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Szanowni Mieszkańcy,
Od ostatniego Informatora Miejskiego minęły ledwo 3 tygodnie, a od tego czasu już
tak wiele się w naszym mieście wydarzyło.
Przede wszystkim początek września to tradycyjnie Dni Mikołowa. W tym roku aż
trzydniowe i jak co roku bardzo udane. Piątkowa eksplozja kolorów na Krawczyka
przyciągnęła tysiące młodych i starszych szczęśliwych i uśmiechniętych ludzi. Zabawa
była przednia i jestem pewien, że jeszcze ją powtórzymy. W sobotę i niedzielę – mimo, że
pogoda nas nie rozpieszczała – podczas koncertów na Rynku bawiły się prawdziwe tłumy.
Dziękuję bardzo organizatorom (przede wszystkim zespołowi zaangażowanych
pracowników Miejskiego Domu Kultury) i sponsorom za tegoroczne święto miasta. Dzięki
Wam i mieszkańcom Mikołowa to były niezapomniane chwile!
Z kolei ostatnie dni przyniosły spore utrudnienia komunikacyjne. Związane to było z
odkryciem, jakiego dokonała ekipa przebudowująca ulicę Dzieńdziela. Podczas prac
drogowcy natknęli się na skład pocisków z II Wojny Światowej. Sprawna akcja służb
miejskich, policji, strażaków (tych zawodowych i ochotników) oraz wojska sprawiła, że
tylko przez dwa dni ruch w Mikołowie był utrudniony. Tu również należą się słowa
podziękowania i uznania. Efektem akcji są za to nowe eksponaty w Miejskiej Placówce
Muzealnej. Mam nadzieję, że niedługo będą przeanalizowane, opisane i dostępne do
zobaczenia dla mieszkańców.
Za kilkanaście dni Mikołowianie już po raz czwarty będą mieli okazję wybrać
projekty do realizacji w obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie odbędzie się
od 5 do 8 października, od piątku do poniedziałku. Będzie można wybrać spośród 40
zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych projektów - 11 ogólnomiejskich i 29 lokalnych.
Gorąco zachęcam do zapoznania się z pomysłami mieszkańców, wybranie najlepszego
dla Państwa okolicy i zagłosowanie – tradycyjne lub przez internet.
O wszystkich projektach rozpoczętych, kontynuowanych i zakończonych przez
Urząd Miasta i miejskie jednostki w ostatnich tygodniach przeczytacie Państwo w tym
numerze Informatora Miejskiego.
Zapraszam do 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. Przygotowanie do zmiany /waloryzacji od dnia 01.11.2018r. kwoty wypłacanego zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna
2. W Placówce Wsparcia Dziennego
2.1Rozpoczęcie w Placówce nowego roku szkolnego 2018/2019:
2.2Przyjęcia nowych dzieci
2.3 Podział na grupy,
2.4 Przygotowanie nowego planu pracy w Placówce;
2.5Rozpoczęcie pracy dydaktycznej w grupach.
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. Prezentacja Koperty Życia na III Dniu Rety
3.3. Przygotowania do realizacji warsztatów rozwojowych z zakresu wspierania rodziny
3.4. Udział Pracowników MOPS i uczestników Programu Aktywności Lokalnej „Nowa Abisynia” w III
Mistrzostwach Województwa Śląskiego w Piłce Siatkowej Osób Bezdomnych i Środowisk Trzeźwościowych.
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.
C - inne:
1. Uczestnictwo Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kierownika Placówki Wsparcia
Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej w Jubileuszu 25-lecia abstynencji Prezesa
Stowarzyszenia „Powrót” oraz „Łańcuch czystych serc”
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