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Szanowni Mieszkańcy,
To ostatni Informator Urzędu Miasta Mikołowa w tej kadencji. Mam nadzieję, że taka forma – może
niespecjalnie przystępna, ale za to kompleksowa i rzetelna – spotkała się przez te lata z Państwa uznaniem.
Jestem przekonany, że zainteresowani mieszkańcy musze mieć możliwość – nie tylko w internecie –
dostępu do najświeższych informacji z życia miasta dostarczanych z pierwszej ręki.
Ostatni miesiąc przyniósł zakończenie budowy drugiego etapu budownictwa mieszkaniowego na
Nowym Świecie. Trwają ostatnie prace przed przekazaniem nowym najemcom kluczy. Bardzo mnie cieszy,
że zdecydowaliśmy się reaktywować budownictwo komunalne w Mikołowie. Efekty tego można już
zobaczyć.
W ramach budżetu obywatelskiego zakończono dwie kolejne inwestycje wybrane w trzeciej edycji:
„Sport i wypoczynek w Mokierskim Parku” i „Siłownia i altana przy placu zabaw na ul. Słowackiego”.
Również w październiku odbyło się głosowanie w ramach czwartej edycji BO. Bardzo dziękuję za
zainteresowanie mieszkańców, bo w Mikołowie frekwencja w głosowaniu w ramach tego przedsięwzięcia
jest bardzo wysoka – w tym roku wyniosło niemal 17,5%. Na tle innych miast to wynik imponujący. Gratuluję
zwycięzcom – zarówno tym, których projekty będzie realizowane w okręgach jak i triumfatorom projektu z
puli ogólnomiejskiej. Jestem pewien, że ich zrealizowane projekty uatrakcyjnią przestrzeń naszego miasta.
Jeszcze z ważniejszych inwestycji ruszył remont budynku na stadionie miejskim. Zawodnicy AKS i
wszyscy użytkownicy już niedługo będą mogli korzystać z nowych szatni. A to dopiero początek prac wokół
stadionu – Urząd Miasta wyremontuje także chodnik i przylegający do niego płot i mur oporowy oraz
nawierzchnię drogi prowadzącej do stadionu na ulicy Zawilców.
ZGL między innymi zakończył roboty związane z termomodernizacją budynku na os. Mickiewicza 11
oraz prace związane z doszczelnieniem pokrycia dachu na budynkach przy ul. Podleskiej 66, Prusa 5 oraz
nad klatką schodową przy ul. Górniczej 5.
14 października obchodziliśmy jak co roku Dzień Edukacji Narodowej, czyli popularny (także wśród
uczniów, bo to dzień wolny od nauki) – Dzień Nauczyciela. Z tej okazji podczas gali zorganizowanej w
Miejskim Domu Kultury podziękowałem dyrektorom szkół i przedszkoli, nauczycielom i wychowawcom oraz
pracownikom i obsłudze jednostek oświatowych za codzienną pracę i zaangażowanie. To dzięki nim
możemy się poszczycić w Mikołowie szkołami na bardzo wysokim poziomie.
21 października wybory samorządowe – będziemy wybierać burmistrza, radnym rady miejskiej,
radnych rady powiatu oraz radnych sejmiku wojewódzkiego. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące
zasad i przeprowadzenia głosowania znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej. Ja zachęcam do
skorzystania z prawa do głosowania, bo to jeden z podstawowych przywilejów obywatela i licznego udziału
w wyborach.
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. Realizacja nowego okresu zasiłkowego i świadczeniowego;
1.2. Realizacja rządowego programu „Dobry Start” 300+.
1.3 Wydawanie decyzji od dnia 01.11.2018r. kwoty wypłacanego zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla
opiekuna
2. W Placówce Wsparcia Dziennego
2.1Przyjęcia nowych dzieci:
2.2Rozpoczęcie realizacji programów terapeutycznych w grupach;
2.3Przygotowanie do udziału w Dniach Seniora.
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1. Realizacja wsparcia w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz
wsparcia osób i rodzin. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Fundu-szu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priory-tetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Sku-teczna pomoc
społeczna.
3.2. Przygotowania do udziału w Dniach Seniora
3.3. realizacja warsztatów rozwojowych z zakresu wspierania rodziny
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
1.1. wszystkie zadania rozpoczęte we wcześniejszych miesiącach są kontynuowane
2. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:
2.1. wszystkie zadania rozpoczęte we wcześniejszych miesiącach są kontynuowane.

