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Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

List intencyjny

5 sierpnia br. został podpisany list intencyjny w sprawie budo-
wy sieci dróg rowerowych wokół Zalewu Nakło–Chechło. List 
podpisali: starosta tarnogórski Lucyna Ekkert, burmistrz Mia-
steczka Śląskiego Krzysztof Nowak, burmistrz Tarnowskich Gór 
Arkadiusz Czech oraz wójt Świerklańca Kazimierz Flakus. Działa-
jąc w duchu porozumienia i partnerstwa oraz dbając o interes 
społeczny, jako sygnatariusze listu zadeklarowali wolę współ-
pracy i chęci wymiany doświadczeń w celu budowy sieci dróg 
rowerowych łączących Zalew Nakło–Chechło z  miastami: Tar-
nowskie Góry i Miasteczko Śląskie oraz z gminą Świerklaniec. 
W liście zapisano m.in., że realizacja przedsięwzięcia „przyczyni 
się do podwyższenia atrakcyjności turystycznej Powiatu Tarno-
górskiego oraz regionu i przyczyni się do poprawy bezpieczeń-
stwa w rejonie Zalewu Nakło–Chechło. Strony wyrażają przeko-
nanie, że najlepszym rozwiązaniem prowadzącym do 
wybudowania spójnej sieci dróg rowerowych wokół Zalewu 
Nakło–Chechło jest wypracowanie wspólnej koncepcji projek-
towej, ujednolicenie standardów budowy dróg rowerowych, 
pozyskanie źródeł finansowych oraz uzyskanie akceptacji spo-
łecznej dla prowadzonej inwestycji. Niezależnie od prowadzo-
nych inwestycji strony zobowiązują się do podjęcia działań ma-
jących na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów. Zgodnie 
ze studium ruchu jednokierunkowego, opracowanym dla mia-
sta Tarnowskie Góry, mogłaby to zapewnić właściwa zmiana 
organizacji ruchu drogowego. 
W celu realizacji (...) listu intencyjnego strony podejmą wszel-
kie prawne i faktyczne działania niezbędne do wykonania wy-
mienionych w  nim zamierzeń, podkreślając priorytetowe 
dziedziny zainteresowań sygnatariuszy akcji „Bezpieczny ro-
werzysta”. 
Szczegółowe zasady współpracy oraz realizacji przedsięwzięć 
podejmowanych na podstawie podpisanego listu intencyjne-
go zostaną uregulowane w odrębnych umowach zawieranych 
pomiędzy jego sygnatariuszami.  

red.

Dni Miasteczka 2011
W dniach 23 – 30 lipca 2011 r. obchodziliśmy hucznie Dni Mia-
steczka Śląskiego. Program, niezwykle bogaty, był przeznaczo-
ny dla każdego mieszkańca gminy i okolic, a  jego celem było 
znalezienie „dla każdego czegoś dobrego”. Mamy nadzieję, że 
w  dużym stopniu sprostaliśmy oczekiwaniom. W  ramach ob-
chodów Dni Miasteczka można było wziąć udział w piknikach 
w Żyglinie i Miasteczku Śląskim, podczas których do większych 
atrakcji należy zaliczyć występ zespołów: DONEGAL i ABBA IMI-
TATION.

Melomanii mogli wysłuchać przyjemnego koncertu w  mia-
steczkowskim kościele w wykonaniu chórów: PIAST i SIENKIE-
WICZ oraz koncertu organowego w wykonaniu Agnieszki Ro-
gut. Kolejny dzień przeznaczony był dla miłośników poezji. 
Wieczór poezji uświetnił występ młodzieżowej grupy rapującej, 
który przyczynił się do uczestnictwa sporej grupy młodych lu-
dzi z  terenu gminy. Gwiazdą tego wieczoru był Artur Thomas 
z Fletnią Pana oraz elektronicznym instrumentem dętym Ewi.

» dokończenie na str. 2
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W kolejnym dniu w Parku Rubina uczestniczyliśmy w małym 
Festiwalu Big Bandów. Wystąpili: Silesian Brass Quartet, Tower 
Band oraz Tarnogórski Big Band. Zwieńczeniem imprezy było 
puszczanie kolorowych lampionów. W  środę można było 
uczestniczyć w niecodziennym spotkaniu z rodziną Piotra Ła-
zarkiewicza – wybitnego reżysera, scenarzysty, aktora i  pro-
ducenta filmowego, który swoje dzieciństwo spędził w Żygli-
nie oraz w  otwarciu wystawy poświęconej Piotrowi 
Łazarkiewiczowi. Wystawę można zwiedzać w dawnym miesz-
kaniu dziadków Łazarkiewicza przy ul. Śląskiej 44.
W czwartek, wszyscy ci, którym zależy na zdrowym stylu życia, 
mogli wziąć udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym z Mia-
steczka Śląskiego do Pniowca, gdzie czekała słodka atrakcja – 
pączki. W wycieczce brali także udział nasi sąsiedzi z Kalet. Po 
południu kibice Górnika Zabrze mogli spotkać się z kapitanem 
tej drużyny Adamem Banasiem oraz zawodnikami: Aleksan-
drem Kwiekiem i  Adamem Danchem. Można również było 
obejrzeć mecz pomiędzy drużyną radnych Miasteczka Ślą-
skiego wspartych grupą Old Boyów, a połączoną drużyną Old 
Boyów Ruchu Chorzów i Polonii Bytom. Z wielu atrakcji spor-
towych mogły skorzystać dzieci. Kolejny dzień upłynął pod 
hasłem „U nos na Śląsku”. Podczas wspaniałego pikniku przy-
gotowanego przez Bernadetę Kowalską i  Józefa Jendrusia 
i pod ich przewodnictwem można było skorzystać z licznych 
ofert dla ducha i bawić się z takimi zespołami i osobami jak: 
Książę Lipin i Przyjaciele, Andrzej Miś, Gorol albo Ślązok czyli 
Janina Libera, trzech Ślązoków z grzywką: Piekarskie Trio, Ze-
spół Folklorystyczny Brynica, Ludowy Zespół Śpiewaczy Oża-
rowiczanki. Przybyło liczne grono gości w tym przedstawicie-
le Śląskiej Rodziny.
Wszystkim osobom, które w  jakikolwiek sposób przyczyniły 
się do organizacji Dni Miasteczka 2011 serdecznie dziękujemy. 
Bez pracy wielu osób nie byłoby to możliwe. Dziękujemy 
sponsorom, od których otrzymaliśmy 21.740 zł oraz ogromną 
ilość nagród rzeczowych. Pozostała część wydatków na Dni 
Miasteczka pokryta została z refundowanych środków prze-
znaczonych w ubiegłym roku na organizację „Dni Miasteczka 
Śląskiego” w ramach Festiwalu Kultury w wysokości 26.095 zł, 
ze środków Urzędu wydatkowano kwotę 12.818,78 zł, z Miej-
skiego Ośrodka Kultury 4.200,00 zł, a  z  Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 5.535,00 zł.
Całkowity koszt imprezy zamknął się kwotą: 70.388,78 zł.
Osoby i podmioty, którym w sposób szczególny chcemy po-
dziękować to:

 • Pani Bernadeta Kowalska
 • Pan Józef Jendruś 
 • Pan Mariusz Jarzombek
 • Państwo Jolanta i Ireneusz Wosz
 • Pan Marek Gałąska
 • Pan Adam Morawiec – Prezes Pałacu w Rybnej
 • Pan Klaudiusz Kandzia – Burmistrz Miasta Kalety
 • Pan Ludwik Janoszka – Sołtys Ptakowic
 • Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
 • ZGH „BOLESŁAW” Bukowno S.A.
 • DECATHLON GLIWICE
 • FH ELSTAR Stanisław Koryciak Miasteczko Śląskie
 • WASKO S.A Wojciech Wajda Gliwice
 • Więcek S.J. Zakład Masarski Lubsza
 • LIDL

 • ITIMAT Zbigniew Til Żyglin
 • Sklep Wielobranżowy EXPRESS II Edward Klyta 

Miasteczko Śląskie
 • Silesia Studio Interaktywna Agencja Reklamowa 

Przemysława Wojtkowiaka z Nakła
 • Meble Zwadło – Michał Zwadło Miasteczko 

Śląskie
 • P.T.U.H Marek Schwarz Miasteczko Śląskie
 • Sklep Wielobranżowy – Kwiaciarnia „Danusia” 

Państwo Hetmańczyk Miasteczko Śląskie
 • Szkółka Krzewów Ozdobnych Piotr Piełka Mia-

steczko Śląskie
 • Pan Henryk Kowalczyk Miasteczko Śląskie
 • Firma Kardamon Lucjan Labus Miasteczko Śląskie
 • PPHU KORAL Sp. z o.o. Miasteczko Śląskie
 • Art Studio Oho Adam Pyrek Tarnowskie Góry
 • ZAMIAST Piotr Gogolin Miasteczko Śląskie
 • Wszystkim anonimowym sponsorom i zespołom 

z terenu gminy, które w sposób bezinteresowny 
i z ogromnym zaangażowaniem przygotowały 
poszczególne imprezy, a później zaprezentowały 
swoje osiągnięcia

 • Patronom medialnym, w sposób szczególny 
RADIU PIEKARY, GWAREK TV, TVS oraz przedsta-
wicielom prasy

Agnieszka Nowak

Dni Miasteczka 2011
» dokończenie ze str. 1

Śmieci po nowemu
Podczas wielu spotkań z mieszkańcami często podnoszonym 
problemem jest kwestia dzikich wysypisk śmieci. Wydaje się, 
że przyjęta niedawno przez parlament ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach zawiera zapisy, które skutecz-
nie wyeliminują ten problem. Ustawa wprowadza rozwiąza-
nia, które funkcjonują już we wszystkich krajach UE… poza 
Polską i Węgrami. Tworzone do tej pory w naszym kraju pro-
jekty ustaw regulujące tę dziedzinę były nie dokańczane, bądź 
skutecznie blokowane. W  końcu nie zabrakło determinacji 
i ustawa została przyjęta.
Zgodnie z  uchwalonymi przepisami obowiązek odbierania 
odpadów komunalnych przejdzie na samorządy gminne. 
W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że gminy staną 
się „właścicielami” śmieci – będą zlecać odbieranie wszystkich 
śmieci od mieszkańców oraz firm i dokonają wyboru podmio-
tu, który zajmie się budową i utrzymaniem wysypiska itp. dzia-
łaniami. 
Oczywiście gmina obciąży każdego mieszkańca tą samą staw-
ką za wywóz śmieci (rodzajem podatku lokalnego). Przykład 
miast, które wprowadziły takie rozwiązania (np. Pszczyna) 
wskazuje, że będzie to mniejsza kwota, niż obecnie płaci się za 
wywóz śmieci (oczywiście jeżeli ma się kubeł, z którego śmieci 
są regularnie odbierane). Znika natomiast wówczas problem 
dzikich wysypisk – nie będzie przecież powodu wywożenia 
śmieci do lasu, skoro przy stałej stawce wszystkie odpady są 
odbierane! A warto dodać, że do tej pory w Polsce 3,5 mln ton 
odpadów rocznie trafiało na dzikie wysypiska.
Jedyni, którzy mogą być niezadowoleni z nowej ustawy, to ci, 
którzy kombinowali przedstawiając zaświadczenie o  wywie-
zieniu śmieci raz na kilka miesięcy i utrzymując, że tak mało ich 
wytwarzają. Ale tym chyba nie należy się martwić.  

Tomasz Głogowski
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Nowy okres zasiłkowy 2011/2012
Osoby, które zamierzają ubiegać się o przyznanie świadczeń ro-
dzinnych, świadczeń z  funduszu alimentacyjnego oraz stypen-
dów szkolnych na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 powinny 
złożyć w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Miasteczku 
Śląskim nowe  wnioski wraz z wymaganymi dokumentami.

Świadczenia rodzinne
Wnioski o  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy 
okres zasiłkowy będą przyjmowane od 1 września do 30 listo-
pada  2011 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 
30 września br., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 30 li-
stopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z  dokumentami 
w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia. 
Jeżeli zasiłek rodzinny przyznany jest na dziecko uczące się 
w  szkole ponadgimnazjalnej konieczne jest dostarczenie do 
10 września br. zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły. 
W  przypadku niedostarczenia ww.  zaświadczenia świadczenia 
nie zostaną wypłacone w terminie podanym w decyzji.
Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń 
rodzinnych wynosi 504,00 zł na osobę w rodzinie (dochód netto 
za 2010 r.) W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko po-
siadające orzeczenie o  niepełnosprawności lub orzeczenie 
o  umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 
świadczenia rodzinne przysługują, jeżeli dochód rodziny w prze-
liczeniu na osobę nie przekracza 583,00 zł.

Fundusz alimentacyjny
Wnioski  o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 sierpnia 
do 31 października 2011 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego na nowy okres złoży wniosek wraz z doku-
mentami do 31 sierpnia, wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc październik nastąpi do 31 października. 
W  przypadku złożenia wniosku w  okresie od 1 września do 
31  października wypłata świadczeń przysługujących za paź-
dziernik nastąpi do 30 listopada.
Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego wynosi 725,00 zł na osobę w rodzi-
nie (dochód netto za 2010 r.) 

Stypendia szkolne
W związku z nowym rokiem szkolnym 2011/12 wnioski na sty-
pendia szkolne przyjmowane będą od 1 do 15 września br. 
Wnioski o przyznanie stypendium po tym terminie mogą zostać 
złożone w wyjątkowych, pisemnie uzasadnionych przypadkach.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący w Mia-
steczku Śląskim, którego dochód na osobę w rodzinie nie prze-
kracza kryterium dochodowego 351,00 zł netto za miesiąc po-
przedzający złożenie wniosku, tj. sierpień 2011 r.
Wnioski o  przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń 
z  funduszu alimentacyjnego oraz stypendiów szkolnych na 
nowy okres zasiłkowy 2011/2012 przyjmowane są w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim przy ulicy 
Staromiejskiej 8, codziennie z wyjątkiem środy, w godzinach 
od 7.00 do 14.30.  

Rada Sportu
25 lipca br. burmistrz miasta Krzysztof Nowak powołał nową 
Radę Sportu w Miasteczku Śląskim. Rada jest organem opi-
niodawczym i doradczym Burmistrza miasta w zakresie kul-
tury fizycznej i sportu.
Rada liczy sześciu członków, a w jej skład weszli:

 • Małgorzata Rzepka – kierownik Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji;

 • Grzegorz Żółkiewicz – radny Rady Miejskiej;
 • Zbigniew Kołaczek – przedstawiciel Klubu Sportowego 

HKS „Odra” Miasteczko Śląskie oraz 
 • Artur Miozga, Sebastian Król i Michał Dyrgała – nauczy-

ciele wychowania fizycznego z miasteczkowskich szkół 
podstawowych i z gimnazjum.

Do zadań Rady Sportu należy: inspirowanie działań oraz pro-
pagowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie sportu, ustalanie 
zasad współpracy z towarzystwami, stowarzyszeniami, związ-
kami i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność w  za-
kresie sportu, a  także opiniowanie strategii rozwoju gminy 
w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w części doty-
czącej kultury fizycznej, programów rozwoju bazy sportowej 
na terenie miasta, w  tym w  szczególności miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczą-
cym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej 
oraz projektów uchwał w sprawie warunków i trybu finanso-
wania zadań własnych sprzyjających rozwojowi sportu.
Kadencja Rady trwa 4 lata i każdorazowo upływa po 6 mie-
siącach od upływu kadencji Rady Miejskiej. Członkowie Rady 
wykonują swoje funkcje społecznie. Jej pracami kieruje prze-
wodniczący Rady.  

Rusza budowa kanalizacji
26 lipca br. burmistrz Miasteczka Śląskiego Krzysztof Nowak 
wspólnie z  Grzegorzem Podlejskm, wójtem Mierzęcic oraz 
Grzegorzem Czaplą, wójtem Ożarowie podpisali umowę na 
wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie gmin: Mierzęcice, 
Ożarowice i  Miasteczko Śląskie (w  sołectwie Brynica) oraz 
wspólnej oczyszczalni ścieków (zlokalizowanej w  Ożarowi-
cach). 
Inwestycja ta jest następstwem podpisanego w dniu 20 czerw-
ca 2007 r. porozumienia partnerskiego pomiędzy ww. gminami 
w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu klu-
czowego pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodo-
wego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka 
wodno–ściekowa”. Przedsięwzięcie uzyska wsparcie finansowe 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2007 – 2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 
Gospodarka Wodno–Ściekowa. 
Wykonawca inwestycji został wyłoniony w przetargu nieogra-
niczonym i jest nim konsorcjum firm, którego liderem jest Za-
kład Robót Specjalnych Budowlanych sp. z o.o. z Rydułtów.
Cała inwestycja ma być zrealizowana w systemie „zaprojektuj 
i  wybuduj”. W  pierwszej kolejności powstanie dokumentacja 
projektowa inwestycji, a  następnie będą realizowane roboty 
budowlane. Zakończenie realizacji całego zadania na terenie 
wszystkich gmin ma nastąpić do 31 grudnia 2014 r.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 107.935.000 złotych.  

opr: red.

MOPSred.
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Wydarzenia w Bibliotece
Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miastecz-
ku Śląskim w ramach akcji „Wakacje w bibliotece” zorganizo-
wał zajęcia dla dzieci w okresie od 1 do 5 sierpnia br.
Pierwszego dnia odbyły się zajęcia plastyczne „Kamienne ro-
bale” polegające na twórczym malowaniu kamieni. Młodzi 
czytelnicy przeobrażali kamienie w  kolorowe, wielobarwne 
robale. Wtorek był dniem rodzinnego, głośnego czytania 
„Książka na wakacje”. Bajki, wierszyki i zagadki wybrane przez 
dzieci czytała babcia naszych czytelników. Wszyscy z zaintere-
sowaniem słuchali bajek oraz wykonywali ilustracje do tekstu. 
Trzeciego dnia odbyły się warsztaty edukacyjno–plastyczne 
„Każde dziecko to potrafi”. Zajęcia rozpoczęły się wprowadze-
niem do tematu na podstawie książek „Dzieci świętują urodzi-
ny” oraz „Każde dziecko to potrafi”. Następnie przystąpiły do 
części warsztatowej, podczas której uczyły się trudnej sztuki 
składania serwetek urodzinowych oraz wykonania zaproszeń 
metodą origami. W kolejnym dniu pod hasłem „Przez rozryw-
kę do wiedzy” odbył się turniej gier planszowych, edukacyj-
nych i logicznych. Dzieci rozwiązywały krzyżówki oraz układa-
ły rozsypanki literowe. Ostatni dzień „Wakacji w bibliotece” był 
dniem projekcji bajek dla dzieci – „Letnie kino”. Młodzi czytel-
nicy mogli obejrzeć bajki w innej formie niż telewizyjnej czy 
internetowej.

Dla uczestników „Wakacji w bibliotece” został przygotowany 
słodki poczęstunek. Na zakończenie każdego dnia akcji wspól-
nie z młodymi czytelnikami stworzyliśmy wystawę prac. Dzię-
ki dużej różnorodności zajęć każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie, a akcja cieszyła się dużą popularnością wśród dzieci.
Zapraszamy również na profil Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Miasteczku Śląskim na Facebooku. Zachęcamy do kliknięcia 
„Lubię to!”. Dzięki profilowi będą Państwo na bieżąco z infor-
macjami dotyczącymi godzin otwarcia, nowości wydawni-
czych, akcji bibliotecznych i  innych. Dostępna będzie galeria 
m.in. ze zdjęciami z „Wakacji w bibliotece”.  

MBP

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA INFORMUJE,
że od 5 września zmieniają się godziny pracy 

biblioteki, która będzie czynna:

Wypożyczalnia dla Dorosłych
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 12.00 – 18.00 

czwartek: 9.00 – 14.00 

Oddział Dziecięcy oraz Filia nr 1 w Żyglinie
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 13.00 – 17.00

czwartek 9.00 – 12.00
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Bezpłatne porady prawne
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w  Jaworznie w  partner-
stwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządo-
wych „MOST” w  Katowicach realizuje projekt „Świadczenie 
poradnictwa prawnego i  obywatelskiego sposobem na 
wzmocnienie struktur administracji publicznej”, którego idea 
skupia się na zapewnieniu szerokiego dostępu do dobrej jako-
ści bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla 
każdego zainteresowanego, poprzez działalność uruchomio-
nych Punktów Poradnictwa Otwartego.
Porady udzielane są w punktach poradnictwa uruchomionych 
na terenie 18 miast woj. śląskiego. W powiecie tarnogórskim 
punkt zlokalizowany jest Kaletach – w budynku Urzędu Miej-
skiego przy ul. Żwirki i Wigury 2.
Punkt otwarty jest dwa dni w tygodniu. W dni robocze porady 
udzielane są od godz. 16.30 do godz. 20.30, natomiast w so-
boty od godz. 10.00 do godz. 14.00. Bezpłatne porady udziela-
ne są zainteresowanym zgodnie z harmonogramem dyżurów 
i będą świadczone do maja 2012 r.
Projekt w głównej mierze skierowany jest do osób oraz insty-
tucji, dla których profesjonalna pomoc prawna jest poza zasię-
giem finansowym. Zakres usług świadczonych przez prawni-
ków w punktach poradnictwa obejmuje poradnictwo prawne 
i obywatelskie. I tak: 

 • poradnictwo prawne udzielane jest osobom fizycznym 
i skupia się głównie na udzieleniu porady prawnej lub 

informacji o obowiązującym stanie prawnym regulują-
cym daną sprawę, wynikających z niego prawach 
i obowiązkach, trybie i podmiocie lub organizacjach 
właściwych do jej załatwienia. W ramach poradnictwa 
prawnego świadczona jest również pomoc w opracowa-
niu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej, z kolei

 • poradnictwo obywatelskie udzielane jest osobom 
fizycznym i organizacjom pozarządowym. Obejmuje 
udzielanie porad oraz informacji o prawach i obowiąz-
kach obywatela. Jest metodą wsparcia dla osób, które 
w wyniku nieznajomości przepisów znalazły się w trud-
nej sytuacji życiowej. Porady dotyczyć mogą m.in. spraw 
mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych 
i ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia i bezro-
bocia, a informacje m.in. spraw imigracji i repatriacji, 
relacji z administracją publiczną, finansowych, niepełno-
sprawności, pozbawienia wolności, spraw spadkowych, 
konsumenckich i własnościowych.

Poniżej zamieszczamy harmonogram dyżurów w punkcie po-
radnictwa prawnego w Kaletach w sierpniu i wrześniu br. Za-
praszamy mieszkańców miasta do skorzystania z możliwości 
uzyskania bezpłatnych usług doradczych w tym punkcie.  

red.

„Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013

KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU: LIDER PROJEKTU: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie ul. Grunwaldzka 275,  43-600 Jaworzno
OSOBY DO KONTAKTU: PATRYCJA DROBNIAK, WOJCIECH WASILEWSKI tel. 32 614 21 21, 667 965 990  

PARTNER PROJEKTU: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST  ul. Kościuszki 70/1,  40-047 Katowice  
OSOBY DO KONTAKTU: ANNA SZELEST, ANDRZEJ MICHALIK tel. 32 757 66 37

HARMONOGRAM OTWARCIA BEZPŁATNEGO PUNKTU PORADNICTWA

CHCESZ UZYSKAĆ BEZPŁATNĄ PORADĘ PRAWNĄ?
Zgłoś się do Punktu Poradnictwa Otwartego, w którym bezpłatnie będziesz mógł skorzystać z porady prawnej!

ZAPISY PRZYJMOWANE SĄ OSOBIŚCIE U EKSPERTA W GODZINACH OTWARCIA PUNKTU 
LUB TELEFONICZNIE W SEKRETARIACIE URZĘDU MIASTA KALETY POD NUMEREM TELEFONU: 34 352 76 30

UWAGA! HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE! 
INFORMACJE O ZMIANACH W DYŻURACH SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ PROJEKTU POD ADRESEM: www.ppo–arl.com.pl  

LOKALIZACJA PUNKTU: KALETY, ul. ŻWIRKI I WIGURY 2 (budynek Urzędu Miejskiego)

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

sierpień 2011 r.:
27 sierpnia godz. 12.00 – 20.00

wrzesień 2011 r.:
1 września godz. 16.30 – 20.30
6 września godz. 16.30 – 20.30
9 września godz. 16.30 – 20.30

14 września godz. 16.30 – 20.30
17 września godz. 10.00 – 14.00
19 września godz. 16.30 – 20.30
22 września godz. 16.30 – 20.30
27 września godz. 16.30 – 20.30 
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Wyprawka szkolna 2011/2012
Do 9 września 2011 r. w  szkołach podstawowych i  gimna-
zjum w  Miasteczku Śląskim można składać wnioski o  dofi-
nansowanie zakupu podręczników w  ramach Rządowego 
programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”. 
Zasady udzielania tej pomocy określa rozporządzenie Rady 
Ministrów z  dnia 25 maja 2011 r. w  sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652). Program służy rozsze-
rzeniu podstawowej oferty pomocy materialnej udzielanej 
uczniom.
„Wyprawka szkolna” na rok 2011/2012 kontynuuje rozwiąza-
nia przyjęte w  ubiegłorocznej edycji Programu. Na pomoc 
mogą więc liczyć rodzice uczniów, którzy w  nowym roku 
szkolnym rozpoczynają naukę według nowych podstaw pro-
gramowych, co wiąże się z  koniecznością zakupu nowych 
książek, niedostępnych jeszcze na rynku wtórnym, a  ich za-
kup przekracza nieraz możliwości finansowe wielu rodzin. 
Dofinansowany zostanie także zakup podręczników do 
kształcenia ogólnego, w  tym specjalnego dla uczniów nie-
pełnosprawnych. 
Pomoc w  formie dofinansowania zakupu podręczników 
jest przewidziana dla uczniów rozpoczynających w  roku 
szkolnym 2011/20012 naukę w klasach I – III szkoły podsta-
wowej oraz klasie III gimnazjum oraz dla uczniów klas I – VI 
szkoły podstawowej i  klas I – III gimnazjum słabo widzą-
cych, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu lekkim oraz uczniów z  niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący 
z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

 • nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie;
 • przekracza ww. kwotę, a w rodzinie występuje 

szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroc-
two, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka 
choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuń-
czych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub 
narkomania, itp.;

 • bez kryterium dochodowego – gdy występuje niepeł-
nosprawność ucznia, potwierdzona orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wysokość dofinansowania wynosi:
 • do 180 zł – dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych 

wg kryterium dochodowego oraz dla uczniów klas I, II, 
III, u których występuje ww. niepełnosprawność, 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego;

 • do 325 zł – dla uczniów klas III gimnazjów wg kryterium 
dochodowego oraz dla uczniów klas I, II, III gimnazjum, 
u których występuje ww. niepełnosprawność, posiadają-
cych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

 • do 210 zł – dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, 
u których występuje ww. niepełnosprawność, posiadają-
cych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych 
opiekunów, rodziców zastępczych) oraz nauczyciela, pracow-
nika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela 
ustawowego lub rodziców zastępczych. 
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której 
uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości do-
chodów (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wnio-
sku). W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego 
rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z  pomocy spo-
łecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów moż-
na przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pie-
niężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub 
okresowego. W  uzasadnionych przypadkach do wniosku 
można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości docho-
dów – oświadczenie o wysokości dochodów. 
W  przypadku ubiegania się o  pomoc dla ucznia niepełno-
sprawnego do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości 
dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o  potrzebie 
kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną porad-
nię psychologiczno–pedagogiczną.
Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwróci rodzicom 
koszty zakupu podręczników do wysokości przyznanej po-
mocy po przedłożeniu dowodu zakupu (tj.: faktura VAT wy-
stawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna, rachunek, 
paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, z zawar-
tą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko 
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. 
– „Wyprawka szkolna”). 
W  przypadku zakupów podręczników dla grupy uczniów, 
koszty zakupu podręczników zwracane będą do wysokości 
przyznanej pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu 
podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku po-
winno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń 
będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręcz-
ników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmio-
tu, który dokonał zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot 
dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy 
uczniów, dla których zakupiono podręczniki. 
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania 
dofinansowania zakupu podręczników można uzyskać 
w  szkołach podstawowych i  gimnazjum w  Miasteczku Ślą-
skim oraz w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim (tel. 32 
39 38 024).  

red.

W marcu br. Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim wspólnie 
z  Centrum Onkologii w  Gliwicach zorganizował akcję 
bezpłatnych badań mamnograficznych.
W ciągu czterech dni z możliwości przebadania się sko-
rzystało 139 mieszkanek miasta. Panie, które dotychczas 
nie odebrały swoich wyników badań mogą  je otrzymać 
w Urzędzie (w godz. 7.30 – 15.30, pok. nr 33).

WYNIKI BADAŃ
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42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.:  32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
www.miasteczko-slaskie.pl                  sekretariat@miasteczko-slaskie.pl

Najładniejsze ogrody, balkony, działki...
Rozstrzygnięty został tegoroczny konkurs Burmistrza Miasta 
na najlepiej urządzony ogród przydomowy, działkę i balkon. 
Na konkurs wpłynęło tylko 10 zgłoszeń.
W trakcie prac komisji konkursowej w dniach 20–21 lipca do-
konano oględzin wszystkich zgłoszonych obiektów, wykona-
no dokumentację fotograficzną i na ich podstawie oceniono 
otrzymane zgłoszenia. Tegoroczny konkurs cieszył się niewiel-
kim zainteresowaniem mieszkańców, a zgłoszone w br. obiek-
ty charakteryzowały się wyrównanym poziomem.
Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria OGRÓD PRZYDOMOWY:
I miejsce – pan Krystian Siwy, ul. Norwida 102
II miejsce – pani Lilianna Rozińska, ul. Konopnickiej 4
III miejsce – pani Helena Nowak, ul. Borowa 44

Kategoria BALKON:
I miejsce – pani Hildegarda Gwóźdź, ul. Brynicka 1
II miejsce – pani Maria Cebula, ul. Srebrna 20/II/12

Kategoria DZIAŁKA:
I miejsce – pani Alina Kolano, ul. Dworcowa 131/3
II miejsce – pan Marek Małczak,  POD „Czerwona Róża” 
działka nr 25
III miejsce – pani Urszula Marciniak, POD „Czerwona Róża” 
działka nr 1

OGRÓD PRZYDOMOWY, I miejsce

OGRÓD PRZYDOMOWY, II miejsce

BALKON, I miejsce

BALKON, II miejsce

DZIAŁKA, I miejsce

DZIAŁKA, II miejsce

Grzegorz Pietrucha


