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Kluczyki do samochodu 
odebrał z rąk Burmistrza Mia-
sta Bronisława Drozdza Ko-
mendant Powiatowy Policji 
w Tarnowskich Górach insp. 
Mirosław Tukaj.

Samochód zakupiony zo-
stał przez samorząd gminy w 
ramach akcji SPONSORING, 
w ramach której za pojazd 

Samochód dla Policji

uzyskany przez jednostkę 
terenową Policji ze środków 
pozabudżetowych Komenda 
Wojewódzka Policji przekaże 
dodatkowo samochód oso-
bowy oznakowany.

Skoda Oktawia użytkowana 
będzie przez funkcjonariuszy 
Posterunku Policji 
w Miasteczku Śląskim.

W dniu 30 grudnia 2008r. w Urzędzie Miejskim w Mia-
steczku Śląskim odbyło się uroczyste przekazanie Poli-
cji – na zasadzie umowy użyczenia - zakupionego przez 
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim samochodu osobo-
wego marki SKODA OKTAVIA.

Podpisanie aktu przekazania samochodu(fo
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(Aurelia Gryc)

Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 
MOK Miasteczko Śląskie.

Nowy Rok przywitaliśmy w Miasteczku Śląskim pięknym 
pokazem ogni sztucznych.

Przywitanie Nowego Roku 2009
przed Urzędem Miejskim

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
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Od stycznia br. dotychczasowy Informator Urzędu Miejskiego 
pt. WIEŚCI z RATUSZA będzie się ukazywał w postaci wkładki 
samorządowej o tym samym tytule, zawartej w lokalnej gazecie 
pt. NASZE MIASTECZKO. Publikacja w postaci wkładki będzie 
w dalszym ciągu informowała o bieżących sprawach związanych 
z funkcjonowaniem samorządu gminnego. Jej autorami - jak do-
tychczas - będą pracownicy Urzędu Miejskiego oraz gminnych 
jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych.
Zapraszam  do lektury.

Burmistrz Miasta Bronisław Drozdz

Drodzy Czytelnicy
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08 stycznia 2009r. o  godz. 18:00 w Noworocznym Koncercie  
Charytatywnym dla Fundacji na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie 
wystąpili m.in.: Krzysztof Respondek, Mariusz Kalaga, Jacek Sil-
ski, Bernadeta Kowalska i Przyjaciele, Edyta  Musioł, Beata i Mar-
cin, zespół Golden Mix oraz para taneczna Joasia Malik i Michał 
Woźnica (znana z programu telewizyjnego „Mam talent”). Kon-
cert prowadził  Arkadiusz Rębacz –prezenter Radia „Piekary”. 
Nagłośnieniem zajął się Pan Tomasz Wolny. Koncert cieszył się 
ogromnym powodzeniem. Miejski Ośrodek Kultury – organiza-
tor koncertu zadbał skutecznie o jego dużą promocję, co udało 
się znakomicie, dzięki m.in. współpracy  z Radiem „Piekary”. Do-
chód z koncertu to ponad 5 tys. złotych.

09 stycznia 2009r. o godz.17:00 wręczyliśmy  nagrody laure-
atom konkursów na najciekawszą postać św. Mikołaja oraz na 
najpiękniejszą kartkę lub stroik świąteczny. Oprawę artystyczną 
zapewniły  zespoły taneczne pod kierunkiem Alicji Kowaluk, 
przedstawiając historię dziewczynki z zapałkami. Lista laurea-
tów dostpna jest na stronie internetowej MOK-u.

11 stycznia 2009r. w MOK tradycyjnie  zorganizowano sztab i 
koncerty z okazji XVII Finału  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.
Celem tegorocznej zbiórki pieniędzy było  wczesne wykrywanie 
chorób nowotworowych u dzieci i profilaktyka w tym zakresie.
Od godz. 15:30 w MOK odbyły  się występy artystyczne w wyko-
naniu naszych zespołów,  m.in: tanecznych Crazy, Smerfy, Kras-
noludki, grupy break dance, hip hop i rock’n’rolla, koncert rocko-
wych zespołów OFF-A-SIDE i grupy Silence Before The Storm. 11 
wolontariuszy zebrało 4.650,00 złotych. Byli to: Krzysztof Ada-
mus, Mateusz Chojnacki, Lucyna Janecka, Olimpia Galbierska, 
Adam Janecki, Karolina Małczak, Patrycja Stepczyńska, Adriana 
Swoboda, Karol Kaźmierczak, Kamil Wysmyk i Adam Gatys. Naj-
więcej, bo aż  1.059,47 złotych zebrała w Żyglinie Olimpia Gal-
bierska. Wszystkim wolontariuszom serdecznie dziękujemy. 

29 stycznia 2009r. o godzinie 16:00 MOK zaprasza na otwar-
cie wystawy skamieniałości z pobliskich kamieniołomów  i prac 
pokonkursowych pt. ”Śląskie dinozaury”. Wręczenie nagród 
zwycięzcom nastąpi 11 lutego o godzinie 17:00, podczas wy-
kładu multimedialnego -   przygotowanego przez  dr Andrzeja 
Boczarowskiego z Uniwersytetu Śląskiego. W spotkaniu uczest-
niczyć będą także inni naukowcy, związani z Wydziałem Geo-
logii UŚ.

05 lutego 2009r. o godzinie 16:00 w MOK odbędzie się tra-
dycyjne spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów. Informacje 
szczegółowe w Biurze mieszczącym się w siedzibie MOPS.

07 lutego 2009r. o godzinie 18:00  zapraszamy na koncert Ja-
cka Silskiego. Wokalista ten, obdarzony pięknym, aksamitnym 
głosem, nazywany jest często „polskim Julio Iglesiasem”, z któ-
rym przed kilku laty śpiewał na jednej scenie. 
Miejski Ośrodek Kultury prowadzi przedsprzedaż biletów w ce-
nie 15,00 złotych. Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc na sali 
radzimy zaopatrzyć się w  bilety wcześniej. 

W okresie ferii zimowych zapraszamy dzieci na różne for-
my zajęć – szczegóły na afiszach.

MOK
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(Irena Lukosz-Kowalska)

www.mokmiast.art.pl
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Wypłatą dodatków miesz-
kaniowych w Gminie Mia-
steczko Śląskie zajmuje się 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Osoby ubiega-
jące się o dodatek miesz-
kaniowy muszą spełniać 
ściśle określone ustawowo 
kryteria. Chodzi zarówno o 
dochód na członka rodzi-
ny, wysokość ponoszonych 
wydatków na utrzymanie 
mieszkania a także wielkość 
zajmowanego lokalu miesz-
kalnego. 

W naszym mieście w 2008 
roku wnioski o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego 
złożyło 269 wnioskodawców, 
z czego 240 rozpatrzono po-
zytywnie, 26 negatywnie 
(odmownie) a 3 wnioski po-
zostały bez rozpatrzenia w 
związku z brakiem wymaga-
nych dokumentów. 

W wyniku przeprowadzo-
nego postępowania m.in. 
wstrzymano w drodze decy-
zji administracyjnej wypłatę 
dodatków mieszkaniowych 
u 7 wnioskodawców (z uwa-
gi na niedopłacanie przez 
zainteresowanego różnic 
pomiędzy należnym czyn-
szem a przyznanym dodat-
kiem mieszkaniowym). 

Wypłacono w sumie 1542 
dodatki mieszkaniowe, z cze-
go zdecydowaną większość 
(85,8%) stanowiły dodatki 
wypłacane najemcom lokali 
komunalnych, w dalszej ko-
lejności członkom spółdziel-
ni mieszkaniowych i właści-
cielom lokali spółdzielczych 
(9,3%) oraz  zarządcom pry-
watnym (2,9%) i innym za-
rządcom (2%).

Ogólnie na wypłatę dodat-
ków mieszkaniowych prze-
znaczono w naszej gminie w 
2008r. kwotę 207.549,00 zł.

Ocenia się, że ilość wnio-
sków o dopłaty do czynszów 
a szczególnie zaś kwoty wy-
płacanych dodatków miesz-
kaniowych od kilku lat powo-
li, ale systematycznie maleją 
(dla porównania w 2007 roku 
na wypłatę dodatków prze-
znaczono 264.313,52 zł, a w 

roku 2006 – 280.041,00 zł).  
Tendencja ta ma  związek 

zarówno ze zmieniającą się 
na korzyść sytuacją ekono-
miczną wielu mieszkańców 
(wyjazdy za granicę, wzrost 
przeciętnego wynagrodze-
nia), jak i brakiem zmian w 
obowiązujących kryteriach 
przyznawania dodatków 
mieszkaniowych (np. kryte-
rium dochodowe w wyso-
kości 175 procent najniższej 
emerytury dla osoby samot-
nie gospodarującej i 125 pro-
cent tej kwoty w gospodar-
stwie wieloosobowym czy 
też konieczność ponoszenia 
odpowiedniej, obliczanej 
procentowo wysokości wy-
datków na mieszkanie w sto-
sunku do osiąganego docho-
du). Ze spostrzeżeń MOPS 
wynika, że najczęstszą przy-
czyną odmów przyznania 
dodatku jest niedotrzymanie 
tego ostatniego kryterium 
(wysokość ponoszonych wy-
datków na lokal, do których 
zalicza się m.in. czynsz i opła-
ty za wodę w stosunku do do-
chodu jaki osiąga rodzina).

Ze szczegółowymi warun-
kami przyznawania dodat-
ków mieszkaniowych można 
zapoznać się na tablicy ogło-
szeń MOPS oraz na stronie 
internetowej:  http://www.
bip.miasteczko-slaskie.pl 
(w zakładce „Jednostki Orga-
nizacyjne”, pozycja „Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej”).
PODZIĘKOWANIE
18 grudnia 2008 r. odby-
ło się po raz kolejny już w 
naszej gminie spotkanie 
opłatkowe dla osób samot-
nych. W imieniu wszystkich 
uczestników, jak i naszym 
składamy szczególne po-
dziękowania sponsorowi 
– Panu Prezesowi Janowi 
Jelonkowi oraz Pracowni-
kom Firmy „Koral” za przy-
gotowanie kolacji wigilij-
nej oraz zaangażowanie 
i sympatyczną atmosferę 
podczas tradycyjnego już 
spotkania.

Podsumowanie działalności MOPS
w 2008 r. – Dodatki mieszkaniowe

(Elżbieta Kamaszuk)

W oddziałach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku 
Śląskim trwa podliczanie statystyk za rok 2008 dotyczą-
cych między innymi liczby zarejestrowanych czytelników, 
zawartości księgozbiorów, częstotliwości wypożyczeń. 
Szczegółowe informacje podsumowujące zamieszczone 
zostaną w następnym numerze „Wieści z Ratusza”.
  Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną za-
przyjaźnić się  z książką, do odwiedzania naszych placó-
wek w nowym roku. Przypominamy aktualne godziny 
otwarcia oddziałów:
Wypożyczalnia dla Dorosłych - pn., wt., śr., pt. od 12 do 
18, czwartek od 9 do 14
Oddział Dziecięcy - pn., wt., śr., pt. od 13 do 17, czwartek 
od 9 do 13
Filia nr 1 Żyglin - pn., wt., śr., pt. od 13 do 17, czwartek od 
8 do 12.

Biblioteka

Przyroda śpi zimowym 
snem, a w naszym przed-
szkolu tętni życie. Grudzień 
to miesiąc pełen wydarzeń, 
tajemnic i magii. Również w 
tym roku nie zawiódł przy-
jaciel naszego przedszkola 
Pan Paweł Dziewior. Trady-
cyjnie 4 grudnia odwiedził 
nas w galowym stroju gór-
niczym. Witany oklaskami 
wysłuchał wierszy, piose-
nek i zobaczył tańce ślą-
skie w wykonaniu dzieci. 
Przedszkolaki z zaintereso-
waniem słuchały opowieści 
górnika o pracy pod ziemią. 
Wręczyły górnikowi album 
z własnymi pracami, a Pan 
Paweł przygotował dla 
dzieci słodkości.

Z biciem serca pojechali-
śmy 5 grudnia do Tarnow-
skich Gór na spotkanie z 
Mikołajem, który tym ra-
zem przyjechał do „Figli-

Zespół szkolno - przedszkolny
w Miasteczku Śląskim

migli”. Po szalonej zabawie 
i poczęstunku Mikołaj roz-
dał dzieciom paczki. Jakże 
wielkie było zdziwienie, gdy 
Mikołaj wiedział wszystko o 
każdym dziecku.

Teraz przygotowujemy 
się do magicznych świąt 
Bożego Narodzenia-pozna-
jemy tradycje i zwyczaje 
świąteczne, wykonujemy 
ozdoby, uczymy się kolęd i 
pastorałek aby razem z na-
szymi najbliższymi cudow-
nie przeżyć te najpiękniej-
sze święta, czego wszystkim 
życzymy.

Na nadchodzący świątecz-
ny czas Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
składa wszystkim pracow-
nikom, uczniom, rodzicom  
życzenia zdrowia, radości, 
spokoju oraz wszelkiej po-
myślności w nowym roku.

(Anna Wodarczyk)

(Aleksandra Ruda)

Jubileusz 90-lecia urodzin
          

Dnia 22 grudnia 2008r. 
90-tą rocznicę urodzin obchodził 

Pan Teodor Machura. 
Z tej okazji Burmistrz Miasta Pan Bronisław DROZDZ 

odwiedził szanownego Jubilata 
i złożył mu okolicznościowe życzenia.
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W dniu 19 grudnia 2008 roku  odbyła się XXVII Sesja Rady Miej-
skiej w Miasteczku Śląskim, na której podjęte zostały następu-
jące uchwały:
1. Uchwała Nr XXVII/208/08 w sprawie budżetu miasta Miasteczko 
Śląskie na  2009 rok,
2. Uchwała Nr XXVII/209/08 w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego 
kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
3. Uchwała Nr XXVII/210/08 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
na 2008 rok,
4. Uchwała Nr XXVII/211/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Miasteczko Śląskie.
W dniu 29 grudnia 2008 roku odbyła się XXVIII Sesja Rady Miej-
skiej w Miasteczku Śląskim, na której podjęte zostały następu-
jące uchwały:
1. Uchwała Nr XXVIII/212/08 w sprawie ustalenia wydatków, które 
nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2008,
2. Uchwała Nr XXVIII/213/08 w sprawie Programu Współpracy Miasta 
Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2009,
3. Uchwała Nr XXVIII/214/08 w sprawie ustalenia najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i 
ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych 
w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miasteczko Śląskie,
4. Uchwała Nr XXVIII/215/08 w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Miasteczko Śląskie na okres od dnia 1 lutego 2009 
r. do dnia 31 stycznia 2010 r.”,
5. Uchwała Nr XXVIII/216/08 w sprawie dopłaty dla taryfowych od-
biorców usług z zakresu  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków,
6. Uchwała Nr XXVIII/217/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwa-
lentu członka ochotniczej straży pożarnej,
7. Uchwała Nr XXVIII/218/08 w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju, 
Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska na I kwartał 2009 roku,
8. Uchwała Nr XXVIII/219/08 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu 
i Inwentaryzacji na I kwartał 2009 roku,
9. Uchwała Nr XXVIII/220/08 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyj-
nej na I kwartał 2009 roku.
Teksty powyższych uchwał są dostępne na stronie www.bip.
miasteczko-slaskie.pl oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego – pokój nr 30.

Sesja Rady Miejskiej - Grudzień 2008

Dyrektor Zespołu Szkół
Elektroniczno - Ekonomicznych w Kaletach, 
ul. Rogowskiego 43

Informuje, że istnieje możliwość powołania z dniem 1 
września 2009r. bezpłatnego 2-letniego Uzupełniającego 
Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej lub 3-letniego Liceum Ogólnokształ-
cącego dla Dorosłych.
Osoby zainteresowane tą informacją prosimy o kontakt 
ze szkołą do 20 lutego 2009r. pod numerem telefonu
(034) 357 70 23 lub e-mail: zsee.kalety@konto.pl

PRZEDSZKOLE NR 3
Grudzień był w naszym przedszkolu miesiącem obfitującym 

w wydarzenia:
Na początku miesiąca w grupach starszych odbyło się pasowanie 
na starszaka oraz uroczyste nadanie nazwy grupie (w uroczysto-
ści brali udział rodzice)
grupa III- „Tęczowe dzieci”
grupa IV- „Słoneczka”

Starszaki pod kierunkiem p. Mirosławy Skop oraz p. Joanny Soł-
tysik przygotowali uroczystość barbórkową, na której przedsta-
wili inscenizację pt. ”Dziękujemy górnikom” oraz pieśni i tańce 
śląskie. Dzieci złożyły życzenia i kwiaty przedstawicielowi górni-
czego stanu, panu Januszowi Cogiel.

Na uroczystości został rozstrzygnięty również konkurs plastycz-
ny na najciekawszą postać górnika. Dzieci za przepiękne prace, 
w które włożyły wiele trudu, otrzymały nagrody.

6 grudnia nasze przedszkole odwiedził Mikołaj z ogromnym 
worem prezentów. Każde dziecko otrzymało paczkę. Mikołaj ob-
darował również przedszkole wieloma pięknymi zabawkami.
W tygodniu poprzedzającym ferie świąteczne w poszczególnych 
grupach odbyły się spotkania opłatkowe, podczas których dzieci, 
rodzice i nauczyciele, w świątecznym nastroju, składali sobie ży-
czenia i dzielili się opłatkiem.

Zima na dobre zagościła w naszych stronach. Za oknem za-
chwyca piękny zimowy krajobraz. Dzieci cieszą się z białego pu-
chu. Zimowa aura pomoże przeprowadzić z nimi, różne ciekawe 
zabawy badawcze i eksperymenty ze śniegiem i lodem. Zimową 
porę wykorzystujemy również do organizowania wesołych za-
baw na śniegu oraz konkursów.

Dla dzieci chętnych zorganizowano  konkurs plastyczny pt. 
Bałwanek, technika prac była dowolna. Wszystkie prace zostały 
nagrodzone.

Powitanie Nowego Roku sprzyja temu, aby omówić z dziećmi 
trudne zagadnienia upływu czasu. Robimy to poprzez insceniza-
cje, literaturę, także poprzez filmy i zabawy dydaktyczne. Te różne 
formy  pomogą przybliżyć dzieciom pojęcie czasu i odpowiedzieć 
na nurtujące je pytania: co to jest rok?, z ilu miesięcy się składa, ile 
i jakie są  pory roku, jakie są miesiące, co to jest tydzień?

Jest nam miło poinformować, że nasi przedszkolacy biorący 
udział w konkursie zorganizowanym przez MOK w Miasteczku 
Śląskim na najpiękniejszą kartkę świąteczną zostali wyróżnieni 
i otrzymali nagrody. I miejsce zdobyła Klaudia P. z grupy IV, II miej-
sce Bartek J. z grupy najmłodszej oraz wyróżnienie Wojtek J. rów-
nież z maluszków. Serdecznie gratulujemy.

Dnia 8 stycznia  gościliśmy w naszym przedszkolu aktorów Tea-
tru Skrzat z  teatrzykiem pt. „Dokąd poszło zdrowie”.

Styczeń to również czas karnawału i różnych uroczystości. Jed-
ną z nich jest obchodzony w naszym przedszkolu Dzień Babci 
i Dziadka.

(Grażyna Filipczyk)

Od dnia 19.01 br. Stacja Opieki Caritas w Miasteczku Śląskim ma swo-
je nowe pomieszczenia przy ulicy Dworcowej 2  (Dom Parafialny). 
Uległ również zmianie nr telefonu - aktualny: 032/284-11-03 oraz nr 
komórkowy 502-457-799.  Zapraszamy pacjentów do gabinetu reha-
bilitacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00. 
Biuro Stacji czynne od 11:00 do 13:00 -  w tych godzinach pielęgniar-
ki przyjmują zlecenia.

(Pełnomocnik Stacji Opieki - Lucja Duda)

Caritas

(Ewa Okaj)

Od 1 stycznia br. zmieniły sie zasady unieważniania dowodów 
osobistych. W razie zmiany danych – nazwiska, imienia bądź adre-
su zameldowania trzeba pamiętać o wymianie dowodu osobistego.  
Jeżeli ktoś tego nie zrobi - po trzech miesiącach od daty zmiany da-
nych dotychczasowy dokument tożsamości zostanie automatycz-
nie unieważniony z urzędu. W przypadku Polaków przebywających 
za granicą nastąpi to po czterech miesiącach. Nieważny dowód 
osobisty może oznaczać kłopoty przy przekraczaniu granicy, przy 
ubieganiu się w banku o kredyt oraz podczas kontroli drogowej. 
Bez ważnego dowodu osobistego  nie będzie można też zawrzeć 
małżeństwa. Posłużenie się nieważnym dokumentem u notariusza 
uczyni umowę w majestacie prawa nieważną. Przepisy te dotyczą 
nowych dowodów osobistych. 

Ponadto informujemy, że jeszcze 157 mieszkańców naszego mia-
sta nie wymieniło starych książeczkowych dowodów osobistych.

Utrata ważności dowodów osobistych

(Lidia Kubecka)



WIEŚCI Z RATUSZA5

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

5 grudnia 2008 w Hali Sportowej MOSiR-u odbył się Miko-
łajkowy turniej tenisa stołowego.
Zawodnicy Startowali w trzech kategoriach wiekowych:
uczniowie szkól podstawowych,
uczniowie szkól gimnazjalnych,
uczniowie szkól średnich ( do lat 18-stu).
Łącznie wzięło udział 56 uczestników.
W trakcie trwania zawodów zawodnikom został zapewnio-
ny ciepły posiłek oraz słodycze.
Dla najlepszych przewidziane były nagrody rzeczowe. 

TURNIEJ SIATKÓWKI DRUŻYN AMATORSKICH 
O PUCHAR MOSiR-u

W dniach 13 i 14 grudnia 2008 w sali gimnastycznej Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim od-
był się turniej siatkówki drużyn amatorskich o puchar MO-
SiR-u. W turnieju tym udział wzięło 9 drużyn: „Łysy Team”, 
„Faworyci”, „Sąsiedzi”, „Miasteczko”, „Ściepa Team”, UKS Ko-
szęcin, Osada Jana, MTS Kalety oraz „Robo Team”. 

Pierwszego dnia turnieju odbyły się rozgrywki grupowe, 
które miały wyłonić półfinalistów turnieju. Drużyny podzie-
lone zostały na dwie grupy.  Po bardzo emocjonujących i za-
ciętych spotkaniach do dalszej fazy rozgrywek awansowały 
z I grupy zespoły „Ściepa Team” i Osada Jana, natomiast z 
grupy II drużyny „Robo Team” oraz MTS Kalety. 

Po zakończeniu zmagań sportowych  nastąpiła ceremonia 
zakończenia turnieju. Kierownik Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim Pani Małgorzata Rzepka 
dokonała wręczenia dyplomów, pucharów oraz nagród rze-
czowych. Wielkie podziękowania dla Pana Roberta Wieczor-
ka, który sędziował wszystkie mecze turniejowe oraz  dzięki 
któremu Turniej przebiegał sprawnie i bez zakłóceń.

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR
MOSiR-u

18 grudnia 2008 w  sali sportowej MOSiR-u odbył się 
pierwszy dzień halowego turnieju piłki nożnej trampkarzy 
z roczników: 1995, 1996, 1997.

Zagrały trzy zespoły: I ODRA Miasteczko Śląskie, II ODRA 
Miasteczko Śląskie oraz Górnik Bobrowniki Śląskie.  Niestety 
nie dojechały drużyny LKS Żyglin oraz „Unia” Kalety. 

Drużyny grały systemem „każdy z każdym”, o kolejności 
miejsc decydowała liczba zdobytych punktów. Turniej stał 
na dobrym poziomie sportowym, a zawodnicy wykazali się 
dużym zaangażowaniem oraz  postawą „fair play”. 
TABELA KOŃCOWA TURNIEJU
1. Górnik Bobrowniki Śląskie 17 – 9   ( 6 punktów)
2. I ODRA Miasteczko Śląskie  10 – 12 ( 3 punkty)
3. II ODRA  Miasteczko Śląskie 9 – 15 ( 0 punktów)

Zespoły otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplomy a 
najlepsi zawodnicy nagrody indywidualne.

Najlepszy zawodnik w kategorii trampkarzy– Mateusz 
Dziemba ( II ODRA Miasteczko Śląskie)
Najlepszy bramkarz w kategorii trampkarzy – Kamil Świerc ( 
I ODRA Miasteczko Śląskie)

MOSiR Najlepszy strzelec w kategorii trampkarzy – Adrian Gatys ( I 
ODRA Miasteczko Śląskie)

W dniu drugim turnieju 20 grudnia brały udział sześć dru-
żyn juniorów: ODRA Miasteczko Śląskie I i II ,  LKS Żyglin I i 
II,  Górnik Bobrowniki Śląskie I i II. Drużyny grały systemem 
„każdy z każdym”, o kolejności miejsc decydowała liczba 
zdobytych punktów.
Cały turniej przebiegał prawidłowo. Dopiero w meczu o 3 

miejsce między  ODRĄ Miasteczko Śląskie II a  LKS Żyglin I 
doszło do faulu, po którym zawodnik Odry Miasteczko ude-
rzył drużyny przeciwnej. Sędzia Pan Tomasz Michalik podjął 
decyzję o przerwaniu zawodów.

W tym dniu wręczono nagrody indywidualne najlepszym 
zawodnikom:
Najlepszy zawodnik w kategorii juniorów – Buszka Kamil( I 
ODRA Miasteczko Śląskie)
Najlepszy bramkarz w kategorii juniorów – Bajer Leszek (II 
ODRA Miasteczko Śląskie)
Najlepszy strzelec w kategorii juniorów – Bryła Piotr (ILKS 
Żyglin).

Od 5 stycznia 2009 roku w MIEJSKIM OŚRODKU SPOR-
TU I REKREACJI (Hala Sportowa ul. Sportowa 1), działa:

 
Sekcja siatkówki 
czwartek - godz 20.00 - 22.00
niedziela - godz 10.00 - 11.45
prowadzi Robert Wieczorek
 
Sekcja fitness
poniedziałek - grupa I: 18:00-19:00, grupa II: 19:00-20:00
środa - 18:00-19:00, grupa II: 19:00-20:00

UWAGA: Do czasu remontu sali godziny zajęć ustalane są z 
prowadzącą - Panią Aleksandrą Machurą.

 
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne!!!
 
W czasie ferii zimowych będą odbywać się zajęcia sek-

cji tenisa stołowego:
26.01.2009 - poniedziałek 18:00 - 20:00
27.01.2009 - wtorek 9:00 - 11:00
28.01.2009 - środa 9:00 - 11:00
29.01.2009 - czwartek 9:00 - 11:00
30.01.2009 - piątek 18:00 - 20:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

(Małgorzata Rzepka)

(Lidia Kubecka)

2008 2007
urodzenia 83 65
małżeństwa 74 70
zgony 77 67
rozwody 14 12

STATYSTYKA za 2008 rok
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ustawowym obo-
wiązkiem jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. 
Zgodnie z art. 7 ust. l pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina 
wykonuje, określone ustawami zadania własne i zlecone, w tym w 
zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowo 
sferę zadań publicznych, mogących być przedmiotem współpracy 
organów samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego, określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.). 

Rada Miejska  w Miasteczku  Śląskim na sesji w dniu 29 grudnia 2008r. 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia  ww. Programu na rok 2009.

Uchwała ta  jest spełnieniem obowiązku jaki nakłada m. in. na gminy 
ww. ustawa z dnia 
23 kwietnia 2003 r. Zgodnie bowiem z art. 5 ust.3 cytowanej usta-

wy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala 
roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
wymienionymi  w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Wysokość środków finanso-
wych na rok 2009, przeznaczonych na realizację zadań publicznych 
zawartych w Programie określa uchwała budżetowa. 

Program ma na celu efektywniejsze ukształtowanie współpracy 
miasta z organizacjami pozarządowymi. Ma również spełnić, w za-
kresie przyjętych obszarów współpracy, oczekiwania zarówno jego 
podmiotów, jak i Miasta.

Poniżej prezentujemy pełny tekst  uchwalonego Programu. 

Program Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie 
z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009 

§ 1
Program określa cele, formy, zasady i zakres współpracy organów 
Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz wy-
tycza kierunki ich działania w zakresie tej współpracy.

§ 2
1.Miejscem realizacji programu jest obszar Miasteczka Śląskiego.
2.Program adresowany jest do organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego, które 
realizują cele publiczne związane z wykonywaniem zadań gminy.

§ 3
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1.,,ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873 z późn. zm.),
2.,,podmiotach programu ” – rozumie się przez to organizacje poza-
rządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku pub-
licznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 
3.,,konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym 
mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy,
4.„dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust.2 
pkt 1 lit.d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.), 
5.„zadaniach publicznych” - rozumie się przez to sferę zadań publicz-
nych określonych w art. 4 ust 1 ustawy,
6.„ofercie” – rozumie się ofertę zgodną ze wzorem określonym roz-
porządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania 
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

§ 4
Program współpracy opiera się na następujących zasadach:
1. pomocniczości i suwerenności – organy samorządu gminy, respek-
tując odrębność i suwerenność organów gminy uznają ich prawo do 
samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów należących 
do sfery zadań publicznych, wspierając ich działalność i umożliwiając 
realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

2. partnerstwa –  organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie 
określonej w ustawie  oraz według trybu wynikającego z innych prze-
pisów uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów spo-
łecznych oraz wykonywaniu zadań publicznych, 
3. efektywności – gmina przy zlecaniu organizacjom pozarządowym 
zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu 
wykorzystania środków publicznych przestrzegając zasad uczciwej 
konkurencji oraz zachowania wymogów określonych w art. 33 i art. 
35 ust.3 ustawy o finansach publicznych,
4. jawności – gmina  udostępnia  organizacjom  pozarządowym  infor-
macje  o  zamiarach  i  celach realizowanych zadań publicznych oraz 
wysokości środków, które zostaną   przeznaczone  na ich realizację 
oraz zapewnia przejrzystość procedur związanych z oceną ofert na  
wykonanie zadań publicznych przez podmioty programu.

§ 5
Współpraca pomiędzy Miastem a organizacjami pozarządowymi oraz 
pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pub-
licznego odbywa się w szczególności w formie:
1. zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na za-
sadach określonych w ustawie,
2. wymiany informacji będącej podstawą prawidłowego ustalenia 
kierunków działalności i współdziałania,
3. opiniowania i konsultowania z podmiotami Programu, odpowied-
nio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dzie-
dzinach dotyczących ich działalności statutowej, 
4. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicja-
tywnym,
5. udzielania wsparcia pozafinansowego podmiotom Programu np. w 
formie  użyczenia sprzętu, lokalu,
6. współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źró-
deł,
7. promowania przez samorząd gminny działalności podmiotów Pro-
gramu w tym informowanie mieszkańców o udziale podmiotów w 
pracach na rzecz miasta poprzez zamieszczanie informacji na stronie 
internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie,
8.obejmowanie patronatu nad akcjami i imprezami organizowanymi 
przez podmioty Programu.

§ 6
1. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formę:

1) powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie jego realizacji,

2)   wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowa-
nie jego realizacji.
2. Podstawową formą zlecania przez Miasto zadań publicznych jest 
otwarty konkurs ofert.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zawie-
rającej informacje określone  w ustawie oraz ogłoszeniu o konkursie 
wraz wymaganymi załącznikami.
4. Do oceny ofert zgłoszonych do konkursu Burmistrz Miasta powołu-
je komisję konkursową.
5. Decyzję o wyborze podmiotów i o wysokości dotacji podejmuje 
Burmistrz Miasta w formie postanowienia. W postanowieniu wyzna-
cza się również pracowników Urzędu Miejskiego 
i gminnych jednostek organizacyjnych do sprawowania kontroli me-
rytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych.
6. Wykaz podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych 
wraz z kwotami przyznanych dotacji publikuje się na stronach inter-
netowych Urzędu oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej. 

§ 7
1. Współpraca z podmiotami programu może dotyczyć realizacji za-
dań określonych   w art. 4 ust.1  ustawy.
2. W 2009 roku zostaną ogłoszone konkursy w następujących sferach 
zadań   publicznych: 

1)  ochrony i promocji zdrowia, 
2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
3) krajoznawstwa,
4) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości.
§ 8

Organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego z 
własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych. 
W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio prze-
pisy ustawy.

Program Współpracy Miasta
Miasteczko Śląskie 
z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2009 

(Aurelia Gryc)




