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Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

» dokończenie na str. 8

W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Miasteczku Śląskim 
zakończyła się realizacja 
dwóch projektów w II  edycji 
Konkursu Grantowego „Ak-
tywna Biblioteka” w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek.
„Dogoń wnuka” i „Tam na Ślą-
sku jest miasteczko” to projek-
ty, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców naszego miasta.

Granty 
w bibliotece

Turniej skata
29 września 2013 r. w Mia-
steczku Śląskim w sali P.P.H.U. 
Koral Sp. z o.o. przy ul. Hutni-
czej odbędzie się VI turniej 
Grand Prix Polski o Puchar 
Burmistrza Miasta Miastecz-
ko Śląskie w skacie sporto-
wym. Miasteczko Śląskie go-
ścić będzie zawodników 
z całej Polski.
Skat to najpopularniejsza gra 
w krajach niemieckojęzycz-
nych i na Śląsku, rozpo-
wszechniona jest również 
na Kaszubach. W Polsce czę-
sto nazywany jest „śląskim 
brydżem”. Także w Miastecz-
ku Śląskim ta gra ma swoich 
zwolenników. To z naszego 
miasta pochodził były mistrz 
Polski śp. Marian Żurek. Mamy 
nadzieję, że kolejne pokole-
nia pójdą w jego ślady i już 
wkrótce poznamy kolejnych 
świetnych „szkaciorzy” z na-
szej gminy.  

Agnieszka Nowak

III Kongres przedsiębiorstw
W dniach 16-18 września 2013 r. w Katowicach 
odbędzie się największe w Europie spotkanie 
firm sektora MŚP – III edycja Europejskiego 
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Mała i Średnia Przedsiębiorczość to kluczowy 
sektor polskiej gospodarki i tym samym główny 
temat Europejskiego Kongresu Małych Średnich 
Przedsiębiorstw organizowanego przez Regio-
nalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania 
jest „Współpraca i kooperacja firm sektora 
MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym 
i międzynarodowym”. Jak poprzednie dwie 
edycje, również tegoroczna stanowić będzie 
kontynuację koncepcji spotkania biznesowego 
i wymiany wspólnych doświadczeń.
Wydarzenie to już na stałe zapisało się w trady-
cji europejskich inicjatyw gospodarczych. W cią-
gu trzech dni Kongresu zaplanowano kilka-
dziesiąt sesji panelowych oraz szereg 
warsztatów i spotkań, w których udział wezmą 
eksperci z kraju i zagranicy. Tematyka skiero-
wana będzie zarówno na perspektywy i kie-
runki rozwoju, jakie otwierają się przed przed-
stawicielami świata biznesu, jak i na trudności, 
które mogą oni napotkać. Spotkania dotyczyć 
będą pomocy przedsiębiorcom w skutecznym 
wdrażaniu zmian mających na celu minimaliza-
cję ograniczeń pojawiających się na drodze 
rozwoju polskich firm oraz usprawnienie ich 
działalności. Wezmą w nich udział zarówno 
przedsiębiorcy, jak i naukowcy, politycy, przed-
stawiciele rządu i administracji rządowej oraz 
samorządów terytorialnych. Kongres będzie 
gościł liczne delegacje zagraniczne, przedsta-
wicieli świata polityki, nauki, biznesu oraz śro-
dowisk gospodarczych.
Tegoroczny Kongres stanowi kontynuację 
działań mających na celu uzupełnienie pewnej 
luki  w  sektorze polskiej i europejskiej gospo-
darki, a także dążenie do usamodzielnienia się 
i lepszej organizacji firm oraz ich przedstawi-
cielstwa przed instytucjami rządowymi. Dowo-
dem na to są słowa prezesa Regionalnej Izby 

Gospodarczej w Katowicach, a zarazem prze-
wodniczącego Komitetu Organizacyjnego 
Kongresu Tadeusza Donocika:
„Wypełniliśmy niszę, która istniała w Europie. Udo-
wadniamy, że refleksja nad tą problematyką jest 
potrzebna zarówno w tym kraju, jak i w całej Euro-
pie. W Polsce jest 1,7 mln działających firm, w tym 
3 800 dużych przedsiębiorstw. Skala problemów: 
zautonomizowania, zorganizowania się tych firm 
oraz reprezentowania ich stanowisk przed admini-
stracją publiczną i samorządową, rządem i parla-
mentem – to główne wyzwania i  zadania jakie 
stoją przed tegorocznym Kongresem”.
Honorowy patronat nad III Europejskim Kongre-
sem MŚP objęli, podobnie jak w roku ubiegłym, 
prezydent RP Bronisław Komorowski, przewod-
niczący Komisji Europejskiej José Manuel Barro-
so i przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
Martin Schulz. Współorganizatorami są Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa 
Izba Gospodarcza oraz Ministerstwo Gospodar-
ki. Nasza gmina ma status „Organizacji 
Wspierającej” kongres.
Przedsięwzięciem towarzyszącym III Europej-
skiemu Kongresowi Małych i Średnich Przed-
siębiorstw jest ogólnopolski program „Samo-
rząd, który wspiera MŚP”. Program jest 
skierowany do jednostek samorządu terytorial-
nego szczebla wojewódzkiego, powiatowego 
i lokalnego.
Serdecznie zapraszam wszystkich zaintere-
sowanych do uczestnictwa w tym wydarze-
niu. Udział w kongresie jest BEZPŁATNY. Reje-
stracji on-line można dokonać na stronie 
internetowej www.kongresmsp.eu, gdzie znaj-
dują się wszystkie niezbędne informacje doty-
czące tego wydarzenia, w tym jego szczegóło-
wy program.  

Burmistrz
Krzysztof Nowak
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Nowe zasady 
meldunkowe
Nowelizacja przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowo-
dach osobistych wprowadziła od bieżącego roku szereg uła-
twień w realizacji obowiązku meldunkowego.
Dotyczą one m.in.:

 • możliwości zameldowania się w nowym miejscu zamiesz-
kania z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczaso-
wego miejsca pobytu,

 • możliwości zameldowania się za pośrednictwem usta-
nowionego pełnomocnika,

 • odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu 
obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu 
i obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki 
wojskowej,

 • wydłużony został okres zgłoszenia wyjazdów za granicę 
w organie ewidencyjnym z 3 do 6 miesięcy,

 • zlikwidowano obowiązek meldunkowy do 3 miesięcy 
dla obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywa-
teli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym oraz obywateli Konfederacji Szwaj-
carskiej oraz członków ich rodzin, przebywających na tery-
torium Polski,

 • wydłużono termin zameldowania się w miejscu pobytu 
stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące 
z 4 do 30 dni dla ww. obywateli,

 • zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów 
i turystów,

 • zlikwidowano obowiązek właścicieli, administratorów nie-
ruchomości oraz zakładów pracy do weryfikacji wypełnia-
nia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców i pra-
cowników,

 • zniesiono sankcje za niedopełnienie obowiązku meldun-
kowego.  

red.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego oraz Powiatowa Rada Pożyt-
ku Publicznego organizują 21 września br. w Centrum Kultury 
Śląskiej w Nakle Śląskim (ul. Parkowa 1), dla organizacji pozarzą-
dowych z terenu powiatu tarnogórskiego, Forum Organizacji 
Pozarządowych.
Celem forum jest integracja działających stowarzyszeń, prezen-
tacja ich dorobku, wymiana informacji, nawiązanie współpracy 
i kontaktów oraz zachęcenie do aktywności społecznej. Głów-
nym tematem tegorocznego forum będzie promocja zdrowia 
i profilaktyka prozdrowotna. W ramach Forum przewidziane 
są wykłady na temat zdrowia psychicznego i zapobiegania za-
burzeniom psychicznym. Mowa będzie także o zwalczaniu 
AIDS i zapobieganiu zakażeniom HIV oraz integracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Wszyscy zainteresowani będą mieli również okazję zapoznania 
się z tematem spółdzielni socjalnych. Podczas Forum będzie 
również możliwość skorzystania z warsztatów z udzielania 
pierwszej pomocy.
Każda z działających w powiecie organizacji pozarządowych 
ma możliwość czynnego udziału w forum poprzez organizację 
swojego stoiska, przygotowanie prezentacji, wystawy, itp.
Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić do dnia 10 września br. 
swój udział w forum, kierując zgłoszenie na adres: Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach, Wydział Strategii, Promocji 
i Sportu, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry z dopi-
skiem „Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych”.
Zgłoszenie dostarczyć można również do ww. Wydziału, przy 
ul. Sienkiewicza 16 (pok. nr 102) bądź przesłać na adres promo-
cja@tarnogorski.pl. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stro-
nie www.powiat.tarnogorski.pl w zakładce Powiatowa Rada 
Pożytku Publicznego. Udział w Forum jest bezpłatny.
Wszelkich informacji oraz pomocy merytorycznej udzielają pra-
cownicy Wydziału Strategii, Promocji i Sportu, tel.: 32 381-87-53.  

opr.: red.

Forum Organizacji 
Pozarządowych

Wyprawka szkolna 2013
dofinansowanie zakupu podręczników

Do 6 września 2013 roku dyrektorzy szkół 
przyjmują wnioski na dofinansowanie za-
kupu podręczników szkolnych w ramach 
Rządowego programu WYPRAWKA 
SZKOLNA 2013.

Tegoroczna pomoc skierowana jest do:
1. uczniów klas I szkoły podstawowej 

pochodzących z rodzin, w których do-
chód na osobę nie przekracza kryte-
rium dochodowego na osobę w rodzi-
nie, o którym mowa w art. 5 ust. 
1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.), 
czyli 539 zł netto na osobę w rodzinie 

lub 623 zł netto na osobę w rodzinie 
(art. 5 ust. 2 tej ustawy),

2. uczniów klas II, III i V szkoły podsta-
wowej i klas II szkoły ponadgimna-
zjalnej (tj. zasadniczej szkoły zawodo-
wej, liceum ogólnokształcącego, 
technikum), pochodzących z rodzin 
spełniających kryterium dochodowe, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z dnia 12  marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), czy-
li 456 zł netto na osobę w rodzinie,

3. uczniów słabowidzących, niesłyszą-
cych, z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełno-

sprawnościami sprzężonymi, uczęsz-
czających w roku szkolnym 2013/2014 
do szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Podsta-
wą do skorzystania z tej pomocy jest 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego,

4. uczniów pochodzących z rodzin nie-
spełniających kryterium dochodowe-
go, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej, w przypadkach okre-
ślonych w art. 7 tej ustawy, na podsta-
wie decyzji dyrektora szkoły, do której 
uczęszcza uczeń.

» dokończenie na str. 7
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Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 
30  lipca 2013 r. przedłużył czas trwania konsultacji 
z mieszkańcami województwa śląskiego w sprawie 
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla 
Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” 
w Pyrzowicach. O zorganizowanych konsultacjach in-
formowaliśmy w lipcowym numerze biuletynu.

Zgodnie z ww. uchwałą, konsultacje trwające od dnia 
8 lipca 2013 roku do dnia 7 sierpnia 2013 roku prze-
dłużono do dnia 20 września 2013 roku włącznie, któ-
ry jest ostatnim dniem konsultacji.

Obszar ograniczonego użytkowania obejmuje nieru-
chomości położone w Pyrzowicach, a także na tere-
nie gmin: Ożarowice, Miasteczko Śląskie, Mierzęcice 
i Siewierz.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej plano-
wanego obszaru ograniczonego użytkowania oraz tryb 
i miejsce składania opinii i uwag pozostają bez zmian.

W obszarze ograniczonego użytkowania planuje się 
wprowadzić ograniczenia w przeznaczeniu:
1. Nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, szpi-

tale, domy opieki społecznej oraz zabudowę związa-
ną ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci 
i młodzieży.

2. Istniejących budynków w całości lub części na cele 
mieszkaniowe, szpitale, domy opieki społecznej oraz 
zabudowę związaną ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży.

3. W obszarze dopuszcza się zmianę sposobu użytkowa-
nia budynków w całości lub części na cele mieszka-
niowe oraz budowę nowych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych jako towarzyszących innym funk-
cjom, przy spełnieniu warunków technicznych dla bu-
dynków zapewniających właściwy klimat akustyczny 
w pomieszczeniach, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, 
poz. 1623 z późn. zm.).

Określono również wymagania techniczne dotyczą-
ce budynków oraz sposób korzystania z terenów ob-
jętych obszarem ograniczonego użytkowania:
1. W nowo projektowanych budynkach należy zapew-

nić izolacyjność ścian zewnętrznych, okien i drzwi 
w ścianach zewnętrznych, dachów i stropodachów 
zgodnie z ww. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane.

2. W istniejących budynkach należy zastosować zabez-
pieczania zapewniające właściwy klimat akustyczny 
w pomieszczeniach poprzez zwiększenie izolacyjno-
ści ścian, okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, da-
chów i stropodachów – zgodnie z ww.ustawą z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.  

opr.: red.

Zmiana terminu 
konsultacji!

Bilans 
wydarzeń
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowskich Górach przedstawiła informację 
o sytuacji pożarowej na terenie Miasteczka Śląskie-
go w I półroczu 2013 r.

W okresie tym odnotowano ogółem 32 interwencje, w tym 
11 pożarów. Straty spowodowane pożarami wyniosły szacun-
kowo ok. 20 000,00 złotych, a wartość uratowanego mienia 
oszacowano na ok. 1 105 000,00 złotych. 

Przypuszczalnymi przyczynami powstania pożarów były:
 • podpalenia – 3,
 • zaprószenie ognia – 3,
 • zwarcie instalacji elektrycznej – 2,
 • inne lub nieustalone – 3.

Analizując sytuację pożarową wyróżniono:
1. pod względem wielkości: – wszystkie pożary zakwalifiko-

wano jako małe,
2. ze względu na rodzaj palącego się obiektu:

 • 2 pożary budynków mieszkalnych (1 jednorodzinny, 
1 wielorodzinny),

 • 2 pożary poszycia leśnego,
 • 3 pożary traw,
 • 3 pożary pojazdu,
 • 1 pożar śmieci.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały również 
do 20 innych interwencji, które dotyczyły:

 • wad środków transportu – 2 przypadki,
 • niezachowania zasad bezpieczeństwa ruchu środków 

transportu – 7 przypadków,
 • huraganów, silnych wiatrów – 3 przypadki,
 • wad urządzeń grzewczych – 1 przypadek,
 • inne – 5 przypadków.

Straty spowodowane wystąpieniem innych zagrożeń miejsco-
wych wyniosły szacunkowo 252 800,00 złotych, a wartość ura-
towanego mienia oszacowano na ok. 105 000,00 złotych.

W ww. zdarzeniach osiem osób zostało rannych, nie było ofiar 
śmiertelnych. Odnotowano jeden alarm fałszywy – z systemu 
sygnalizacji pożarowej.

Udział w interwencjach jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu miasta był następujący:
1. Ochotnicza Straż Pożarna Żyglinek – łącznie 23 interwen-

cje/wyjazdy, w tym:
 • do pożaru – 10,
 • do innego miejscowego zagrożenia – 12,
 • z powodu fałszywego alarmu – 1,

2. Ochotnicza Straż Pożarna Brynica – bez wyjazdu.

Dodatkowo w I półroczu 2013 r. jednostki ochrony przeciwpo-
żarowej przeprowadziły ćwiczenia na terenie miasta.  

Bogdan Tomaszowski
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Projekt dla uczniów
podsumowanie

W minionym roku szkolnym 2012/2013 w szkołach pod-
stawowych w Miasteczku Śląskim realizowany był projekt 
„W trosce o dobro każdego ucznia”. Odbywał się w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działa-
nie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w sys-
temie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych.
Celem projektu była indywidualizacja nauczania i wyrów-
nanie szans edukacyjnych uczniów w klasach I – III. W ra-
mach projektu odbywały się różnorodne zajęcia pozalek-

cyjne. Z jego środków zakupiono także pomoce 
dydaktyczne.
Projekt finansowany był z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. W 2012 r. gmina otrzymała ze środków Unii Eu-
ropejskiej 62 570 złotych, a w roku bieżącym 36 700 zło-
tych.
Przed zakończeniem roku szkolnego w obydwu szkołach 
odbyły się spotkania burmistrza miasta z uczestnikami za-
jęć, podczas których dokonano podsumowania zrealizo-
wanego projektu, a także zaprezentowano efekty pracy 
uczniów i nauczycieli w czasie jego realizacji.
O realizowanym programie informowaliśmy także w nu-
merze 2/2013 biuletynu.  

opr. red.
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Zdarzyło się:
W ramach projektu „Małolaty z kulturą na ty” realizowanego 
przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, do którego 
przystąpił również Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Ślą-
skim, w dniach 4, 5, 8 i 10 lipca prowadzone były zajęcia pod 
nazwą „Anglorytmy”. W zajęciach uczestniczyła dziesięciooso-
bowa grupa dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Był to program lekcji 
języka angielskiego z elementami muzyki.
W ramach ww. projektu odbyły się kolejne spotkania:

 � 18 lipca przedstawienie teatralne „Podróż do Zielonej Kra-
iny” w wykonaniu aktorów z Opola.

 � 23 lipca zajęcia plastyczne pod nazwą „MocArte”. Podczas 
zajęć siedmioosobowa grupa dzieci w wieku od 7 do 11 lat 
poznała nowoczesne oraz tradycyjne techniki plastyczne, 
miała możliwość rozwijania umiejętności manualnych oraz 
kształtowania wyobraźni. Przez trzy godziny dzieci wykony-
wały przepiękne kule z papieru.

 � 7 sierpnia „Bajki – Rozrabiajki” – zajęcia o charakterze 
ogólnorozwojowym dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnym wieku szkolnym. Spotkanie polegało na wspól-
nym kreowaniu bajki poprzez różnorodne zabawy, ćwicze-
nia i aktywność muzyczną, plastyczną i teatralną. Warsztaty 
miały na celu pobudzenie wyobraźni i aktywności dziecka.

W dniach od 15 do 26 lipca odbywały się zajęcia dla dzieci pod 
hasłem „Wystrzałowe wakacje w MOK-u”. Ośrodek przygoto-
wał szeroką ofertę zajęć dla dzieci, m.in.: zajęcia rytmiczno-ru-
chowe, plastyczne, fotograficzne, sportowe, muzyczne, „łami-
główki” tj. quizy, zagadki, kalambury, krzyżówki oraz piesze 
wycieczki po mieście, projekcje bajek i szereg zabaw podwór-
kowych.

…i zdarzy:
 � 27 sierpnia odbędzie się wycieczka autokarowa dla dzieci 

od 7 lat (młodsze dzieci z opiekunem) do Rodzinnego Par-
ku Atrakcji w Rybniku, w którym będziemy zwiedzać Park 
Dinozaurów, Bajkową Krainę i korzystać z placów zabaw. 
Koszt wycieczki to 40 zł od osoby. Wyjazd o godz. 8.30 spod 
MOK-u.

 � Serdecznie zapraszamy mieszkańców na III Festiwal Big 
Bandów, który odbędzie się 30 sierpnia w Parku Rubina. 
Rozpoczęcie o godz. 18.00.

 � Natomiast 31 sierpnia przy budynku OSP w Brynicy odbę-
dzie się zabawa taneczna. Zabawę pn. „Pożegnanie lata” 
w rytmach muzyki lat 80., 90. i współczesnej poprowadzi 
DJ Adam – prezenter Radia „Piekary”.

 � Od września MOK rozpoczyna działalność kulturalną w roku 
szkolnym 2013/2014. W ofercie przygotowaliśmy:

 – zajęcia taneczne dla dzieci: zespoły „Crazy”, „Smerfy”, 
„Krasnoludki”,

 – zajęcia muzyczno-wokalne: zespół „Groszki”,
 – warsztaty fotograficzne,
 – naukę gry na instrumentach: gitara, pianino, keyboard, 

saksofon – rozpoczęcie od października 2013 r.
 – kurs komputerowy dla dorosłych.

Karty zgłoszeń na poszczególne zajęcia są do pobrania na stro-
nie interenetowej www.mok.miasteczko-slaskie.pl
Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 32/288 88 70 
i na afiszach.  

Patryk Tomiczek

Co słychać w

W dniach 9-11 
sierpnia 2013 r. 
Ludowy Klub 
Sportowy Ży-

glin świętował swoje 30-lecie. Z tej 
okazji zorganizowano szereg imprez, 
których sponsorem był również Urząd 
Miejski w Miasteczku Śląskim. Do ju-
bileuszu przygotowywano się już 
od dłuższego czasu. Dzięki staraniom 
kierownika Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim, 
pani Anny Ferdyn, wykonano liczne 

inwestycje na obiekcie sportowym 
w Żyglinie, m.in. wybudowano stud-
nię do nawadniania boiska, zmonto-
wano ogrodzenie panelowe z furtka-
mi i piłkochwytem wokół boiska.
Na wszystkie te zadania z kasy gminy 
(Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Miasteczku Śląskim) przeznaczono 
kwotę 84 901,10 złotych.
Ponadto z kasy gminy na upowszech-
nianie kultury fizycznej i sportu w za-
kresie piłki nożnej dla dzieci i młodzie-
ży z terenu Żyglina, Żyglinka, Bibieli 

i Brynicy w bieżącym roku przyznano 
dotację w wysokości 32 tys. zł.
Zawodnikom oraz działaczom LKS 
Żyglin życzymy zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, niegasnącego zapału 
do prowadzenia rozgrywek sporto-
wych i osiągania jak najlepszych re-
zultatów, a także tego, aby zawsze 
dawali przykład zdrowej sportowej 
rywalizacji i w ten sposób zachęcali 
kolejne pokolenia, by poszły w ich 
ślady.  

Agnieszka Nowak

30-lecie LKS Żyglin!

ROK Częstochwa, fot.: Anna Woźniak
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W związku z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym 
2013/2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku 
Śląskim informuje, że wnioski na stypendia szkolne przyjmo-
wane będą od 2 do 15 września br., a w przypadku słuchaczy 
kolegiów – do dnia 15 października 2013 r.

Wnioski o przyznanie stypendium po tym terminie mogą zostać 
złożone w wyjątkowych, pisemnie uzasadnionych przypadkach.
Stypendium szkolne mogą otrzymać:
1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnie-

niach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz 
słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczyciel-
skich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników 
służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłu-
żej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków 
umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym 
w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośle-
dzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3. uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień 
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczy-
cielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku ży-
cia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynika-
jącej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko re-
alizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkol-
ne w oddziale przedszkolnym, w przedszkolu lub w szkole 
podstawowej (tzw. „0”).

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie 
może być większa niż 456 zł. Wniosek o przyznanie powyż-
szego świadczenia może pobrać i złożyć rodzic albo pełnoletni 
uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka 
dla uczniów niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Miasteczku Śląskim przy ul. Staromiejskiej 8, 
pokój nr 7 w godz.: wtorek i czwartek od 13.00 do 14.30, po-
niedziałek,środa i piątek od 7.30 do 12.00.

Do wniosku należy dołączyć m.in. następujące dokumenty:
(z poniższego wykazu należy wybrać tylko te pozycje docho-
dów, które bezpośrednio dotyczą wnioskodawcy i członków 
jego rodziny)
a) w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych 

z pomocy społecznej przedkłada się zaświadczenie z Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości dochodu 
netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złoże-
nie wniosku,

b) w pozostałych przypadkach dokumenty lub odpowiednie 
zaświadczenia właściwych organów umożliwiające określe-
nie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej:

 – oryginał zaświadczenia z zakładu pracy lub oświadczenie 
o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka 

rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 
(sierpień – dla uczniów, wrzesień – dla słuchaczy);

 – zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagro-
dzenia netto (uzyskanego w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku) na podstawie umowy zlecenia, umowy 
o dzieło, umowy agencyjnej, zawierające informację o po-
trąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycz-
nych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek 
na ubezpieczenia społeczne;

 – kopia decyzji ZUS ustalająca prawo do emerytury, renty 
lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wnio-
sku bądź kopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg ban-
kowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 
dokumentujący wysokość pobieranej renty/emerytury;

 – oryginał zaświadczenia z Urzędu Pracy o prawie lub braku 
prawa do zasiłku oraz zaświadczenie o wysokości (netto) 
zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypen-
dium itp. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, 
w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby 
bezrobotnej nie zarejestrowanej – własnoręczne oświad-
czenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów;

 – odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód, 
separację lub akt zgonu;

 – kopia wyroku sądu zasądzająca alimenty na rzecz osób 
w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawie-
rającego treść ugody sądowej.

 – oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych ali-
mentów na rzecz osób w rodzinie;

 – w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności go-
spodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelni-
ka urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności.

 – inne mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego 
(m.in. oświadczenie o otrzymywanych stypendiach i ich 
wysokości, oświadczenie o dodatkowym dochodzie uzy-
skanym z innych źródeł, takich jak np. darowizny, dochody 
z najmu mieszkań i lokali, prace dorywcze, umowy dzierża-
wy itp. lub ewentualnie oświadczenie o braku takich do-
chodów).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na nowy okres za-
siłkowy można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Miasteczku Śląskim.  

Kierownik MOPS

Stypendia szkolne 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku 
szkolnego 2013/2014, a w nim m.in. terminy ferii.

 � Uczniowie pójdą do szkół 2 września br. Najbliższa przerwa 
w nauce – tradycyjnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia po-
trwa od 23 do 31 grudnia.

 � Dwutygodniowe ferie zimowe dla uczniów z województwa 
śląskiego rozpoczną się już 20 stycznia 2014 r.

 � Wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 17 do 22 kwietnia 
2014 r. Zakończenie zajęć nastapi 27 czerwca.

Terminy egzaminu gimnazjalnego, maturalnego oraz potwier-
dzającego kwalifikacje zawodowe ustali dyrektor Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej.
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Wysokość dofinansowania zakupu podręczników wynosi 
do kwoty:

 • 225 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej, o których mowa w pkt. 3,

 • 325 zł dla uczniów klas V szkoły podstawowej oraz uczniów 
klas IV-VI szkoły podstawowej, o których mowa w pkt. 3,

 • 350 zł dla uczniów gimnazjum, o których mowa w pkt. 3,
 • 390 zł dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej 

i uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, o których mowa 
w pkt. 3,

 • 445 zł dla uczniów klasy II liceum ogólnokształcącego i techni-
kum oraz uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum, 
o których mowa w I pkt. 3,

 • 770 zł dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej, o których 
mowa w pkt. 3 oraz do kwoty 607 zł dla uczniów gimnazjum, 
o których mowa w pkt. 3 – w przypadku korzystania z pod-
ręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (opieku-
nów prawnych, rodziców zastępczych), a także nauczyciela,  
pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedsta-
wiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

W 2013 roku pomoc dla dodatkowej grupy uczniów, którzy nie 
spełniają kryterium dochodowego, może stanowić nadal 5% 
uczniów uprawnionych. Sytuacje, które mogą stać się podstawą 
do podjęcia przez dyrektora szkoły decyzji o przyznaniu pomocy 
dla tych uczniów, określa art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej.

W grupie uzasadniającej szczególne sytuacje życiowe znajduje 
się m.in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc 
w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe itp. 
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie ubiegania się o po-
moc. Do tej grupy włączeni są również uczniowie klas pierwszych 
szkoły podstawowej oraz szkoły muzycznej I stopnia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń bę-
dzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w ww. terminie 
do dnia 6 września.

1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości do-
chodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można 
dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.

2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego ro-
dzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecz-
nej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedło-
żyć  – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – za-
świadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie 
zasiłku stałego lub okresowego.

3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły 
podstawowej lub klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
I stopnia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych 
w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, 
można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości docho-
dów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych 
w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełno-
sprawnego, zamiast informacji i zaświadczeń o dochodach, 
do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną.

Dyrektor szkoły zwraca koszty zakupu podręczników do kształ-
cenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalne-
go, dopuszczonych do użytku szkolnego, a w przypadku 
uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub 
znacznym – również koszt zakupu książek pomocniczych i mate-
riałów dydaktycznych, po przedłożeniu dowodu zakupu pod-
ręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest 
faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego 
opiekuna albo rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon 
lub oświadczenie o zakupie podręczników do wysokości warto-
ści pomocy wskazanej w rozporządzeniu Rady Ministrów.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, 
do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wy-
datków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom 
w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy lub inne upo-
ważnione osoby) otrzymują dofinansowanie po przedstawieniu 
dyrektorowi faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica 
(opiekuna prawnego, rodzica zastępczego), rachunku, paragonu 
lub oświadczenia o zakupie podręczników wraz z informacją 
o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu 
pomocy uczniom w roku 2013 „Wyprawka szkolna”.

Informacje w zakresie szczegółowych zasad składania wnio-
sków i refundowania wydatków oraz druki wniosków moż-
na uzyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą 
w ramach programu „Wyprawka szkolna 2013”.  

Jerzy Żuchowicz

Wyprawka szkolna 2013
dofinansowanie zakupu podręczników

» dokończenie ze str. 2
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Nasi 90-latkowie
Kolejni mieszkańcy naszego miasta obchodzili 
90.  rocznicę swoich urodzin. Byli to: pan Józef Rupik 
i pani Róża Buszka. Do dostojnych solenizantów trady-
cyjnie z życzeniami udali się zastępca burmistrza Rafał 
Olejnik oraz burmistrz Krzysztof Nowak. Dostojnym 
Jubilatom życzymy by dożyli kolejnych lat w zdrowiu, 
otoczeni rodzinnym ciepłem. 100 lat!.  

red.

Granty w bibliotece
W ramach pierwszego projektu, przeznaczonego dla osób star-
szych wraz z wnukami, odbyły się warsztaty podstawowej obsłu-
gi komputera i Internetu, wykład na temat fotografii, warsztaty 
obsługi aparatu cyfrowego, wystawa starych fotografii naszego 
miasta, fotografii piktorialnej oraz ogłoszony został konkurs foto-
graficzny na najciekawsze miejsca w mieście. Wystawę pokon-
kursową można było oglądać w bibliotece do końca lipca. Jeste-
śmy dumne, że udało się zainteresować tymi tematami nie tylko 
czytelników, a nowe książki o tematyce fotograficznej zakupione 
też w ramach tego projektu cieszą się dużą popularnością.
Drugi projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców miasta. 
W trakcie jego realizacji młodzież „zdobywała” informacje na te-
mat starych legend i opowiadań o Miasteczku Śląskim i okolicy, 
które później zaprezentowała wszystkim zainteresowanym. 
W ramach tego projektu odbył się „Tydzień Śląski”, podczas które-
go mieszkańcy mieli możliwość wysłuchania wykładu historycz-
nego i kulinarnego. Brali udział w występach: kabaretowym i ze-
społu „Brynica”. Dorośli i dzieci szukali śladów przeszłości w parku 
„Rubina” i spotkali Białą Damę, która ukazała się w oknach wieży 
obecnego Przedszkola nr 1 podczas „Nocy z miasteczkowskimi 
duchami”.

Ostatnim etapem udziału naszej biblioteki w II Rundzie Programu 
Rozwoju Bibliotek była realizacja Mikrograntu „Podaj dalej”.
Jako Biblioteka Wiodąca, byłyśmy zobligowane do zorganizowa-
nia czterech spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich, 
przedstawicielami władz gminnych i środowiska.

Zaprosiłyśmy do naszej biblioteki władze gmin, dyrektorów i bi-
bliotekarzy Bibliotek Partnerskich, władze Miasteczka Śląskiego 
oraz przedstawicieli „Partnerstwa lokalnego”, czyli przedstawi-
cieli instytucji i organizacji współpracujących z naszą biblioteką.
Tematami spotkań były:
1. Prezentacja działań Biblioteki Wiodącej i Bibliotek Partnerskich 

– korzyści z uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek.
2. Dzielenie się doświadczeniem i umiejętnościami wyniesiony-

mi ze szkoleń organizowanych w ramach tego programu.
3. Warsztaty dla bibliotekarzy – „Praca z czytelnikiem, wybra-

ne przykłady. Dzielenie się swoimi doświadczeniami i po-
mysłami.”

Ostatnie, czwarte spotkanie miało inny charakter – wirtualny. 
Przez komunikator Skype, zainstalowany w komputerach otrzy-
manych w ramach tego programu, bibliotekarze i dyrektorzy 
bibliotek wspólnie uczestniczyli w konferencji na odległość. 
Dyskutowano nad planem dalszej współpracy i wspólnych 
przedsięwzięć.

Najbardziej zadowolone jesteśmy z wydania antologii poezji lo-
kalnych poetów, składającej się z utworów prezentowanych 
w naszej bibliotece podczas czterech edycji „Jesiennych wieczo-
rów z poezją”, tym bardziej, że jest to pierwsza publikacja naszej 
biblioteki.

Chciałabym, aby realizowane przez nas zadania pozostały w pa-
mięci czytelników, były inspiracją do dalszych wspólnych działań, 
a zadowolenie i zaangażowanie pozwoliło dostrzec całemu spo-
łeczeństwu zmiany, jakie zachodzą w miasteczkowskiej bibliote-
ce, która nie tylko zaspakaja potrzeby czytelnicze, ale również 
zapoznaje z lokalną kulturą tradycjami, buduje lokalną tożsamość 
międzypokoleniową i w ciekawy i nowoczesny sposób zagospo-
darowuje mieszkańcom wolny czas.  

Aleksandra Ruda
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