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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

Spotkanie 
sektora MŚP

Przebudowane ulice
Zakończono prace budowlane związane 
z przebudową ulic Pękatego i Poniatowskiego 
w Miasteczku Śląskim.
W ramach wykonanych robót na ulicy Pękate-
go, na długości 212 m wybudowana została jej 
nowa nawierzchnia z kostki betonowej, wzdłuż 
jezdni powstał chodnik dla pieszych oraz nowe 
oznakowanie. Wybudowano także kanalizację 
deszczową, odcinek sieci wodociągowej oraz 
kanalizacji sanitarnej. Wartość wykonanych ro-
bót wyniosła ogółem 287 675,34 zł. Wykonaw-
cą robót był Zakład Remontowo-Budowlany 
Marii Fisior z Oss.

Ulica Poniatowskiego w Żygline przebudowa-
na została na łącznej długości 536,15 m. W ra-
mach inwestycji wybudowano nową na-
wierzchnię ulicy z kostki betonowej, chodnik 

dla pieszych, nowe oznakowanie oraz kanaliza-
cję deszczową. Łączny koszt tego zadania wy-
niósł 560 368,98 zł. Wykonawcą robót był Za-
kład Robót Drogowych i Budowlanych Erwina 
Heflika z Piekar Śląskich.

Pragnę w tym miejscu podziękować mieszkań-
com ulic Poniatowskiego i Pękatego za okazane 
zrozumienie w czasie realizacji obydwu inwe-
stycji, związane z utrudnieniami, jakie występo-
wały w czasie robót związanych z przebudową 
tych ulic.
Mam nadzieję, że aktualnie ulice te poprawią 
komfort korzystających z nich mieszkańców 
oraz wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na ich 
terenie.  

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Już po raz trzeci z inicjatywy 
Regionalnej Izby Gospodar-
czej w Katowicach w dniach 
16-18 września 2013 r. Kato-
wice były gospodarzem naj-
większego w tej części Euro-
py Forum biznesowego, 
poświęconego problematy-
ce sektora MŚP. Honorowy 
patronat nad III Europejskim 
Kongresem MŚP objęli pre-
zydent RP Bronisław Komo-
rowski, przewodniczący Ko-
misj i  Europ ejsk iej  José 
Manuel Barroso oraz prze-
wodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego Martin Schulz. 
Współorganizatorami całego 
przedsięwzięcia były: Polska 
Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości, Krajowa Izba Go-
spodarcza oraz Ministerstwo 
Gospodarki.

Mała i  średnia przedsiębior-
czość to bardzo ważny sektor 
nie tylko polskiej, ale także 
unijnej gospodarki. Nie 
od dziś wiadomo, że o sile po-
szczególnych gospodarek 
decydują przede wszystkim 
małe i  średnie przedsiębior-
stwa, które wytwarzają zde-
cydowaną większość produk-
tu krajowego, a także tworzą 
ponad 90 procent nowych 
miejsc pracy. Zatem funda-
mentalną sprawą staje się tro-
ska o kondycję tego sektora.

» dokończenie na str. 2

... oraz ul. Pękatego

Nowa nawierzchnia ul. Poniatowskiego

Uroczyste otwarcie ul. Poniatowskiego...
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W skrócie
 • 31 sierpnia mieszkańcy Brynicy tanecznymi rytmami lat 

80., 90. i najnowszymi przebojami prezentowanymi przez 
Adama Grucę – na co dzień prezentera Radia Piekary – po-
żegnali tegoroczne lato.

 • „Pingwinki”, „Słoniki” i „Motylki” to nazwy trzech od-
działów utworzonych w nowym roku szkolnym w Przed-
szkolu nr 1 w Miasteczku Śląskim. Uczęszczają do nich dzie-
ci odpowiednio w wieku: 2,5- i 3-letnie, 4- i 5-letnie oraz 
5- i 6-letnie.

 • Rozpoczął się nowy rok szkolny 2013/2014. Naukę 
w szkołach podstawowych w Miasteczku Śląskim rozpo-
częło łącznie 62 uczniów, w tym w SP nr 1 – 46, wśród nich 
4 sześciolatków, a w SP nr 2 – 16, w tym 1 sześciolatek. 
Do Publicznego Gimnazjum uczęszcza 70 pierwszoklasi-
stów. Wszystkim życzymy wytrwałości w dążeniu do osią-
gania jak najlepszych wyników w nauce.

 • 7 września w ramach drugiej edycji ogólnopolskiej akcji 
„Narodowe czytanie” Miejska Biblioteka Publiczna zorgani-
zowała czytanie utworów Aleksandra Fredry. W programie 
miasteczkowskiego czytania znalazły się wiersze „Małpa 
w kąpieli, ” „Motyle”, „Paweł i Gaweł”, „Kos i dzierlatka”, 
„Raki w garnku” oraz „Cygan i baba”. Celem przedsięwzię-
cia była popularyzacja czytelnictwa oraz zwrócenie uwagi 
na potrzebę dbałości o poprawność języka polskiego.

 • 14 września dzieci mogły uczestniczyć w zorganizowa-
nym przez Miejski Ośrodek Kultury pierwszym powakacyj-
nym poranku z bajką. Kolejne bajkowe sobotnie poranki 
już 5 i 19 październiku o godz. 10.00. Zapisy w biurze ośrod-
ka lub telefonicznie: 32 288 88 70.

 • 18 września odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Mia-
steczku Śląskim. Jej porządek obrad uwzględniał m.in. 
sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych za 2012 r.

 • Od 20 do 22 września w Miasteczku Śląskim odbywał się 
VI  Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora Christopha. Relację 
z festiwalu opublikujemy w następnym numerze.

 • W Miejskim Ośrodku Kultury po wakacyjnej przerwie po-
wrócił cykl spotkań edukacyjnych prowadzonych dla dzieci 
przez filharmoników śląskich. Pierwsze spotkanie zaplano-
wano na 24 września. Kolejne, zatytułowane „Bawimy się 
nie tylko na ludowo”, już 8 października br.  

opr.: red.

Toteż z entuzjazmem i  zaangażowaniem przyjmowana jest 
zaproponowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w  Ka-
towicach idea spotkań biznesowych, która powoli na trwałe 
zapisuje się w  tradycję europejskich wydarzeń gospodar-
czych. – Jest to doskonała okazja do poważnej debaty nad 
przyszłością naszego kontynentu i strefy euro oraz wyzwa-
niami, jakie stoją przed Europą. Jest to jedno z największych 
spotkań małych i  średnich firm w  Europie Środkowo-
Wschodniej. Dwie poprzednie edycje tego wydarzenia zy-
skały ogromną popularność i uznanie wśród jego uczestni-
ków – podkreślił wicepremier i  minister gospodarki Janusz 
Piechociński.

Obecna edycja kongresu stanowiła kontynuację koncepcji 
spotkania biznesowego i wymiany wspólnych doświadczeń. 
Tematem przewodnim trzeciej edycji była współpraca i ko-
operacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajo-
wym i międzynarodowym. W czasie trwającego trzy dni kon-
gresu odbyło się ponad 40 sesji panelowych, w  tym sesje 
plenarne oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział 
wzięli eksperci z kraju i zagranicy. Celem debaty było rzuce-
nie światła zarówno na perspektywy i kierunki rozwoju, jakie 
otwierają się przed przedstawicielami świata biznesu, nauki, 
polityki, samorządów terytorialnych i  instytucji otoczenia 
biznesu, jak i  na trudności, które napotykają oni na swojej 
drodze.

Tegoroczny kongres to również kontynuacja działań zmie-
rzających do usamodzielnienia się i  lepszej organizacji firm 
oraz ich przedstawicielstwa przed instytucjami rządowymi. 
– W  Polsce jest 1,7 mln działających firm, w  tym zaledwie 
3 800 dużych przedsiębiorstw. Skala problemów: zautono-
mizowania, zorganizowania się mikro-, małych i  średnich 
przedsiębiorstw oraz reprezentowania ich stanowisk przed 
administracją publiczną i samorządową, Rządem i Parlamen-
tem – to główne wyzwania i zadania, jakie stały przed tego-
rocznym kongresem – zaznaczył Tadeusz Donocik, prezes 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz przewod-
niczący Komitetu Organizacyjnego kongresu.

Obecni na kongresie byli przedsiębiorcy, naukowcy, politycy, 
przedstawiciele rządu i  administracji rządowej oraz samo-
rządu terytorialnego. Przy okazji tego wydarzenia miała 
miejsce uroczysta promocja polskiego wydania autobiogra-
fii Wilfrieda Martensa, prezydenta Europejskiej Partii Ludo-
wej i dziewięciokrotnego premiera Belgii pt. „Europa. Nikt 
nie mówił, że będzie łatwo”.

W ramach kongresu, podobnie jak w latach ubiegłych, odbyły 
się liczne wydarzenia towarzyszące m.in. Targi Biznes Expo 
oraz ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP”.

Gmina Miasteczko Śląskie miała status organizacji wspieraja-
cej kongres. W tym ważnym dla sektora MŚP oraz samorządu 
terytorialnego wydarzeniu miałem zaszczyt uczestniczyć 
osobiście.  

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Spotkanie sektora MŚP
» dokończenie ze str. 1
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Jak działa nowa ustawa śmieciowa?
Podsumowanie

To, co do tej pory było proste, a nawet banalne, czyli śmieci, 
w ostatnim czasie urosło do rangi problemu w skali całego kraju. 
W ciągu ostatnich miesięcy temat rewolucji śmieciowej nie scho-
dził z pierwszych stron gazet. Społeczeństwo słyszy tylko o tym, 
co się nie udało, nie załatwiło i nie dopilnowało. Nie mogę się z tym 
zgodzić, dlatego chciałbym przedstawić, jak nowy system gospo-
darowania odpadami był wprowadzany w naszym mieście.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z dnia 1 lipca 2011 r. nałożyła na gminy nowe obowiązki w zakresie 
zorganizowania gospodarki śmieciowej na swoim obszarze. Jej 
wejście w życie nastąpiło 1 stycznia 2012 r., przy czym obowiązek 
odbioru odpadów od mieszkańców spadał na gminy od dnia 1 lip-
ca 2013 r.
Już w III kwartale 2012 r. przystąpiliśmy do przygotowań mających 
na celu wdrożenie w gminie przepisów powyższej ustawy. Oczy-
wiście w trakcie prowadzonych działań stale jeszcze natrafialiśmy 
na trudności, polegające na ciągłych zmianach uchwalonych 
w 2011 r. przepisów, ponieważ okazywało się, że pewne zapisy 
ustawy nie są możliwe do realizacji. Stąd też, mimo iż w naszej gmi-
nie pewne kwestie zostały już uregulowane w uchwałach Rady 
Miejskiej w grudniu 2012 r., trzeba je było nowelizować lub zmie-
niać na skutek zmian legislacyjnych dokonywanych przez Parla-
ment RP. Tak było w przypadku stawek za odbiór odpadów. Gmina 
miała obowiązek ustalić stawki odpowiednio skalkulowane (kalku-
lacje te podlegają kontroli Regionalnych Izb Obrachunkowych) 
jeszcze przed ogłoszeniem przetargu na odbiór odpadów. Jeżeli 
w wyniku przetargu okazało się, że stawka jest niższa lub wyższa 
od tej, którą wcześniej uchwalono, należało dokonać zmiany wy-
sokości ustalonej wcześniej opłaty i zebrać na nowo deklaracje 
od mieszkańców. Gdyby ustawodawca pomyślał i dopiero na pod-
stawie już rozstrzygniętego przetargu nakazał gminie podjąć 
uchwały w sprawie wysokości opłat, wówczas uniknęłoby się sytu-
acji podwójnego składania deklaracji.
W tym miejscu w sposób szczególny składam wszystkim 
mieszkańcom gminy serdeczne podziękowanie za sprawne 
przekazanie deklaracji, zarówno w pierwszym, jak i drugim 
przypadku, za wykazaną cierpliwość i wyrozumiałość.
Na dzień dzisiejszy nie spłynęło do Urzędu jedynie 61 deklaracji, tj. 
3,5% ogółu.
Podkreślenia wymaga również fakt, że mieszkańcy Miasteczka Ślą-
skiego wykazali się postawą proekologiczną, wybierając w zdecy-
dowanej większości selektywną zbiórkę odpadów, gdyż tylko 
163 gospodarstwa domowe postanowiły odpadów nie segrego-
wać. Dzięki temu gmina ma możliwość osiągnięcia wskaźników, 
jakich wymagają dyrektywy Unii Europejskiej w tym zakresie.
Stale w prasie i w telewizji rozgłasza się, że w składanych deklara-
cjach pojawiało się bardzo dużo błędów. I tu po raz kolejny skła-
dam głęboki ukłon w stronę naszych mieszkańców. Błędy w dekla-
racjach były sporadyczne i w zasadzie poprawiane były od ręki. 
Oczywiście dużą pomocą służyli pracownicy Urzędu Miejskiego, 
którzy już w kwietniu br. rozpoczęli kampanię edukacyjną polega-
jącą na: zorganizowaniu spotkań z mieszkańcami w Miasteczku 
Śląskim, Żyglinie, Bibieli i Brynicy, rozdawaniu ulotek, rozwieszeniu 
plakatów informacyjnych. Szeroki blok informacyjny pt. „Jak dzia-
łać będzie nowa ustawa śmieciowa?”, począwszy od lutego br., za-
mieszczony został w „Wieściach z Miasteczkowskiego Ratusza”, 
a także na stronie internetowej gminy.
Deklaracje śmieciowe roznoszone były przez pracowników Urzę-
du i już wtedy była możliwość uzyskania informacji o nowej go-

spodarce śmieciowej w gminie, sposobie wypełniania deklaracji 
i wnoszenia opłat. We współpracy z duchownymi zorganizowano 
„niedzielę 14 lipca”, kiedy można było przy udziale urzędników, 
w kościołach naszej gminy, wypełnić ponowne deklaracje i uzy-
skać stosowne informacje. Podczas tegorocznych „Dni Miasteczka 
Śląskiego” również ta kampania miała miejsce, bowiem oprócz 
pracowników Referatu Gospodarki Miejskiej obecni byli również 
pracownicy firmy Remondis, która już wtedy wygrała w naszej 
gminie przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Po raz kolejny okazuje się, że współpraca popłaca, ponieważ dzięki 
współudziale mieszkańców, władz miejskich, urzędników i firmy 
Remondis udało się osiągnąć pozytywne efekty w gospodarowa-
niu odpadami na terenie miasta. Zaznaczyć należy, iż jako jedna 
z nielicznych gmin, do dnia 1 lipca br. wyposażyliśmy większość 
naszych mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów 
i pojemniki oraz zorganizowaliśmy Punkty Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK-i). W ten sposób na dzień 1 lipca
2013 r. gmina wykonała wszystkie nałożone ustawą obowiązki.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz idąc z du-
chem czasu, najprawdopodobniej od października br. będzie moż-
liwość składania deklaracji śmieciowych za pośrednictwem syste-
mu e-PUAP, bez konieczności przychodzenia do Urzędu.
Ustalona w lutym br. stawka za odbiór odpadów, już w czerwcu 
uległa obniżeniu do kwoty 6,00 zł za odpady segregowane. 
Na niezmienionym poziomie tj. 15,00 zł od mieszkańca, pozostała 
opłata za odpady niesegregowane. Na korzystną wysokość opłaty 
wpłynęły czynniki tj.:

 • stawka, jaką przedsiębiorstwo przedstawiło w przetargu,
 • brak dodatkowego zatrudnienia w Urzędzie Miejskim do obsłu-

gi zadania,
 • organizacja PSZOK-ów na terenie gminy,
 • wprowadzenie systemu masowych płatności.

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że ustalone w br. stawki opłat 
obowiązywać będą w naszej gminie przez najbliższe 2,5 roku. 
Dzięki temu do końca 2015 r. nie będzie w tym zakresie podwyżek 
dla mieszkańców. Opłaty pobierane są z dołu raz w miesiącu 
do 10. dnia następnego miesiąca i można je regulować bez dodat-
kowych opłat w kasie Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem 
przelewu bankowego na indywidualne konto.
Cały czas trwa proces wdrażania przepisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Gospodarka śmieciowa to nowe 
zadania dla gmin, wymagające ciągłego ulepszania. Dlatego też 
zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą o wyrozumia-
łość w sytuacjach, gdy któraś z posesji nadal nie jest wyposażona 
w odpowiednie pojemniki lub worki albo gdy zgromadzone odpa-
dy nie zostały odebrane w wyznaczonym terminie. Bardzo proszę 
o zgłaszanie takich sytuacji, a także uwag dotyczących samego 
systemu gospodarowania odpadami. W sytuacji, gdy brakuje wor-
ków, można je pobrać w Urzędzie Miejskim (ul. Rynek 8, II piętro, 
pokój nr 20). Tam też w dalszym ciągu można uzyskiwać wszelkie 
niezbędne informacje dotyczące tego zagadnienia.
Raz jeszcze pragnę podziękować mieszkańcom za wyrozumiałość 
i cierpliwość w organizowaniu systemu zbiórki odpadów. Dziękuję 
wszystkim zaangażowanym w organizację tego zadania za ich 
wkład włożony w sprawne przeprowadzenie tego ogromnego 
przedsięwzięcia. Bez dobrze zorganizowanej współpracy tylu po-
zytywnych efektów nie udałoby się osiągnąć.  

Burmistrz
Krzysztof Nowak
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Rodzinny rajd rowerowy
7 września 2013 r. odbył się I Rodzinny Raj Rowerowy 
„Leśno Rajza” zorganizowany przez Burmistrza Miasta 
Miasteczko Śląskie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Piękna pogoda sprawiła, że dopisała frekwencja wśród mi-
łośników turystyki rowerowej.
Grupa 80 rowerzystów wyruszyła spod budynku Hali Spor-
towej MOSiR-u przy ul. Dworcowej o godz. 10.00 i miała 
do pokonania odcinek o długości liczącej ok. 25 km, prowa-
dzacy nowo wytyczoną trasą rowerową nr 1. Najmłodszy 
uczestnik rajdu miał trzy latka a najstarszy 78 lat.
Po dotarciu na metę, usytuowaną obok Pensjonatu „Leśne 
Zacisze”, odbył się piknik rodzinny, z poczęstunkiem przy-

gotowanym przez właściciela obiektu pana Marcelego Ja-
gusiaka.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali mapy z nowymi ścież-
kami rowerowymi wytyczonymi na terenie Miasteczka Ślą-
skiego. Zostały wręczone nagrody dla najstarszego i naj-
młodszego uczestnika rajdu, a każde dziecko otrzymało 
słodki upominek.
Serdeczne dziękujemy panu Marcelemu Jagusiakowi 
za udostępnienie obiektu i przygotowanie poczęstunku 
oraz państwu Aleksandrze i Krzysztofowi Machurom za po-
moc i zaangażowanie w organizację rajdu.  

Anna Ferdyn
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Modernizacje 
We wrześniu został zakończony remont schodów zewnętrz-
nych prowadzących do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Miasteczku Śląskim. Zainstalowano przy nich także platfor-
mę dla osób niepełnosprawnych. Remont został sfinansowa-
ny ze środków budżetowych gminy. Nakłady poniesione 
na ten cel wyniosły 130 tys. zł.

Odbył się również remont dotychczasowej szatni w ośrodku, 
która została przeobrażona w „Szafirowy zakątek”. Taką na-
zwę nadano pomieszczeniu po renowacji, które od teraz bę-
dzie miejscem, w którym można w komfortowych warunkach 
poczekać na organizowane wydarzenia. Koszt remontu to bli-
sko 5 tys. zł.
MOK planuje sukcesywnie przeprowadzać remont holu, który 
w przyszłości ma stać się miejscem bardziej przyjaznym 
mieszkańcom Miasteczka Śląskiego.  

Alicja Kowaluk

Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim przygoto-
wała propozycje ciekawych zajęć w czasie wakacji. Dzięki temu 
dzieci miały możliwość spędzenia ciekawie czasu zarówno 
w Oddziale Dziecięcym, jak i w Filii Biblioteki w Żyglinie. W lip-
cu m.in. odbyła się wycieczka rowerowa, dzięki której dzieci 
miały możliwość odwiedzenia biblioteki w Żyglinie i wspólne-
go spędzenia czasu i czytania na świeżym powietrzu.

Odbywały się też zajęcia plastyczno-czytelnicze o tematyce 
wakacyjnej.
Do ciekawszych inicjatyw wakacyjnych należały także zorga-
nizowane konkursy. Jeden z nich dotyczył kultury Japonii. 
Dzieci miały za zadanie wykonać kolaż z najbardziej charakte-
rystycznymi elementami kultury japońskiej. W skład wykona-
nych kolaży wchodziły najczęściej Japonki w kimonach, ale 
również gałązki kwitnącej wiśni i litery alfabetu japońskiego.
Zainteresowaniem cieszył się konkurs o tematyce savoir-vivru. 
W jego trakcie uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące 
zasad zachowania się przy stole oraz wykonywali praktyczne 
zadania, jak prawidłowo rozkładać na stole zastawę stołową, 
składać serwetki itp.

Swoich zwolenników miały 
także zajęcia dotyczące za-
bytków i atrakcji turystycz-
nych Miasteczka Śląskiego 
oraz powiatu tarnogórskie-
go, a także zajęcia z origami 
– sztuki składania papieru.

Wszystkim uczestnikom naszych zajęć dziękujemy za aktyw-
ny udział.  

Aleksandra Ruda

Wakacje w bibliotece

Bliżej nieba
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zapra-
sza na wystawę fotografii o tematyce lotniczej pt. 
„Bliżej nieba”. Prezentowane na niej będą zdjęcia 
samolotów uchwyconych w unikalnych momentach, 
prezentujące współpracę ludzi i maszyn na lotniskach 
cywilnych, wojskowych oraz w powietrzu. Autorami 
fotografii są Dariusz Zwardoń i Wojciech Stankiewicz.
Wystawa będzie połączona z ekspozycją kolekcjoner-
skiego sprzętu fotograficznego pochodzącego z ubie-
głego wieku, stanowiącego wyposażenie zawodowych 
fotografów.
Wernisaż wystawy: 26 września 2013 r. (czwartek), 
godz. 18.00.

Zapraszamy!
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30 czerwca 2013 r., po upływie półrocznego okresu przejścio-
wego, wygasły z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie 
pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązują-
cych do 31 grudnia 2012 r. przepisów ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. Osoby ubiegające się w dalszym ciągu o świadcze-
nie pielęgnacyjne lub o nową formę wsparcia – specjalny zasi-
łek opiekuńczy – muszą spełniać nowe warunki. Powinny też 
złożyć wnioski o przyznanie świadczenia.
Do końca 2012 r. było jedno świadczenie dla opiekuna niepeł-
nosprawnego członka rodziny – świadczenie pielęgnacyjne. 
Od 1 stycznia 2013 r. są dwa rodzaje świadczeń opiekuń-
czych: świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opie-
kuńczy. Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą się ubie-
gać o jedno z tych świadczeń, w zależności od tego, jakie 
spełniają warunki.
Zarówno przed zmianą, jak i według nowych zasad, o świad-
czenia opiekuńcze w postaci świadczenia pielęgnacyjnego lub 
specjalnego zasiłku opiekuńczego mogą ubiegać się wyłącznie 
opiekunowie obciążeni obowiązkiem alimentacyjnym wobec 
danej osoby niepełnosprawnej. Są to w szczególności krewni 
w linii prostej oraz rodzeństwo osoby niepełnosprawnej.

Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne, w kwocie 620,00 zł miesięcznie, 
przysługuje bez względu na wysokość dochodów.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
1. matce albo ojcu,
2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
4. innym osobom, obciążonym obowiązkiem alimentacyjnym, 

z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 
pod warunkiem, że nie podejmują lub rezygnują z zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opie-
ki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzy-
stencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnospraw-
ność osoby wymagającej opieki powstała:
1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2. w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie póź-

niej niż do ukończenia 25. roku życia.
Osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, spełniające 
nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. warunki ustawowe, 
w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r. mają również prawo 
do przyznawanego z urzędu dodatku w wysokości 200 zł mie-
sięcznie na podstawie rządowego programu wspierania osób 
otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne.

Łączna wysokość wsparcia dla osób, które mogą obecnie otrzy-
mać świadczenie pielęgnacyjne, wynosi więc 820,00 zł mie-
sięcznie.

Nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy, w kwocie 520,00 zł miesięcznie, 
przysługuje osobom, których dochód netto rodziny sprawują-
cej opiekę oraz wymagającej opieki nie przekracza 623,00 zł 
na osobę (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego 
okres zasiłkowy).
Od 1 listopada 2014 r. kryterium to wynosić będzie 664,00 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom obciążonym 
obowiązkiem alimentacyjnym, jeżeli rezygnują z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawo-
wania stałej opieki nad osobą, jak w przypadku świadczenia 
pielęgnacyjnego.
Osoby, które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia 
pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, po-
winny złożyć wnioski o przyznanie świadczenia.

Szczegółowych informacji na temat aktualnych warunków 
otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego za-
siłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie, osoby zaintere-
sowane mogą szukać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Miasteczku Śląskim, ul. Staromiejska 8.  

opr.: red
źródło: MPiPS

Zmiany w świadczeniach 
pielęgnacyjnych 
i zasiłkach opiekuńczych

Zapraszamy do
świetlicy środowiskowej
Świetlica jest atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem przeznaczonym 
dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Można tu ciekawie 
i twórczo spędzić wolny czas pod okiem zawsze chętnych do pomo-
cy wychowawców albo zwyczajnie pośmiać się i pobawić z rówieśni-
kami.

Zajęcia w swietlicy rozpoczynają się 1 października 2013 r.
Są bezpłatne. Będą się odbywać od poniedziałku do piątku 

w godz. 16.00 -18.00 w pomieszczeniach Przedszkola nr 3 przy 
ul. Srebrnej 12 w Miasteczku Śląskim.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ:
1. zapewnienie schronienia, miejsca spędzania czasu wolnego;
2. zaspokojenie potrzeby akceptacji i bezpieczeństwa;
3. pomoc terapeutyczna;
4. wypracowanie umiejętności współżycia społecznego:

 � przestrzeganie norm i zasad współżycia w grupie,
 � konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
 � liczenie się z regułami współżycia w grupie;

5. uczenie podstawowych czynności, które pozwolą odnaleźć się 
w dorosłym życiu;

6. stworzenie warunków do brania odpowiedzialności za podejmo-
wane działania;

7. nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach w sposób konstruk-
tywny (poszukiwanie i przyjmowanie pomocy oraz wsparcia);

8. przedstawienie sposobów spędzania czasu wolnego w sposób 
akceptowany społecznie bez używek i przemocy;

9. rozwijanie intelektu dzieci poprzez:
 � pomoc w nauce (zajęcia o charakterze reedukacyjnym),
 � rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań;

10. dożywianie dzieci;
11. interwencje w szczególnych przypadkach (pomoc w rozwiązy-

waniu konfliktów w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśni-
czym, zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy);

12. stała współpraca z rodziną wychowanka.  
Edyta Hanzel
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Akcyza 
na wyroby węglowe

W związku z licznymi postulatami środowisk gospodarczych 
uproszczenia systemu opodatkowania wyrobów węglowych, 
zwłaszcza w zakresie obrotu wyrobami węglowymi podlega-
jącymi zwolnieniu od akcyzy, dokonano daleko idącej noweli-
zacji ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 
w tym zakresie. Najistotniejsze zmiany przedstawiają się na-
stępująco.

Odstąpiono od opodatkowania każdego etapu obrotu wyro-
bami węglowymi. Opodatkowaniem objęto jedynie ostatni 
etap obrotu nimi, kiedy wyroby te trafią do podmiotu, który 
dokonuje ich zużycia. W związku z tym nie będą musiały być 
dokumentowane poprzez wystawienie dokumentu dostawy 
wcześniejsze fazy obrotu wyrobami węglowymi podlegający-
mi zwolnieniu od akcyzy pomiędzy pośredniczącymi pod-
miotami węglowymi.

Ustawa wprowadza nową instytucję, tzw. „finalnego podmio-
tu węglowego”, jako podmiotu, który nie posiada statusu po-
średniczącego podmiotu węglowego, ale nabywa na teryto-
rium Polski lub importuje wyroby węglowe w celu ich zużycia.

W znowelizowanej ustawie zastąpiono warunek dołączania 
dokumentu dostawy do przemieszczanych wyrobów węglo-
wych podlegających zwolnieniu od akcyzy przez warunek do-
kumentowania sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy.

Istotną zmianą jest również określenie w ww. ustawie o po-
datku akcyzowym faktury zawierającej niezbędne dane, jako 
dokumentu dostawy, w związku z czym obowiązek stosowa-
nia dokumentu dostawy będzie istniał tylko w przypadku bra-
ku faktury spełniającej wymagania ustawy.

Ustawa znosi także obowiązek prowadzenia ewidencji wyro-
bów węglowych przez podmioty zużywające (finalnych na-
bywców węglowych) i obowiązek ten nakłada na pośredni-
czące podmioty węglowe, wskazując jednocześnie, jakie dane 
powinny być zawarte w ewidencji wyrobów węglowych oraz 
sposób prowadzenia tej ewidencji.

Wprowadzone zmiany zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r,. 
pod poz. 939. Weszły w życie z dniem 20 września br.  

opr.: red.
źródło: UC Rybnik 

1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy nakładają-
ce podatek akcyzowy na wyroby węglowe tj. węgiel 
kamienny, węgiel brunatny i koks, używane dla 
celów opałowych (o czym informowaliśmy w nume-
rze 1/2012 biuletynu).

Oferta MOK-u
Wciąż trwają zapisy dzieci, młodzieży i dorosłych do zespo-
łów i kółek zainteresowań działających przy Miejskim Ośrodku 
Kultury. Oferta ośrodka na rok szkolny 2013/2014 jest bardzo 
bogata. Miłośników tańca zapraszają dziecięce i młodzieżowe 
zespoły: Crazy, Smerfy i Krasnoludki prowadzone przez Alicję 
Kowaluk. Dzieci lubiące śpiewać mogą kształcić się pod opie-
ką instruktorki Barbary Bentkowskiej w zespole Groszki.

Starszych mieszkańców miasta zapraszają do wspólnego śpie-
wania chóry „Piast” i „Sienkiewicz” oraz zespół folklorystyczny 
„Brynica”.

W ofercie MOK-u jest również nauka gry na różnych instru-
mentach tj.: gitara, keyboard, saksofon i pianino. Chętnych 
zaprasza w swoje szeregi Big Band „Jazzgot” oraz Reprezenta-
cyjna Orkiestra Dęta Gminy Miasteczko Śląskie.

Nowością są trzymiesięczne warsztaty fotograficzne prowa-
dzone przez Dariusza Zwardonia i Wojciecha Stankiewicza, 
które rozpoczynają się w październiku.

W ośrodku działa również szkoła językowa. Zarówno dzieci, 
nawet te najmłodsze, jak i młodzież oraz dorośli mogą na-
uczyć się języka angielskiego. Kurs jest bardzo pomocny, 
a efekt murowany – szczególnie na egzaminach maturalnych. 
Zajęcia prowadzi Justyna Renka-Łukaszewska.

Wszystkie atrakcje organizowane przez MOK dostępne 
są na stronie www.mok.miasteczko-slaskie.pl oraz 

na fanpage’u facebook.com/mok.miasteczkoslaskie
Zapraszamy!

Alicja Kowaluk

Kampania NEFROTEST
W ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej NEFRO-
TEST Centrum Dializ FRESENIUS w Tarnowskich Górach or-
ganizuje dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego powy-
żej 60. roku życia bezpłatne badania krwi i moczu pod 
kątem chorób nerek. Badania trwają do 15 października 
2013 r. Dla zainteresowanych przygotowano 2 000 bezpłat-
nych skierowań, które można otrzymać m.in. u lekarzy pod-
stawowej opieki zdrowotnej, w parafiach i aptekach oraz 
w NZOZ Centrum Dializ Fresenius w Tarnowskich Górach 
przy ul. Pyskowickiej 47 (tel.: 32 393 25 80).
Badania można wykonać w Tarnowskich Górach w labora-
torium „Diagnostyka” przy ul. Piłsudskiego 16.

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii dostępne 
są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: 
www.miasteczko-slaskie.pl.

red.
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Cmentarz komunalny
Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, zada-
nia własne gmin obejmują między innymi sprawy dotyczące 
cmentarzy komunalnych, w tym ich utrzymania i zarządzania.

Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów użyteczności 
publicznej, w tym cmentarzy gminnych, ustala rada gminy. 
Rada Miejska w Miasteczku Śląskim uregulowania w tym za-
kresie uchwaliła na sesji 27 marca 2013 r. uchwałą 
nr  XXVIII/232/13 w sprawie Regulaminu cmentarza komunal-
nego w Miasteczku Śląskim (zmienioną uchwałą nr XXX/254/13 
z dnia 24 maja 2013 r.). Z kolei wysokość opłat za korzystanie 
z  cmentarza oraz usługi cmentarne Rada Miejska ustaliła 
uchwałą nr XXX/257/253/13 z dnia 24 maja 2013 r.

W dniu 2 września 2013 r. została podpisana umowa na zarzą-
dzanie otwartym w kwietniu br. cmentarzem komunalnym 

w Miasteczku Śląskim położonym przy ul. Dworcowej 23. Za-
rządcą cmentarza został pan Przemysław Bełdycki – właści-
ciel Firmy MONUMENTUS z Tarnowskich Gór (ul. Lasowic-
ka 19), działający na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej 
na czas oznaczony. Obowiązkiem zarządcy jest wykonywanie 
czynności eksploatacyjnych i administracyjnych na terenie 
cmentarza.

Wszystkich informacji związanych z pochówkiem osób zmar-
łych można uzyskać pod numerami telefonów: 504-588-859, 
536-200-902.

Teksty ww. uchwał Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim doty-
czących cmentarza komunalnego dostępne są w Biuletynie In-
formacji Publicznej w zakładce: Prawo lokalne.  

red.

Dzień tygodnia Godzina Rodzaj zajęć

poniedziałek
środa 18.00 – 19.30 TENIS STOłOWy

(prowadząca: Magdalena Martyniuk)

poniedziałek
środa 15.00 – 17.00 SIaTKóWKa

(prowadzący: Michał Dyrgała)

środa 19.30 – 21.30 KOSZyKóWKa
(prowadzący: Robert Wieczorek)

czwartek 19.00 – 21.00 SIaTKóWKa
(prowadzący: Robert Wieczorek)

wtorek
czwartek 15.00 – 16.30 hOKEj Na TRaWIE

(prowadzący: Andrzej Miśkiewicz)

poniedziałek
środa

18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

fitness
(prowadząca: Aleksandra Machura)

Zajęcia sportowe

ZaPRaSZaMy DO KORZySTaNIa Z NaSZyCh OBIEKTóW:
 • kompleksu boisk przy ul. Sportowej,
 • Hali Sportowej przy ul. Dworcowej,
 • boiska wielofunkcyjnego przy ul. Południowej.

Zapisy dotyczące korzystania z Hali Sportowej przyjmują pracowni-
cy hali, a płatności należy dokonywać w Recepcji „Gościńca Sporto-
wego”. Z kolei zapisy dotyczące korzystania z kompleksu boisk OR-
LIK 2012 należy dokonywać on-line:

www.mosir.miasteczko-slaskie.pl/orlik

Festiwal Big Bandów
30 sierpnia mogliśmy uczestniczyć w III Festiwalu Big Ban-
dów. Tak jak w latach poprzednich, impreza odbyła się w par-
ku Rubina. Tym razem Miejski Ośrodek Kultury zaprosił trzy 
zespoły. Na początek publiczność rozbawił Silesian Brass Qu-
artet. Następnie mogliśmy posłuchać spokojniejszych swin-
gowych rytmów zespołu South Play. Imprezę zakończył kon-
cert Big Silesian Band prowadzony przez Joachima Krzyka. 
Zespół często koncertuje wspólnie ze Zbigniewem Wodec-
kim, był również półfinalistą programu „Mam talent”. Warto 
było posłuchać.  

Alicja Kowaluk


