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INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
Maj 2018 (V.2018/30) 

 

 
Szanowni Mieszkańcy, 

 
Wiosna jest dla wielu ulubioną pora roku. W tym sezonie jest wyjątkowo gorąca i przywodzi na myśli 
wakacje. Dla Mikołowa to także czas szczególny, z poprawą pogody rozpoczęły się wielkie, wiosenne 
porządki, a inwestycje – po miesiącach przygotowań – wkraczają w decydującą fazę realizacji. A to dopiero 
początek wytężonej pracy. Moim marzenie, które wiem, że podziela wielu mieszkańców jest to, aby nasz 
Mikołów był miastem zadbany, czystym i zachwycającym zielenią. To marzenie często wyznacza kierunki 
naszego działania. W ostatnim miesiącu każdy, kto miał okazję przejść przez centrum nie mógł nie zauważyć 
zmian jakie zaszły w parku przy Białym Domku i wzdłuż ulicy Karola Miarki. Cieszę, że zmiany realizowane 
przez Zakład Usług Komunalnych pomysłu Miejskiej Ogrodniczki spotykają się z tak dużym uznaniem i 
ogólnym zadowoleniem mieszkańców. Mnie też się ta nowa wizytówka Mikołowa bardzo podoba. Miejscem, 
które na pewno nie przynosiło estetycznej chluby ścisłemu centrum była ulica Szafranka, a w szczególności 
rudera znajdująca się pod numerem 4. Szpetny budynek został wyburzony, a sama ulica Szafranka 
przechodzi gruntowną modernizację i do końca wakacji zamieni się elegancki deptak. 

 

Maj przyniósł także inne dobre wiadomości. Ostatecznie dopięliśmy na ostatni guzik pozyskanie 
największego dofinansowanie od kilku lat. Mowa o 13 milionach złotych na budowę Centrum 
Przesiadkowego. Inwestycja ta ma nie tylko usprawnić ruch samochodowy w centrum, ale także zachęcić do 
przesiadki z aut na komunikacje publiczną. Mając na względzie, że to właśnie komunikacja publiczna jest 
priorytetem Metropolii, jestem pewien, że nasze plany idealnie wpisują się w tę politykę. 

 

W tym numerze informatora będziecie mieli Państwo okazję przeczytać także między innymi o kolejnych 
termomodernizacjach oraz o pozyskanych dofinansowaniach - 220 000 zł na wymianę źródeł ciepła 
opalanych paliwem stałym, 843 000 zł na remont budynku przy Podleskiej 60, czy 39 000 na realizację 
projektu pn. „Aktywne postawy młodzieży”. 

 

Rozpoczęła się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Trwa obecnie etap zbierania wniosków, na które 
czekamy do połowy czerwca. 

 
Ruszył oczekiwany, zupełnie nowy portal miejski www.mikolow.eu. Bardziej aktualny, nowoczesny, 
przejrzysty i przyjazny użytkownikom. 

 

Serdecznie zachęcam również do udziału w koncertach organizowanych w ramach trwających właśnie Dni 
Muzyki. 

 
Życzę miłej lektury. 

 
Stanisław Piechula 
Burmistrz Mikołowa 

http://www.mikolow.eu/
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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 Pomocy Środowiskowej: 
1.1. Rozpoczęto nabór osób chętnych świadczyć pomoc sąsiedzką w ramach projektu „Postaw na rodzine”; 
1.2. Dyżur pracownika socjalnego w CIS w ramach projektu „Nowe horyzonty…” – edycja 2018. 
1.3. Zapewnienie pomocy psychologicznej dla zainteresowanych, w tym w ramach projektu „Postaw na 

rodzinę”; 
1.4. W  ramach punktu  wsparcia środowiskowego rozpoczęto  dyżury pracowników socjalnych na ulicy 

Młyńskiej 118/5. 
1.5. Udział w konferencji pt. „Rodzina jest najważniejsza” organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych. 
2. W Sekcji Asystentów Rodziny: 
2.1. Uruchomiono rozpoznanie dot. możliwości utworzenia rodzin wspierających. 
3. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: 
3.1. Rozpoczęto przygotowanie do nowego okresu zasiłkowego; 
3.2. Wszystkie zadania rozpoczęte we wcześniejszych miesiącach są kontynuowane. 
4. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo – Specjalistycznej: 
4.1. Rozpoczęcie nowych zajęć dla dzieci w ramach projektu: „Postaw na lepsze jutro” (logorytmika, trening 

umiejętności społecznych, zdrowy kręgosłup); 
4.2. Udział  w  obchodach  Światowego  Dnia  Godności  Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną  w 

Mikołowie; 
4.3. Udział w konferencji pt. „Rodzina jest najważniejsza” organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych; 
 

C - inne: 

1. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
1.1 Realizacja z Fundacją Pomocy Dzieciom „Ulica” PAL na ulicy Młyńskiej w roku 2018. 
1.2. Działania w ramach projektu „Postaw na rodzinę” 
1.3. Realizacja bieżących statutowych zadań 
2.1  Standardowe  działania  placówki:  pomoc  opiekuńcza,  wychowawcza,  psychologiczna,  dydaktyczna, 

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

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

2.4. Organizacja czasu wolnego w placówce. 

2.5. Prowadzenie dokumentacji placówki i Kart pobytu dziecka. 
2.6. Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom. 
2.7. Udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom. 
2.8. Dalsze działania w   kierunku zniwelowania   niepokojącej   sytuacji   rodzinnej poszczególnych 

wychowanków. 
2.9. 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. 

2.10. Udział podopiecznych Świetlicy w bieżących konkursach plastycznych. 
2.11. Kontynuacja zajęć sportowych na terenie krytej pływalni w Mikołowie w ramach współpracy z Policją. 

Ośrodek Przygotowuje się do wdrożenia RODO 
 
 


