Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim

Nr 6 (22)
czerwiec 2012

Dni Miasteczka
W dniach 24 oraz 29-30 czerwca br. odbędą się w naszym mieście „Dni Miasteczka 2012”.
Jak co roku będzie się sporo działo! Przygotowano wiele atrakcji. Będzie można m.in.
zobaczyć tradycyjną paradę smoków, występy artystyczne, liczne imprezy sportowe
czy też wspólnie bawić się na zabawach tanecznych. Nie zabraknie również atrakcji dla
najmłodszych. Szczegółowy program obchodów zamieszczony jest na plakatach oraz
na str. 5 biuletynu.
Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tegorocznych „Dniach Miasteczka”!
Burmistrz
Krzysztof Nowak

„Cyfrowa” Jedynka

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Miasteczka Śląskiego bierze udział
w programie „Cyfrowa Szkoła”. Jest to program pilotażowy dla
planowanego wieloletniego programu rządowego w sprawie
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Trwał będzie od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.
Skierowany jest przede wszystkim do uczniów i nauczycieli klas
IV-VI szkół podstawowych, dla których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego.
Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii
w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu naWieści
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uczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.
Szkoły uczestniczące w tym programie będą mogły zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (przenośne komputery lub inne mobilne
urządzenia mające funkcje komputera, np. laptopy, netbooki,
tablety, itp., tablice interaktywne, projektory, wizualizery, drukarki, skanery, itd. oraz urządzenia umożliwiające budowę
w szkole sieci bezprzewodowej). Decyzje dotyczące wyboru rodzaju pomocy dydaktycznych podjęli na etapie tworzenia
wniosków o udział w programie dyrektorzy zainteresowanych
szkół, biorąc pod uwagę potrzeby danej szkoły.
Koordynatorem programu jest minister edukacji narodowej
we współpracy z ministrem administracji i cyfryzacji. W województwie śląskim do udziału w programie zgłosiło się 91 organów prowadzących z 367 wnioskami szkół na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 40 mln zł. Miasteczko Śląskie
złożyło wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dla swoich
dwóch szkół podstawowych. Szkoły do pilotażu wybrał wojewoda w drodze losowania.
Wylosowanych zostało 41 szkół na łączną kwotę wsparcia
w wysokości 4.268.000 złotych, gdyż tyle wyniosła pula środków z budżetu państwa przyznana w ramach programu dla
województwa śląskiego.
Wśród wylosowanych szkół jest Szkoła Podstawowa Nr 1
z Miasteczka Śląskiego. Wnioskowana przez placówkę kwota
wsparcia wyniosła 111.141,60 złotych, a wkład własny
to 33.548,40 złotych. 
opr.: red.
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Uchwały Rady Miejskiej
6 czerwca br. kolejny raz w tym roku obradowała na sesji Rada
Miejska w Miasteczku Śląskim. Zgodnie z porządkiem obrad,
Rada przyjęła protokoły z XVII i XVIII Sesji, po czym wysłuchała
sprawozdań przewodniczacego Rady, burmistrza miasta oraz
przewodniczacych stałych komisji z działalności międzysesyjnej.
Radni wysłuchali także sprawozdań kierowników: Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z działalności w 2011 r., a także sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii w 2011 r.
W trakcie sesji Rada podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XIX/146/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2. Uchwałę Nr XIX/147/12 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata
2012-2016.
3. Uchwały Nr Nr XIX/148/12 – XIX/151/12 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Miasteczko
Śląskie.
4. Uchwałę Nr XIX/152/12 w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
5. Uchwałę Nr XIX/153/12 w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność burmistrza miasta Miasteczko Śląskie.

Dotacja dla
Stowarzyszenia
Burmistrz miasta postanowieniem
z 20 kwietnia br. przyznał Stowarzyszeniu „Góra Jerzego” z Miasteczka
Śląskiego dotację w kwocie 4.370 złotych na realizację zadania publicznego
w trybie pozakonkursowym, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Dzień Ziemi.
Zadanie obejmuje zorganizowanie dnia sprzątania miasta, akcję informacyjną postulujacą segregację odpadów i niepalenie śmieci oraz blok warsztatów ekologicznych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Celem realizacji zleconego zadania jest m.in. podniesienie
świadomości mieszkańców miasta w zakresie recyklingu odpadów oraz umiejętności wykorzystania odpadów do ponownego ich użycia w nowej formie, poprzez przeprowadzenie
bloku warsztatów ekologicznych, podniesienie estetyki miasta, ograniczenie palenia opon samochodowych poprzez zorganizowanie akcji „Maliny w opony” oraz podniesienie świadomości mieszkańców na temat segregacji odpadów
i niepalenia śmieci poprzez akcję informacyjną.

Teksty podjętych uchwał dostępne są na stronie internetowej
www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30. Na str. 7 publikujemy informacje dotyczące zasad i trybu udzielania pomocy materialnej dla uczniów z terenu miasta, zawartych w regulaminie
przyjętym przez Radę Miejską Uchwałą nr XIX/152/12. 
red.

Lokale socjalne
Miasteczko Śląskie, jak większość gmin w Polsce, boryka się
z problemem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich
mieszkanców w zakresie lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych.
W każdym budynku wspólnoty mieszkaniowej zamieszkują
osoby, które nie opłacają czynszu i bieżących opłat za zajmowany lokal mieszkalny. Problem ten był omawiany szczegółowo w lutym 2012 r. na spotkaniach zorganizowanych z mieszkańcami każdej wspólnoty.
Utrzymywanie takiej sytuacji powoduje, że gmina z tego tytułu ponosi coraz większe koszty.
Dlatego też zadecydowano o podjęciu działań mających na
celu pozyskanie dodatkowych lokali socjalnych w celu przeprowadzenia egzekucji osób niepłacących na bieżąco swoich
należności i tym samym zwolnienia lokali mieszkalnych przez
nie zajmowanych. Działania te dadzą również możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na
samodzielne lokale mieszkalne.
O podejmowanych krokach w tym zakresie będziemy na bieżąco informować mieszkańców. 
Referat Budynków
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W ramach zadania przewidziano zorganizowanie kilku akcji
i warsztatów, w tym:
•• akcję sprzątania miasta (która zainaugurowała 21 kwietnia br. realizację zadania),
•• akcję „Maliny w opony”, polegającą na zamianie opon
w donice i zasadzeniu w nich sadzonek malin,
•• warsztaty „Papier czerpany – na albumy”,
•• warsztaty „Eko-biżuteria – od święta i na co dzień”,
•• „Torby z reklamówek na zakupy”.
Osobne warsztaty pt. „Smoki pożerające śmieci” przewidziano dla dzieci.
Zadanie realizowane jest od kwietnia i potrwa do lipca br. Całkowity jego koszt wynosi 5.310 złotych. 
red.
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Biegające Miasteczko
W piątek 18 maja o godzinie 10.00
na terenach leśnych w okolicach działek przy ul. Norwida w Miasteczku Śląskim odbyły się biegi terenowe dla
dzieci i młodzieży zorganizowane
w ramach ósmej ogólnopolskiej akcji
POLSKA BIEGA 2012.
W biegach uczestniczyli uczniowie
dwóch klas szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum
z Miasteczka Śląskiego. Zawody zostały przeprowadzone
osobno dla dziewcząt i osobno dla chłopców. Wzięło w nich
udział około 80 uczestników.
Zawody w bieganiu rozegrano na następujących dystansach:
•• dziewczęta i chłopcy ze szkoły podstawowej – 200 m,
•• dziewczęta z gimnazjum – 800 m,
•• chłopcy z gimnazjum – 1500 m.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
•• Szymon Konc
•• Agnieszka Hendel
•• Kamila Kołodziej
•• Magdalena Konarska
•• Paweł Ledwoń
•• Rafał Lipiński.

WAŻNE

dla pobierających
świadczenie pielęgnacyjne
Rada Ministrów 29 maja br. zmieniła rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i przedłużyła do końca
czerwca br. termin składania wniosków o przyznanie
dodatkowego świadczenia pielęgnacyjnego. Matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka, mający w kwietniu,
maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych – niezależnie
od wieku dziecka, mogą otrzymać dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc ta będzie
przyznawana na wniosek ww. osób, złożony w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim
w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.
W przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, wniosek należy złożyć w terminie 7 dni
od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Letni dyżur przedszkola
W bieżącym roku szkolnym w okresie od 1 do 31 sierpnia
2012 r. dyżur letni pełnić będzie Przedszkole nr 3 w Miasteczku Śląskim.
Zgodnie z deklaracjami złożonymi przez rodziców dzieci
zainteresowanych tą formą opieki, dyżur w Przedszkolu
nr 3 zostanie zorganizowany dla jednej grupy przedszkolnej.
Aby zapewnić odpowiednią obsadę nauczycieli w czasie
dyżuru, w Przedszkolu nr 3 pracować będą również nauczyciele z pozostałych miejskich przedszkoli.
Szczegółowych informacji dotyczących pracy dyżurującego przedszkola udziela pani Helena Pośpiech – dyrektor Przedszkola nr 3, bezpośrednio w przedszkolu lub telefonicznie (nr tel.: 32 393-80-45).

Informacja MOK-u
Trasa została przygotowana przez nauczyciela wychowania
fizycznego z miasteczkowskiego gimnazjum – pana Michała
Dyrgałę, któremu składam serdeczne podziękowania za duże
zaangażowanie w akcję. Nagrody, medale, napoje oraz słodki
poczęstunek dla uczestników akcji przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim.
Zorganizowane biegi były wspaniałą okazją do miłego i aktywnego spędzenia czasu. W ramach tegorocznej akcji Polska
Biega zorganizowano łącznie 723 biegi, w tym 78 biegów
na terenie województwa śląskiego. 
Małgorzata Rzepka
Wieści
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Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim informuje, że wszelkie informacje o bieżącym repertuarze Ośrodka można znaleźć pod nowym adresem strony:
www.mok.miasteczko-slaskie.pl. Zamieszczane są tam
informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, a także
fotorelacje z koncertów, wystaw oraz innych imprez organizowanych w Ośrodku.
Jesteśmy również obecni na facebooku pod adresem:
www.facebook.com/mok.miasteczkoslaskie.

czerwiec 2012
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Dzień Dziecka
na sportowo
i nie tylko
1 czerwca nasi milusińscy mieli swój dzień – Dzień Dziecka.
Specjalnie dla nich Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował w Hali Sportowej turniej tenisa stołowego. Wzięło
w nim udział 12 zawodników. Wszyscy zawodnicy grali
w jednej kategorii bez względu na wiek. Każdy otrzymał
upominek.
W tym samym dniu w Miejskim Ośrodku Kultury dzieci mogły obejrzeć bajkę pt. „Muzykanci z Bremy”, którą zaprezentował teatr Art-Re z Krakowa.
2 czerwca dzieci doskonale bawiły się na festynie w Żyglinie. Towarzyszyły mu zmagania sportowe. Dla swoich rówieśników i wszystkich zgromadzonych zatańczyły zespoły
Crazy i Smerfy z Miejskiego Ośrodka Kultury. Oprócz słodkiego poczęstunku, czekały na dzieci jeszcze takie atrakcje
jak jazda drabiną strażacką do „samego nieba” oraz wspinaczka po ścianie wspinaczkowej na budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Także 3 czerwca nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych.
W tym dniu mogli oni wziąć udział w zawodach i turniejach
sportowych na terenie boisk Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, nawiązujących do EURO 2012. 
red.

Wakacje w Bibliotece
W okresie letnim tj. od 2 lipca do 31 sierpnia 2012 r. ulegną zmianie godziny otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim. Poszczególne placówki
czynne będą:
Wypożyczalnia dla Dorosłych – ul. Srebrna 6
•• poniedziałek 11.00 – 18.00
•• wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 15.00
Oddział Dziecięcy – ul. Srebrna 24
•• poniedziałek 12.00 – 18.00
•• wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 14.00
Nieczynne w dniach 6 – 17 sierpnia br.
Filia nr 1 w Żyglinie ul. Harcerska 5
•• poniedziałek 12.00 – 18.00
•• wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 14.00
Nieczynne w dniach 2 – 13 lipca oraz 20 – 31 sierpnia br.
Zapraszamy!
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Uroczyście w MOK-u
Twoja życiowa szansa
Przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej w swoich założeniach ma na celu m.in. podniesienie poziomu życia i wyrównanie szans osób wykluczonych społecznie. Wykluczenie
dotyka głównie osoby długotrwale bezrobotne, które z uwagi
na trudną sytuację materialną, rodzinną lub osobistą korzystają
ze świadczeń pomocy społecznej. Zagrożone wykluczeniem
społecznym jest przede wszystkim młode pokolenie, dopiero
wchodzące na rynek pracy, osoby po 50. roku życia i osoby niepełnosprawne, które szczególnie odczuwają trudną sytuację
na rynku pracy.
Chcąc zapewnić skuteczną i zarazem profesjonalną pomoc dla
ww. grupy osób, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim już po raz piąty przystąpił do realizacji projektu
pod nazwą „Od wykształcenia do zatrudnienia osób długotrwale
pozostających bez pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).
Głównym celem naszego uczestnictwa w projekcie jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w mieście. Cele szczegółowe
projektu to nabycie umiejętności życiowych niezbędnych
do pełnienia ról społecznych i zawodowych, zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne możliwości, zwiększenie
zdolności komunikacyjnych uczestników projektu oraz zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek
pracy.
Projekt finansowany jest z funduszy unijnych, jak również
ze środków własnych gminy. Jego uczestnikami w tej edycji jest
12 mieszkańców Miasteczka Śląskiego w różnym wieku, którym
Ośrodek chce zapewnić jednakowe szanse rozwoju i zatrudnienia. Rekrutacja uczestników projektu odbywała się na podstawie dokumentacji Ośrodka, a jego cele będą realizowane
w oparciu o kontrakt socjalny zawarty pomiędzy pracownikiem
socjalnym Ośrodka a każdym z uczestników projektu. Osoby
biorące udział w projekcie mają możliwość uzupełnienia wykształcenia, zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jak również mają zapewnioną pomoc psychologa i doradcy zawodowego. Wszystkim uczestnikom zostanie
przedstawiona bogata oferta kursów i szkoleń, adekwatna
do wymogów aktualnego rynku pracy, która w perspektywie
pozwoli uzyskać zatrudnienie zgodnie z nabytymi kwalifikacjami. W okresie od sierpnia do listopada br. osoby te przystąpią
do wybranych przez siebie kursów zawodowych. Oprócz wymienionych form wsparcia, uczestnicy projektu mają zapewnioną pomoc finansową pozwalającą na zakup materiałów dydaktycznych oraz sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsc
odbywania szkoleń i kursów. Uzyskane w ramach realizacji projektu wsparcie psychospołeczne i zawodowe ma stworzyć jego
uczestnikom dogodne możliwości do zmiany ich dotychczasowych postaw życiowych, a tym samym do usamodzielnienia się
i pełnej integracji społecznej. Projekt będzie realizowany
do roku 2013 i już w listopadzie br. rozpocznie się nabór uczestników do kolejnej jego edycji. 
opr.: red.
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25 maja do Miejskiego Ośrodka Kultury przybyły mamy
na okolicznościowy koncert z okazji ich święta. Wystąpiły
w nim dzieci uczestniczące w zajęciach tanecznych i muzycznych w ośrodku. Zaprezentowały się zespoły Crazy I, Crazy II
oraz Smerfy, a także sekcje instrumentalne. Gościnnie wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Tarnowskich
Górach.
Po koncercie wręczone zostały nagrody w konkursie na najpiękniejszy „Wiersz o Matce”. Wszystkie prace konkursowe
były bardzo ciekawe i trudno było wybrać te najlepsze. Najwięcej prac nadesłali uczniowie klas IV-VI. I miejsce w tej kategorii przyznano Lilianie Ogórek z SP nr 15 z Tarnowskich Gór,
II miejsce Sarze Meisner z Psar, a III miejsce Kindze Brożyna
z SP nr 5 w Tarnowskich Górach. Wyróżnienia otrzymały
uczennice tarnogórskich szkół Natalia Mikołajczyk i Julia
Wiercioch (SP 15) oraz Barbara Sobel (SP 2). W kategorii klas
I-III nagrodę za I miejsce otrzymał Jakub Gwóźdź, II miejsce –
Wiktoria Widera, a III miejsce Angela Zmieskol (wszyscy
z SP nr 2 w Żyglinie). W kategorii młodzież i dorośli najciekawszą pracę nadesłała Inga Górniak (ZSO nr 2 w Sosnowcu), która zdobyła I miejsce. II i III miejsce przypadło mieszkańcom
Miasteczka Śląskiego – Grażynie Barowskiej i Mikołajowi Musikowi. Wyróżnienie w konkursie otrzymała Patrycja Ogonowska (Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach). 
Alicja Kowaluk

Koncert w MOK-u
31 maja w Miejskim Ośrodku Kultury gościł
pochodzący z Zabrza wokalista i kompozytor Czesław Mozil. W koncercie pt. „Czesław
śpiewa solo act” zaprezentował nam swoje
umiejętności wokalne i muzyczne. Rozbawiał publiczność satyrycznymi opowieściami i czarował swoim wdziękiem damską
część publiczności. Gościom, licznie przybyłym do Ośrodka (wszystkie bilety zostały sprzedane), koncert bardzo się podobał. Po koncercie każdy mógł otrzymać
autograf i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z muzykiem. Można było również nabyć płytę artysty. 
Alicja Kowaluk
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Ciekawie
w Przedszkolu nr 3
„Dzień Mamy i Taty” to jedna z największych uroczystości
przedszkolnych. W każdej grupie wiekowej odbyły się z tej
okazji spotkania, na których dzieci poprzez inscenizacje, wierszyki, piosenki i tańce, wyraziły miłość i szacunek do swoich
rodziców. W ramach wdzięczności wręczyły własnoręcznie
przygotowane upominki i laurki. Uwieńczeniem uroczystego
spotkania była wspólna zabawa i słodki poczęstunek.

1 czerwca dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w wycieczce autokarowej do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Przedszkolaki zobaczyły ciekawą wystawę „Z życia ludu śląskiego XIX i XX w.”. Prezentowane na niej przedmioty były
związane z wydarzeniami w śląskiej rodzinie (wesele, narodziny itp.). Dzieci mogły zobaczyć wystrój izby śląskiej, stroje ludowe z rejonu Bytomia i Cieszyna oraz wytwory pracy ówczesnych mieszkanców: koszyki, narzędzia ogrodnicze i narzędzia
kowala. Druga zwiedzona wystawa dotyczyła świata przyrody. Dzieci miały okazję z bliska zobaczyć eksponaty zwierząt
leśnych i wodnych w ich naturalnym środowisku. Słuchały
i rozpoznawały odgłosy przyrody. Dotykały kory drzew: dębu,
brzozy, lipy oraz skór zwierząt: sarny, jelenia, zająca. Wiadomości zdobyte podczas wycieczki pogłębiły i wzbogaciły wiedzę przyrodniczą naszych podopiecznych. 
Grażyna Filipczyk
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
Redaktor naczelny: Aurelia Gryc, nakład: 1000 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.
Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c.
ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry
www.kasc.pl
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Stypendia i zasiłki szkolne
Rada Miejska w Miasteczku Śląskim na sesji w dniu 6 czerwca
br. podjęła uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie
gminy Miasteczko Śląskie. Regulamin przewiduje dwie formy
wsparcia dla uczniów: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Miasteczka Śląskiego, znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w jego
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 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.)
Świadczenie to może być udzielone uczniom w formie:
•• całkowitego lub częściowego pokrycia zakupu w szczególności: podręczników, słowników, pomocy naukowych,
dydaktycznych, przyborów szkolnych oraz innych pomocy
rzeczowych o charakterze edukacyjnym,
•• całkowitego lub częściowego sfinansowania dodatkowych
zajęć edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania lub poza szkołą tj.: nauka języków obcych,
nauka gry na instrumencie, kursy oraz pokrycie kosztów
dojazdów na wymienione zajęcia,
•• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – koszty zakwaterowania, koszty związane z dojazdami środkami komunikacji publicznej.
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim w okresie od dnia 1 do 15 września danego
roku szkolnego (ul. Staromiejska 8, I piętro, pokój nr 7).
Stypendium to przyznawane jest na dany rok szkolny w okresach od:
1. września do grudnia roku bieżącego,
2. stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego.
Inną formą pomocy socjalnej dla uczniów 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,
a w szczególności z powodu:
1. śmierci rodziców,
2. choroby lub nieszczęśliwego wypadku, powodujących
uszczerbek na zdrowiu, potrzebę długotrwałego leczenia
lub rehabilitacji;
3. pożaru, zalania wodą, kradzieży mienia ucznia lub jego
rodziny,
4. klęski żywiołowej.
Zasiłek ten może być przyznany w formie pieniężnej lub rzeczowej na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Zasiłek szkolny także przyznawany jest na wniosek.
Osoby ubiegające się o jego przyznanie powinny złożyć go
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Formularze wniosków można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
lub sekretariatach szkół.
red.
czerwiec 2012

7

Miasteczkowscy Dzień Działacza Kultury
Jubilaci
5 czerwca br. w Urzędzie Miejskim odbyła się miła uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Jubilatom obchodzącym złoty jubileusz małżeński medale wręczył burmistrz miasta Krzysztof
Nowak. Otrzymali je:
•• Emilia i Józef Janoszka,
•• Elżbieta i Bonifacy Zok,
•• Aniela i Henryk Gałąska,
•• Teresa i Zygmunt Przybyłek
•• Jadwiga i Szczepan Busek.
Szanownym Jubilatom składamy serdeczne życzenia
zdrowia oraz wielu dalszych szczęśliwych wspólnych lat.

24 maja 2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji przypadającego w tym dniu
Dnia Działacza Kultury. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, obecni i emerytowani pracownicy
Ośrodka oraz zaproszeni goście. Było ono okazją do podziękowania działaczom kultury za ich zaangażowanie i wkład w rozwój i upowszechnianie kultury w mieście. 
red.

Maj w Bibliotece

7 czerwca br. swoje 90. urodziny obchodził pan Jan Wiśniowski. Z tej okazji burmistrz miasta złożył dostojnemu
Jubilatowi życzenia wszelkiej pomyślności oraz długich
lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. 
opr: red.

Po majowych uroczystościach związanych z obchodami
Dnia Bibliotekarza, w bibliotece nastąpiła codzienna praca.
W maju do biblioteki zapisano 55 czytelników. Wypożyczono 1545 książek, 152 czasopisma oraz udzielono 37 informacji (najczęściej z zakresu ekonomii, handlu, prawa międzynarodowego). Na miejscu udostępniono 102 książki. Wszystkich
odwiedzających bibliotekę było łącznie 1575 osób. W tym
okresie zubytkowano 106 książek zniszczonych lub zaczytanych przez czytelników, jak również wzbogacono zbiory biblioteki o 140 nowych pozycji.
Wszystkie bibliotekarki wraz z przedstawicielką miasta, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, 23 i 24 maja uczestniczyły w piątych (już ostatnich) warsztatach szkoleniowych
w Ustroniu, prowadzonych przez animatora Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach tego programu.
Szkolenia były wsparciem do opracowania Planu Rozwoju
Biblioteki na lata 2012-2015.
Aleksandra Ruda

42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.: 32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek 7.30–16.30, od wtorku do czwartku 7.30–15.30, piątek 7.30–14.30
www.miasteczko-slaskie.pl
sekretariat@miasteczko-slaskie.pl
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