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Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele 
Narodzenia NMP w Żyglinie, po której w asyście OSP Żyglinek 
przeszliśmy korowodem na  boisko LKS Żyglin. Po oficjalnym 
otwarciu festynu rozpoczęła się część artystyczna. Na scenie 
wystąpiły Zespoły Taneczne działające przy MOK-u, Zespół 
wokalno-taneczny "Groszki" oraz Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin 
- Żyglinek. Mogliśmy podziwiać umiejętności piłkarskie Dariusza 
Kołodziejczyka - mistrza w podbijaniu piłki, a także bawić się 
podczas biesiady z Makula Band. Nie zabrakło również zabawy 
tanecznej z DJ’em Real Retro. Ten dzień był wyjątkowy także dla 
naszych milusińskich – czekały na nich darmowe dmuchańce, 

animacje, bumber ball oraz loteria. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z pysznej gastronomii oraz różnorodnych stoisk 
z gadżetami i zabawkami. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia i zapraszamy do 
wspólnej zabawy za rok!

Dyrektor i Pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim 

                                                                      

Festyn Dzielnicy Żyglin - Żyglinek
10 sierpnia br. odbył się kolejny już Festyn Dzielnicy Żyglin 
– Żyglinek.

Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Informujemy, że 11 kwietnia br. jako Gmina Miasteczko Śląskie, złożyliśmy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, 
w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej wnioski o dofinansowanie zadań:
1. Budowa ulicy Ceramicznej w Miasteczku Śląskim,
2. Przebudowa ulicy Polnej w Miasteczku Śląskim.
W zakresie zadania nr 1 – 29 lipca br., natomiast w zakresie zadania nr 2 – 30 lipca br. otrzymaliśmy informacje, że 
powyższe zadania zostały ujęte na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu. 
Jednakże dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu tej listy przez prezesa Rady Ministrów i następnie m.in.  
po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
W chwili obecnej czekamy na dalsze informacje w tym zakresie, które otrzymamy z Urzędu Wojewódzkiego.

Burmistrz Miasta 
Michał Skrzydło

Fot. Mariusz Korzus



2  

Nr 6 (105)WIEŚCI Z RATUSZA

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie”  
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA LISTĘ REZERWOWĄ DO PROJEKTU

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans
mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie”

Gmina Miasteczko Śląskie ogłasza rekrutację Beneficjentów Ostatecznych na listę rezerwową do Projektu: „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Numer Projektu – POIG.08.03.00-24-338/13
Numer Umowy o dofinansowanie – POIG.08.03.00-24-338/13-00

Do udziału w Projekcie zapraszamy mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego  
i dostępu do Internetu oraz kwalifikują się do jednej z grup docelowych:

1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu 
pomocy społecznej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 
r., poz. 1508 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1358).
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
a) osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł netto,
b) osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł netto,
c) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
2) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu 
świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., 
poz. 2220 z późn. zm.). 
Zasiłek rodzinny przysługuje:
a) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
b) opiekunowi faktycznemu dziecka,
c) osobie uczącej się,
jeżeli  dochód  netto  na  osobę  w  rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł (w przypadku gdy członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności);
3) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów 
socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być 
wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 
Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), tj. 528,00 zł netto;
4) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym 
– bez względu na wysokość dochodu;
5) rodziny zastępcze, które przedstawią aktualne postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej – bez względu na 
wysokość dochodu.
Uprawnione do udziału w Projekcie będą rodziny zastępcze, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.), które przyjęły 
dziecko na podstawie prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, po przedstawieniu przez nie tego orzeczenia;
6) samotni rodzice – bez względu na wysokość dochodu;
7) osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 
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16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) nie przekracza 
kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłoszonych komunikatem w Monitorze Polskim przez 
Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 1.100,00 zł);
Przy ustalaniu dochodu rodziny nie uwzględnia się: dodatku pielęgnacyjnego za tajne nauczanie, dodatku pielęgnacyjnego 
dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku 
kombatanckiego, świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego, świadczeń pieniężnych 
dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładanych 
wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych, świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do 
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, świadczenia pieniężnego przysługującego 
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych;
8) dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce (średnia 4,5 i wyżej), z rodzin, w których przeciętny 
miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni 
aktualny roczny wskaźnik, którym jest przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę opublikowany przez Prezesa 
GUS. Wskaźnik ten za rok 2018 wynosi 1.693,00 zł.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie Miejskim w Miasteczku 
Śląskim w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych (pokój nr 21, II piętro) oraz na stronie 
internetowej www.miasteczko-slaskie.pl, w tym w zakładce Gospodarka/Projekty ze środków UE/Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie.

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 20 
sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim w sekretariacie (pokój nr 1, I piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowych informacji na temat rekrutacji na listę rezerwową ww. Projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  
w Miasteczku Śląskim w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, pokój nr 21 (II piętro), tel.  
32 393 80 39, e-mail: inwestycje@miasteczko-slaskie.pl.

Wakacyjny dyżur w Przedszkolu nr 2 w Żyglinie
Mimo wakacyjnej pory w Przedszkolu nr 2 w Żyglinie znów rozbrzmiał 
dziecięcy gwar, a to za sprawą wakacyjnego dyżuru, który nasze 
przedszkole pełniło od 16 lipca.
Żeby dzieciom umilić letni czas spędzony w przedszkolu i osłodzić 
tęsknotę za rodzicami, przygotowano wiele atrakcji. Największą radość 
sprawił dzieciakom pokaz baniek mydlanych, który przygotowała 
przemiła pani animator. Dzieci miały możliwość udziału w „bańkowym 
szaleństwie”, a na koniec same puszczały bańki.
Dzieci bawiąc się w podchody, szukały krasnoludków, które ukryły się 
wokół naszego przedszkola. Korzystały też z przedszkolnego placu 
zabaw.
Dużą przyjemność sprawiły przedszkolakom zajęcia, z wykorzystaniem 
Bum Bum Rurek - prostego instrumentu wprowadzającego dzieci 
w świat muzyki. W żyglińskim przedszkolu przez cały rok szkolny 
2018/19 w ramach innowacji pedagogicznej, były prowadzone zajęcia  
z wykorzystaniem tego instrumentu. W czasie dyżuru wakacyjnego dzieci 
z pozostałych miasteczkowskich przedszkoli, miały możliwość nauki i gry 
na Bum Bum Rurkach oraz zabawy dźwiękiem.
Wszystkim dzieciom spędzającym wakacyjny czas w naszym przedszkolu 
dziękujemy za miłą atmosferę i wspaniałą zabawę. Życzymy udanych, 
słonecznych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia 2 września!

Barbara Skórka

Sprostowanie
W lipcowym numerze „Wieści z Ratusza” w notatce „Wieści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żyglinie” wkradł się 
błąd w imieniu laureata Nagrody Burmistrza. Napisano: Daniel Pella, a powinno być Kamil Pella. Za błąd przepraszamy,  
a Kamilowi jeszcze raz gratulujemy.

Barbara Skórka
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Pani Elżbieta Kamaszuk - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim z dniem 
29.07.2019 r. po 40 latach pracy zakończyła swoją karierę zawodową, przechodząc na emeryturę. Przez liczne lata 
pracy dała się poznać jako kierownik, pracodawca oraz sumienny współpracownik. 
W 1980 r. rozpoczęła pracę na stanowisku pracownika socjalnego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej, a od 1990 r. po 
utworzeniu w całym kraju Ośrodków Pomocy Społecznej objęła to stanowisko w MOPS w Tarnowskich Górach, obsługując 
teren Miasteczka Śląskiego.  Po odzyskaniu praw miejskich przez gminę Miasteczko Śląskie i utworzeniu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w 1996 r. została powołana na stanowisko Kierownika. Samodzielnie tworzyła Ośrodek, niejednokrotnie 
napotykając po drodze wiele przeszkód. Utworzyła do dziś sprawnie funkcjonującą instytucję, realizującą zadania  
z zakresu pomocy społecznej oraz innych dodatkowych wynikających z programów rządowych i unijnych. Z upływem lat 
zadania te znacznie wzrastały i niejednokrotnie Pani Elżbieta stawiała tym trudnością czoła. Przez te wszystkie lata pracy 
dała się poznać jako osoba odpowiedzialna i kompetentna, pełna zrozumienia i empatii oraz ludzkiej serdeczności wobec 
pracowników i klientów. 
Dlatego też składamy serdeczne podziękowania za lata pracy i trud poświęcenia w wykonywaniu obowiązków. Życzymy 
zasłużonego odpoczynku i długich lat w zdrowiu. 

Bożena Skowron,
                                                                                                                                       Marcin Parys

Pożegnanie kierownika

Jubileusze - 90. 
rocznice urodzin

W ostatnim czasie 90. rocznicę urodzin obchodzili: 
Pani Anna Bonk i Pan Jerzy Til. Burmistrz Miasta Michał 
Skrzydło przekazał solenizantom najserdeczniejsze 
życzenia.
Szanownym Jubilatom życzymy zdrowia, szczęścia, 
pomyślności i pogody ducha!
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Informujemy, że Gmina Miasteczko Śląskie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 
10 czerwca br. podpisała umowę z Firmą SELL-BUD INWEST S.C. z Kielc, na realizację zadania  
pn. „Termomodernizacja Ratusza przy ul. Rynek 8”.
Realizacja tej inwestycji będzie wiązała się z pewnymi utrudnieniami w zakresie korzystania z chodnika 
przy ul. Rynek, tj. od frontu budynku Urzędu Miejskiego, na całej jego długości. Tak więc, do ok. końca 
października br. będą ustawione rusztowania i wykonywane będą prace elewacyjne (zajęcie pasa 
szerokości ok. 1 - 1,2 m od ściany budynku).
Z kolei od ok. 16.09.2019r. rozpoczną się prace w zakresie wymiany w budynku okien i drzwi 
zewnętrznych.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia wynikające z realizacji powyższych robót, bardzo serdecznie przepraszamy  
i prosimy o wyrozumiałość.

Burmistrz Miasta 
Michał Skrzydło

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Miasteczku 
Śląskim

W lipcu w naszej bibliotece słychać było dziecięcy gwar, 
wrzawę i zgiełk, a to za sprawą zajęć z cyklu ,,Wakacje 
w bibliotece”. Zajęcia odbyły się na początku lipca  
i trwały dwa tygodnie. Pierwszy tydzień pt. ,,Urok cyrylicy  
w miasteczkowskiej książnicy” przepełniony był na wskroś 
tematyką rosyjską. Czytano rosyjskie baśnie pełne wierzeń 
ludowych i łączności świata realnego z magicznym, 
częstowano się rosyjskimi słodyczami i wyżywano się 
artystycznie wykonując prace związane z rosyjską kulturą 
i obyczajowością. I tak powstały kolaże: jeden o tematyce 
baletnic tańczących w rytm muzyki Czajkowskiego  
w Teatrze Bolszoj, samowar w niebylejakim towarzystwie, bo 
aż imperialistycznej porcelany z Petersburga. Oprócz tego 
dzieci wykonały znaczki z wizerunkiem rosyjskiej chluby 

czyli Gagarina prężącego się dumnie 
w rakiecie kosmicznej, kolorowe 
matrioszki i często wykorzystywanego 
w rosyjskim życiu politycznym i nie 
tylko – niedźwiedzia, który powstał  
z papierowych talerzyków. Z tym 
ostatnim, ale nie w wersji papierowej, 
dzieci miały okazję się poprzytulać  
i pozować do zdjęć, podobnie zresztą 
jak w przypadku matrioszki, w którą 
miały się okazję wcielić. Pokłosiem 
tych zajęć o tematyce rosyjskiej jest 
wystawa na temat Rosji, którą można 
podziwiać w naszej bibliotece do 
końca sierpnia. Drugi tydzień wakacji 
był nad wyraz ekologiczny i właśnie 
o takiej tematyce czytano książki. 
Podczas dwóch dni zajęć uczestnicy 
poszerzyli swą wiedzę o rodzaje  
i wykorzystanie drzew, poznali, a raczej 
przypomnieli sobie zasady dobrych 
manier w lesie. Efektem zaś tych 
leśnych zajęć są prace: wydzierane 

drzewka oraz pysznie wyglądające lody na drewnianych 
patyczkach. Na jednych z zajęć dzieci stworzyły prawdziwy 
rój pszczół, wszystkie z rolek po papierze toaletowym. Na 
tych właśnie zajęciach uświadomiono dzieci o niebagatelnej 
roli pszczół w naszym życiu. Oprócz tego dzieci wykonały 
też doniczki z plastikowych butelek oraz owoce 3D, które 
wyglądają naprawdę soczyście. 
Przypominamy też o trwającym do końca sierpnia konkursie 
pt. ,,Moja familio”. Wszystkie szczegóły dotyczące udziału  
w tym konkursie znaleźć można na stronie internetowej 
naszej biblioteki oraz na plakatach.  Zapraszamy do udziału 
w konkursie oraz do obejrzenia wystaw będących rezultatem 
,,Wakacji w bibliotece”. 

 Liliana Rozińska

Wieści z Biblioteki
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ZAPOWIEDZI

Filmowe środy z MOK-iem

Jak co roku w okresie wakacyjnym Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku 
Śląskim przy współorganizacji Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 
oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
zorganizował zajęcia dla dzieci z naszej gminy, które odbyły się w budynku 
OSP Brynica, Filii MOK-u w Żyglinie, budynku MOK-u w Miasteczku 
Śląskim oraz Hali Sportowej w Miasteczku Śląskim.
Dzieci uczestniczyły w kreatywnych zajęciach plastycznych, zajęciach 
ruchowych, zabawach z grupą Archery Tag, wyjeździe edukacyjnym do 
Wioski Indiańskiej w Jaworznie oraz do Rancza Baranówka w Nowej 
Wsi Tworoskiej. Dzięki Strażakom z OSP Żyglinek dzieci nauczyły 
się również udzielania pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach 
zagrożenia.
To była super zabawa, do zobaczenia za rok!

Spotkania organizacyjne zajęć 
odbywających się w MOK-u
Informujemy, że we wrześniu odbędą się spotkania organizacyjne 
zajęć odbywających się w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku 
Śląskim oraz Filii MOK-u w Żyglinie, w trakcie których będzie można 
zapisać się na zajęcia w sezonie 2019/2020.
Szczegółowy rozkład tych spotkań dostępny będzie na mok.
miasteczko-slaskie.pl, MOK-owskim profilu Facebook oraz afiszach 
rozwieszonych na terenie gminy.
Karty zgłoszeniowe będą dostępne od 26 sierpnia w biurze MOK-u  
w Miasteczku Śląskim oraz Filii MOK-u w Żyglinie.

Pokonkursowa wystawa prac „100-lecie  
I powstania śląskiego”
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
oglądanie wystawy jest możliwe w godzinach 
pracy MOK-u
wstęp wolny

Obchody 100 – lecia I powstania śląskiego
Projekcja filmu „Sól ziemi czarnej” 
Kazimierza Kutza oraz dyskusja po seansie
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
wstęp wolny

Lato z wędką
miejsce: Zbiornik wodny Gierzyna
organizatorzy: MOK w Miasteczku Śląskim 
oraz PZW Koło 108 Miasteczko Śląskie
wstęp wolny

Dzień Chleba – Piknik Rodzinny w Żyglinie
w programie: występy artystów, poczęstunek, 
atrakcje dla dzieci
miejsce: Filia MOK-u w Żyglinie (ul. Śląska 44)
wstęp wolny

21 sierpnia (środa) godz. 20.00
miejsce: teren przy MOK-u w Miasteczku 
Śląskim

28 sierpnia (środa) godz. 20.00
miejsce: łąka obok Orlika w Żyglinie

wstęp wolny

5 - 30 sierpnia

25 sierpnia (niedziela)  godz. 16.30

31 sierpnia (sobota) godz. 15.00, 
zbiórka do 14.30

21 września  (sobota)  godz. 16.00

Lato w Mieście 2019

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie.
Redaktor naczelny: Anna Janecka, nakład: 1 000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych materiałów, ich opracowania redakcyjnego  
i dokonywania skrótów.
Zdjęcia: archiwa Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych instytucji kultury.
Skład komputerowy i druk: Fotoidruk Damian Zymela, ul. Fabryczna 26, 42-660 Kalety.
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