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Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. jest
największym pracodawcą, zlokalizowanym
na terenie gminy oraz powiatu tarnogórskiego. Zatrudnia bez mała 1.100 osób, z których
46% to mieszkańcy Miasteczka Śląskiego a
84% (licząc łącznie z Miasteczkiem Śląskim)
to mieszkańcy powiatu tarnogórskiego. W
tym kontekście pragniemy również zauważyć, iż nie bez znaczenia jest współpraca
Huty z około 80-cioma lokalnymi przedsiębiorcami. Stąd w takich okolicznościach
staje się zupełnie oczywistym, że zakład
ten ma istotny wpływ na gospodarkę miasta i powiatu. To stanowi także wystarczające przyczyny zainteresowania samorządu
miejskiego losami Huty w każdym trudnym
dla niej momencie.
Również i teraz w obecnej sytuacji – pod
groźbą ogłoszenia upadłości likwidacyjnej
Spółki – Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
zwraca się do wszystkich osób, mających
wpływ na losy tej Spółki, o odpowiedzialne podejmowanie zmian restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych, które umożliwią
utrzymanie dotychczasowej produkcji oraz
zachowanie jak największej ilości miejsc
pracy. Bowiem funkcjonowanie przemysłu
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górniczego i hutniczego na terenie naszego miasta - to nie tylko przykre następstwa
środowiskowe w postaci zanieczyszczonych
gleb, problemów zdrowotnych jego mieszkańców, ale to również przywrócenie praw
miejskich tej społeczności, ponowne nadanie jej statusu miejskiej gminy samorządowej oraz na przestrzeni lat wymierne dla
niej korzyści finansowe. Natomiast znaczące
udziały w dochodach budżetu miasta wpływów z Huty Cynku, stanowiące około 30%
dochodów ogółem, w tym w dochodach
podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych a poprzez zatrudnionych pracowników przede wszystkim od
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Rada Miejska w Miasteczku Śląskim wyraża swoje głębokie zaniepokojenie w związku z bardzo trudną sytuacją Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. W trosce o byt pracowników Huty i ich rodzin a co za tym idzie również mieszkańców naszego miasta a
także w sytuacji trudności i problemów ekonomicznych samej Gminy – apelujemy do
wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów o podjęcie wszelkich działań, mających na celu pozytywne rozwiązanie zaistniałych problemów.

osób fizycznych – to przysłowiowe „być albo
nie być” dla Gminy Miasteczko Śląskie.
Zatem w świetle powyższego – w sytuacji powstałych zagrożeń dla dalszego bytu
tego zakładu oraz w konsekwencji groźby
utraty pracy przez wielu mieszkańców naszego miasta – Rada Miejska w Miasteczku
Śląskim nie może być obojętną wobec niebezpieczeństwa, w jakim znalazły się w tych
okolicznościach zarówno określona grupa

pracowników i ich rodzin jak i cała wspólnota
mieszkańców gminy. Jednocześnie wyraża
nadzieję, że mimo trudności, pogłębionych
narastającym kryzysem ekonomicznym w
kraju i na świecie, uda się wypracować najlepsze z możliwych rozwiązania, satysfakcjonujące wszystkich zainteresowanych.
Uchwałę Burmistrz Miasta przekazał:
- Ministrowi Skarbu Państwa Panu Aleksandrowi Gradowi,
- Marszałkowi Województwa Śląskiego Panu
Bogusławowi Śmigielskiemu,
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Stanowisko Rady Miejskiej dotyczące HCM, wyrażone
Uchwałą Nr XXIX/235/09 podjętą na Sesji
w dniu 6 lutego 2009 roku

- Wojewodzie Śląskiemu Panu Zygmuntowi
Łukaszczykowi,
- Staroście Tarnogórskiemu Panu Józefowi
Korpakowi,
- Senatorom RP: Pani Marii Pańczyk-Pozdziej,
Panu Andrzejowi Misiołkowi,
- Posłom na Sejm RP: Panu Jackowi Brzezince, Panu Aleksandrowi Chłopkowi, Panu Andrzejowi Gałażewskiemu, Panu Tomaszowi
Głogowskiemu, Panu Janowi Kaźmierczakowi, Panu Wacławowi Martyniukowi, Panu
Zbigniewowi Relidze, Panu Miłosławowi Sekule, Panu Wojciechowi Szaramie, Pani Krystynie Szumilas,
- Zarządowi Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
- Przewodniczącemu Komisji Zakładowej
NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy HCM Panu Janowi
Jelonkowi,
- Przewodniczącemu Komisji Zakładowej
SOLIDARNOŚĆ 80 przy HCM Panu Markowi
Wlazło,
- Przewodniczącemu Związku Zawodowego
Pracowników HCM Panu Krzysztofowi Kurko.
(Ewa Okaj)
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MOK

www.mokmiast.art.pl

Z życia MOK w miesiącu lutym:
1 lutego w Kościele Parafialnym odbył się Koncert Chórów.Obok
chóru „Sienkiewicz” wystąpiły chóry „Angelus” ze Strzybnicy i „Kolejarz” z Tarnowskich Gór.
7 lutego w przepięknym koncercie zaprezentował się Jacek Silski znany wykonawca przebojów m.in Julio Iglesiasa. Artyście towarzyszyły zespoły taneczne MOK „Crazy” i „Smerfy”.
11 lutego odbyło się Seminarium poświęcone kręgowcom środkowego triasu na terenie powiatu tarnogórskiego. Wykłady wygłosili
profesorowie Uniwersytetu Śląskiego: Waldemar Bardziński i Dawid Surmik,a prezentację multimedialną zaprezentował dr Andrzej
Boczrowski. W czasie trwania spotkania wręczono nagrody zwycięzcom konkursu „Śląski dinozaur”. Oto nagrodzone osoby:
kategoria przedszkolaków
1 miejsce Karolina Kopiczyńska-Rybnik
2 miejsce Łukasz Rusiński - Rybnik
3 miejsce Dawid Muras - Rybnik
wyróżnienia: Gabryś Rączkowski - Rybnik
Świetlica Socjoterapeutyczna w Tarnowskich Górach
kategoria klas I-III
1 miejsce Paulina Sobczuk - Rubnik
2 miejsce Nikola Muras - Rybnik
2 miejsce Agata Oślizło - Rybnik
2 miejsce Milena Maciąńczyk - Rybnik
3 miejsce Oliwia Brzeska- Rybnik
wyróżnienie: Mateusz Wlazłowski -Tarnowskie Góry
kategoria klas IV-VI
1 miejsce Aleksandra Kusiak - Ruda Sl.
2 miejsce Natalia Peteja - Ruda Śl.
2 miejsce Monika Pawlik - Pyrzowice
3 miejsce Marta Dobosz -Pyrzowice
3 miejsce Paulina Moc - Pyrzowice
wyrożnienie: Michał Trefon - Pyrzowice
kategoria dorosłych
1 miejsce Danuta Podbioł - Rybnik
kategoria prac przestrzennych
1 miejsce Rafał Wit -pracownia ceramiczna przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wych. w Reptach Śl.
2 miejsce Szymon Sitko - Chorzów
3 miejsce Barbara Dzierżawska i Michał Walczak- Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy w Lublińcu
W czasie ferii codziennie odbywały się zajęcia dla dzieci.Były to m.in
warsztaty tańca disco,tanca hiszpańskiego, klasycznego, hip hopu,
break dance, rock and rolla. Ponadto zajęcia plastyczne (m.in.akcja
kolorowania powiatu), ceramiczne, karaoke. Codziennie w zajęciach
uczestniczyło ok. 40 osób. Dziękujemy Fundacji na Rzecz Dzieci
„Miasteczka Śl.” za zakup pysznych soków.
19 lutego zespoły taneczne „Crazy” i „Smerfy I” wzieły udział w Koncercie Charytatywnym w TCK w Tarnowskich Górach.Obok swoich
układów tanecznych zaprezentują również tańce do piosenek Jacka
Silskiego, zespołów Golden Mix i Bernadety Kowalskiej i Przyjaciele.
W miesiącu marcu zapraszamy na wystawę poświęconą Ojcu Św.
Janowi Pawłowi II.O szczegółach poinformujemy na plakatach.
7 marca wszystkie panie ,oczywiście w przebraniach, zapraszamy
na coroczny Babski Comber. Atrakcji będzie co niemiara, a bawić nas
będzie zespół Bernadeta Kowalska i Przyjaciele.

Zapraszamy do odwiedzania
www.mokmiast.art.pl

naszej

strony
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Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najładniejszą
marzannę.Prace prosimy przynosić do Miejskiego Ośrodka Kultury
do dnia 16 marca 2009.
internetowej

(Irena Lukosz-Kowalska)
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Wybory Europejskie 7 czerwca 2009r.
Rada Europejska na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2008 r. przyjęła, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się we wszystkich krajach
członkowskich w dniach od 4 do 7 czerwca 2009
r. W naszym kraju wybory posłów do Parlamentu
Europejskiego zarządza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze postanowienia, nie później
niż na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając
ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w
okresie wyborczym. Takim dniem w dniach 4 -7
czerwca 2009r., jest niedziela 7 czerwca.
W tym dniu Polacy wybiorą 50 eurodeputowanych, a w 27 krajach Unii
Europejskiej, pomiędzy 4
a 7 czerwca 2009r., w sumie zostanie wybranych
736 posłów do Parlamentu Europejskiego. Liczba
ta została określona przez
Traktat Nicejski. Obecnie polskich obywateli w
Brukseli reprezentuje 54
posłów.
W Polsce, zasady przeprowadzania wyborów
do Parlamentu Europejskiego reguluje ustawa
z dnia 23 stycznia 2004r.
- Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219).
Wybory
przeprowadza
się w 13 okręgach wyborczych.
Ostateczna liczba posłów, którzy zostaną wybrani do PE na kadencje
2009-2014, może się jednak zmienić. Związane
jest to z brakiem ratyfikacji Traktatu z Lizbony
przez wszystkie 27 krajów
członkowskich. Jeśli do
czasu wyborów do PE w
czerwcu 2009r. Traktat ten
nie zostanie ratyfikowany we wszystkich krajach
Unii, odbędą się one według zapisów zawartych
w Traktacie z Nicei. Jest
to o tyle ważne, iż każdy
z traktatów w inny sposób określa liczbę głosów

8

przypadających poszczególnym państwom członkowskim.
Traktat Nicejski przewiduje, że liczba miejsc
w Parlamencie nie może
przekroczyć 736. Zgodnie z nim Polska miałaby
50 posłów do Parlamentu
Lizbońskiego. Z kolei według Traktatu Lizbońskiego wszystkich posłów w
Parlamencie byłoby 750,
nie licząc przewodniczącego. Zgodnie z tym Traktatem Polsce przypadłoby
51 miejsc w Parlamencie
Europejskim. Tak więc,
jeśli Traktat Lizboński wejdzie w życie, Polska zyska
dodatkowe jedno miejsce
w Parlamencie, zwiększając tym samym swoje głosy z 50 do 51 na okres do
2014r., kiedy odbędą się
kolejne wybory europejskie.
W związku ze zbliżającymi się wyborami do
Parlamentu Europejskiego aktualnie w Miasteczku Śląskim dokonuje się
analizy istniejącego podziału gminy na stałe obwody głosowania, w tym
w szczególności pod kątem spełniania kryteriów
ustawowych i dostosowania tego podziału do
warunków przestrzenno
- demograficznych.
(Aurelia Gryc)

Z wielkim smutkiem i żalem
przyjeliśmy wiadomość
o śmierci
mieszkańca naszego miasta

Jerzego Dulskiego
Rodzinie i Bliskim
Składamy wyrazy głębokiego
współczucia.
Burmistrz Miasta
Bronisław Drozdz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Myśliwczyk
oraz Redakcja Gazety
„Nasze Miasteczko”

Powstała Międzygminna
Strefa Aktywnosci Gospodarczej
03 października 2008 roku w Tarnowskich Górach
zostało zawarte Porozumienie w sprawie utworzenia
na terenie Powiatu Tarnogórskiego Międzygminnej
Strefy Aktywności Gospodarczej. Stronami porozumienia, oprócz Powiatu Tarnogórskiego, są Gminy:
Kalety, Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Tworóg.
Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej powstała w celu współdziałania na rzecz poprawy ładu
przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami,
ochrony środowiska i przyrody, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy poprzez zaktywizowanie gospodarcze terenów wskazanych przez Partnerów
Porozumienia, głównie obszarów zdegradowanych,
nieużytków, i stworzenie
na tych terenach warunków dla rozwoju małych i
średnich przedsiębiorstw.
Strefa rozpoczęła swoje
funkcjonowanie od dnia 1
stycznia 2009 r.
Obszary wchodzące w
skład strefy a zlokalizowa-

ne na terenie gminy Miasteczko Śląskie to:
- tereny usług, handlu,
rzemiosła, składów i produkcji przy ul. Gajowej,
- tereny usług komercyjnych i tereny zadrzewień
przy ul. Woźnickiej,
- tereny usług komercyjnych, handlu i rzemiosła,
tereny zadrzewień oraz
tereny eksploatacji powierzchniowej gliny przy
ul. Leśnej.
Ich łączny obszar wynosi
7,19 ha.
Porozumienie
przewiduje udział Partnerów w
kosztach
dotyczących
działalności Strefy, według
podziału określonego porozumieniem i Aneksem Nr
1 z dnia 18 grudnia 2008r.
(Agnieszka Nowak)
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Zespół szkolno-przedszkolny
W ŻYGLINIE
13 uczniów (9 z kl. V i 4 z kl. VI) wzięło udział w Ogólnopolskim
Konkursie Historycznym „KRĄG”. Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec kwietnia.
Uczennica kl. VI Marcelina Pietryga zajęła I miejsce w organizowanym przez MOK konkursie literackim pod nazwą „Ślady tradycji
ludowych w mojej rodzinie”. Szkolnym koordynatorem ww. konkursów była mgr B. Biczak-Skrobek.
Zespół wokalno-taneczny „Groszki” wystąpił 10-krotnie z koncertami kolęd i pastorałek m.in. na spotkaniu opłatkowym Rady Dzielnicy, w Bibliotece Miejskiej, kościołach Żyglina i Brynicy, spotkaniu z
rodzicami uczniów itp. Opiekunem zespołu jest mgr B. Bentkowska.
Ferie zimowe przebiegały pod hasłem „Ferie w szkole-odpoczynek i zabawa”. Zajęcia skupiały uczniów chcących spędzić czas wolny na zabawach ruchowych, plastycznych, wokalno-tanecznych. Organizacja zajęć była możliwa dzięki środkom uzyskanym z Fundacji
Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” oraz Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Miasteczku Śląskim, za co w imieniu
uczniów dziękujemy.
Dyrektor i cała społeczność szkoły pragną złożyć serdeczne podziękowania sponsorom, tj.
- Panu Damianowi Siwemu - ALDAMEX, M-ko Śl. ul. Stacyjna 21
- Panu Pawłowi Badurze - BRAMTECH, M-ko Śl. ul. Poniatowskiego
15
- Panu Jakubowi Żydkowi - JACAR, M-ko Śl ul. św. Marka 10
- Panu Markowi Wlazło - MOZ KNSZZ „SOLIDARNOĆŚ 80”, M-ko Śl ul.
Woźnicka 36
- Panu Lesławowi Ferdynowi - EUROTECHNIKA, M-ko Śl ul. Wspólna
12
- Panu Grzegorzowi Strzodzie -Tartak FENIKS, M-ko Śl ul. Cynkowa
47
- Panom Tomaszowi Staszewskiemu i Stefanowi Majchrzykowi Prezesom - TARBAU w Tarn. Górach ul. Nakielska 35,
których środki finansowe umożliwiły zakup dla szkoły encyklopedii Polski i Europy oraz Map Europy Środkowej i Wschodniej, Zachodniej i Skandynawii oraz Południowej i Bałkanów - z flagami.
Podziękowania pragniemy przekazać również Państwu Bożenie
i Augustynowi Barczykom - PT GUSTAW SPEDITION,M-ko Śl. ul. ks.
Wyciślika 47, którzy udostępnili środek transportu, umożliwiając
dostarczenie do szkół Miasteczka Śląskiego materacy przekazanych
przez Caritas.
Wyrazy podziękowania należą się także Pani Aleksandrze Adamczyk, która wykonała nieodpłatnie znaczną ilość materiałów kseropomocy do nauki-na rzecz klasy III.

MOPS
Nowe zadanie dla MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim informuje, że z dniem 10.02.2009 roku przejął realizację zadań związanych z przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych od Zespołu Ds. Obsługi Placówek Oświatowych przy Urzędzie Miejskim
w Miasteczku Śląskim.
Jednocześnie informujemy, że stypendium szkolne może
otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy, znajdujący się w
trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie.
Miesięczny dochód przypadający na członka w rodzinie nie
może przekroczyć 351 zł netto zgodnie z art. 8 pkt 1 ust. 2 Ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r.
Nr. 115 poz. 728).
Świadczenie to, może być udzielone uczniom w formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających
poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza
szkołą;
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w
szczególności zakupu podręczników.
Inną formą pomocy socjalnej jest zasiłek szkolny, który może
być przyznany w zależności od posiadanych przez gminę środków, uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzeń losowych.
Zasiłek ten, może być przyznany w formie pieniężnej lub rzeczowej na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.
Nowe wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy
składać od dnia 01 września do 15 września danego roku szkolnego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy
ulicy Staromiejskiej 8 w godz. od 8.00 do 12.00.
(Elżbieta Kamaszuk)

BIBLIOTEKA

Dzieci i personel Przedszkola nr 2 postanowili, nowy 2009r , powitać wspólnie z rodzicami wychowanków. Dnia 7 stycznia w godzinach popołudniowych w „Świątecznej kawiarence” na stołach
pojawiły się świece, słodycze od rodziców, zapanował ruch i gwar.
Pastorałki i kolędy rozbrzmiewały na całą okolicę-były „zielone gałązki”, „Bosy pastuszek” i „Single Bells”. Rodzice również popisywali
się swoimi talentami wokalnymi. Szczególnego znaczenia nabrały
występy przygotowane przez rodziny, a gra na flecie Ani Dziewior
wzruszyła wszystkich. Integracyjny charakter spotkania podkreśliły
konkursy „Znam kolędy”, „Znam Biblię i tradycje świąteczne”, „Znam
swoje dziecko”. Przed nami następne miłe spotkanie, tym razem z
babciami i dziadkami, z którymi udamy się w świat ich dzieciństwa
do krainy baśni Andersena. Bohaterem będzie brzydkie kaczątko.
Przygotowujemy stroje i rekwizyty, uczymy się ról. Ferie zimowy
były czasem odpoczynku i nabierania sił do dalszej zabawy i nauki.

W roku 2008 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Śląskim oraz w jej filiach zarejestrowano 1385 czytelników.
Niezmiernie cieszy fakt, że najliczniejszą grupą wiekową okazały się dzieci do 15. roku życia, których zapisano 452. Schemat liczbowy w pozostałych kategoriach wiekowych wyglądał następująco: 16-19 lat 164 czytelników, 20-24 lata 182,
25-44 lata 363, 45-60 lat 144, powyżej 60. roku życia 80.
Jeżeli chodzi o rodzaj zajęć wykonywanych przez osoby
będące zapisane w MBP, to 655 z nich jest uczniami, 118 to
studenci, 237 to pracownicy umysłowi, 137 osób jest robotnikami, 5 czytelników to rolnicy, 19 wykonuje inne zawody, a
214 nie pracuje zawodowo.
W ubiegłym roku kalendarzowym czytelnicy wypożyczyli
łącznie 26.646 woluminów, natomiast w czytelniach naukowych udostępniono na miejscu 3.038 książek. Zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami korzystajacych księgozbiór wzbogacono o 1.103 egzemplarze.
Imponująca jest także liczba odwiedzających nasze placówki - progi bibliotek w 2008 roku przekroczyło 13.738 osób
( w tym także czytelnicy korzystający z Internetu).

(Anna Wodarczyk)

(Aleksandra Ruda)
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Sesja Rady Miejskiej

Uchwała Rady miejskiej

W dniu 6 lutego 2009 roku odbyła się XXIX Sesja Rady
Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na której podjęte zostały
następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXIX/221/09 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok.
2. Uchwała Nr XXIX/222/09 w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
3. Uchwała Nr XXIX/223/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczek w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych.
4. Uchwała Nr XXIX/224/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa sieci cieplnej w rejonie ulicy Srebrnej w Miasteczku
Śląskim”.
5. Uchwała Nr XXIX/225/09 w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasteczka Śląskiego na lata 20092017”.
6. Uchwała Nr XXIX/226/09 w sprawie przyjęcia regulaminu
określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw a także innych składników wynagrodzenia w stosunku
do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie w 2009 roku.
7. Uchwała Nr XXIX/227/09 w sprawie ustalenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Miasteczko Śląskie (tekst uchwały publikujemy
obok).
8. Uchwała Nr XXIX/228/09 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawienie lub
najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
9. Uchwała Nr XXIX/229/09 w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
10. Uchwała Nr XXIX/230/09 w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
11. Uchwała nr XXIX/231/09 w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
12. Uchwała nr XXIX/232/09 w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
13. Uchwała nr XXIX/233/09 w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
14. Uchwała Nr XXIX/234/09 w sprawie gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii na rok 2009.
15. Uchwała nr XXIX/235/09 w sprawie wyrażenia stanowiska
dotyczącego sytuacji związanej z zagrożeniem jakie niesie likwidacja Huty Cynku „Miasteczko Śląskie S.A. oraz poparcia działań
mających na celu dalsze funkcjonowanie zakładu. (stanowisko
Rady opublikowane zostało na stronie 6).
Teksty powyższych uchwał są dostępne na stronie www.bip.
miasteczko-slaskie.pl oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu
Miejskiego – pokój nr 30.

UCHWAŁA Nr XXIX/227/09
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Miasteczko Śląskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), na
wniosek Burmistrza Miasta
Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
u c h w a l a:
§1
Ustalić górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych, w następującej wysokości:
1. Niesegregowane odpady komunalne:
a) pojemniki 80 litrów
* 13,50 zł. + VAT za jedno opróżnienie
b) pojemniki 110 i 120 litrów
* 17,00 zł. + VAT za jedno opróżnienie
c) pojemniki 240 litrów
* 27,00 zł. + VAT za jedno opróżnienie
d) pojemniki 660 litrów
* 45,00 zł. + VAT za jedno opróżnienie
e) pojemniki 1100 litrów
* 65,00 zł. + VAT za jedno opróżnienie
f) pojemniki o pojemności ponad 1100 litrów
* 60,00 zł. + VAT za jedno opróżnienie
g) worki na odpady
* 11,00 zł. + VAT za jeden worek, z wywozem.
2. Segregowane odpady komunalne:
a) pojemniki 80 litrów
* 7,00 zł. + VAT za jedno opróżnienie
b) pojemniki 110 i 120 litrów
* 9,00 zł. + VAT za jedno opróżnienie
c) pojemniki 240 litrów
* 13,50 zł. + VAT za jedno opróżnienie
d) pojemniki 660 litrów
* 22,50 zł. + VAT za jedno opróżnienie
e) pojemniki 1100 litrów
* 32,00 zł. + VAT za jedno opróżnienie
f) pojemniki o pojemności ponad 1100 litrów
* 30,00 zł. + VAT za jedno opróżnienie
g) worki na odpady
* 5,50 zł. + VAT za jeden worek, z wywozem.
3. Usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości:
* 25,00 zł. + VAT za 1 m3 .
§2
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-)Józef Myśliwczyk

(Ewa Okaj)
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Przedszkole Nr 1 w Miasteczku Śląskim
www.przedszkolenr1.jasky.pl

fot.: Justyna Foks

nich czerwone serduszka, ozdabiane guzikami,
watą i bibułą, były również piękne przestrzenne kartki wypełnione
kolorowymi rysunkami,
a nawet oryginalny „Pan
Serduszko” – plastelinowy ludzik.
Jury, w skład którego
weszli wszyscy nauczyciele przedszkola, nie
mogło wyłonić zwycięznaszego przywiązania są cy konkursu, ponieważ
wszystkim znane kartki wszystkie prace były wywalentynkowe.
jątkowe. Z tego powodu
Aby uczcić tegoroczne wszyscy uczestnicy konświęto zakochanych, w kursu zostali nagrodzeni
Przedszkolu nr 1 został za odwagę oraz pracę,
zorganizowany konkurs jaką włożyli w przygotoplastyczny na najciekaw- wanie walentynek.
szą walentynkę. Format i Wszystkie arcydzieła watechnika wykonania prac lentynkowe można ogląbyły dowolne. Ku uciesze dać w Przedszkolu nr 1
organizatorów bardzo do 28 lutego.
wielu przedszkolaków
odpowiedziało na za”Brazylijska dżungla,
proszenie konkursowe. tropikalny gąszcz, płynie
Przez cały tydzień dzie- Amazonka, a w niej wielci przynosiły do przed- ki wąż….” właśnie tymi
szkola przepiękne, włas- słowami rozpoczął się
noręcznie
wykonane tegoroczny bal karnawawalentynki. Były wśród łowy w Przedszkolu nr 1.

Walentynki , czyli dzień
zakochanych, to bardzo
znany europejski zwyczaj, który sięga czasów
średniowiecza. Wierzono wtedy, że 14 lutego
ptaki zaczynają łączyć
się w pary, a przyroda
budzi się do życia po zimowym odpoczynku.
Zgodnie z przyjętym
zwyczajem właśnie w
tym dniu sprawiamy radość ludziom, których
kochamy lub bardzo
lubimy – mamie, tacie,
babci, dziadkowi, rodzeństwu przyjaciołom
i oczywiście naszym
sympatiom, a symbolem

8 stycznia w rytmie
samby i w scenerii brazylijskiej dżungli bawiły się przedszkolaki
w Rubinie.
Pod czujnym okiem
wychowawców dzieci
tańczyły i śpiewały, a
w wolnych od zabawy
chwilach pozowały do
pamiątkowych zdjęć. Atmosfera prawdziwego
karnawału udzieliła się
wszystkim zebranym.
Ubrane
w stroje
ulubionych
bohaterów przedszkolaki aktywnie
uczestniczyły
w licznych konkursach
(taniec na gazecie, picie
soku na czas, deptanie
balonów) i zabawach
ruchowych, prezentując
przy tym swoje umiejętności.
Po kilku godzinach szalonej zabawy zmęczeni ,
ale zadowoleni przebierańcy opuścili „brazylijskie tropiki” i udali się
do swoich sal.
(Alina Czarnecka)

Przedszkole Nr 3 w Miasteczku Śląskim
www.p3m-ko.lasowice.net
Tradycyjnie i w tym roku
odbyły się w grupach spotkania wnucząt ze swoimi dziadkami i babciami.
Wnuczęta pod kierunkiem
nauczycielek recytowały
wiersze, śpiewały piosenki,
tańczyły, przedstawiały inscenizację. Ciepło i tkliwie,
a niekiedy ze łzą w oku
przypatrywali się dziadkowie występom swoich
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wnucząt. Dzieci zaprosiły
też swoje babcie i dziadków do wspólnego tańca i zabaw ruchowych ze
śpiewem. Na koniec uroczystości złożyły życzenia,
wręczyły własnoręcznie
wykonane upominki, oraz
zaprosiły gości na słodki poczęstunek. Panował
miły i serdeczny nastrój
W miesiącu styczniu w

naszym przedszkolu odbył
się również bal karnawałowy, który mile będziemy
wspominać. W przepięknej scenerii Kopciuszka,
balonów, serpentyn, do
zabawy zapraszał dzieci
wodzirej wraz z Paniami
nauczycielkami. Było jak
w bajkach Disneya. Na bal
przybyły piękne księżniczki, wróżki, królewicze i rycerze, Myszka Miki, Bob

Budowniczy i wiele innych
postaci z bajek. Wspaniałą zabawę przerwał nam
jedynie...słodki poczęstunek, po którym wróciliśmy
do wspólnej zabawy. Pozostało wiele miłych wrażeń, przeżyć, które zostały
uwiecznione na zdjęciach,
w rysunkach dzieci oraz
ich w wypowiedziach.
(Joanna Sołtysik)

11

