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Szanowni Mieszkańcy, 

 
Z pierwszymi ciepłymi dniami w tym roku przyszły także pierwsze wiosenne burze i wichury. 

Szczególnie ta w nocy z 10 na 11 marca przyniosła wiele strat w naszym mieście. Połamane 
konary   drzew,   uszkodzone   linie   elektryczne   i   poprzewracane   reklamy.   Usuwanie   strat 
i przywracanie porządku poszło bardzo sprawnie i za to należą się podziękowania wszystkim 
służbom, które były w tę akcję zaangażowane. 

W tym wydaniu informatora będziecie mieli Państwo okazję przeczytać o najważniejszych 
wydarzeniach w naszym mieście w ciągu ostatniego miesiąca. Na szczególną uwagę zasługuje 
kilka z nich. 

Rozpoczęła się przebudowa ulic Myśliwskiej i Szkolnej w Bujakowie (na długości 1350 m 
od przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej). Wznowiono po zimie także budowę 
centrum  przesiadkowego,  dokładniej  budowę  połączenia  drogowego  pomiędzy  ulicą  Kolejową 
i ulicą Katowicką wraz z chodnikami, parkingami. Wybraliśmy wykonawców między innymi na 
realizację wiaty biesiadnej na Kamionce (niemal 78 tysięcy zł),  placu zabaw przy ul. Nowy Świat 
i Wodna (ponad 33 tysiące zł) oraz placu zabaw nad Jamną (koszt inwestycji to ponad 48 tysięcy 
zł). 

Ruszamy także z tegoroczną edycją Budżetu Obywatelskiego. Złożyliśmy do Rady 
Miejskiej projekt uchwały wraz z regulaminem V edycji. Otrzymaliśmy ponad 25 tysięcy 
dofinansowania   do   projektu   „Ćwiczmy   razem”.   Pieniądze   pochodzą   z   dofinansowania 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt ten dotyczy bezpłatnych zajęć z gimnastyki korekcyjnej 
w 9 szkołach podstawowych i 1 oddziale przedszkolnym. 

Na portalu gis.mikolow.eu zakończono prace związane z tworzeniem modułu „Mapa 
Rowerowa”. 

Edukacja – szczególnie w ostatnim czasie – to gorący temat. W związku z utworzeniem 
Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta, aktualizujemy Zarządzeniem Burmistrza  Mikołowa 
Regulamin Organizacyjny jednostki. Zawarliśmy porozumienie pomiędzy Centrum Usług 
Wspólnych a Urzędem Miasta, dotyczące przekazania zadań merytorycznych z CUW do realizacji 
do Wydziału Oświaty. 

Na początku marca mieliśmy przyjemność gościć w Mikołowie samorządowców z Ukrainy, 
którzy odwiedzili nasze miasto z wizytą studyjną. Naszych gości szczególnie interesowały sprawy 
związane z polityką lokalową, estetyką miasta, budżetem obywatelskim i sprawa odpadów 
komunalnych. 

To tylko niewielki przegląd tego, co wydarzyło się w ostatnim miesiącu w Mikołowie. O całej 
reszcie przeczytacie Państwo na kolejnych stronach informatora. 

Życzę miłej lektury. 

Stanisław Piechula 
Burmistrz Mikołowa 
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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. Rozpoczęcie drugiego semestru roku świetlicowego 2018/2019; 
2.2. Przygotowanie do obchodów Świąt Wielkanocnych w placówce – tworzenie zaproszeń, dekoracji itp. 
2.3. Udział w konferencji pt. ”Oblicza depresji u dzieci i młodzieży” w MBP w Mikołowie organizowanej przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Mikołowie. 
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
3.1. Udział w konferencji pt. ”Oblicza depresji u dzieci i młodzieży” w MBP w Mikołowie organizowanej przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Mikołowie. 
3.2. Udział w Dniu Kobiet organizowanego przez Radę Seniorów; 
3.3. Przygotowania do uroczystego otwarcia Świetlicy Międzypokoleniowej; 
3.4. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Mikołów na lata 2019-2024 do konsultacji. 
3.5. Udział w otwarciu XX Jubileuszowej Regionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów. 

 


