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INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
Styczeń-Luty 2020 (I-II.2020/47) 

 

Szanowni Mieszkańcy, 
 

Ostatnie dni zdominował jeden temat i wiele działań miasta (poza bieżącymi obowiązkami) 
skupiło się właśnie na nim. Mowa oczywiście o rządowych planach budowy linii kolejowych 
prowadzących do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wraz z mieszkańcami m.in. 
Mokrego, Śmiłowic, Paniów i Bujakowa prowadzimy akcję mającą na celu zmobilizowanie 
wszystkich mikołowian do zgłoszenia zdecydowanego sprzeciwu wobec planów budowy linii 
szybkiej kolei, która miałaby przebiegać przez obszar Śląskiego Ogrodu Botanicznego, który jest 
największym tego rodzaju obiektem w Polsce o unikatowej różnorodności biologicznej i był latami 
rozwijany przez naszą społeczność w tym finansowany w wielomilionowych inwestycjach zarówno 
gminnych, ogólnopolskich jak i unijnych. Zagrożenie przecięcia linią kolejową naszego Ogrodu 
Botanicznego to tylko jeden z powodów, dla których musimy podjąć zdecydowane kroki, aby 
zapobiec rządowym planom.  Innymi równie ważnymi przesłankami jest to, że po wschodniej 
stronie drogi DK44 planowana linia koliduje z budowanym aktualnie osiedlem domów 
jednorodzinnych   i   w   zabudowie   szeregowej   na   ponad   300   budynków   (Sielanka)   oraz 
z projektowanym skrzyżowaniem na przebiegu drogi DK44. Ponadto przecina osiedle  Leśna 
Bryza, a po wschodniej stronie potoku Jasienica i DW 925 koliduje ze strefą konserwatorską 
zespołu pałacowo-parkowego w Paniowach. Mówiąc w skrócie – jak napisaliśmy w naszym 
proteście – „plany przedstawionych linii kolejowych niszczą charakter naszego miasta,  nasze 
dotychczasowe starania, osiągnięcia i inwestycje, negatywnie wpłyną na komfort życia 
mieszkańców, a ponadto pozostają w sprzeczności z realizowanymi i planowanymi inwestycjami 
zarówno przyrodniczymi, budowlanymi jak i drogowymi.” 

 
Dlatego gorąco namawiam  wszystkich  mikołowian  do  tego,  aby  do  10  marca  wejść 

na stronę konsultacje.cpk.pl i wyrazić swój zdecydowany sprzeciw. Wszystkie dostępne informacje 
w tym temacie umieszczamy na bieżąco na stronie www.mikolow.eu/koleje-cpk. 

 
A   wracając   do   Informatora,   to   przeczytacie   w   nim   Państwo   między   innymi 

o dofinansowaniach (ponad 6 milionów zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na układ 
komunikacyjny wokół powstającego Centrum Przesiadkowego, ul. Południowa etap I, ul. Strażacka 
– Polna – Malinowa oraz łącznik drogowy ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat; prawie 5,5 miliona 
złotych dofinansowania do termomodernizacji budynków mieszkalnych będących własnością 
Gminy Mikołów (Mickiewicza 22, 3 i 13, Górnicza 5, Konstytucji 3 Maja 6) oraz ponad 700 tysięcy 
na inwestycję przebudowy budynku przy ul. Okrzei 2 w ramach programu finansowego wsparcia 
na tworzenie lokali). 

 
 
Życzę miłej lektury. 

 
 
Stanisław Piechula 
Burmistrz Mikołowa 

http://www.mikolow.eu/koleje-cpk
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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. Wydawanie informacji/decyzji; 
1.2. Przyjmowanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków elektronicznych i papierowych; 
1.3. Wydawanie decyzji zmieniających kwotę przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia br; 
1.4. Bieżąca sprawozdawczość i analiza wydatków; 
1.5. Wypłat przyznanych świadczeń. 
2. W Placówce Wsparcia Dziennego: 
2.1. Podsumowanie I semestru świetlicowego roku szkolnego 2019/2020; 
2.2. Organizacja ferii zimowych w placówce, m.in.: 
2.2.1. Wyjście na lodowisko, nauka jazdy na łyżwach w czasie zajęć pt. „Poznaj pierwsze kroki na lodzie” 

organizowanych przez MOSiR w Mikołowie 
2.2.2. Wyjazd do Multikina w Katowicach na seans „Tajni i fajni”; 
2.2.3. wspólny wyjazd z dziećmi z filii Placówki ze Śmiłowic do Centrum Kultury, Nauki i Zabawy „Bajka 

Pana Kleksa” w Katowicach; 
2.2.4. wspólny wyjazd z dziećmi z filii Placówki ze Śmiłowic i ze Świetlicy Międzypokoleniowej do kręgielni 

MOSIR w Łaziskach Górnych 
2.3. Przygotowanie prac do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „NUDZI-MISIE”; 
2.4. Rozpoczęcie II semestru świetlicowego roku szkolnego 2019/2020. 
2.5. W placówce rozpoczęły się zajęcia socjoterapeutyczne 
2.6. Przygotowania do sprawozdań statystycznych za 2019r. 
2.7. Udział w zespole roboczym dotyczący sytuacji w rodzinie podopiecznego 
2.8. Bal karnawałowy dla wychowanków 
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej: 
3.1. Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 
3.2. Realizacja działań w ramach Projektu Aktywności Lokalnej na ul. Młyńskiej o os. Mickiewicza;; 
3.3. Rozpoczęcie nowego budżetowego, podział zadań, podpisanie umów z wykonawcami; 
3.4. Zakończenie projektu „Postaw na Rodzinę” oraz „Niech Moc Będzie z Tobą: finansowanych ze środków 

zewnętrznych. 
3.5. Podjęcie   uchwały   w   sprawie   udzielenia   pomocy   finansowej   Powiatowy   Mikołowskiemu   na 

dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień 
3.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/21/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 

2018 r. 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. 
3.7. Przygotowania do działania senioralnego klubu wolontariatu 
3.8. Spotkanie z Głównym Specjalistą ds. Polityki Senioralne w celu omówienia potrzeb seniorów 
3.9. Szkolenie pracowników z doradcą restrukturyzacyjnym 
3.10. Udział Kierownika MOPS w szkolenie dot. CUS. 
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