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Zbliża się półmetek

Hala po remoncie!
Zakończone zostały prowadzone w lipcu i sierpniu br. prace
związane z remontem posadzki parkietowej w sali gimnastycznej w budynku Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim przy ul. Dworcowej.
Zakres wykonanych robót remontowych obejmował:
•• częściową wymianę legarów – 59,
•• częściową wymianę i uzupełnienie posadzki parkietowej
z deszczułek – 52,0 m2,
•• mechaniczne cyklinowanie posadzki – 425,0 m2,

•• wymianę listew przyściennych z drewna liściastego – 106,0 mb,
•• malowanie posadzki lakierem – 420,0 m2,
•• malowanie pasów i linii rozgraniczających pola boisk,
•• wymianę obudowy ochronnej grzejników – 16,0 m2.
Wykonawcą prac była Firma Handlowo-Usługowa ŻĄDLAK Roberta Żądlaka z Nowego Targu.
Koszt remontu wyniósł 24.477,00 złotych brutto (kosztorys inwestorski sporządzony dla potrzeb remontu opiewał na kwotę
33.076,34 złotych netto).
Przeprowadzony remont sali gimnastycznej oraz wykonana
wcześniej termomodernizacja hali poprawiły znacząco funkcjonalność tego obiektu. 
red.
Wieści
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Już prawie połowa kadencji 2010-2014 i z informacji, jakie do
mnie docierają rozpoczął się okres oceny mojej kadencji i rozliczania z mojego programu wyborczego. Nie ukrywam, że smutkiem napawa sytuacja, kiedy oceny dokonują osoby, które nawet
nie pofatygowały się sprawdzić, czy określone zadania są realizowane i czy jakiekolwiek kroki z mojej strony zostały podjęte.
W swoim programie wyborczym zawarłem takie hasła jak:
•• nowe miejsca pracy,
•• poprawa bezpieczeństwa,
•• efektywne wykorzystanie funduszy unijnych,
•• współpraca z organizacjami pozarządowymi,
•• rozwój infrastruktury.
Jeżeli chodzi o nowe miejsca pracy, od początku mojej kadencji
staram się wykorzystywać wszystkie dostępne metody, aby powstały nowe miejsca pracy na terenie naszej gminy. W tym celu
podjąłem owocną współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy
w Tarnowskich Górach i staram się wykorzystywać wszystkie dostępne instrumenty rynku pracy. Po raz pierwszy wprowadziłem,
i jako pierwszej gminie w roku 2011 w powiecie tarnogórskim
udało nam się zorganizować, prace społecznie użyteczne, które
polegają na tym, że osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
skierowane przez starostę, wykonują prace na rzecz społeczności lokalnej. W ten sposób w 2011 roku siedem osób odbywało te
prace i przepracowało 1270 godzin, natomiast w 2012 roku również siedem osób do dnia 31 lipca przepracowało 790 godzin.
Wynagrodzenie tych osób jest w 60% pokrywane przez Powiatowy Urząd Pracy. Kolejną formą aktywizacji osób bezrobotnych
jest zatrudnianie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. W 2011 r. z tej formy pomocy skorzystały cztery osoby,
w tym jedna była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych.
W bieżącym roku jedna osoba zatrudniona jest w ramach robót
publicznych a kolejne wnioski czekają na realizację. Instrumentem rynku pracy, który na bieżąco jest realizowany w Miasteczku
Śląskim, są staże dla osób bezrobotnych. W 2011 roku dwie osoby
odbywały staż w Urzędzie Miejskim i również dwie stażystki
obecnie pracują na rzecz swojej społeczności lokalnej. Szczególna formą pomocy młodym mieszkańcom gminy jest odbywanie
praktyk studenckich czy szkolnych. W 2011 r. dziewięć osób praktykowało w Urzędzie Miejskim, w 2012 r. dotychczas – siedem.
Zapewniłem również możliwość odpracowywania zaległości
czynszowych przy pracach porządkowych na terenie miasta.
Z powstawaniem nowych miejsc pracy łączy się także odpowiednie kształtowanie polityki podatkowej, budowa infrastruktury i ułatwianie inwestorom koncentrowania działalności na
terenie gminy.
» dokończenie na str. 6
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Zbiórka odpadów niebezpiecznych
oraz zużytego sprzętu
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że w ramach prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi,
w dniu 15.10.2012 r.:
•• na parkingu przy ulicy Sokoła w Żyglinie
w godzinach 8.00 – 12.00
•• na parkingu Urzędu przy ulicy Dudy
w godzinach 12.00 – 16.00
przeprowadzona zostanie akcja zbierania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych oraz zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zbierane będą następujące odpady:
•• leki cytotoksyczne, cytostatyczne oraz wszelkie inne
leki;
•• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
•• opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki
ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);
•• farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice
zawierające substancje niebezpieczne;
•• baterie i akumulatory;
•• inne: oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe;
•• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Akcja przeprowadzona zostanie poprzez ustawienie mobilnego specjalistycznego kontenera wraz z osobą do
jego obsługi.
Zachęcamy do pozbycia się ww. odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego z państwa posesji i mieszkań!

Uchwały Rady Miejskiej
31 sierpnia br. na XXI Sesji obradowała Rada Miejska w Miasteczku Śląskim. W trakcie sesji podjęto następujące uchwały:
1. Uchwałę nr XXI/168/12 w sprawie uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerklaniec wprowadzonej
Uchwałą Nr XX/163/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 27 czerwca 2012 r.
2. Uchwałę nr XXI/169/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
3. Uchwałę nr XXI/170/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2012-2016
4. Uchwały nr XXI/171/12 – XXI/173/12 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasteczko
Śląskie.
5. Uchwałę nr XXI/174/12 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie
Teksty podjętych uchwał dostępne są na stronie internetowej
www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30. 
red.
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W skrócie
 W dniach 24 – 26 sierpnia br. na zamku w Będzinie odbyła
się X edycja Festiwalu Muzyki Celtyckiej. Wystąpił na nim
działający w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim zespół Green Said, prowadzony przez panią Iwonę
Drozdowską. To duże wyróżnienie dla zespołu, którego
próby odbywają się systematycznie w miasteczkowskim
Ośrodku.
 Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim uzyskała w ramach Programu Biblioteki Narodowej w Warszawie
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” dotację
w wysokości 5500,00 złotych, w tym 1/3 tj. 1833,33 złote na
zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Jest to program realizowany w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej.
 Po długotrwałych staraniach Miejska Biblioteka Publiczna
otrzymała także nieodpłatnie 9 programów komputerowych z firmy Microsoft, które zostaną w najbliższym czasie zainstalowane na stanowiskach komputerowych we
wszystkich oddziałach biblioteki.
 W dniach 14-16 września br. odbył się w Miasteczku Śląskim
V Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora Christopha.
red.

AGENCJA POCZTOWA
W budynku Gościńca Sportowego przy ul. Srebrnej 6
w Miasteczku Śląskim rozpoczęła działalność Agencja Pocztowa. Jest placówką świadczącą powszechne usługi pocztowe w imieniu i na rzecz Poczty Polskiej.
Godziny otwarcia:
poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek – piątek 8.00 – 12.00
Placówka oferuje także usługi Agencji Ubezpieczeniowej
(ubezpieczenia: ERGO Hestia, HDI Asekuracja, MTU, Liberty
Direct, WARTA, PAROMA).

Ważne

dla posiadających zezwolenia
na sprzedaż alkoholu!
Przedsiębiorcy, którzy posiadają aktualne zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydane przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, proszeni są od
września 2012 r. o dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zasadach
obrotu bezgotówkowego tj. przelewem bankowym na rachunek Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim:
ING Bank Śląski S.A. o/Miasteczko Śląskie
Nr 64 1050 1386 1000 0002 0086 1227
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Termomodernizacja
na osiedlu
W związku z inicjatywą mieszkańców wspólnot mieszkaniowych bloków nr 13, 17 i 19, Zarządca osiedla tj. MTBS Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach wystąpił do Gminy o wyrażenie zgody
na przystąpienie wg własnego udziału do termomodernizacji
tych obiektów. W celu omówienia szczegółów z przedstawicielami ww. wspólnot odbyło się spotkanie w dniu 1 września
w Gościńcu Sportowym, gdzie przedstawiciel firmy Termoexpert S.A. z Kędzierzyna – Koźla, omówił etapy prac, korzyści,
jakie z tego płyną dla zainteresowanych, a także w jaki sposób
oszczędnie gospodarować energią, aby wygenerować oszczędności. Proponowany zakres prac obejmuje:
•• Dach – ocieplenie części dachu styropapą, ocieplenie
części dachu granulatem z wełny mineralnej, remont
kominów/naprawa odpadających tynków, ocieplenie
styropianem 2 cm, położenie papy termozgrzewalnej
na czapie kominowej/, demontaż starej, wykonanie
i montaż nowej obróbki ogniomuru oraz pasa podrynnowego, demontaż, wykonanie i montaż nowych rynien,
•• Elewacja – ocieplenie styropianem elewacji budynku
w technologii lekkiej mokrej z wykończeniem tynkiem
akrylowym 1,5 mm barwionym w masie, ocieplenie
ościeży drzwi i okien styropianem, demontaż starych,
wykonanie i montaż nowych rur spustowych na przedłużonych hakach, demontaż starych, wykonanie i montaż
nowych parapetów z blachy ocynkowanej emaliowanej,
remont nieocieplanej powierzchni gzymsu w technologii
klej + siatka + klej + grunt + tynk akrylowy, wykończenie
cokołu budynku tynkiem mozaikowym,
•• Balkony – skucie starych oraz wykonanie nowych posadzek balkonowych, położenie na nowych posadzkach
balkonowych płytek ceramicznych i cokolików, remont
spodów/sufitów płyt balkonowych – wykończenie
w technologii klej + siatka + klej + grunt + tynk akrylowy,
remont powierzchni balustrad balkonowych betonowych
w technologii klej + siatka + klej + grunt + tynk akrylowy,
demontaż starych, wykonanie i montaż nowych obróbek
blacharskich balustrad, malowanie farbami olejnymi
balustrad balkonowych – stalowych,
•• Prace inne – ocieplenie stropu piwnic w technologii klej
+ styropian + kołek + klej + siatka + klej + grunt + farba,
wymiana stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe do klatek
schodowych, wymiana stolarki okiennej – klatka schodowa, wykonanie i montaż nowego daszku nad wejściem
do klatki schodowej (poliwęglan na konstrukcji stalowej),
wymiana zaworów termostatycznych w mieszkaniach,
przebudowa panelu sterującego domofonu, wykonanie
opaski z kostki brukowej (szer. 50 cm), wykonanie
napisów administracyjnych na elewacji, przygotowanie
dokumentacji.
Realizacja zadania ma przynieść korzyści w postaci mniejszego zużycia ciepła rzędu 25%, dzięki czemu mieszkańcy ocieplonych bloków, mimo iż będą płacić wyższe opłaty czynszowe, zaoszczędzą na ogrzewaniu swoich mieszkań, o ile będą
chcieli stosować się do zasad zawartych w ulotkach i przedstawionych przez wykonawcę podczas spotkania.
» dokończenie na str. 7
Wieści
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PUNKT PRZYJĘĆ DZIELNICOWYCH
W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia br. Posterunku Policji
w Miasteczku Śląskim, Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich
Górach uruchomiła na terenie miasta punkt, w którym funkcjonariusze policji przyjmują interesantów.
Punkt ten mieści się w budynku Gościńca Sportowego
przy ul. Srebrnej 6
Godziny otwarcia punktu:
poniedziałek 17.00 – 18.00
piątek 10.00 – 12.00
Na terenie Miasteczka Śląskiego utworzono dwie dzielnice: nr 61
i nr 62.

Dzielnica nr 61
Dzielnicowy: -tel. kom.: 512-219-945
Obsługiwany rejon: Osiedle w Miasteczku Śląskim oraz zabudowa jednorodzinna w stronę dworca kolejowego.
Wykaz obsługiwanych ulic:
ul. Asnyka (posesje o nr nieparzystych od nr 1 do 29), Białego, Cegielniana, Ceramiczna, Dworcowa (posesje o nr parzystych od
nr 40 i posesje o nr nieparzystych od nr 43), Dworzec, Kolejowa,
Leśna, Metalowa, Norwida (posesje o nr parzystych od nr 82 i posesje o nr nieparzystych od nr 105), Pindora, Pękatego, Srebrna, Sportowa, Złota.

Dzielnica nr 62
Dzielnicowy: mł. asp. Leszek TOBOR,
tel. kom.: 512-219-945
Obsługiwane rejony: Brynica, Bibiela, Żyglin – Żyglinek, Miasteczko Śląskie (stara zabudowa).
 Brynica
Wykaz obsługiwanych ulic: Borowa, Grobla, Łokietka, Rzeczna, Żyglińska.
 Bibiela
Wykaz obsługiwanych ulic: Starowiejska oraz Bibiela Wodociągi.
 Żyglin – Żyglinek
Wykaz obsługiwanych ulic: Akacjowa, Budowlana, Brynicka,
Chełmońskiego, Dębowa, Długosza, Gwarecka, Harcerska, Imielów, Karpacka, Leśniczówka, Łąkowa, Makowa, Malczewskiego,
Nowowiejska, Okólna, Paprotna, Podleśna, Polna, Południowa,
Poniatowskiego, Ptasia, Przygodna, Przyjaźni, Rolna, Skautów,
Skrajna, Sokoła, Sosnowa, Stacyjna, Studzienna, Stwosza, Sztygarska, Szyndros, Śląska, Świerkowa, Św. Marka, Wyciślika.
 Miasteczko Śląskie (stara zabudowa)
Wykaz obsługiwanych ulic: Asnyka (posesje o nr parzystych od
nr 2 do 30), Astronautów, Cynkowa, Czarnieckiego, Dębina, Dudy,
Dworcowa (posesje o nr parzystych do nr 34, posesje o nr nieparzystych do nr 41), Działkowa, Fredry, Gajowa, Gałczyńskiego, Gierzyna, Gwiaździsta, Jagiełły, Kilińskiego, Konopnickiej, Kruczkowskiego, Krótka, Matejki, Modrzewskiego, Niepodległości, Norwida
(posesje o nr parzystych do nr 62, posesje o nr nieparzystych do
nr 67), Orkana, Piwna, Promienna, Północna, Rubinowa, Rycerska,
Rydla, Rynek, Słoneczna, Staromiejska, Sztolniowa, Tetmajera,
Woźnicka, Wspólna, Wybickiego, Żołnierska.
wrzesień 2012
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Festiwal Big Bandów

17 sierpnia br. Miejski Ośrodek Kultury zorganizował II Festiwal Big Bandów. Tak jak w ubiegłym roku, impreza miała miejsce w Parku Rubina. Tym razem słuchacze mogli posłuchać
muzyki jazzowej w wykonaniu:
•• Kwintetu M.A.Z.E.M.,
•• Silesian Brass Quartet oraz
•• Tarnogórskiego Big Bandu pod kierunkiem Grzegorza Waloszczyka.
Festiwal zakończył się występem tancerzy ognia. 
Alicja Kowaluk

Spotkanie
w Urzędzie

13 września 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, z inicjatywy Wójta Gminy Zbrosławice pana Wiesława
Olszewskiego oraz Burmistrza Miasteczka Śląskiego pana
Krzysztofa Nowaka, odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli gmin powiatu tarnogórskiego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowskich Górach. Poświęcone było problematyce wprowadzenia ewidencji psów poprzez ich
chipowanie, w związku z tym, iż corocznie gminy wydatkują
ogromne kwoty na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
na utrzymanie schronisk. 
Agnieszka Nowak
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Dzień Żyglina

1 września świętowaliśmy Dzień Żyglina. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, którą odprawił ksiądz Andrzej
Potyra. O oprawę muzyczną nabożeństwa zadbał Chór Męski
„Piast” oraz zespół wokalno-taneczny „Groszki”. Na scenie jako
pierwszy zaprezentował się chór „Piast”, pod kierunkiem Oliwii Bentkowskiej. Zobaczyliśmy jeszcze dwa zespoły wokalne
kierowane przez panią Oliwię – zespół „Bemol” z Miejskiego
Ośrodka Kultury oraz Młodzieżowy Chór Rozrywkowy „Dafne”
z Tarnogórskiego Centrum Kultury.
Swoje umiejętności taneczne i wokalne zaprezentowały dziecięce i młodzieżowe zespoły z MOK-u: „Crazy”, „Smerfy”, najmłodsze „Krasnoludki”, prowadzone przez Alicję Kowaluk oraz
zespół „Groszki” pod kierunkiem Barbary Bentkowskiej. Występ dzieci został ciepło przyjęty i nagrodzony brawami.
Ogromny aplauz wzbudził występ zespołu SBQ Projekt.
Czwórka chłopców oprócz tego, że dobrze zaprezentowała
się od strony muzycznej, rozbawiała publiczność i zachęcała
do wspólnej zabawy. Można było sprawdzić wydolność swoich płuc, grając na instrumentach muzycznych – tubie, puzonie, trąbce i perkusji. Chętnych nie brakowało – szczególnie
panie zaangażowały się w zabawę.
Podczas pikniku burmistrz Krzysztof Nowak wręczył prezesowi
OSP w Żyglinku Tomaszowi Sadowskiemu piłę spalinową Husqvarna o wartości 2800 zł ufundowaną przez Urząd Miejski.
Wieczorem na scenie zaprezentował się kabaret Hanysy „Łon
i Łona”, a tegoroczny Dzień Żyglina zakończyliśmy zabawą taneczną z zespołem Night Patrol. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci, a o smaczne posiłki zadbała kawiarnia Stylowa ze swoim
stoiskiem gastronomicznym.
Miejski Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje za udział w organizacji Dnia Żyglina następującym podmiotom oraz osobom:
•• Urzędowi Miejskiemu w Miasteczku Śląskim,
•• Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji,
•• księdzu proboszczowi Andrzejowi Potrze z parafii
pw. NNMP w Żyglinie,
•• Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyglinku,
•• Centrum Nauki i Biznesu „Żak”,
•• Stowarzyszeniu „Góra Jerzego”,
•• kawiarnii „Stylowa”
oraz wszystkim zespołom i wykonawcom, których występy
uświetniły obchody Dnia Żyglina. 
Alicja Kowaluk
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Nowy rok szkolny
w Przedszkolu nr 1
Wrzesień w Przedszkolu nr 1 rozpoczął się sprawami organizacyjnymi. Z powodu prowadzonej termomodernizacji budynku
w pierwszej połowie miesiąca zajęcia prowadzone były w salkach katechetycznych przy kościele parafialnym. W przedszkolu
zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od
6.30 do 16.30.
W tym roku szkolnym powołano trzy oddziały: starszy „Elfy”,
dla dzieci sześcioletnich, którego wychowawcą została Alina
Czarnecka-Chaś; średni „Słoniki”, dla dzieci cztero- i pięcioletnich – pod kierunkiem Iwony Nowak oraz oddział najmłodszy
„Pingwinki”, dla dzieci dwuipół-, trzy- i czteroletnich – pod kierunkiem Eweliny Gansiniec i Eweliny Rutkowskiej.
18 września w przedszkolu odbyło się spotkanie organizacyjne
z rodzicami naszych podopiecznych, w trakcie którego zostali oni zapoznani z regulaminem i statutem przedszkola, programem nauczania, tegorocznym planem organizacji dnia w placówce, prawami i obowiązkami rodziców, a także z ofertami firm
ubezpieczeniowych i zajęć dodatkowych dla dzieci. 
Ewelina Rutkowska

... i w Przedszkolu nr 3

3 września od samego rana panował gwar. Niektóre dzieci
z uśmiechem wracały po wakacyjnej przerwie, dla innych dzień
ten był jednym z najtrudniejszych. Po raz pierwszy przekroczyły
one próg przedszkola. Pożegnanie z rodzicami nie było łatwe.
Panie pracujące w przedszkolu starały się pomóc dzieciom zaadaptować się w nowym środowisku.
W bieżącym roku szkolnym do przedszkola uczęszcza 100 dzieci. To tutaj przez najbliższe 10 miesięcy przedszkolaki będą
kształtować swoje postawy i umiejętności, wzbogacać słownictwo, uczestniczyć w organizowanych konkursach, wzbogacać
swoją wiedzę na różne tematy, rozwijać swoją aktywność twórczą. W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały:
•• I grupa – trzylatki „Pracowite pszczółki”, których wychowawcami są Henryka Pytlok i Beata Halamus;
•• II grupa – trzy- i czterolatki „Krasnoludki” z wychowawcą Bożeną Hajduk;
•• III grupa – pięcio- i sześciolatki „Smerfy”, pod opieką Mirosławy Skop i Grażyny Filipczyk;
•• IV grupa – pięcio- i sześciolatki „Misie” z wychowawcą Joanną Sołtysik.
Każda grupa liczy po 25 dzieci.
Henryka Pytlok
Wieści
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Świetlica
Środowiskowa

Po wakacyjnej przerwie wznowiła działalność miejska Świetlica Środowiskowa, mieszcząca się w budynku Przedszkola nr 3 w Miasteczku Śląskim
przy ul. Srebrnej 12.

Czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 16.00 – 18.00
Misją świetlicy jest:
•• zapobieganie „nudzie”, tworzenie miejsca,
w którym młodzi ludzie mogliby się czuć bezpiecznie,
•• zapewnienie dzieciom i młodzieży miłego
spędzenia czasu wolnego,
•• pomoc w odrabianiu lekcji,
•• wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości,
•• nauczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
•• zwiększenie umiejętności związanych z dbaniem
o własny rozwój i zaspokojeniem swoich potrzeb,
•• zbudowanie systemu oparcia i ochrony siebie,
•• dostarczenia dzieciom i młodzieży wiedzy,
•• spotkanie życzliwości dorosłych, którzy pomogą
młodym ludziom zrozumieć otaczający ich świat
i reguły w nim rządzące, nauczą dokonywać
własnych wyborów przy widzeniu konsekwencji,
jakie one ze sobą niosą w ich dalszym życiu.
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI
NA ZAJĘCIA W ŚWIETLICY!

Czytamy
z maluchami
Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim zaprasza rodziców wraz z dziećmi na cykliczne spotkania czytelniczo-plastyczne „Czytamy z maluchami” w każdy wtorek o godz. 16.00.
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Zbliża się półmetek
» dokończenie ze str. 1
Dobra współpraca władz miasta z Dyrektorem Huty Cynku
„Miasteczko Śląskie” S.A. przynosi korzyści zarówno miastu, jak
i jego mieszkańcom. Cały czas czynione są starania, aby zagospodarować tereny huty, na których sam zakład nie prowadzi
już działalności. W tym celu uregulowano kwestie dojazdu do
zakładu.
Przygotowano również pod sprzedaż działkę w rejonie stacji
paliw S1, która od lat jest przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą, ale do tej
pory nie znalazła nabywcy. Bardzo zależy nam na skutecznym
wykorzystaniu wjazdu do naszego miasta i zagospodarowaniu
go działalnością usługową, z której dla miasta wynikną wymierne korzyści, a która nie zakłóci spokoju w jego centrum.
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców to w zasadzie priorytet.
Właśnie na własnej skórze przeżywamy sytuację, kiedy to bezpieczeństwo próbuje nam się zmniejszyć poprzez likwidację
posterunku Policji. Nie ukrywam, że wykorzystałem wszystkie
możliwości, jakie tylko były mi dostępne, aby do likwidacji nie
dopuścić. Uczestniczyłem nawet w Warszawie w posiedzeniu
sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, gdzie
próbowałem przekonać decydentów do odstąpienia od tego
typu działań. Dziś już wiemy, że starania te nie przyniosły oczekiwanego skutku, co więcej próbuje nam się wmawiać, że odbywa się to w szeroko pojętym interesie obywateli naszych miast,
którzy oczekują od Policji mobilności. Być może w Warszawie
wiedzą lepiej, co nam w Miasteczku Śląskim jest potrzebne i co
jest dla nas lepsze, zwłaszcza, że nie szczędziliśmy nawet pieniędzy na wspomaganie działań Policji poprzez udostępnienie
jej lokalu, zakup samochodu czy telefonów komórkowych.
Czyniłem również starania o to, aby powstała obwodnica naszego miasta, która ograniczyłaby ruch na drogach nr 908 i 912.
W związku z tym, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie jest w stanie zapewnić władz miejskich, a tym samym mieszkańców miasta, że budowa obwodnicy jest możliwa i kiedy mogłoby to nastąpić, postanowiłem wyprzedzająco aplikować już o środki
z kolejnego finansowania UE na lata 2014-2020 i podjąłem
współpracę w ramach NUTS, w konsekwencji czego wpisano
projekt „Poprawa jakości połączeń dróg wojewódzkich 908
i 912” do kolejnego finansowania. Czy te środki otrzymamy,
przyszłość pokaże. Byłoby to o tyle istotne, gdyż w dużym stopniu zostałby ograniczony ruch przez Rynek naszego miasta,
dzięki czemu łatwiejsze by było przemieszczanie się pomiędzy
„starą” – wschodnią częścią miasta a „nową” – zachodnią. W celu
doraźnej poprawy komunikacji w centrum miasta byłem również w Inspekcji Transportu Drogowego, gdzie rozmawiałem
o wprowadzeniu odcinkowego pomiaru prędkości pomiędzy
wjazdem do miasta od strony Tarnowskich Gór a wyjazdem
z miasta od strony Żyglinka. Rozważam także ubieganie się
o zamontowanie sygnalizacji świetlnej, która byłaby wyczulona
na prędkość pojazdów.
Z kolei dla poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, którzy chcieliby skorzystać z uroków Zalewu Nakło-Chechło, w pasie pożarowym wzdłuż tego akwenu powstała ścieżka rowerowa. Aby
w okresie letnim nie został utrudniony wzdłuż Zalewu przejazd
drogą 908, pas pożarowy jest wykorzystywany przez kierowców do parkowania pojazdów. Pomiędzy sołectwami Bibiela
i Brynica powstała również ścieżka rowerowa.
Czynimy starania w celu reaktywowania połączenia szybką koleją po starym śladzie linii kolejowej w kierunku Zawiercia,
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zwłaszcza w kontekście połączenia z Portem Lotniczym. W tym
celu uczestniczymy w spotkaniach, podczas których ten postulat jest forsowany.
W kwestii wykorzystania środków pozabudżetowych, nasza
gmina korzysta z dostępnych źródeł finansowania. I tak, w ramach międzygminnego Projektu „Ochrona dorzecza Małej
Panwi i Liswarty…” w Sołectwie Bibiela wybudowana została
w bieżącym roku sieć kanalizacyjna, natomiast w ramach Projektu „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach…” powstanie kanalizacja w Sołectwie Brynica. Chciałbym
zapewnić mieszkańców Brynicy, że nie odpuszczam tematu
i mimo iż wyłanianie wykonawcy tego zadania ciągnęło się miesiącami, myślę że wreszcie sprawa nabierze tempa.
W sierpniu podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na budowę infrastruktury informatycznej, niezbędnej do funkcjonowania e–Urzędu. W ramach
tej umowy gmina otrzyma zwrot nakładów na informatyzację za
lata 2009-2011 oraz za te, które wydane zostaną jeszcze
w 2012 roku. W ramach porozumienia ze Śląską Siecią Metropolitalną zostanie zmodernizowany monitoring wizyjny miasta,
a także powstanie sieć szerokopasmowego Internetu.
Ponadto w gminie działają programy, które skierowane są dla
szkół, tj. Sokrates Comenius, Cyfrowa Szkoła. Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy komputerowy system do rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu i rozliczania należności za ten czas.
Korzystamy także z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych” – tzw. schetynówek, w ramach którego w ubiegłym
roku została wybudowana ul. Harcerska, a na lata następne planowane jest sfinansowanie budowy nawierzchni ulic Poniatowskiego i Pękatego. Od wielu lat gmina jest beneficjentem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, z którego korzystamy z preferencyjnych
pożyczek, które mogą być umarzane nawet do 45%.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy
układa się pomyślnie. Gmina współorganizuje różne przedsięwzięcia i imprezy z następującymi przedstawicielami sektora
ngo: Chórem „Sienkiewicz”, Klubem Abstynentów ITAKA, Kołem
Wędkarskim, Kołem Emerytów i Rencistów, klubami sportowymi HKS ODRA i LKS ŻYGLIN, Stowarzyszeniem „Góra Jerzego”,
Stacją Opieki CARITAS, Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych, Zgromadzeniem Zakonnym Sióstr Służebniczek NMP.
Ponadto w ramach programu PEAD osobom spełniającym ustawowe kryteria zakwalifikowania do pomocy społecznej rozdawana jest żywność.
Co do poprawy komunikacji na terenie naszej gminy, z budową
nowych nawierzchni dróg planujemy ruszyć w 2013 roku.
W związku z tym, że budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 wymaga olbrzymich nakładów, zadanie to planujemy rozpocząć w roku 2014. Na dzień dzisiejszy mamy przygotowany projekt oraz pozwolenie na budowę. Planujemy
ponadto budowę małych odcinków kanalizacji, dokończenie
już wcześniej rozpoczętych, gdzie konieczne było rozwiązanie
skomplikowanych kwestii, bądź to własnościowych, bądź też
technicznych.
Zapewniam, że wszystkie sprawy i wszyscy mieszkańcy naszej
gminy leżą mi głęboko na sercu i każdemu chciałbym pomóc
w miarę możliwości. Za swoje ewentualne potknięcia przepraszam i proszę nadal o cenne uwagi z Państwa strony. Miasto jest
naszą wspólną własnością i wszyscy wspólnie powinniśmy dokładać się do tego, aby żyło nam się lepiej. 
Burmistrz
Krzysztof Nowak
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Fundusz
alimentacyjny

W I półroczu 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały 52 rodziny (dla 68 osób uprawnionych).
Ogółem wypłacono 423 świadczenia, na łączną kwotę
129725,00 złotych, w tym:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane
są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1,
poz. 7 z późn. zm.). Przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.
Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Do świadczenia
tego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią
18. roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub
szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25. roku życia.
W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności świadczenia te przysługują bezterminowo.
Zmiany w wysokości świadczeń z ww. funduszu z powodu
zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się
po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego
prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ustala się je na tzw.
okres świadczeniowy, który trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dany okres świadczeniowy należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim przy
ul. Staromiejskiej 8 od 1 sierpnia każdego roku. W przypadku
gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek wraz
z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń
oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 31 października. Natomiast w przypadku złożenia
wniosku w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie
prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących
za październik następuje do 30 listopada.
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny,
uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających
wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy
złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoba, która pobrała nienależnie
świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest obowiązana do ich
zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. Nienależnie pobrane
świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego
po dniu wypłaty świadczenia z funduszu do dnia spłaty.
Wieści
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Świadczenie

Kwota

Ilość

Dla osoby uprawnionej
w wieku 0 – 17 lat

100 775,00

331

Dla osoby uprawnionej
w wieku 18 – 24 lata

28 950,00

92

Razem:

129 725,00

423

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także działania
wobec dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani
do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych
z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie
z ustawowymi odsetkami. Po zakończeniu okresu pobierania
świadczeń lub po uchyleniu decyzji w sprawie ich przyznania,
kierownik ośrodka wydaje stosowną decyzję administracyjną,
nakazującą dłużnikowi zwrot wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń alimentacyjnych. Należności te podlegają
ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). W pierwszym półroczu
br. kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wyniosły ogółem12166,00 zł. 
opr.: red.

Termomodernizacja
na osiedlu
» dokończenie ze str. 3
W tym miejscu należy również podkreślić, że po przeprowadzeniu procesu termomodernizacji tych bloków wzrośnie również
wartość mieszkań i tym samym nie będą one już tak tanie przy
wykupie, jak obecnie. W zasobie tym w bieżącym roku wymieniona została stolarka okienna. Teraz rusza kolejny etap wymiany 67 okien w zasobach komunalnych.
Wszystkie działania władz miejskich podejmowane w zasobach
komunalnych są jednym z etapów szeroko posuniętej polityki
mieszkaniowej w naszej gminie. Kolejne działania skupiać się
będą na budowie lokali socjalnych, do której gmina przystępować będzie w 2013 roku. Spowoduje to, że osoby zalegające
z opłatami czynszowymi zostaną wysiedlone do nowo wybudowanych lokali socjalnych. 
Burmistrz
Krzysztof Nowak
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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Dostojne Jubilatki
W sierpniu br. dwie mieszkanki naszego miasta obchodziły
swoje 90. urodziny. 19 sierpnia przypadła rocznica urodzin
pani Marii Pruzel (fot.1), a 26 sierpnia – pani Róży Zorzyckiej (fot. 2). Z kolei 13 września br. także 90. urodziny obchodziła pani Anna Mróz (fot. 3).
Z tej okazji dostojnym jubilatkom składamy najlepsze życzenia zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności oraz długich dalszych lat życia i serdecznej opieki najbliższych. Osobiste życzenia złożył jubilatkom burmistrz Krzysztof Nowak.
opr.: red.

fot. 1

fot. 2

fot. 3

Biblioteka
zaprasza
Po okresie wakacyjnym Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Śląskim wraca do poprzednich godzin pracy.
Poszczególne placówki czynne są:
Wypożyczalnia dla Dorosłych – ul. Srebrna 6
poniedziałek, wtorek,
12.00 – 18.00
środa, piątek
czwartek 8.00 – 14.00

Zajęcia sportowe w MOSiR
Dzień tygodnia

Godzina

poniedziałek
piątek

17.30 – 19.30

poniedziałek

15.00 – 17.00

czwartek

19.30 – 21.30

środa

19.30 – 21.30

}

Oddział Dziecięcy – ul. Srebrna 24
poniedziałek, wtorek,
11.00 – 17.00
środa, piątek
czwartek 8.00 – 14.00

}

Filia nr 1 w Żyglinie ul. Harcerska 5
poniedziałek, wtorek,
11.00 – 17.00
środa, piątek
czwartek 8.00 – 14.00

}

Zapraszamy!

poniedziałek
środa

18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Rodzaj zajęć
tenis stołowy

(prowadzący: Ireneusz Popanda)

siatkówka

(prowadzący: Michał Dyrgała)

siatkówka

(prowadzący: Robert Wieczorek)

koszykówka

(prowadzący: Robert Wieczorek)

fitness

(prowadząca: Aleksandra Machura)

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 pracownicy hali, a płatności należy dokonywać w Recepcji Gościńca Sportowego. Z kolei zapisy dotyczące korzystania
z kompleksu boisk ORLIK 2012 należy dokonywać on-line:
www.mosir.miasteczko-slaskie.pl/orlik

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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