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INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
Październik 2020 (X.2020/52) 

 

 
Szanowni Mieszkańcy, 

Smutno mi, że kolejny już informator muszę zaczynać od raportu o wpływie pandemii na 
życie naszego miasta. Sytuacja jest bardzo poważna i już chyba nie musze nikogo przekonywać 
jak ważne jest zachowywanie podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemicznego (maseczka – 
dezynfekcja – dystans). Starosta mikołowski został zakażony koronawirusem i wszyscy, którzy 
mieli z nim kontakt (w między innymi ja) zostali skierowani na kwarantannę. Jestem zdrowy, ale 
zostałem zmuszony żeby pracować z domu. 

W dalszym ciągu jednostki kultury i  sportu pracują  w ograniczonym zakresie. Jednak 
procedury jakie zostały wdrożone w tych jednostkach pozwalają na stworzenie atrakcyjnej oferty 
dla mieszkańców. Wiadomo, że na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo, ale sprawdzić w tym 
informatorze, żeby przekonać jak wiele się dzieje mimo obiektywnych trudności. 

Ograniczenia wynikające z pandemii nie wpływają na szczęście na realizację 
zaplanowanych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Trwają prace na budowach tężni 
solankowej i rekultywacji stawu na Dużych Plantach. Trwają jedne z największych tegorocznych 
inwestycji w bazę edukacyjną, czyli rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w 
Mikołowie Paniowach i budowa Przedszkola przy ul. Kownackiej. Na co dzień możemy oglądać jak 
rośnie w oczach centrum przesiadkowe. Dodatkowo na ulicach (na razie w 6 pierwszych miejscach 
pojawiają się nowe wiaty przystankowe o lekkiej konstrukcji, ale wygodne i nowoczesne. Każdy, 
kto miał okazję w ostatnim czasie odwiedzić mikołowski rynek nie mógł nie zauważyć realizacja 
remontu fontanny. 

Zakończono prace związane z termomodernizacją budynku przy ul. Żwirki i Wigury 31ab 
oraz budowy ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga. Nasz Zakład Usług Komunalnych na 
bieżąco remontuje drogi. W ostatnim czasie przeprowadził doraźne remonty na ulicach Rolniczej, 
Spółdzielczej, Sośnia Góra, Zbożowej, Reta, Przyjaciół, Szafranka-targowisko, Strzechy, Klonowej, 
Dębowej, os. Mickiewicza, Żwirki i Wigury oraz na drogach gruntowych: Poprzecznej, Gliwickiej- 
boczna, Reta-boczna, Jasnej, Matejki, Plebiscytowej-boczna, Poziomkowej, Jaskółczej i Sikorek. 

Trwają roboty w zakresie budowy sieci ogólnospławnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. 
Słowackiego. 

O wszystkich innych inwestycjach i przedsięwzięciach przeczytają Państwo w tym 
informatorze. 

Życzę Państwu zdrowia w tych trudnych czasach i miłej lektury. 
 
 
Stanisław Piechula 
Burmistrz Mikołowa 



2  

 
 

 
 

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. Wydawanie informacji/decyzji; 
1.2. Wydawanie   decyzji   zmieniających   okres   przyznania   zasiłków   pielęgnacyjnych   i   świadczenia 

pielęgnacyjnego w związku z COVID 19; 
1.3  Wypłaty przyznanych świadczeń; 
1.4. Bieżąca sprawozdawczość i analiza wydatków; 
1.5. Realizacja nowego okresu świadczeniowego i zasiłkowego; 
1.6. Realizacja programu „ Dobry start”. 
2.   W Placówce Wsparcia Dziennego: 
2.1. Rozpoczęto realizację programów wychowawczo-profilaktycznych w poszczególnych grupach. 
2.2 Uczestniczono w zebraniu Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawie wychowanków; 
2.3. Udział  w kursie  internetowym  „Cyberprzemoc i cyberuzależnienie.  Bezpieczni  w sieci.  Jak unikać 

zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu” organizowanym w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł; 
2.4. Udział  w  kampanii  „Różowy  Mikołów”  dotyczącej  świadomości  raka  piersi  organizowanej  przez 

Przewodniczącą Rady Miejskiej Mikołów panią Katarzynę Syryjczyk-Słomską; 
2.5. Udział  w  17.  Ogólnopolskiej  Konferencji  „Dziecko  Pokrzywdzone  Przestępstwem”  organizowanego 

przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. (online) 
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
3.1. Udział w warsztatach kooperacyjnych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej 

współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.; 
3.2. Rozpoczęcie działań w Klubie Seniora-Świetlicy Międzypokoleniowej w nowej lokalizacji tj. w Domku 

Parkowym w Mikołowie.; 
3.3. Spotkanie z seniorami – uczestnikami Klubu Seniora – Świetlicy Międzypokoleniowej. 
4. W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
4.1. udział członków Komisji w szkoleniu "Praktyczne aspekty interwencji i pomocy wobec osób dotkniętych 

problemem. Zadania i rola służb w kontekście najnowszych zmian prawnych."; 
4.2. prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 
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