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Szanowni Mieszkańcy,
Nareszcie skończyła się zima i czas na wiosnę. Jak wiosna, to wiadomo – wiosenne porządki. Z tą
myślą powołaliśmy w Zakładzie Usług Komunalnych – Grupę Interwencyjną. Jej zadaniem będzie szybka
eliminacja drobnych usterek w przestrzeni publicznej. Pochylona miejska latarnia zagrażająca
bezpieczeństwu przechodniów, dzikie wysypisko śmieci, niesprawny sprzęt na placu zabaw, uszkodzona
wiata przystankowa - to właśnie zadania dla nowej grupy. To, co wyróżniać ją będzie na tle innych interwencji
to czas reakcji. Wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, usterka powinna być usunięta w ciągu 24 godzin.
Często to właśnie drobne rzeczy czy niedogodności przeszkadzają nam najbardziej. Liczę, że większość
zadań będzie pochodzić bezpośrednio od mieszkańców. Aby ułatwić kontakt z urzędem poza tradycyjnymi
kanałami – oddaliśmy do użytku nowy kanał komunikacyjny jakim jest aplikacji SIP Mikołów. Przestrzeń
publiczna należy do nas wszystkich, jest wspólna, dlatego zależy nam, by mieszkańcy mieli swój udział w jej
pielęgnowaniu. Właśnie z myślą o nich oddaliśmy do użytku to narzędzie i samą Grupę.
Jak tylko odpuścił mróz rozpoczęły się pierwsze z wielu zaplanowanych na ten rok remontów dróg.
Przekazaliśmy już wykonawcy place budowy między innymi na pl. 750-lecia, ul. Św. Wojciecha, ul. Okrzei,
ul. Grażyńskiego, ul. Krokusów, ul. Szarotek, ul. Kąty oraz ul. Górniczej. Wybraliśmy już wykonawców m.in.
budowy zjazdu z ul. Poprzecznej, przebudowy ul. Kosów i remontu chodnika wzdłuż bloku przy ul. Stara
Droga. ZUK zrealizował mniejsze i większe naprawy nawierzchni na ulicach Zielonej, Wspólnej, Szarotek,
Zamkowej, Świerkowej, Konopnickiej, Zawilców, Konwalii, Bluszcza, Grażyńskiego, Cmentarnej, os.
Mickiewicza; Sosnowej i Fitelberga.
Mimo, że sezon grzewczy powoli będzie dobiegał końca nadal szukamy jak najlepszych sposobów
na walkę ze smogiem i bardziej ekologiczne ogrzewanie. Dlatego też złożyliśmy do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
opalanych paliwem stałym oraz przystąpiliśmy do realizacji projektu pn. „Słoneczna Gmina - budowa
instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów” dofinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (obecnie trwa
procedura podpisywania umów z mieszkańcami).
Wiosna to też początek sezonu kulturalno-sportowego i przygotowania do Świąt Wielkanocnych. W Domu
Kultury już 21 marca rozpoczyna się II Mikołowski Festiwal Obrzędów i Zwyczajów, a na nim warsztaty z
dekorowania pierników, malowania pisanek i wypieków tradycyjnych, wielkanocnych mazurków i bab. Zaraz
potem - 24 marca - Jarmark Wielkanocny.
Już teraz serdecznie na te i inne opisane w informatorze wydarzenia zapraszam i życzę wszystkim
spokojnych i pięknych Świąt Wielkiej Nocy.
Życzę miłej lektury.
Stanisław Piechula
Burmistrz Mikołowa
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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo – Specjalistycznej:
1.1 Przygotowanie do obchodów Świąt Wielkanocnych w placówce – tworzenie zaproszeń, dekoracji itp. :
1.2. Przygotowanie widowiska muzycznego, które będzie pokazane w trakcie spotkania Wielkanocnego.
1.3 Udział wychowanków Klubu w Dniach ASP w Katowicach.
2. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
2.1 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/735/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 stycznia
2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od
tych opłat, a także trybu ich pobierania.
3. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:
3.1 wszystkie zadania rozpoczęte we wcześniejszych miesiąca 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 Realizacja z Fundacją Pomocy Dzieciom „Ulica” PAL na ulicy Młyńskiej w roku 2018.
2.2. Promocja i rekrutacja do projektu „Postaw na rodzinę”
2.3 Rozpoczęto przygotowania do wdrożenia RODO
2.3. Realizacja bieżących statutowych zadań.
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