Wieści
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim

Z MIASTECZKOWSKIEGO

ratuSZa
Gazeta bezpłatna / Nr 1(76) / STYCZEŃ 2017

ISSN 2082-8136

Krzysztof Nowak
Burmistrz Miasteczka Śląskiego

Koncert
Karnawałowy 2017!
W połowie stycznia odbył się kolejny Koncert
Karnawałowy. Jest to wydarzenie, które na stałe
wpisało się w kalendarz wydarzeń kulturalnych
na terenie gminy Miasteczko Śląskie
Koncert jest okazją do tego,
aby lokalne zespoły instrumentalne działające przy Miejskim
Ośrodku Kultury, zaprezentowały
efekty swojej pracy. W tym roku,
obok Orkiestry Reprezentacyjnej
Gminy Miasteczko Śląskie i Zespołu M.A.Z.E.M., na scenie pojawił się także chór „Przebudze-

nie”, działający przy Pyskowickim
Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu. Wszystkie zespoły zaprezentowały wspaniały program, więc
publiczność nie raz nagradzała muzyków gromkimi brawami
i owacjami na stojąco.
Ciąg dalszy na str. 2

Fot. Dariusz Zwardoń

Życząc w Nowym Roku wszelkiej pomyślności oraz wszystkiego
co najlepsze, chciałem się z Państwem podzielić informacjami na
temat tego co udało nam się zrealizować w 2016 r.:
– Sukcesem zakończyła się budowa inteligentnej sygnalizacji
świetlnej na miasteczkowskim rynku w ciągu DW 908.
– Mieszkańcy Żyglinka mogą się cieszyć z zakończonego pierwszego etapu remontu ulicy Wyciślika – drugi etap przewidziano
w roku bieżącym.
– Rozpoczęto budowę 18 lokali socjalnych na terenie „starej kotłowni” na Osiedlu – termin oddania inwestycji jest przewidziany na listopad br.
– Po wieloletnich zabiegach udało się przekonać Zarząd Dróg
Wojewódzkich do opracowania koncepcji obwodnicy Miasteczka Śląskiego.
– Pozyskaliśmy doﬁnansowanie w kwocie ok. 1.300.00 PLN ze
środków europejskich na wymianę oprogramowania w urzędzie
miejskim wraz z wdrożeniem e-usług dla mieszkańców.
– Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu
ulic Harcerska – Skautów.
– Przeprowadzono remont budynku „byłej” szkoły podstawowej pod zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej.
– Zakupiono średni wóz strażacki na potrzeby OSP
Żyglinek.
– Spółka Veolia – Ciepło rozpoczęła rozbudowę
sieci cieplnej wzdłuż ulicy Dworcowej .
– Wykonano remonty cząstkowe ulic: Łokietka,
Stacyjnej, Norwida.
– Przeprowadzono modernizację chodników
na terenie Osiedla, ulicy Tetmajera.
– Wykonano wymianę windy w urzędzie.
– Zakupiono traktorek ogrodowy na potrzeby hali
sportowej.
– Dokonano sprzedaży wszystkich mieszkań w bloku przy
ulicy Srebrnej 15.
– Sukcesem zakończyła się akcja prowadzona przez MOK
pn. Lato w Rubinie.
– Opracowaliśmy „Strategię rozwoju gminy Miasteczko Śląskie
do 2023 r.” i przystąpiliśmy do sporządzenia jednolitego studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasteczka.
– Po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Żyglin Wschód, dziewiętnaście stron złożyło wniosek o
scalenie gruntów (14 działek) w rejonie ulicy Rolnej.
– Opracowaliśmy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miasteczko Śląskie na lata 2016-2032.
– W ramach Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnej
Śląska” złożyliśmy wnioski na cztery zadania:
• Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci – radość i zabawa przy SP1.
• Strefa wypoczynku dla wszystkich pokoleń – budowa trybun
sportowych.
• Miasteczko Śląskie – miejsce spotkań przy ławeczce.
• Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci – radość i zabawa Miasteczko Śląskie.
Liczę, że obecny rok będzie równie udany i z jego końcem będę
mógł się z Państwem podzielić dobrymi informacjami o naszych
osiągnięciach. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim osobom które przyczyniły się do realizacji ubiegłorocznych zamierzeń.
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Szanowni mieszkańcy Miasteczka Śląskiego
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Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

Koncert Karnawałowy 2017!
Ciąg dalszy ze str. 1

Podczas koncertu rozdane zostały nagrody dla laureatów konkursu plastycznego na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową, który zatacza coraz szersze
kręgi i przyciąga nie tylko mieszkańców Miasteczka Śląskiego, ale
również Katowic, Zawiercia, Raciborza, Tarnowskich Gór czy Lublina. Zwycięzcy konkursu otrzy-

mali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez MOK oraz
firmę EL-VID. Dodatkową atrakcją było losowanie upominków
z kotylionów, natomiast główną nagrodą dla gości przybyłych
na koncert, była kolacja ufundowana przez Restaurację Spichlerz
Dworski 1795. Sponsorem Koncertu Karnawałowego była Huta
Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

inFOrMacJa
o otwartym konkursie ofert w dziedzinie wspierania
i upowszechniania kultury ﬁzycznej i sportu
Burmistrz Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert Zarządzeniem
Nr 678/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku. Ofertę złożyły 2 podmioty:
Hutniczy Klub Sportowy „ODRA” i Ludowy Klub Sportowy Żyglin.
Komisja zbadała oferty pod względem formalnym i merytorycznym, biorąc pod uwagę wymogi:
- merytoryczne (nowatorstwo projektu, społeczne uzasadnienie, zasięg działania, mierzalny cel działania,
miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, zgodność projektu z realizacją ogólnych celów rozwoju i ocenę realizacji zadań w
latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania środków). W tym zakresie Komisja mogła przyznać od 0 do 15
punktów.
- finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości,
oszczędności i efektywności wykonania, udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania ). W tym zakresie Komisja mogła przyznać od 0 do
10 punktów.
- organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe i doświadczenie, wkład rzeczowy i osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków). W tym zakresie Komisja mogła przyznać od 0 do 10 punktów.

- społeczne (dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców,
zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu). W
tym zakresie Komisja mogła przyznać
od 0 do 10 punktów.
Oferta LKS Żyglin uzyskała 153
punkty. Zadanie będzie realizowane
dla 2 drużyn piłki nożnej i przy udziale 2 trenerów. Natomiast oferta Hutniczego Klubu Sportowego „ODRA”
uzyskała punktów 176 i będzie realizowana dla 6 drużyn piłki nożnej przy
udziale 5 trenerów.
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie Zarządzeniem Nr 699/17 z dnia 12
stycznia 2017 roku rozstrzygnął otwarty konkurs w dziedzinie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i
sportu
Dotację w wysokości 85.000,00 złotych uzyskał Hutniczy Klub Sportowy „ODRA” na zadania „Piłka w Miasteczku dla każdego”.
Dotację w wysokości 40.000,00 złotych uzyskał Ludowy Klub Sportowy
Żyglin na zadanie „Sport dla wszystkich. Piłka nożna częścią Nas”.

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała już po raz dwudziesty piąty. Zebrane środki przekazane
będą na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienia godnej opieki medycz-

nej seniorom. Na terenie Miasteczka Śląskiego również była
prowadzona zbiórka pieniędzy
do puszek. Zebrana kwota to
7710,47 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym wolontariuszom oraz darczyńcom.

Ferie Zimowe 2017
Podczas tegorocznych ferii zimowych organizowanych
przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, Urząd
Miejski oraz Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzieci poznają fascynujące doświadczenia chemiczne, popracują z suchym lodem, stworzą chemiczny wulkan, spróbują zapanować nad
cieczą nieniutonowską, rozwiną swoje umiejętności manualne podczas warsztatów technicznych oraz poznają ciekawą
prehistorię naszego regionu.
W tym celu pojadą również
do Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie, położonego w

niecce dawnego kamieniołomu wapieni triasowych Sadowa
Góra, gdzie odsłonięto warstwy
skał zawierające w sobie liczne
szczątki szkieletowe szkarłupni, mięczaków, głowonogów,
ryb, a nawet kości gadzie prajaszczura nothozaurus sprzed
230 mln lat. Warsztaty edukacyjne będą przeplatane zajęciami plastycznymi oraz sportowymi, gdzie dzieci będą miały okazję się zrelaksować, rozluźnić czy spędzić czas aktywnie. Planowane są również dwa
wyjazdy do Parku Wodnego w
Tarnowskich Górach gdzie młodzież pod czujnym okiem ratowników i opiekunów będzie
się uczyć pływać.

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego
Urodzenia
Małżeństwa
Zgony

70
50
62

Rok 2016

Najczęściej wybierane imiona:
Dziewczynki:
Hanna, Aleksandra, Zuzanna, Lena
Chłopcy:
Franciszek, Kamil, Alan, Miłosz
USC w Miasteczku Śląskim zarejestrował:
Urodzenia
13 (transkrypcje)
Małżeństwa
54
Zgony
27
Trzy śluby zostały zawarte poza lokalem USC.

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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Selektywna zbiórka odpadów
– dlaczego to takie ważne?
Prawidłowe gospodarowanie odpadami na przestrzeni ostatnich lat, stało się
istotnym zagadnieniem, mającym znaczący wpływ na stan środowiska naturalnego.
Z dniem 1 maja 2004 roku Polska wstąpiła
do Unii Europejskiej, stając się członkiem
klubu, kierującego się w wielu dziedzinach
życia politycznego, społecznego i gospodarczego, tożsamymi zasadami. W sferze
gospodarki odpadami przyjęliśmy na siebie określone wyzwania, którym musimy
sprostać. Dotyczą one również sfery gospodarowania odpadami. Jednym z nich
jest osiągnięcie w 2020 roku 50- procentowych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło. To wyzwanie znaczące, a sprostać mu może jedynie
wspólne działanie mieszkańców poszczególnych gmin, wspieranych w skali ogólnopolskiej przez państwo.
Oczywistym jest, że konieczność wypełnienia określonych zobowiązań, wynikających z konkretnych dyrektyw unijnych, nie powinna być celem samym w sobie. Fundamentem każdego działania, mającego na celu ochronę środowiska, z myślą o następnych pokoleniach, powinna być
dbałość o naturę, wynikająca ze świadomości. Świadomości tego kim jesteśmy, gdzie żyjemy i dokąd zmierzamy. Każdemu z nas zależeć powinno, by nasze dzieci i wnuki żyły w
świecie, w którym stan środowiska naturalnego, co najmniej nie ulega pogorszeniu, w
perspektywie następowania po sobie kolejnych pokoleń. Jednak częstokroć jest tak, że
abstrakcyjne i długofalowe cele, trzeba wesprzeć motywacją osadzoną w perspektywie
„tu i teraz”. W gospodarce odpadami, kluczem
do powodzenia nowego systemu gospodarowania nimi, jest selektywna zbiórka odpadów.
Mieszkańcy Miasteczka Śląskiego, oraz każdej
innej gminy na terenie całego kraju, korzystają z możliwości dualnego wyboru. Mogą segregować odpady, bądź też ich nie segregować. W pierwszym przypadku płacąc mniej
za ich odbiór i zagospodarowanie, w drugim
zaś relatywnie więcej. Wzrost ilości wysegregowanych odpadów powinien być jednak celem dla wszystkich mieszkańców, w perspektywie także tych, którzy wybrali drogę braku
segregacji odpadów w swoich domostwach.
Trzeba mieć bowiem na względzie fakt, że jeśli
nie uda się nam wysegregować tylu odpadów,
by wypełnić limity unijne, przyjdzie nam zapłacić kary finansowe. Będą one tym bardziej
dotkliwe, jeśli nie będziemy w skali kraju i poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, przykładać wagi do selektywnego zbierania cennych surowców. Pamiętajmy, że od-

pady to nie potocznie zwane śmieci, których
należy się za wszelką cenę pozbyć, ale surowce, tym bardziej cenne, iż wiele z nich możemy
ponownie wykorzystać. Odbędzie się to z pożytkiem dla środowiska naturalnego, nie tylko
poprzez fakt nie zdeponowania ich na składowiskach odpadów, ale także zmniejszonego
tempa pozyskiwania nowych surowców, skrywanych we wnętrzu naszej urodzajnej planety. Wydobycie surowców jest działalnością
bardzo negatywnie wpływającą na stan środowiska naturalnego, dlatego też warto z nich
wielokrotnie korzystać, a temu celowi służy recykling, o korzyściach którego będziemy jeszcze pisali.
Warto nadmienić, że do roku 2030, mają zniknąć w naszym kraju nieodwracalnie składowiska odpadów. Nie będą już jedną z metod radzenia sobie z problemem odpadów. Wszystkie odpady będą musiały znaleźć swoje zastosowanie, tak by wyeliminować problem marnotrawstwa surowców. Spośród odpadów, generowanych w naszych domach, jak największa ich ilość będzie musiała być poddawana recyklingowi. Te odpady, z którymi nie będziemy mogli sobie poradzić na etapie recyklingu, choćby z powodu nie nadawania się ich do
przerobu, będziemy mogli wysłać do zakładów
termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Warto jednak pamiętać, że takie zakłady, zwane potocznie spalarniami, nie są najbardziej ekologiczną formą radzenia sobie z odpadami. Oczywiście rozwiązują w krótkiej per-

spektywie czasowej problem dużej masy
odpadów i ich składowania, niemniej jednak palenie odpadami pozbawia nas bezpowrotnie, znaczącej masy cennych surowców. Recykling, do którego wstępem jest
selektywna zbiórka odpadów, jest procesem dużo bardziej prośrodowiskowym. Nie
dość, że przetwarzamy wielokrotnie surowce w postaci odpadów, to dodatkowo tym
samym zmniejszamy zapotrzebowanie na
kopaliny. Nie musimy nadmiernie eksploatować naszej planety, zaś surowce ulokowane pod powierzchnią mogą nam posłużyć w
przyszłości, jako żelazny zapas. Palenie odpadów wiąże się jeszcze z jednym istotnym
problemem, którym jest konieczność zagospodarowania toksycznych popiołów, pozostałych po procesie spalania. W przypadku recyklingu, mamy do czynienia wyłącznie
z zaletami, zaś segregacja odpadów jest tym
co powinno być rozwijane, bo jest wstępem
do tego procesu.
Miasteczko Śląskie w ostatnich latach
znacząco wsparło proces selektywnej
zbiórki odpadów na swoim obszarze, prowadząc działania budujące świadomość
proekologiczną zarówno mieszkańców dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Szkolenia,
prelekcje, konkursy z nagrodami oraz udostępnione mieszkańcom materiały, wsparły proces osiągnięcia zamierzonych rezultatów, jednak wszyscy powinniśmy pamiętać o
tym, by segregować odpady. Jest to niezwykle istotne przede wszystkim ze względu na
dbałość o środowisko, ale także ze względu
na aspekt ekonomiczny. Jeśli bowiem nie wypełnimy zobowiązań unijnych, przyjdzie nam
jako państwu płacić znaczące kary finansowe.
Zostaną one proporcjonalnie podzielone na te
spośród samorządów, które nie osiągnęły wymaganych limitów. W efekcie spadną one na
mieszkańców. Uniknijmy negatywnych konsekwencji dla nas wszystkich. Segregujmy odpady, chrońmy środowisko, odepchnijmy od
siebie widmo kar finansowych. Tylko wspólne
działanie może dać owoce.
W kolejnych artykułach poruszymy zagadnienia uszczegóławiające kwestie związane
z selektywną zbiórką odpadów, zachęcając
Państwa do dzielenia się z nami opiniami, spostrzeżeniami i pomysłami dotyczącymi tematyki odpadowej. Miasteczko Śląskie zasługuje na bycie liderem. Możemy dać pozytywny
impuls całemu Śląskowi. Pokażmy, że jesteśmy
najlepsi. Segregujmy!
Krzysztof Nowak

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Romuald Burczyk

Polish-American Development Council,
założyciel marki ZielonyPunkt.co
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Międzygminny Związek
Komunikacji Pasażerskiej
Informujemy, że w roku 2017 autobusowa komunikacja publiczna organizowana przez MZKP funkcjonować będzie wg następującego harmonogramu:
1. DNI ZWYKŁE - utrzymany zostaje dotychczasowy (tygodniowy) podział rozkładów jazdy na:
• dni robocze z nauką szkolną,
• dni robocze bez zajęć szkolnych (zgodnie z wykazem dni kalendarza szkolnego publikowanego na stronie MEN),
• soboty,
• niedziele i święta
2. DNI USTAWOWO WOLNE OD HANDLU - autobusy nie będą obsługiwały przystanków przy centrach handlowych a ich wyjazdy z przystanków początkowych
będą opóźnione o 3 min. W tym roku przypadają one na dni:
• 1 stycznia (niedziela) - Nowy Rok, (Świętej Bożej Rodzicielki)
• 6 stycznia (piętek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
• 16 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
• 17 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
• 1 maja (poniedziałek) - Święto Pracy
• 3 maja (środa) - Święto Konstytucji 3 Maja
• 4 czerwca (sobota) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
• 15 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
• 15 sierpnia (wtorek) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny
• 1 listopada (środa) - Wszystkich Świętych
• 11 listopada (sobota) - Święto Niepodległości
• 25 grudnia (poniedziałek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
• 26 grudnia (wtorek) - Boże Narodzenie (drugi dzień)
3. DNI WYDŁUŻAJĄCE WEEKENDY tj.:
2 maja (wtorek), 16 czerwca (piątek), 14 sierpnia (poniedziałek), w których autobusy będą kursować wg sobotnich planów jazdy.
4. DNI SZCZEGÓLNE:
• 1 listopada (środa) - odjazdy wg rozkładów jazdy obowiązujących w soboty,
• 24 grudnia (niedziela) - odjazdy wg rozkładów jazdy na niedziele i święta ze
skróceniem kursowania do godz. 18.00 z wyjątkami,
• 25 grudnia (poniedziałek) - autobusy będą kursować wg rozkładów jazdy na niedziele i święta z późniejszymi wyjazdami na trasę (od godz 8.30 - z wyjątkami),
• 31 grudnia (niedziela) - wg rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele
i święta z ograniczeniem kursowania do godz. 21.00 z wyjątkami,
• 1 stycznia 2018r - jak w dniu 25 grudnia 2017 r.
W przypadku zmiany powyższego planu kursowania autobusów, MZKP poinformuje zainteresowanych odrębnym pismem.

Fundacja na rzecz dzieci
„MIASTECZKO Śl.”
W związku z Nowym 2017 Rokiem,
wszystkim mieszkańcom Miasteczka
Śląskiego przesyłamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej
pomyślności
Pragniemy też podzielić się z mieszkańcami naszymi
najbliższymi działaniami
• W ramach profilaktyki zdrowotnej najmłodszych
dzieci (1-6 lat), Fundacja przekazuje poprzez Poradnię
Pediatryczną tutejszego Centrum Medycznego EKOPROF-MED za symboliczną opłatą specyfik witaminowy VIBOVIT–BOBAS oraz VIBOVIT–JUNIOR. Akcja będzie prowadzona do wyczerpania posiadanych zapasów tego specyfiku.
• Z dniem 15 grudnia ub. roku ruszyła w naszych placówkach szkolnych i przedszkolnych akcja nieodpłatnej podaży jabłek, w ramach przeciwdziałania embarga Rosji na eksport do tego kraju polskich owoców i
warzyw. W tym roku globalny limit dostaw jabłek dla
całej Polski jest znacznie mniejszy i wynosi tylko 90 tys.
ton (w ub. roku było to 280 tys. ton). W tej sytuacji dostawy jabłek (po ok. 2 tony każda) realizowane będą co
2 tygodnie. Najbliższa dostawa w dniu 10 stycznia br.
Kolejna tuż po zimowych feriach. Zakładamy, że w ramach tej akcji w br. trafi do naszych szkół i przedszkoli ok. 20 ton jabłek.
• W związku z pozyskaniem dodatkowych środków od sponsorów („KBAK” Sp. z o.o. – Sp. Komandytowa w Lublińcu, „Stalprodukt” S.A. Bochnia, FPH „Feniks-Tartak” Grzegorz Strzoda w Miasteczku Śląskim,
„PIACH-PUD” T. Roncoszek - K. Antosik Sp. z o.o. – Sp.
Komandytowa w Miasteczku Śląskim, „HKS ODRA” sp.
z o.o. w Miasteczku Śląskim) Fundacja podjęła starania dla zorganizowania 2 wyjazdów zimowych. - Pierwszy, w okresie 20 do 28 stycznia br. dla 35-40 dzieci z
tutejszych szkół podstawowych do Kamiannej (Dom
Św. Filipa Neri – obiekt pielgrzymkowy wybudowany
przez słynnego księdza pszczelarza śp. Henryka Ostacha). Celem wyjazdu jest nauka jazdy na nartach. Dzieci na ten turnus wyjeżdżają bez sprzętu narciarskiego
(narty, buty, instruktor nauki jazdy, itd. to wszystko jest
zabezpieczone w turnusie). Drugi wyjazd przeznaczony jest dla 15 gimnazjalistów umiejących już jeździć na
nartach do Świeradowa – Zdroju (Karkonosze) w okresie 14-21 stycznia br.
• W Nowym 2017 Roku możemy przekazać 1% swojego podatku za miniony rok na rzecz wybranej organizacji pozarządowej. W tym zakresie widzimy już silną
konkurencję. To indywidualny wybór każdego z nas.
Czasem bardzo trudny, zwłaszcza gdy w otoczeniu
jest osoba potrzebująca szczególnego wsparcia. Bardzo proszę, by podejmując tę decyzję zastanowić się,
kto tak faktycznie stara się o sprawy miasteczkowskich
dzieci. Jeśli Ty o to nie zadbasz, to do kogo jutro oraz z
jakim argumentem się zwrócisz?
Najserdeczniej pozdrawiam
Mieczysław Dumieński
Prezes Fundacji
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Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miasteczko
Śląskie w sezonie zimowym 2017
Zimowe utrzymanie dróg odbywa się według następujących kolejności zimowego utrzymania:
Drogi gminne:
1. Drogi I kolejności stanowiące główne ciągi komunikacyjne: ul. Brynicka – pętla autobusowa, ul. Cynkowa, ul. Dudy, ul. Harcerska, ul. Hutnicza, ul. Konopnicka, ul. ks. Wyciślika, ul. Metalowa wraz z pętlą autobusową, ul. Norwida, ul. Srebrna, ul. Stacyjna – do końca zabudowy,
ul. Wspólna, Żyglińska – do końca zabudowy.
Powyższe drogi gminne będą w pierwszej kolejności w zależności
od warunków atmosferycznych posypywane środkami chemicznymi
celem likwidacji gołoledzi lub odśnieżane.
2. Drogi II kolejności: wszystkie pozostałe drogi gminne. Drogi tej
kolejności będą odśnieżane tylko w przypadkach bardzo intensywnych opadów lub będą posypywane środkami chemicznymi celem likwidacji gołoledzi.
W przypadku interwencji w sprawie zimowego utrzymania dróg
gminnych należy dzwonić pod nr tel. (32) 393-80-01
Drogi powiatowe:
1. Ul. Dworcowa, Rubinowa, Św. Marka, Imielów, Starowiejska, Łokietka, Borowa.

W przypadku interwencji w sprawie zimowego utrzymania dróg
powiatowych należy dzwonić pod nr tel. (32) 285-48-62.
Drogi wojewódzkie:
1. Ul. Śląska, Woźnicka, Rynek, Gałczyńskiego.
W przypadku interwencji w sprawie zimowego utrzymania dróg
wojewódzkich należy dzwonić pod nr tel. (32) 781-92-11.
Przypomina się również mieszkańcom Gminy o obowiązku odśnieżania chodników znajdujących się wzdłuż granicy nieruchomości.
Zwracamy się jednocześnie z uprzejmą prośbą do mieszkańców naszej gminy, aby w miarę możliwości nie parkowali pojazdów na drogach umożliwiając tym samym właściwe ich zimowe utrzymanie.
Do wykonywania usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w
2017 r. została wybrana firma Czesław Kowalski „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – Usługi Transportowe” z siedzibą w Miasteczku Śląskim.
Burmistrz Miasta
Krzysztof Nowak

Posrebrzane dzieje „Tam gdzie rósł las” cz.II

Huta cynku Miasteczko Śląskie - lata 1970-1981
24 lutego o godzinie 18:00 w Miejskim Ośrodku
Kultury w Miasteczku Śląskim odbędzie się kolejne
spotkanie z cyklu Posrebrzane dzieje. Fakty
i legendy z przeszłości Miasteczka
Marek Kaleja, który jest opiekunem merytorycznym cyklu opisuje najbliższe spotkanie w następujący sposób:
„Pierwszą część naszej opowieści o historii Huty Miasteczko zakończyliśmy w końcu lat 60. ubiegłego wieku.
Chcecie wiedzieć co było potem?
Jak wyglądała rozbudowa zakładu w latach 70. i jaki miała wpływ
na rozwój miasta? Dlaczego po
okresie względnej, „gierkowskiej”
stabilizacji, w sierpniu 1980 ludzie
nagle powiedzieli „dość!”?
Wielu z Was było uczestnikami
tych wydarzeń współtworząc najnowszą historię. Na kolejnym spotkaniu z cyklu Posrebrzane dzieje
opowiemy Wam o tym, co w tym
czasie wydarzyło się w Hucie Miasteczko. Do jakich przemian doszło i jacy ludzie byli ich inicjatorami. Będziecie mieli okazję spotkać
się po latach i z perspektywy czasu wymienić się wspomnieniami i
spostrzeżeniami.”

Najbliższemu spotkaniu z cyklu
Posrebrzane dzieje towarzyszyć
będzie wystawa zdjęć z archiwów

Solidarności oraz Huty
Cynku „Miasteczko Śląskie”. WSTĘP WOLNY!
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- wypłacone świadczenia i udzielona pomoc
POMOC W FORMIE PIENIĘŻNEJ
Zasiłek stały przyznawany jest z tytułu wieku i niepełnosprawności, w tym
roku do otrzymania pomocy w formie zasiłku stałego uprawnionych było 28 osób,
27 samotnie gospodarujących i 1 osoba
w rodzinie. Łączna kwota wypłaconych
świadczeń w tym roku wyniosła 135.846
zł. Osobom pobierającym zasiłek stały opłacano również składki na ubezpieczenie zdrowotne. Suma składek wyniosła 10.399 zł.
Zasiłek okresowy przyznawany jest
przede wszystkim z tytułu bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej choroby. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do
tej pory przyznano 564 świadczenia na
kwotę 185.210 zł.
Zasiłek celowy przyznawany jest w
szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i
leczenia, opału, odzieży, poza tym środków czystości, zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych, a także kosztów sprawienia pogrzebu. W okresie od 1 stycznia
2016 r. do tej pory przyznano 110 osobom pomoc w formie zasiłku celowego
w tym 15 osobom w formie specjalnego
zasiłku celowego, został również przyznany zasiłek z tytułu zdarzenia losowego (pożar). Każda z tych osób i rodzin
otrzymała od kilku do kilkunastu świadczeń w zależności od zgłoszonej potrzeby. Schronienie i wyżywienie zapewniane jest przede wszystkim osobom
bezdomnym. Obecnie do schroniska zostały skierowane 4 osoby. Kwota wydana
na zasiłki celowe i koszty schronienia wyniosła 51.925 zł.
Posiłek - z tej formy pomocy korzystają zarówno dzieci w postaci obiadów w
szkołach i przedszkolach jak i osoby dorosłe w postaci jednego gorącego posiłku wydawanego w Punkcie Wydawania
Posiłków. Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenia wynosi 136, w tym
74 dzieci. Pomoc ta przyznawana jest w
ramach środków własnych i dotacji celowej z rządowego programu dożywiania. Na dożywianie wydano w tym roku
78.864 zł.
Zapewnienie usług całodobowych
w domach pomocy społecznej. Z usług
domów pomocy społecznej skorzystało
w tym roku 17 osób. Łączna kwota przeznaczona na opłacenie pobytu w DPSach wyniosła 314.724 zł.
W okresie od 1 stycznia 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzył 448 wniosków o przyznanie pomocy, każdy z nich został zakończony przyznającą decyzją administracyjną. Przedmiotem sprawy wniosku było kilka form
pomocy w zależności od potrzeb klienta.

Świadczenia rodzinne

Około 400 rodzin miesięcznie w gminie Miasteczko Śląskie korzysta ze świadczeń rodzinnych wypłacanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W okresie od stycznia 2016 do listopada
2016 r. łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 1.227.046 zł.

6

Na kwotę tę złożyły się: zasiłki rodzinne,
dodatki do zasiłku rodzinnego: z tytułu urodzenia się dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (na
dojazd i zamieszkanie), dodatek z tytułu wielodzietności a także świadczenia przysługujące w związku z niepełnosprawnością: zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenie pielęgnacyjne. W kwocie tej ujęto ponadto jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - tzw. becikowe - w okresie od stycznia do listopada 2016 r. becikowe pobrano
na 61 urodzonych dzieci. Opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy (dla
2 rodzin) w kwocie 11.440 zł i zasiłek dla
opiekuna w wysokości 32.951 zł. Zasiłek
dla opiekuna pobierany był w 8 rodzinach.
Od 2016 r. MOPS wypłaca również
nowe świadczenie - świadczenie rodzicielskie. Wypłacane jest ono przez 52 tygodnie od urodzenia się dziecka osobom,
które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego (osoby bezrobotne, studenci itp.). W
pierwszych jedenastu miesiącach obowiązywania nowego świadczenia wydano na
nie 174.394 zł. Ze świadczenia skorzystało
dotychczas 30 osób (matek dzieci), świadczenie wypłacane jest w wysokości 1.000
zł miesięcznie przez prawie rok od urodzenia się dziecka. Miesięcznie MOPS wypłaca około 135.000 zł w ramach systemu
świadczeń rodzinnych.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów od rodzica którego sąd zobowiązał wyrokiem sadowym do ich płacenia. W naszym mieście w okresie od
stycznia do listopada 2016 r. wypłacono 240.700 zł świadczeń w zastępstwie rodziców uchylających się od
swoich obowiązków alimentacyjnych
wobec dzieci. Miesięcznie ze świadczeń z FA korzysta około 40 rodzin, fundusz alimentacyjny w zastępstwie rodziców wypłacany jest miesięcznie dla
około 60 uprawnionych dzieci. Pracownicy MOPS podejmują szereg działań w
celu wyegzekwowania swoich należności (dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są do spłaty „wyłożonych” za nich pieniędzy). Działania, które podejmujemy
to najczęściej: prowadzenie wywiadów
alimentacyjnych i współpraca z komornikiem sądowym prowadzącym postępowanie w zakresie ustalenia majątku
dłużnika, jego miejsca zatrudnienia, sytuacji bytowej, zdrowotnej itp., kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie
prawa jazdy w przypadku gdy dłużnik
uchyla się od zobowiązań, których podjął się na wywiadzie, kierowanie wniosków do urzędu pracy o aktywizację zawodową dłużnika, kierowanie wniosków
do prokuratury o ściganie za przestęp-

stwo niealimentacji, przekazywanie do
biur informacji gospodarczych informacji o stanie zadłużenia dłużników, co ma
utrudnić dłużnikowi zaciągnięcie kredytu, czy np. zakupy na raty. Miesięcznie MOPS wypłaca około 20.000 zł
funduszu alimentacyjnego w zastępstwie rodziców dzieci i prowadzi postępowania wobec około 50-60 dłużników rocznie. Działania wobec dłużników bowiem obejmują również dłużników zamieszkujących w naszej gminie,
nawet jeśli świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca inna gmina (ta,
w której mieszka dziecko).

Program „Rodzina 500+”

Średnio 460 rodzin (640 dzieci) w
naszej gminie jest uprawnionych do korzystania z programu „Rodzina 500+”.
W pierwszym miesiącu wprowadzenia programu „500+”, czyli w kwietniu
2016 r., do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 382 wnioski o
przyznanie świadczenia wychowawczego. W pierwszym dniu przyjmowania
wniosków - tj. 1 kwietnia wpłynęło ich
aż 90. Pierwsze świadczenia wychowawcze wypłacono na początku maja 2016 r.
Wypłatą udało się objąć wszystkie osoby, które złożyły prawidłowo wypełnione wnioski do końca kwietnia. Składanie wniosków odbywało się bez większych zakłóceń, w celu usprawnienia obsługi kilka razy wydłużono czas otwarcia
punktu przyjęć wniosków w MOPS. Słabą stroną obsługi rządowego projektu
okazały się systemy elektroniczne (składanie wniosków przez strony banków, ePuap, itp.) które miały usprawnić składanie wniosków i eliminować konieczność wizyty w MOPS. Niestety większość
systemów nie weryfikowała poprawności składanych wniosków, w efekcie czego znaczna część dokumentów wysłanych elektronicznie obarczona była błędami, uniemożliwiającymi ich rozpatrzenie. Potrzeba poprawy wniosków zazwyczaj wiązała się z koniecznością wizyty w MOPS, co niestety opóźniło wydawanie decyzji w porównaniu do osób
które złożyły wnioski w sposób tradycyjny. Obecnie wnioski składane są najczęściej w przypadku urodzenia się kolejnego dziecka w rodzinie czy pogorszenia
się sytuacji dochodowej w rodzinie. Do
końca listopada 2016 r. ogólnie złożono
527 pierwszych wniosków o przyznanie
świadczenia wychowawczego. Łączna
kwota wypłaconych świadczeń w okresie kwiecień - listopad 2016 r. wyniosła
2.527.560 zł. Wypłacono w tym okresie
5.084 świadczenia.
Średnia miesięczna kwota wypłacanych świadczeń w ramach programu „500+” wynosi około 318.000 zł.,
średnio w miesiącu wypłacamy 640
świadczeń, z czego około 260 świadczeń na pierwsze dziecko, czyli około
260 rodzin kwalifikuje się do przyznania
świadczenia ze względu na dochód - do
800,00 zł netto na osobę w rodzinie (lub
do 1.200,00 zł gdy członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne).

Dodatki mieszkaniowe

W okresie od stycznia do listopada 2016
r. wypłacono łącznie 965 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 188.325 zł.
Najwięcej dodatków wypłacanych jest
najemcom mieszkań komunalnych - łącznie wypłacono ich 774 na kwotę 153.977
zł. (81,8% ogólnej kwoty). Kolejno dodatki mieszkaniowe wypłacono zarządcom:
Spółdzielni „Gwarek” - 8,4% ogólnej kwoty, zarządcom prywatnym - 6,9%, wspólnotom mieszkaniowym - 2,7%. Ogólnie
w podanym okresie złożono 173 wnioski, wydano m.in. 163 decyzje pozytywne
oraz 16 decyzji w sprawie wstrzymania dodatku mieszkaniowego w związku z zaległościami w opłacaniu czynszu. Miesięcznie wypłacamy około 90 dodatków na
kwotę około 17.500 zł.

Dodatki energetyczne

Dodatki energetyczne są wypłacane
w MOPS od 1 stycznia 2014 r. Dodatek ten
mogą otrzymywać osoby uprawnione do
dodatku mieszkaniowego, pod warunkiem
m.in. posiadania umowy kompleksowej
lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Kwoty dodatku są określane corocznie w drodze obwieszczenia właściwego
ministra, są to kwoty zryczałtowane wynoszące obecnie miesięcznie: 11,29 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 15,68 zł (dla
gosp. 2-4 osobowego), 18,81 zł (dla gospodarstwa składającego się z 5 i więcej osób).
W okresie od stycznia do listopada 2016
r. złożono 56 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, łącznie wypłacono w tym okresie 356 świadczeń na kwotę 5.147 zł. Miesięcznie wypłacamy około 32 dodatki na kwotę 470,00 zł.

Stypendia szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Miasteczku Śląskim na dzień 13 grudnia
2016 r. wypłacił w okresie:
- od stycznia do czerwca 2016 r. 33
świadczenia w łącznej kwocie: 26.113,40
zł (dotacja 20.890,72 zł, środki wł. gminy
5.222,68 zł),
- od września do grudnia 2016 r. 33
świadczenia w łącznej kwocie: 17.413,20
(dotacja 13.930,56 zł, środki wł. gminy
3.482,64 zł).

Zasiłki szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim na dzień 13 grudnia 2016r. wypłacił dwa zasiłki szkolne
na łączną kwotę 1.240 zł (dotacja 992 zł;
środki wł. gminy 248 zł).

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest
w naszej Gminie w ramach rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych od
czerwca 2014 r. Większość uprawnionych
rodzin zamówiło i odebrało swoje karty w
pierwszym okresie obowiązywania programu. Obecnie w Miasteczku Śląskim w
użyciu jest 238 kart KDR (rodzice dzieci - 86 KDR , dzieci - 152 KDR). Karty wydano członkom 47 rodzin wielodzietnych.
Obecnie karty najczęściej wydawane są w przypadku urodzenia trzeciego
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dziecka w rodzinie lub w przypadku konieczności przedłużenia ważności karty (np. dziecko nadal się uczy a karta traci ważność). W okresie od stycznia do listopada 2016 r. wydano 65 nowych Kart
Dużej Rodziny, w tym 21 kart dla rodziców i 44 karty dla dzieci.

POMOC NIEMATERIALNA
Praca socjalna

Z MIASTECZKOWSKIEGO

Wieści ratuSZa

Praca socjalna jaką wykonujemy w naszym Ośrodku w większości polega na:
- stałej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy odnośnie aktualnych ofert pracy
i szkoleń, a także uzyskiwaniu potwierdzeń
pisemnych rejestracji osób, motywowaniu
tych osób do poszukiwania pracy,
- pomocy w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania renty z ZUS,
- wydawaniu wniosków o wydanie orzeczenia stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach,
- pomocy osobom poprzez kierowanie do odpowiednich instytucji np. poradni zdrowia psychicznego, poradni psychologicznej, Stacji Opieki Caritas, itp.
- skierowaniu wniosków do sądu o
wgląd w sytuację rodziny, utrzymywaniu
współpracy z kuratorami, częste odwiedziny w rodzinach,
- współpracy z asystentem rodziny, ustalanie wspólnego planu pomocowego dla
rodzin,
- pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków i pism urzędowych (wnioski na
zasiłek rodzinny, wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, redagowanie pism
do sądów m.in. pozew o ustalenie ojcostwa
i alimenty, pozew o rozwód, wnioski o ubezwłasnowolnienie, itp.)
- współpracy ze szkołami, pedagogiem
szkolnym w zakresie uzyskania informacji o
małoletnich dzieciach,
- stałej współpracy z placówkami służby
zdrowia oraz Stacją Opieki Caritas w Miasteczku Śląskim
- udzielaniu poradnictwa jako pomocy
klientom w samodzielnym rozwiązywaniu
problemów i uczenie ich tego,
- kierowaniu wniosków z urzędu do
GKRPA w Miasteczku Śląskim, kontakt z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. uzależnień
oraz z terapeutami uzależnień,
- uświadamianiu klientom skutków choroby alkoholowej,
- motywowaniu do podjęcia leczenia
odwykowego,
- kierowaniu członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym do Poradni Leczenia Uzależnień TOTU Tarnowskie
Góry oraz innych placówek, np. osób dotkniętych problemem uzależnień od narkotyków do np. Stowarzyszenia Falochron w
Tarnowskich Górach,
- informowaniu ofiar przemocy o przysługujących im prawach oraz formach pomocy,

- kierowaniu z urzędu wniosków o znęcanie się nad rodziną do prokuratury,
- stałej współpracy z policją.

Asystent Rodziny

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim zatrudniony jest jeden asystent, w roku 2016 łącznie miał pod swoją opieką 15 rodzin.
Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej
z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo–wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa
domowego, radzenia z sytuacjami dnia
codziennego rodziców lub opiekunów
dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi
dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym
etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy
i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki
powolnie posuwanie się do przodu. Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci.
Może być i tak, że czasem zachowania destrukcyjne rodziców zagrażają zdrowiu
i życiu dzieci. Rodzic pracuje wtedy nad
zmianą, gdy dziecko jest w pieczy zastępczej krótkoterminowej. Nie każda rodzina
będzie też chciała i potrafiła skorzystać z
tej formy wsparcia. Niemniej jednak asystentura winna być rozumiana, jako forma wsparcia a nie przymusu. Obok asystentury mamy przecież inne formy pracy, np. kuratelę.

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

W 2016 r. do Punktu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Pomocy Ofiarom w Rodzinie w Miasteczku Śląskim
wpłynęło 20 „Niebieskich Kart” dotyczących 18 rodzin. Powołano w tym czasie
15 Grup Roboczych o składzie indywidualnie dostosowanym do potrzeb rodzin.
W skład Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele MOPS, Policji, oświaty, służby zdrowia, kuratorzy społeczni, GKRPA,
Caritasu. Rodziny dotknięte przemocą są
objęte pomocą socjalną, psychologiczną,
poradnictwem, jak również monitoringiem pracowników socjalnych i dzielnicowych w miejscu zamieszkania rodziny.
Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pomocy Ofiarom w
Rodzinie w Miasteczku Śląskim czynny jest od poniedziałku do piątku w
godz. 7.00-15.00, tel. 509 018 572

Aktywnie w „Dwójce”
12 grudnia 2016 r. w Szkole nr 2
odbyły się warsztaty ceramiczne. Uczniowie w ramach warsztatów wykonali formy okolicznościowe związane za Świętami
Bożego Narodzenia
16 grudnia br. w szkole odbyły się przedstawienia teatralno –
profilaktyczne dla uczniów, których celem było uświadomienie
roli talentów w ich życiu, wyjaśnienie znaczenia i źródeł najczęściej przyjmowanych przez nich
postaw obronnych, przekonanie o
roli nauczycieli, jako osób, którym
zależy na rozwoju swoich podopiecznych.
22 grudnia - ostatni dzień nauki przed świętami i jednocześnie ostatni w 2016 roku był dla
uczniów i nauczycieli wyjątkowy.
Wigilia klasowa - opłatek, życzenia, gwiazdkowe prezenty, wspólne śpiewanie kolęd oraz poczęstunek wprowadziły nas w świątecz-

no – noworoczne klimaty. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zorganizowanego przez p.
Barbarę Bentkowską na najpiękniejszego anioła przeplatane występem „Groszków” oraz jasełka
bożonarodzeniowe przygotowane przez uczniów pod kierunkiem
pań Edyty Hanzel i Agnieszki Swobody - odpowiednia muzyka i dobrane teksty - to wszystko sprawiło, że zostaliśmy wprowadzeni w
niepowtarzalny nastrój świąt Bożego Narodzenia.
Nasza szkoła po raz drugi włączyła się w akcję „Szlachetna Paczka”. To ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej.
W tym roku postanowiliśmy pomóc Pani Helenie. Wspólnie zebraliśmy nie tylko wiele wspaniałych
darów, ale też datki, które pozwoliły na zakup pralki. Cieszymy się,
że po raz kolejny mogliśmy sprawić komuś radość.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
Redaktor naczelny: Agnieszka Kałuża, 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.
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Wieści

Nr 1(76)

Wieści z Przedszkola Nr 3
Grudzień w naszym przedszkolu
obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. Rozpoczęliśmy go udziałem w Jarmarku Adwentowym,
w czasie którego przedszkolacy z grupy „Kotki” i „Misie” wystąpiły w przedstawieniu „Zmartwienie Śnieżynek”. Na jarmarku
wielu odwiedziło nasze stragany.
Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy kupując ozdoby i słodkości wsparli przedszkole. Zebrane fundusze, jak zwykle,
przeznaczymy dla dzieci

6 grudnia to dzień, kiedy przedszkole odwiedza święty Mikołaj.
Tak też było i tym razem. Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami - aniołkami, odwiedził wszystkie nasze przedszkolaki i oczywiście wręczył każdemu podarunek.
Dzieci bardzo się cieszyły, że Mikołaj o nich pamiętał. Zaśpiewały mu
piękne piosenki i wręczyły laurki,
które specjalnie na tę okazję wyko-

zem z paniami kucharkami; Moniką i Elą oraz panią Basią, przedszkolaki najpierw zrobiły ciasto, potem je
rozwałkowały, wykroiły aniołki, serduszka, gwiazdki i... w końcu upiekły te pyszności. A potem było ozdabianie wypieków. Wyszło pięknie i
pysznie. Wszystkim smakowało!
Jedną z tradycji przedszkola są
również spotkania opłatkowe z rodzicami naszych podopiecznych.
Nie inaczej było również w tym
roku. Każda grupa wiekowa zorganizowała takie przedświąteczne

nały. Mikołaj obiecał, że za rok postara się znowu nas odwiedzić.
Drugim gościem, który odwiedził przedszkole był przedstawiciel
zawodu górniczego pan F. Spot.
Dla naszego gościa wystąpiły dzieci z grupy najstarszej, przygotowane przez panią Beatę, w programie
artystycznym. Pragniemy serdecznie podziękować naszemu gościowi za przybycie i uświetnienie uro-

czystości oraz za słodką niespodziankę dla dzieci.
Wreszcie przyszedł czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach, w
czasie których poznawały tradycje
bożonarodzeniowe, śpiewały kolędy, wykonywały szereg prac plastycznych związanych z tematyką
świąt. Najwięcej radości sprawiło
im wielkie pieczenie pierników. Ra-

spotkanie. W blasku choinek i bożonarodzeniowym wystroju sal, dzieci pięknie zaprezentowały się w programach artystycznych. Nie mogło również zabraknąć dzielenia się
opłatkiem, składania życzeń, kolęd
oraz... prezentów. Mamy nadzieję,
że mimo zabiegania przedświątecznego każdy poczuł atmosferę tych
wspaniałych dni.
Bożena Hajduk

Budżet miasta na 2017 rok
22 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Miasteczku Śląskim przyjęła budżet miasta na rok
2017. Zgodnie z przegłosowanym przez
Radę dokumentem, w bieżącym roku planowane dochody miasta powinny wynieść
ogółem 36.205.815,93 złotych, w tym:
• dochody bieżące (dotacje, subwencje,
wpływy z podatków, udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych
PIT i osób prawnych CIT) – 30.830.225,40
złotych,
• dochody majątkowe (m.in. wpływy ze
sprzedaży mienia, opłaty za przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego w
prawo własności, środki pozyskane z Unii
Europejskiej) – 5.375.590,53 złotych.
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Wydatki budżetu miasta zaplanowane na
2017 rok wynoszą ogółem 41.073.183,60 złotych, w tym:
• wydatki bieżące (m.in. pomoc społeczna,
oświata, administracja) – 30.134.605,04
złotych,
• wydatki majątkowe (m.in. wydatki inwestycyjne) – 10.938.578,56 złotych.

tułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; z tej kwoty 142.800,00
złotych przewiduje się na realizację zadań
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z kolei
7.200,00 złotych przeznaczonych zostanie
na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.

Deficyt budżetu miasta ustalono na kwotę 4.867.367,67 złotych.
Wielkość dochodów planowanych do uzyskania z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska ustalono w wysokości 410.000,00
złotych, wydatki na rzecz środowiska zaplanowano w tej samej kwocie. 150.000,00 złotych to dochód planowany do uzyskania z ty-

Informujemy również że w 2017 roku
stawki za odbierane odpady komunalne
nie ulegają zmianie:
– 10,00 zł miesięczna stawka na osobę 		
za odpady segregowane
– 20,00 zł miesięczna stawka na osobę 		
za niesegregowane odpady
Nie ulegają zmianie również stawki podatków.

