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INFORMATOR URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
Wrzesień 2020 (IX.2020/51) 

 
 
 
Szanowni Mieszkańcy, 
  
 Ostatnie koncerty w ramach „Letniego Grania”, czyli cyklu wydarzeń kulturalnych na mikołowskim 
rynku zwiastują koniec lata. W tym roku poziom artystyczny i zróżnicowanie gatunków muzyki był 
imponujący – tak samo jak rekordowa frekwencja na każdym z koncertów. Po wielu miesiącach pandemii 
i związanym z nią ograniczeniem życia kulturalnego – „Letnie Granie” nawet przy obowiązku zachowania 
obostrzeń sanitarnych było niezwykle potrzebne i ściągnęło na nasz Rynek tłumy mieszkańców. Już za 
niecały rok nowa edycja. 

Przełom lata i jesieni to przede wszystkim czas inwestycji w mikołowskim samorządzie. Wiele 
naszych przedsięwzięć dobiega końca. Równie dużo się zaczyna. Sytuacja finansowa miasta – pomimo 
pandemii i związanych z nią dodatkowych wydatków – jest stabilna i pozwala na realizację najważniejszych 
inwestycji i remontów. W tym numerze Informatora przeczytacie Państwo o nich wszystkich, ale warto 
wyróżnić kilka tych największych i oczekiwanych inwestycji. 
 Na Małych Plantach rozpoczęły się prace budowlane nad tężnią solankową. Ten cieszący się bardzo 
dużym poparciem mieszkańców projekt powinien zostać zakończony jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, 
że pogoda pozwoli nacieszyć się nowym miejsce odpoczynku jeszcze w tym sezonie, a jak nie, to tężnia 
solankowa ruszy pełną parą na wiosnę. Z kolei na Dużych Plantach trwają prace nad rekultywacją stawu. 
Po wielu latach konieczne było jego oczyszczenie i wzmocnienie brzegów. Powstanie tam wizytówka 
największego mikołowskiego parku.  

Zakończyły się prace remontowe budynku przy ul. Jana Pawła II 4. To miejsce zostanie przekazane 
do użytku mikołowskim organizacjom pozarządowym. Jak tylko NGO-sy się tam zadomowią – swoją 
działalność rozpocznie Centrum Aktywności Społecznej. Wierzę, że to miejsce będzie tętnić życiem 
i odmieni oblicze naszej starówki. To dopiero pierwsza część kompleksu, który chcemy przekazać 
na działalność organizacjom pozarządowym z Mikołowa. Trwają prace nad drugą częścią CAS – w budynku 
przy Rynku 2 i św. Wojciecha 14.  
 W Paniowach trwa przebudowa szkoły podstawowej. Prace są skomplikowane, bo muszą być 
prowadzone w czasie roku szkolnego, ale wykonawca dokłada wszelkich starań, aby uczniowie byli 
bezpieczni. Dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne i rodzice uczniów podchodzą do tej inwestycji z dużym 
zrozumieniem, dlatego jestem pewien, że cały proces rozbudowy przebiegnie bez większych komplikacji.   
  W dziale Informatora poświęconemu Miejskiemu Domowi Kultury pojawiła się nowa rubryka, 
w której swoją działalność będzie prezentować Krawczyka 21, czyli miejsce, w którym swoją aktywność 
skupiają mikołowskie (i nie tylko) zespoły muzyczne. Co jakiś czas będziecie mogli Państwo przeczytać 
co wydarzyło się na Krawczyka 21, ale zachęcam do polubienia ich profilu na facebooku 
(https://www.facebook.com/Krawczyka-21-1366003390079082), żeby nie przegapić żadnej imprezy 
czy koncertu organizowanego przez mikołowskie środowisko muzyczne. 
 
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. Wydawanie informacji/decyzji; 
1.2. Przyjmowanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków elektronicznych i papierowych; 
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. Rozpoczęcie nowego roku świetlicowego 2020/2021: 
2.1.1. przyjęcia nowych dzieci; 
2.1.2. podział na grupy; 
2.1.3. przygotowanie ramowego planu pracy w Placówce; 
2.1.4. przygotowanie programu pracy w grupach; 
2.1.5. rozpoczęcie pracy dydaktycznej w grupach; 
2.1.6. rozpoczęcie pracy terapeutycznej. 
2.2 Udział w I Powiatowej Konferencji pt. „Zrozumieć FAS” organizowanej przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie. 
3. W Dziale Pomocy Środowiskowej:
3.1. Spotkanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu Kooperacje 3D -model 

wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin; 
3.2. Spotkanie organizacyjno - informacyjne Klubu mam  i malucha  -  projekt „Program wsparcia 

społeczności lokalnych” w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego 
2014-2020 dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja dla 

poddziałania: 9.1.1.Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych- ZIT; 
3.3. Spotkanie organizacyjno-informacyjne w ramach zadania Program Aktywności Lokalnej na Rynku - 

projekt „Program wsparcia społeczności lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1. 
Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1.Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności 
lokalnych- ZIT; 

3.4. Rozpoczęcie realizacji projektu „(Nie)-samo-dzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej: IX Włączenie 
społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. 
Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. 

4. W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
4.1. Trwają prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021; 
4.2. Trwają prace przy koordynowaniu realizacji programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i 

dostosowaniu ich do warunków rygoru sanitarnego. 

mailto:mops@mops.mikolow.pl
http://www.mops.mikolow.pl/
https://www.facebook.com/Miejski-Ośrodek-Pomocy-Społecznej-w-Mikołowie-1528567287400565/
mailto:sekretariat@ddp.mikolow.eu
http://www.ddp.mikolow.eu/

