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INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
Styczeń 2019 (I.2018/37) 

 

 
Szanowni Mieszkańcy, 

 
Początek nowego roku tradycyjnie w Polsce i oczywiście także w Mikołowie jest związany z Wielką 

Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Także jak co roku wielu ludzi postanowiło wesprzeć to charytatywne dzieło, 
zebrać pieniądze na leczenie najbardziej potrzebujących i wspólnie wieczorem puścić tradycyjne „światełko 
do nieba”. Świetna zabawa trwała w tym roku aż do momentu, gdy doszły do nas mrożące krew w żyłach 
informacje z Gdańska. Zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza poruszyło chyba wszystkich. Niespełna 
tydzień po tych wydarzeniach mikołowianie spotkali się w Bazylice i na milczącym marszu ulicami miasta, 
aby w ten sposób zamanifestować wspólnie, nie zważając na nasze przekonania, czy poglądy polityczne 
nasz zdecydowany sprzeciw wobec przemocy i agresji oraz nienawiści w debacie publicznej. Msza święta 
i marsz ku jedności i w intencji ojczyzny zgromadził setki mikołowian. Bardzo dziękuję za udział i za to, że 
w tym trudnym dla naszego kraju czasie byliśmy razem. Podziękowania należą się także wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. Mimo ogromu tragedii życie w Polsce i naszym mieście musi 
toczyć się dalej. Należy jednak wyciągnąć wnioski z tych przejmujących doświadczeń. 

 

Styczeń przyniósł wielkie zmiany w Gazecie Mikołowskiej. Od teraz miejska gazeta będzie 
dostarczana za darmo do wszystkich mieszkańców. To zapewni wszystkim równy dostęp do najważniejszych 
informacji o życiu Mikołowa. Jestem ciekawy jak Państwo oceniają tę zmianę i czy mieliście już okazję 
zapoznać się z Gazetą Mikołowską w nowej odsłonie? 

 
Z końcem roku zakończyliśmy zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych w ramach projektu – Bądź 

bezpieczny na drodze! - ochrona uczestników ruchu drogowego w Gminie Mikołów”. Także zakończono 
i rozliczono projekt polegający na zamianie systemu ogrzewania węglowego na ogrzewanie ekologiczne 
(opalane węglem, gazem lub biomasą) ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach.  Wykorzystano  100%  środków.  W  ramach  projektu 
110 wnioskodawców otrzymało dotację. Przekazaliśmy plac budowy na ulicach Myśliwskiej i  Szkolnej. 
Roboty drogowe rozpoczną się jak tylko pogoda na to pozwoli. 

 
Otrzymaliśmy także dofinansowania: 10 000 złotych na realizację projektu pn. „Poznaj pierwsze kroki 

na lodzie oraz nauka gry w hokeja na lodzie" – edycja 2019”, który będzie realizował MOSiR. To pieniądze 
z Ministerstwa Sportu. Natomiast Bank  Gospodarstwa Krajowego dofinansował  dotacją inwestycję 
przebudowy budynku przy ul. Katowickiej 5 w ramach programu finansowego wsparcia na tworzenie lokali. 
Łączne koszty przedsięwzięcia to ponad 1 milion 230 tysięcy złotych, w tym zewnętrzne wsparcie finansowe 
przekracza 480 tysięcy złotych. 

 
Resztę ważnych wydarzeń z życia Urzędu Miasta i naszych jednostek przedstawiłem w niniejszym 

informatorze. 
 

Życzę miłej lektury. 
 

Stanisław Piechula 
Burmistrz Mikołowa 
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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 Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: 
1.1. Realizacja nowego okresu zasiłkowego i świadczeniowego; 
1.2. Realizacja rządowego programu „Dobry Start” 300+; 
1.Wydawanie   decyzji   zmieniającej   od   miesiąca   stycznia   2019r,   kwoty   wypłacanego   świadczenia 

pielęgnacyjnego 
2. W Placówce Wsparcia Dziennego 
2.1. Rozpoczęto planowanie i organizację zajęć w trakcie ferii zimowych; 
2.2. Podsumowanie pracy placówki w roku 2018 – przygotowanie sprawozdań. 
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
3.1. Spotkanie dla mieszkańców oś. A. Mickiewicza w ramach projektu „Program Wsparcia Społeczności 

Lokalnej”; 
3.2. Podsumowanie pracy Ośrodka w roku 2018 – przygotowanie sprawozdań. 
3.3. Przygotowanie do realizacji III Edycji Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Mikołów na rok 2019 na 

terenie ulicy Młyńskiej. 
 
 

 


