 
z ul. Nowy Świat oraz łączników drogowych ul. Polna – Strażacka, ul. Strażacka – Malinowa. 
24 kwietnia w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” otrzymaliśmy 
dofinansowanie  w  wysokości  940  tysięcy  złotych  na  realizacje  projektów:  Przebudowa  wraz 
z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Stara Droga 2C oraz Stara Droga 2D oraz 
Przebudowa ul. Południowej (od ul.  Stara Droga do ul. Wodociągowej).  Śląsko-Zagłębiowska 
Metropolia działa i poza dużymi projektami integrującymi miasta naszego regionu wspiera lokalne 
inicjatywy takie jak remonty ważnych dróg w Mikołowie. 

 
Na bieżąco pięknieją też nasze budynki - przekazaliśmy plac budowy w celu realizacji robót 

związanych z przebudową i termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Stara Droga 2A 
i Stara  Droga  2B.   Rozpoczęliśmy   prace   związane   z   termomodernizacją   budynku   przy 
ul. Górniczej 3. Trwają prace związane z termomodernizacją budynków: na os. Mickiewicza 5, 12 
i 16, ul. Żwirki i Wigury 39, ul. Górniczej 4, os. Grunwaldzkim 12. Zakończyły się roboty związane 
z termomodernizacją budynku na os. Grunwaldzkim 3. 

 

Maj to także wybory – ten małe (do rady Dzielnicy Kamionka) jak i te duże (do Parlamentu 
Europejskiego). Ze strony organizacyjnej w obu przypadkach wszystko zapięte jest już na ostatni 
guzik,  a  mnie  pozostaje  jedynie  zachęcić  Państwa  do  spełnienia  obywatelskiego  obowiązku 
i wzięcia udziału w wyborach. 

 

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. Wszystkie zadania rozpoczęte we wcześniejszych miesiącach są kontynuowane 
2. W Placówce Wsparcia Dziennego
2.1. Rozpoczęto procedury organizowania półkolonii letnich; 
2.2. Rozpoczęto kolejny cykl warsztatów fotograficznych z instruktorem; 
2.3. Rozpoczęto kolejny cykl zajęć z robotyki z instruktorem; 
2.4. Rozpoczęto przygotowanie prac plastycznych na wojewódzki konkurs pt.: „I Love Family”. 
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1. Odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-nie; 
3.2. Szkolenie w zakresie zwiększenia świadomości nt. problemu zażywania narkotyków. Prezentacja walizki 

edukacyjnej; 
3.3. Udział w spotkaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołówie dotyczące wzajemnej współ-pracy; 
3.4. Udział w konferencji pt. „Zaburzenia psychiczne i seksualne osób dorosłych” zorganizowanej przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych. 


