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JARMARK
ADWENTOWY

2017!

Wraz z nadejściem pierwszej
niedzieli grudnia rozpoczęliśmy tegoroczny Adwent,
a tym samym przygotowania do zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia. Idealnie w tę atmosferę wpisują się
jarmarki bożonarodzeniowe,
których wielowiekowa tradycja przybyła do Polski z zachodniej Europy

Również w Miasteczku Śląskim
organizowane jest to urocze wydarzenie, podczas którego mieszkańcy i przybyli goście spędzają miło
czas z rodziną i przyjaciółmi przy
kubku ciepłej, korzennej herbaty
robiąc świąteczne zakupy. Na miasteczkowskim jarmarku nie sposób trafić na chińską tandetę, ponieważ każdego roku wystawiane
jest wyłącznie starannie wykonane rękodzieło, przydatne zarówno

przy organizacji świąt, jak również
takie które doskonale sprawdzi się
w roli prezentu dla bliskich. Obok
drewnianych chatek i pięknej choinki stanęła także scena, na której
dzieci, młodzież i dorośli prezentowali specjalnie na tę okazję przygotowany świąteczny program.
Miasteczkowski Jarmark Adwentowy jest wspaniałą inicjatywą, w którą zaangażowanych jest
wiele osób działających na co dzień

w różnych placówkach i grupach.
Wkład każdego z osobna i wszystkich razem sprawia, że z roku na
rok wydarzenie to zyskuje na atrakcyjności, czarującym klimacie, a co
najważniejsze gromadzi coraz więcej zaciekawionych gości.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy pomagali, przygotowywali, tym którzy z nami byli!
Do następnego Jarmarku!
Do zobaczenia za rok! :)

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością.
Wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.
Burmistrz

Krzysztof Nowak
Sekretarz

Marcin Parys

Życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Jendruś
Skarbnik

Ewelina Skrabania-Różycka
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OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA
W dniu 11 listopada w naszym
mieście odbyły się uroczyste obchody
Narodowego Święta Niepodległości.
Uroczystości rozpoczęły się od
Mszy św. w kościele parafialnym pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Miasteczku Śląskim, która odprawiona
została w intencji Ojczyzny
We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrzem Miasta Krzysztofem Nowakiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Józefem Jendrusiem na czele, radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy miasta. Mszę uświetniły Reprezentacyjna Orkiestra Gminy Miasteczko Śląskie oraz poczty sztandarowe.
W dalszej części obchodów w uroczystym przemarszu przedstawiciele władz wraz
z mieszkańcami udali się w miejsca pamięci narodowej na terenie gminy. Złożyli symboliczne
kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową i „Pomnikiem Wolności” przy ulicy Woźnickiej, jak
również na Cmentarzu Parafialnym w Miasteczku Śląskim. Kwiaty i znicze zostały również złożone pod pomnikiem „Pamięci Poległym w Powstaniu Śląskim oraz Zamęczonym w Obozach
przez Faszyzm Niemiecki Obywateli Żyglina”
w Żyglinie, przy kamieniu pamiątkowym znaj-

dującym się przy Hucie Cynku oraz pod tablicą
pamiątkową przy ulicy Pindora.
Pragnę podziękować wszystkim osobom,
które zaangażowały się w przygotowania do

uczczenia Narodowego Święta Niepodległości
oraz przybyłym mieszkańcom Naszej Gminy.

BURMISTRZ
KRZYSZTOF NOWAK

Najbogatsze samorządy
Redaktor Naczelny dziennika „Rzeczpospolita”
oraz zarząd Gremi Media SA zaprosił władze
Miasteczka Śląskiego na tegoroczną uroczystość
ogłoszenia wyników XIII edycji Rankingu
Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”
odbywającą się w Jarocińskim Ośrodku Kultury.
Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1
Na galę udał się Pan Burmistrz Krzysztof Nowak wraz z Panią
Skarbnik Eweliną Skrabania-Różycką.
Ranking redakcji „Rzeczpospolitej”, który wspiera idee samorządu terytorialnego - nagradza najlepsze polskie samorządy
w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Dodatkowo wyróżniane są w trzech powyższych kategoriach
„Najbardziej Innowacyjne Samorządy” oraz „Europejskie Samorządy”.
W programie między innymi można było zobaczyć występ
byłego premiera, prof. Jerzego Buzka, który jest przewodniczącym kapituły konkursu. Udało się zamienić z nim kilka słów.

2

Wyraził on swoje wielkie zadowolenie z faktu iż
w tym roku w Rankingu została odznaczona spora część z województwa śląskiego, co pokazuje
że dobrze przygotowany plan działania, realizowane inwestycje dają efekty!
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Zdrowie Mieszkańców Miasteczka
Śląskiego jest najważniejsze
Stop Smog! Dbałość
o stan Naszego środowiska jest
priorytetem w naszej Gminie:
Obecnie wszędzie mówi się o jakości powietrza szczególnie w sezonie zimowym, gdzie palenie piecami węglowymi pogarsza w istotny sposób jakość powietrza. Naocznie obserwujemy to podczas porannego lub wieczornego spaceru gdzie trudno jest oddychać czystym powietrzem. Próbując rozwiązać problem SMOGU w naszej Gminie, staramy wraz
z firmą Veolia Południe Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu rozwoju sieci cieplnej na terenie naszego Miasta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Na chwilę obecną wspólnie z firmą Veolia przygotowujemy wniosek pod zadanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.
Od momentu przejęcia przez firmę Veolia eksploatacji sieci cieplnej widzimy stały jej rozwój,
przypomnę, iż w miejsce niewydajnego węzła
na terenie starej kotłowni zabudowano indywidualne węzły cieplne w poszczególnych blokach co poprawiło komfort ogrzewania mieszkańców. Te działania przyczyniły się do podjęcia decyzji o rozwoju sieci cieplnej w naszej gminie. Pierwszym etapem była budowa nowej nitki

wzdłuż ul. Dworcowej i podłączenie pierwszych
indywidualnych mieszkańców. Pozytywny odbiór oraz fakt wejścia w życie nowej ustawy antysmogowej skłonił nas do podjęcia decyzji o dalszym ekspansywnym rozwoju. Naszym celem
jest doprowadzenie do drastycznego obniżenia
stężenia w powietrzu pyłu PM 10 i 2,5.
Sieć cieplna to bardzo ekologiczne rozwiązanie, paradoksalnie huta cynku która w pewnym
sensie emituje część zanieczyszczeń do środowiska daje nam możliwość wykorzystania ciepła odpadowego. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy dokonać świadomego wyboru ekologicznego źródła ciepła. Wybudowanie nowych odcinków to duże wyzwanie inwestycyjne, ale warte podjęcia w sytuacji kiedy pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania ze
środków WFOŚ. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony jeszcze w tym roku.
Inwestycja zostanie podzielona na trzy etapy:
• Pierwsza część obejmuje wybudowanie sieci na terenie „starego miasteczka”
• Druga część od Rynku do Dworca
• Trzecia część obejmuje Żyglinek i Żyglin.
A co przemawia za przystąpieniem do podłączenia do sieci ? Wiele czynników takich jak:
• Efektywna walka ze smogiem – co wiąże
się z poprawą naszego zdrowia!
• Wygoda właściciela – brak obsługi!

•
•
•
•

Brak uciążliwego popiołu!
Brak emisji spalin do otoczenia!
Brak przeglądów kominiarskich!
Brak serwisowania kotła!

W tym miejscu należy przypomnieć, iż od
2020 roku od momentu wejścia w życie ustawy antysmogowej właściciele nieruchomości
będą zobligowani do wymiany starego kotła
na kocioł tzw. 5 generacji, ewentualnie podłączenie się do sieci gazowej lub wykorzystanie innego alternatywnego źródła ciepła. Od
tego momentu ruszą kontrolę kotłowni celem zinwentaryzowania źródeł ciepła u mieszkańców. Po zakończeniu projektu planujemy przystąpić do kolejnego etapu poprawy dbałości o nasze zdrowie i środowisko.
Burmistrz Krzysztof Nowak

Tańsza energia elektryczna dla oświetlenia
ulicznego i obiektów gminnych w latach 2018-2019
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że
zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe
w sprawie wyłonienia sprzedawcy energii elektrycznej na
potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów gminnych
i obiektów jednostek organizacyjnych gminy na okres
od 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. Swoje oferty do przetargu
złożyło pięciu Wykonawców
Najkorzystniejszą ofertę na
łączną kwotę 487.583,65 zł
brutto złożyło przedsiębiorstwo
I–ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach.
Zaoferowane ceny jednostkowe energii elektrycznej kształtują się następująco:
- dla oświetlenia ulicznego
i miejsc publicznych – 198,40 zł
netto/1 MWh

- dla obiektów gminnych –
224,68 zł netto/ 1 MWh.
Należy podkreślić, iż dla porównania obecne ceny zakupu energii elektrycznej określone według
taryfy sprzedażowej Operatora
Systemu Dystrybucyjnego TAURON (gdyby nie przeprowadzono postępowania przetargowego,
a gmina pozostałaby przy umowach kompleksowych) wynoszą:

- dla oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych (taryfa C12b) – dzienna 453,70 zł
netto/1 MWh, nocna – 279,40 zł
netto/1 MWh,
- dla obiektów gminnych (taryfa C11) – 375,20 zł netto / 1 MWh.
Uzyskane ceny są porównywalne do cen grup zakupowych,
w których zrzeszone są Gminy.
Scentralizowanie zakupu energii elektrycznej dla gminy to działanie zmierzające do obniżenia
kosztów energii elektrycznej dla
punktów poboru energii elektrycznej o strukturze rozproszonej. Oznacza to, że gmina skorzystała z możliwości uzyskania
atrakcyjnej ceny dla wszystkich

podmiotów zależnych od budżetu gminy.
Podkreślenia wymaga fakt, iż
Gmina Miasteczko Śląskie była
jedną z pierwszych gmin w kraju i w województwie śląskim, która przeprowadziła procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej od chwili uwolnienia cen rynkowych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obecnie zmiana sprzedawcy energii elektrycznej dla gminy na kolejne lata kalendarzowe jest systematycznie przeprowadzoną przed zakończeniem
terminu obowiązywania umowy
zakupowej energii elektrycznej.

Burmistrz Miasta
Krzysztof Nowak
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Działo się w Przedszkolu Niepublicznym
W ostatnim tygodniu października
w przedszkolu odbył się wewnętrzny konkurs
plastyczny „Jesienne Cudaki-Kasztaniaki”
Wszystkie przygotowane prace zostały nagrodzone. W ramach
obcowania ze sztuką dzieci wraz
z opiekunkami, w dniu 9 listopada, wybrali się do Teatru ATENEUM w Katowicach na przedstawienie „Kukuryku na patyku, czyli o dwóch takich...” pięknie obrazującym przyjaźń dwóch nietypowych postaci. Już następnego
dnia odwiedziła nas p. Lila z Biblioteki Miejskiej, która zachęcała dzieci do czytania książek oraz przeprowadziła zajęcia z okazji urodzin Pluszowego Misia. Bardzo dziękujemy za odwiedziny. Natomiast 13 li-

stopada gościła u nas p. profesor
Szkiełko z Akademii Małego Naukowca, która objaśniała dzieciom
zagadnienie magnetyzmu, pokazywała różne magnesy i przeprowadzała wraz z przedszkolakami różnego rodzaju doświadczenia. Dzieci samodzielnie wyciągały
wnioski z doświadczeń i tym sposobem nauczyły się wielu nowych
rzeczy. Najważniejszym jednak wydarzeniem mijającego miesiąca,
było hucznie obchodzone święto
patronalne przedszkola w kolejną
rocznicę urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego - 14 listopada. W tym

roku z tej okazji odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Dzieci przygotowały krótki występ dla swoich
rodziców, wykazały się w arcytrudnych choreografiach tanecznych
oraz popisały się wiedzą, odpowiadając na zagadki i opowiadając
o życiu błogosławionego Edmun-

da... Gdy zadania zostały już wykonane, nastąpiło uroczyste ślubowanie oraz pasowanie wszystkich
dzieci na przedszkolaków w odpowiednich grupach wiekowych.
Dumni rodzice nagrodzili swoje
pociechy gromkimi brawami.

A. Krupa

Nowy kalendarz ze
starymi zdjęciami
Trwa wspólny projekt Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim oraz Miejskiego Ośrodka
Kultury w Miasteczku Śląskim polegający na zbiórce
archiwalnych zdjęć i widokówek przedstawiających
teren gminy przed 1945 rokiem
Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy chociażby imponująca liczba zebranych
na tę chwilę reprodukcji, których jest
aż 120. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, w siedzibie MOK-u przy ul.
Srebrnej 24, już teraz można oglądać
wystawę prezentującą część udostępnionych fotografii.
Z przyjemnością informujemy również, że Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim wydał kalendarz na 2018
rok z wykorzystaniem niektórych
zdjęć przedstawiających architekturę
czy ważne momenty z życia naszych
przodków.
Kalendarze zostaną w pierwszej kolejności przekazane wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowa-

UWAGA
OSZUST!
4

nym w realizację projektu, w ramach
podziękowania za pomoc przy jego realizacji. Jednocześnie nadal zachęcamy
mieszkańców oraz wszystkich sympatyków historii do przeszukania swoich
szaf i strychów – być może kryją się tam
skarby dotyczące gminy, które zostawimy po sobie kolejnym pokoleniom.
Można wykorzystać nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, ponieważ jest to okres sprzyjający podróżom sentymentalnym w gronie rodziny i przyjaciół. Liczymy na to, że
wspólnymi siłami osiągniemy zamierzony cel, jakim są pięknie wydane albumy zawierające informacje o architekturze i mieszkańcach Miasteczka
Śląskiego sprzed lat.

Marcin Parys

W związku ze zgłoszeniami lokatorów o osobie oferującej wymianę drzwi i podejmującej próbę wyłudzenia pieniędzy, zarządca nieruchomości – Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Sp. z o. o. przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach informuje, że osoba
ta nie jest pracownikiem MTBS Sp. z o.o.
i nie występuje w imieniu zarządcy.
Pracownicy MTBS Sp. z o.o. posiadają
identyfikatory z imieniem i nazwiskiem.

W razie jakichkolwiek pytań
prosimy o kontakt z administracją,
tel.: 32 288 93 73 czynną:
– poniedziałek 9:00–16:30
– wtorek – piątek 8:00–14:00
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25 lat Fundacji
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Dnia 1 grudnia br. odbyła się Uroczysta Sesja
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z okazji
25-lecia działalności Fundacji na Rzecz Dzieci
„Miasteczko Śląskie”, która rozpoczęła się od
Mszy św. w kościele pw. NMP w Miasteczku
Śląskim, której przewodniczył Ordynariusz
Gliwicki Biskup Jan Kopiec
Otwarcie obrad nastąpiło w Centrum Konferencyjno-Bankietowym
Koral, gdzie po powitaniu gości
swoje przemówienie wygłosili Prezes fundacji Mieczysław Dumieński, który przedstawił genezę powstania fundacji. Następnie wystąpienie poprowadził prof. dr hab. n.
med. Sławomir Kasperczyk, który przedstawił zebranym gościom
problematykę związaną z narażeniem na ołów, jego wpływem na
nasze zdrowie, a także najnowszymi wynikami badań. Kolejnym
mówcą był dr Piotr Słota, który zaprezentował działalność Centrum
Medycznego Eko-Prof-Med obsługującego w zakresie zdrowotnym
społeczność Miasteczka Śląskiego,
a także pracowników Huty Cynku
„Miasteczko Śląskie” S.A.
Ważnym punktem obrad było
podpisanie porozumienia, którego projekt przedstawił Sekretarz
Miasta Marcin Parys. Porozumienie
to zostało zawarte pomiędzy Hutą
Cynku, a Gminą Miasteczko Śląskie,
Fundacją na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” oraz Centrum Medycznym Eko-Prof. –Med. Jego przedmiotem jest realizacja w latach 2017
– 2019 Projektu Naukowego pn.
„Ocena wyrównania gospodarki mineralnej u dzieci narażonych środowiskowo na ołów” realizowanego
w ramach projektu: „Mechanizmy
toksycznego oddziaływania ołowiu
na organizm ludzki”. Celem projektu jest oznaczenie u dzieci podstawowych parametrów morfologii
krwi oraz makroelementów, takich
jak żelazo, wapń, magnez oraz witamina D, a także uzupełnienie niedoborów tych elementów w przypadkach ich występowania. Pozwoli to udzielić odpowiedzi na pytanie,
na ile uzupełnienie u dzieci braków
w organizmie makro- i mikroelementów oraz witaminy D pozwoli obniżyć stężenie ołowiu we krwi
oraz zmniejszyć skutki jego tok-

syczności. Projekt realizowany będzie z wykorzystaniem potencjału
kadrowo – sprzętowego CM EPM,
a w realizację jego poszczególnych
segmentów zostaną zaangażowane: Katedra i Zakład Biochemii, Katedra i Klinika Pediatrii Śląskiego

Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, a także szkoły podstawowe Miasteczka Śląskiego. Kierownikiem Naukowym Projektu jest
prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk. Koszt realizacji planowanego przedsięwzięcia wyniesie około 152.000,00 zł. Realizacja zadania
w całości zostanie sfinansowana ze
środków Huty Cynku „Miasteczko
Śląskie” Spółka Akcyjna. Projekt realizowany jest w ramach przyjętej
przez Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. „Strategii społecznej odpowiedzialności” na lata 2017
– 2020, gdzie jednym z priorytetowych obszarów działania jest troska
o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Miasteczka Śląskiego.
Po podpisaniu porozumienia Rada Miejska w Miasteczku Śląskim jednogłośnie przyję-

ła uchwałę w sprawie uczczenia
XXV rocznicy powstania Fundacji
na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Następnie gratulacje i życzenia złożył Burmistrz Miasta Krzysztof Nowak wraz z Przewodniczącym Rady Józefem Jendrusiem.
Wśród zaproszonych gości gratulacje i podziękowania za trud włożony w pracę na rzecz fundacji złożyli m.in. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Andrzej Pilot, Prezes Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Mirosław Indyka, przedstawiciele starostwa powiatowego w Tarnowskich Górach Krzysztof Łoziński,
Stanisław Wieczorek wraz z Barbarą Machura Sekretarzem Powiatu,
Wójt Gminy Ożarowice Grzegorz
Czapla, Radna miasta Tarnowskie Góry Beata Piegza przekazała list gratulacyjny w imieniu Bur-

mistrza Arkadiusza Czecha oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach Tomasza
Olszewskiego. Fundacja otrzymała list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy oraz odsłuchane zostało przesłanie multimedialne prof. Jerzego Buzka zaprzyjaźnionego z Fundacją. Gratulacje i życzenia złożyli także przedstawiciele oświaty
z terenu gminy Miasteczko Śląskie
oraz przedstawiciele organizacji
społecznych.
Część artystyczną zapewnił zespół wokalno-taneczny „Groszki”
pod opieką Pani Barbary Bentkowskiej, z kolei uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miasteczku Śląskim przygotowali okolicznościowy wystrój sali oraz wręczyli nagrody w imieniu Fundacji.

Marcin Parys
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267.100,00 tysięcy pozyskanej dotacji na rozwój
infrastruktury sportowej w Gminie Miasteczko!
W związku z realizacją ww. zadania, pracownicy
Referatu Inwestycji i Rozwoju Miasta przygotowali
wniosek o dofinansowanie przedmiotowego
zadania inwestycyjnego
Wniosek ten, w ramach PROGRAMU ROZWOJU PONADLOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – pilotaż edycja 2017, w czerwcu 2017 r. został złożony do Ministra
Sportu i Turystyki. Jego zakres merytoryczny obejmował:
1. Budowę placu zabaw wraz
z siłownią zewnętrzną przy ul. Rubinowej w Miasteczku Śląskim –
zadanie zostało już zrealizowane.
2. Budowę placu zabaw przy ul.
Norwida w Miasteczku Śląskim –

do realizacji w 2018 r. 21 listopada
br., otrzymaliśmy z Ministerstwa
informację o pozytywnej ocenie
złożonego wniosku.
Przewidziana w umowie kwota udzielonego dofinansowania
wynosi wartość nieprzekraczającą 267 100,00 zł, zgodnie z następującym podziałem: w roku
2017 nie więcej niż 124 600,00
zł, w roku 2018 nie więcej niż 142
500,00 zł.

Hanna Pesta

TAURON dla miasta

Gmina Miasteczko Śl. wraz z przedsiębiorstwem
energetycznym TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Krakowie od kilku lat podejmuje działania w kwestii
przeprowadzania systematycznej wymiany starych
słupów elektroenergetycznych

Dobre projekty
Do udziału w pierwszym etapie konkursu „Zielona Pracownia - Projekt 2017” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 2
w Żyglinie, która została laureatem konkursu i otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.500
złotych, wkład własny to 1000 zł.
W związku z otrzymaniem tytułu laureata została uhonorowana
nagrodą pieniężną w wysokości
29.966 złotych.
Szkoła Podstawowa nr 1
w Miasteczku Śląskim oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny podpisały umowę na dofinansowanie
zakupu tablicy aktywnej z Urzę-
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dem Wojewódzkim w Katowicach
na kwotę: Szkoła Podstawowa
nr 1:15.875,00 zł. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żyglinie: 13.800,20
zł. Szkoły wnioskowały również
o dofinansowanie gabinetów lekarskich. Szkoła Podstawowa nr 1
otrzymała 3,090 zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup dodatkowego sprzętu do zapewnienia właściwego funkcjonowania higienistki szkolnej, jak
np. waga kolumnowa, ciśnieniomierze - ogółem typowy sprzęt
medyczny. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała 6,380 zł
i kwota ta zostanie przeznaczona na gabinet profilaktyki zdrowotnej, w tym umeblowanie oraz
sprzęt medyczny.

Skutkiem dobrej współpracy obu
podmiotów jest obecnie realizowana
(etapami) kompleksowa wymiana słupów energetycznych wraz z przewodami energetycznymi w ciągu ul. Norwida, na odcinku od skrzyżowania z ul.
Gałczyńskiego do skrzyżowania z ul.
Asnyka i części ul. Kruczkowskiego na
wysokości cmentarza parafialnego.
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest przez TAURON Dystrybucja S.A. pn. „Przebudowa sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV
w Miasteczku Śląskim przy ul. Norwida”. Wartość realizacji inwestycji to
96.000 zł brutto.
Paweł Kowolik

Zapraszamy na:
• Wieczory Kolędowe
– 29 grudnia Miasteczko i 30 grudnia Żyglin.
Miasteczko: parking obok kościoła po wieczornej Mszy św. Żyglin: parking za sklepem
• Orszak Trzech Króli – 6 stycznia.
Informacje: ogłoszenia parafialne, Miejski Ośrodek Kultury
• Sportowe Powitanie Zimy – 6 stycznia.
Zapraszamy biegaczy, rowerzystów, kijkarzy, narciarzy(?) w niedzielne popołudnie.
Start na drodze na Gierzyne przy dawnych glajzach. Szczegóły nasz facebook i strona www.
• Bal Organizacji Pozarządowych – 10 lutego.
Koral – świetny, jak zawsze, zespół gra standardy muzyki rozrywkowej
– koszty tylko kateringu
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RAZEM MOŻNA WIĘCEJ
Zakończenie remontu ulicy Łokietka

Droga Bibiela-Brynica

Dobiegła końca przebudowa ulicy Łokietka/Starowiejskiej

Powiatowa droga z Bibieli do Brynicy jest
bardzo uczęszczana, a przed inwestycją z asfaltu wystawały już kamienie. Chciałbym, aby
te sołectwa się rozwijały. Powiat tarnogórski
nie jest zasobny w finanse. Inicjatywa wspólnej inwestycji drogowej to była jedyna szansa
aby poprawić codzienne uciążliwości związane z dojazdem. Każdy z trzech partnerów: starostwo, gmina i Nadleśnictwo Świerklaniec,
dołożył się do przedsięwzięcia. Dziś wszyscy
są zadowoleni, a przede wszystkim mieszkańcy. To projekt bardzo proobywatelski.
Życzę innym miastom i gminom, aby współpraca z leśnikami układała się tak, jak
u nas. Tutaj Lasy Państwowe nie są tylko tym, który pośrednio korzysta z dróg wywozowych z lasu, ale także daje na nie konkretne pieniądze.

W poniedziałek 20 listopada Burmistrz Miasteczka Śląskiego na
czele ze starostą Tarnogórskim Krystyną Kosmalą, przedstawicielami Urzędu oraz Lasów Państwowych, dokonali końcowego odbioru robót.

Wypowiedź Burmistrza Krzysztofa Nowaka
do wydania listopadowego „Trybuny Leśnika”

Pamiętamy!

Pro memoria
7 listopada przeżywszy 81 lat
zmarł w Miasteczku Śląskim Ryszard Kocik, zasłużony społecznik,
w latach 19922012 skarbnik Fundacji na rzecz dzieci Miasteczko Śląskie. Zawodowo
związany był z miejscową Hutą Cynku gdzie pełnił funkcję Kierownika
Wydziałów: pieca szybowego rafinerii ołowiu oraz wydziału badawczo
doświadczalnego. Pan Ryszard angażował się w działania grupy inicjatywnej na rzecz przywrócenia samodzielności Miasteczku Śląskiemu. Na
emeryturę przeszedł w 1994 roku.
Pogrzeb Ryszarda Kocika odbył się
w Miasteczku Śląskim 11 listopada.

W tym miesiącu otrzymaliśmy smutną informację o śmierci
naszego działacza społecznego Eugeniusza Gulby.
Większość z Nas znała go jako Pan Holdek. Pan Eugeniusz
swoją determinacją, na przekór czasom w których żył,
dążył do tego co sobie obrał za cel. Był jednym z założycieli
Ludowego Klub Sportowego „Żyglin”. Na pierwszym
zwołanym zebraniu, 21 sierpnia 1983r został wybrany
Prezesem klubu, funkcję tę pełnił do 1996 roku
Wraz z klubowymi przyjaciółmi
postanowili, że własnymi rękami
stworzą boisko. I tak, już w 1985r.,
a dokładnie 21 lipca, Pan Eugeniusz przeciął oficjalnie wstęgę,
inaugurując tym samym pierwszy mecz na żyglińskiej murawie.
Gdy powstało boisko, pojawił się
pomysł wybudowania budynku
klubowego - który stoi po dzień
dzisiejszy.
Mimo ciężkich czasów, ciągle popularyzował piłkę nożną
wśród mieszkańców. Cały czas
pozostawał czynnym działaczem.
Odznaczony i wyróżniony przez
Śląski Związek Piłki Nożnej.
W ostatnich latach, pomimo
trudności zdrowotnych, dopingował drużynie LKS-u. Doczekał się
awansu swojego klubu. Doczekał
się dnia, kiedy zobaczył, że to co
stworzył prawie 35 lat temu przyniosło owoce. W tym dniu, kiedy wszyscy się spotkali na jednej murawie, nastąpił niezwykle wzruszający moment. Była
to szczególna okazja, by podziękować Panu Eugeniuszowi za to
wszystko co zrobił dla LKS-u. Piłkarze stojąc naprzeciwko Pana
Holdka dziękowali mu, bo wie-

Odprowadzony został do niebiańskiego sektora Prezesów
w towarzystwie najbliższych
i biało-niebieskich przyjaciół.

dzieli, że stoją naprzeciw legendy
klubu, człowieka, którego każdy
darzy szacunkiem... Kto znał Pana
Eugeniusza wie, że był nad wyraz

dobrym, bardzo dobrym człowiekiem. Zapewne każdy ma tylko
miłe wspomnienia z Nim związane, które pozostaną na zawsze...

Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to, kim
jest; nie przez to, co ma, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi.
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INFORMACJA Dotycząca

zmiany stawek czynszowych
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Obowiązująca stawka bazowa czynszu w wysokości 3,86 zł/m2
została wprowadzona Zarządzeniem Nr 55/15 Burmistrza Miasta
Miasteczko Śląskie z dnia 9 lutego 2015 r.
Porównanie stawek czynszowych w okolicznych Gminach

stawka bazowa
średnia (stawka bazowa)
stawka maksymalna (dot. lokali wyposażonych w c.o.
a w budynkach przeprowadzono termomodernizację)
średnia (stawka maksymalna (dot. lokali wyposażonych w c.o.
a w budynkach przeprowadzono termomodernizację)

10,00 zł

9,00 zł

8,00 zł

7,00 zł

6,00 zł

5,00 zł
9,33 zł
4,00 zł

2,00 zł

4,40 zł

4,09 zł

6,44 zł
5,00 zł

7,22 zł

7,17 zł

6,82 zł

6,54 zł

8,96 zł
8,00 zł 8,00 zł

7,75 zł

3,00 zł

4,95 zł

5,86 zł

5,30 zł 5,30 zł

4,50 zł

4,80 zł 4,80 zł
3,80 zł

3,72 zł

1,00 zł

0,00 zł
Miasteczko Śląskie

Bytom I strefa

Tarnowskie Góry I obszar
Tarnowskie Góry III obszar
Radzionków I kategoria
Radzionków III kategoria
Bytom II strefa
Tarnowskie Góry II obszar
Piekary Śląskie
Radzionków II kategoria
Świerklaniec

Wysokość stawek dla komunalnych mieszkań osiedlowych w Miasteczku Śląskim
7,00 zł

WYSOKOŚĆ STAWKI

Zgodnie z obowiązującą
ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1610 z późn. zm.) gminy
winny dążyć do ustalenia stawek czynszowych na poziomie zapewniającym pokrycie
wydatków związanych z utrzymaniem posiadanego zasobu
mieszkaniowego (w tym kosztów remontów, eksploatacji,
bieżących napraw itp.).
Cytowana wyżej ustawa zezwala na wprowadzenie stawek czynszowych (przy zastosowaniu szczególnych procedur) na poziomie przekraczającym 3% wartości odtworzeniowej lokalu.
Według obowiązującego
obecnie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1
m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, stawka
bazowa czynszu na poziomie
3% wartości odtworzeniowej
winna wynosić 8,82 zł/m2.
Wysokość obowiązujących
stawek odbiega od powyższej
wartości, wobec czego Gmina
dla utrzymania właściwego stanu posiadanego zasobu mieszkaniowego jest zmuszona podnieść wielkość obowiązujących
stawek czynszowych.
Nowa stawka bazowa czynszu wynosi 4,09 zł/m2 i stanowi
wzrost o 6% w stosunku do stawki obecnie obowiązującej.
Uzasadnieniem podwyżki stawki bazowej jest konieczność zapewnienia odpowiedniego pokrycia
kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego w celu zapobieżenia
dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych w przypadku budynków
tzw. starego zasobu, a w odniesieniu do budynków wspólnot mieszkaniowych możliwości wnoszenia
zwiększonych środków finansowych na fundusze remontowe poszczególnych wspólnot.
Stawka czynszowa w wysokości 4,09 zł/m2 jest jedną z niższych
w porównaniu z innymi miastami,
co obrazuje niżej zamieszczony
wykres:
W podjętym zarządzeniu pozostał dotychczasowy zapis do-

6,00 zł
5,00 zł
4,00 zł
3,00 zł
2,00 zł

4,09 zł

4,70 zł

4,91 zł

bez termomodernizacji

bez termomodernizacji
I lub II piętro

5,93 zł

6,14 zł

6,54 zł

z termomodernizacją

z termomodernizacją
I lub II piętro

oddane do użytku w 2017 r.
(nie dotyczy lokali socjalnych)

1,00 zł
0,00 zł

stawka
bazowa

RODZAJ LOKALU

tyczący procentowego dodatku zwiększającego wartość stawki bazowej w odniesieniu do budynków wspólnot mieszkaniowych, w których wspólnota podjęła uchwałę o przeprowadzeniu
termomodernizacji oraz w budynkach, w których taką termomodernizację przeprowadzono.
Utrzymanie przedmiotowego
dodatku pozwoli na przekazywanie przez Gminę zwiększonych należnych kwot funduszu remontowego dla poszczególnych wspólnot z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów. Ponadto umożliwi również w przypadku podjęcia odpowiednich
uchwał przez inne wspólnoty, odnośnie inwestycji termomodernizacyjnych, wnoszenie przez Gminę środków finansowych według
posiadanego udziału.
Nowa stawka bazowa czynszu
wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. W odniesieniu do loka-

li mieszkalnych już zasiedlonych,
zajmowanych na podstawie dotychczasowej umowy, nowy
czynsz będzie obowiązywał po
okresie wypowiedzenia jego wysokości tj. od 1 marca 2018 r.

Kształtowanie się stawki czynszowej w poszczególnych mieszkaniach osiedlowych przedstawia się jak wyżej.
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Krzysztof Nowak

INFORMACJA
O ZMIANIE ZASAD WYNAJMOWANIA
LOKALI MIESZKALNYCH
W związku ze zmianą uchwały Rady Miejskiej w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasteczko Śląskie informujemy,
iż coroczna aktualizacja złożonych wniosków o najem lokali mieszkalnych oraz list wnioskodawców nastąpi po wejściu
w życie nowej uchwały tj. w drugiej połowie grudnia 2017 r.
O wprowadzonych zmianach oraz konieczności przedłożenia
dokumentów do aktualizacji wniosku, każdy wnioskodawca
zostanie poinformowany odrębnym pismem.
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pełen kultury

Orszak Trzech Króli
w Miasteczku Śląskim!

Dzień Świętego Marcina

6 stycznia o godzinie 12:00 (po zakończeniu
Mszy Świętej) już po raz drugi odbędzie się Orszak Trzech Króli.
Wyruszymy z parkingu przykościelnego,
następnie przemaszerujemy ulicami miasta
aż do Parku Rubina, gdzie na uczestników czekać będzie ciepły poczęstunek, wspólne kolędowanie, a także nagrodzeni zostaną laureaci I Edycji Konkursu „Korona na Orszak Trzech
Króli”.
Zachęcamy wszystkich do założenia kolorowych peleryn oraz koron aby orszak był jeszcze barwniejszy :-) Organizatorami wydarzenia są Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim oraz Miejski
Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim.

„gorącym” czasie były z pewnością świąteczne warsztaty rękodzieła zorganizowane przez
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim,
na których uczestnicy stworzyli przepiękne wieńce adwentowe, skarpety na prezenty
oraz świąteczne gwiazdy. Zabawa, gwar i duża
dawka uśmiechu towarzyszyły uczestnikom
zajęć za każdym razem.
Zajęcia w dniu 5 grudnia były połączone z obchodami dnia Świętego Mikołaja. Na
wszystkich czekał słodki poczęstunek oraz gorąca herbata i kawa, przy których szycie świątecznych skarpet było jeszcze przyjemniejsze.
Materiały do pracy zapewniał MOK oraz
Kwiaciarnia „Danusia”.

Zajęcia muzyczne

Kurs fotograficzny
Kurs fotograficzny prowadzony przez Wojciecha Stankiewicza przyjął się doskonale. Zapraszamy więc na kolejne zajęcia, które odbywają się co drugi czwartek wieczorem
w MOK-u.
Tutaj uczysz się poprzez praktykę, a nie słuchanie suchych informacji. Dla prowadzącego
nie ma pytań bez odpowiedzi! Wiedza przekazywana jest w sposób zrozumiały, lekki i przyjemny, a atmosfera sprzyja wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami.
Nie jesteś zapisany? Nic straconego! Czekamy w biurze MOK-u: promocja@mok.miasteczko-slaskie.pl / 32 288 88 70.

Konkurs plastyczny!
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych
do udziału w XVII Edycji Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową.
Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni,
poczucia estetyki oraz wsparcie rozwoju artystycznego uczestników.
Wykonane prace w technice dowolnej należy składać (wraz z dołączoną metryczką z danymi) w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury
w Miasteczku Śląskim do 5 stycznia 2018 roku
do godziny 15:00.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w sali widowiskowej MOK-u podczas Koncertu Karnawałowego w Miejskim
Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim w dniu
20 stycznia 2018 r.
Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie dostępnym w biurze MOK-u oraz na
mok.miasteczko-slaskie.pl.

Pyszne rogale, ciepłe kakao i grzaniec czekały na licznie przybyłych uczestników Dnia
Świętego Marcina, który odbył się 10 listopada
w Żyglinie. Nie były to jednak jedyne atrakcje –
po tradycyjnym orszaku z lampionami i Świętym Marcinem na koniu, na scenie wystąpili uczniowie szkoły i przedszkola, chór męski
Piast, chór Non Nomine oraz Orkiestra Dęta
Dzielnicy Żyglin i Żyglinek. To było wyjątkowe
wydarzenie – ciepłe, rodzinne i pełne uśmiechu. Do zobaczenia za rok!
Organizatorami imprezy byli: Dyrekcja, Pracownicy oraz Rada Rodziców Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego Nr 2 w Miasteczku Śląskim,
MOK w Miasteczku Śląskim oraz Rada Dzielnicy Żyglin i Żyglinek.

Świąteczne warsztaty
rękodzieła!

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a co idzie w parze, porządki
i przygotowywanie mieszkań do tego wyjątkowego okresu. Chwilą wytchnienia w tym

W listopadzie w MOK-u było bardzo głośno
i wesoło!!! A to między innymi za sprawą zajęć
muzycznych, które odbyły się w ramach Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki. Prowadząca zajęcia – Paulina Zarzycka „wycisnęła”
z uczestników wszystkie możliwe dźwięki. Zajęcia obejmowały wybrane zagadnienia ujęte
w kilka kategorii: muzyka i ruch, instrumenty,
śpiew oraz improwizacja. Uczestnicy w trakcie
warsztatów poznali podstawowe zagadnienia
emisji głosu, zmierzyli się m.in. z ćwiczeniami
dykcyjnymi, czy też oddechowymi.
Kolejna edycja zajęć już w nowym roku :-)

Jesienne warsztaty
plastyczne dla dzieci!
Za oknami już śnieg, miło więc wspomnieć
o jesiennych warsztatach plastycznych, które odbyły się w MOK-u w listopadzie. Wykorzystując ususzone liście, farby, kredki, mazaki
i brokat, uczestnicy zajęć stworzyli wyjątkowe
arcydzieła – pełne barw i co najlepsze – z wykorzystaniem wielu ciekawych technik.
Takie warsztaty to doskonała okazja do rozwoju wyobraźni i zdolności manualnych. Pomimo, że warsztaty przeznaczone były dla
dzieci w wieku 5-12 lat, przybyłe mamy nie
mogły się powstrzymać i również włączyły się
do tej kolorowej zabawy. Jak wiadomo w MOK
-u nie można się nudzić :-)
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„Edukujemy od 4 do 104!”
Koniec roku to czas podsumowań. Przez
cały mijający rok publikowaliśmy na łamach
„Wieści z Miasteczkowskiego Ratusza” artykuły
dotyczące systemu gospodarowania odpadami,
celem dalszego umacniania świadomości
ekologicznej mieszkańców naszej gminy
Nie są to jedyne działania podejmowane przez nas, a mające na celu
poprawę efektywności funkcjonowania systemu, we współpracy
z mieszkańcami. W ubiegłych latach
dotarliśmy m.in. do dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek oświatowych gminy. W młodym pokoleniu tkwi bowiem olbrzymia energia
i nadzieja na przyszłość.
W minionych latach Miasteczko
Śląskie zrealizowało kilka kampanii
edukacyjnych, ukierunkowanych
zarówno na dzieci i młodzież, ale
również osoby dorosłe. Najmłodsi wzięli udział w warsztatach, po-

znając dogłębnie system selektywnej zbiórki odpadów, korzyści środowiskowe i ekonomiczne
wynikające z recyklingu, zagrożenia powodowane paleniem odpadów w przydomowych piecach
oraz inne kwestie o niebagatelnym
znaczeniu dla rozwoju systemu gospodarowania odpadami. Materiały, które trafiły do dzieci uatrakcyjniły całość przekazu. Kampanii towarzyszyły również konkursy z nagrodami. Dorośli z kolei mieli możliwość poznania wspomnianych zagadnień podczas seminariów realizowanych na terenie całej gmi-

ny. Do mieszkańców trafiały również dedykowane broszury i kalendarze. Zorganizowany w ubiegłym
roku piknik, z występem grupy teatralnej, był równie ciekawym wydarzeniem.
W kolejnych latach podejmować
będziemy różnorakie formy kontynuowania działań edukacyjnych,
zmierzając do takiego stanu, by nasze wspólne wysiłki zaowocowały
nie tylko wzrostem ilości wysegregowanych odpadów i wypełnieniem przez gminę określonych li-

mitów, wynikających z dyrektyw unijnych, ale także
integrowały społeczność
wokół niezwykle istotnego celu.
Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu przede
wszystkim zdrowia, a także
wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie, przy cieple domowego ogniska.
W 2018 roku bądźmy bardziej ekologiczni. Wszyscy segregujmy odpady, przyczyniając się do budowy lepszego, czystszego świata. To
mały krok dla nas, ale wielki dla całej społeczności, naszego narodu
i świata. Każdy człowiek i działanie
mają znaczenie. Bądźmy razem!
Krzysztof Nowak

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Romuald Burczyk

Polish-American Development Council,
założyciel marki ZielonyPunkt.co

Żyglińskie atrakcje
W listopadzie odbyły się w Żyglinie Marcinki. Orszak, prowadzony
przez św. Marcina na koniu i miejscową orkiestrę, przemaszerował
z pochodniami i lampionami na
parking, gdzie przygotowany był
program artystyczny oraz marcińskie rogale i kakao

Jubileusz
Dnia 22 listopada, 60. rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego obchodzili Państwo Czesława i Jan Nieczuja-Urbańscy. Serdeczne życzenia
z okazji pięknego jubileuszu przekazał Burmistrz
Krzysztof Nowak. Jubilaci podzielili się wspomnieniami o swojej pracy, rodzinie i zmianach jakie nastąpiły w naszym mieście.
W tym roku 3 pary obchodziły Diamentowe Gody
(60. rocznicę zawarcia małżeństwa), 4 mieszkańców
obchodziło 90. rocznicę urodzin, a medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” wręczono 20 parom.

Wieści RATUSZA
Z MIASTECZKOWSKIEGO

Rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia, na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych uroczystości. Także

i w naszej szkole, 13 listopada odbyła się z tej okazji akademia, na której
uczniowie klasy IV przedstawili program artystyczny o patriotycznym
charakterze.
Z przyjemnością informujemy również, że sala terapeutyczna,
w której odbywają się zajęcia rewalidacyjne została doposażona w nowe
sprzęty służące do zajęć Integracji
Sensorycznej. Są to min. łódka podwieszana, maglownica, platforma wisząca, woreczki sensoryczne, materace, deskorolka oraz piłki skaczące.

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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Międzynarodowy Turniej
Hokeja na Trawie
W dniach
2-3.12.2017 r.
w hali sportowej
w Tarnowskich
Górach odbył się
IV Międzynarodowy
Turniej Hokeja
na Trawie w hali „Mikołajki 2017”
W turnieju uczestniczyło 15 drużyn z Austrii, Białorusi i Polski. Zawody były rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych: U-10
i U-12. LUKS Jedynka Miasteczko Śląskie wystawił dwie drużyny, które spisały się bardzo dobrze. W kategorii U-10, drużyna zajęła drugie miejsce ustępuję zespołowi SV Arminen Wien, a w U-12 trzecie miejsce za UKS
Swarek Swarzędz i SV Arminen. W załączeniu
wyciąg z komunikatu końcowego - klasyfikacje końcowe. W drużynie wystąpili: Karch Bartosz, Budny Adam, Gogolin Jan, Głogusz Han-

na, Hajduk Bartłomiej, Kochel Jan, Malok Kamil, Marszałek Paweł - wyróżniony jako najmłodszy zawodnik w drużynie, Piech Julia, Tomanek Jakub, Urbańczyk Tomasz, Ziaja Adam.
Trener Andrzej Miśkiewicz potwierdza dobrą
formę i umiejętności drużyny przed nowym
sezonem halowym o Mistrzostwo 2018.
Klasyfikacja Końcowa U-10
1. SV Arminen Wien Wiedeń Austria
2. LUKS Jedynka Miasteczko Śląskie
3. SMS Niemen Grodno Białoruś
4. UKLHT Ósemka Tarnowskie Góry

5. HKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie
6. UKS Orlęta Sosnowiec
7. KS „Cieszyn“ Cieszyn
Klasyfikacja Końcowa U-12
1. UKS SP 5 Swarek Swarzędz
2. SDV Arminen Wien Austria
3. LUKS Jedynka Miasteczko Ślaskie
4. HC Wien Wien Austria
5. HKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie
6. UKS Orlęta Sosnowiec
7. KS „Cieszyn“ Cieszyn
8. UKS SP 22 Trampkasz Zabrze

Poradnik prawnika
Tematyką, która zapewne interesuje każdego pracującego mieszkańca Miasteczka Śląskiego jest tematyka urlopów
okolicznościowych. Warto zatem poświęcić jej chwilę uwagi
Należy zacząć od tego, że urlopy okolicznościowe są przyznawane z dodatkowej puli, niezależnie
od wymiaru urlopu wypoczynkowego danego pracownika uzależnionego od stażu jego pracy. Wiążą się one, jak sama nazwa wskazuje z pewnymi doniosłymi okolicznościami, jakie spotykają w życiu każdego z nas. Urlopy te przysługują jedynie osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, a więc nie przysługują osobom
zatrudnionym na innych podstawach, jak umowa o dzieło czy zlecenie. Przejdźmy więc do wymieniania tych „okoliczności”.
Ustawodawca przewidział, że
pracownikowi przysługują dwa
dni urlopu okolicznościowego
w związku ze ślubem pracownika,

urodzeniem się dziecka pracownika, zgonem i pogrzebem małżonka pracownika oraz zgonem i pogrzebem dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy pracownika.
Jeden dzień urlopu przysługuje
w związku ze ślubem dziecka pracownika, zgonem i pogrzebem siostry, brata, teściowej, teścia, babki,
dziadka pracownika, a także innej
osoby pozostającej na utrzymaniu
pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
Urlop okolicznościowy przysługuje każdemu pracownikowi, niezależnie od jego okresu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę, rodzaju pracy,
stanowiska i wymiaru etatu. Zwolnienie przysługuje zatem także np. pracownikom zatrudnionym na umowę
o pracę na okres próbny, na zastępstwo, a także pracownikom tymczasowym i zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego.
Aby skorzystać ze zwolnienia,
pracownik musi złożyć wniosek.
Pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia zwolnienia. Jeżeli

jednak bezprawnie odmówi, pracownik nie ma żadnych możliwości, aby wyegzekwować zwolnienie przy braku zgody pracodawcy. Ponadto nie może nie stawić się
do pracy bez uprzedniego poinformowania o nieobecności i uzyskania zgody pracodawcy.
Można łączyć urlop okolicznościowy z urlopem wypoczynkowym albo bezpłatnym. Wolne dni
przysługują w naturze. Nie jest
możliwa zamiana ich na ekwiwalent pieniężny, nawet za zgodą pracownika. Także w razie nieudzielenia urlopu okolicznościowego
przez pracodawcę pracownik nie
ma roszczenia o taki ekwiwalent.
W razie urodzenia się dziecka
zwolnienie w praktyce przysługuje tylko ojcu dziecka. Matka dziecka korzysta bowiem najpóźniej od
dnia porodu z urlopu macierzyńskiego, wynoszącego kilkanaście
(albo kilkadziesiąt) tygodni. Ojciec ma prawo do urlopu niezależnie od tego, czy rodzice pozostają
w związku małżeńskim.

W razie śmierci kilku osób w jednym wydarzeniu i jednego pogrzebu, dni wolnych nie sumuje się, np.
w razie śmierci rodziców w wypadku samochodowym i jednego pogrzebu, pracownik ma prawo do 2
dni zwolnienia, a nie do 4.
Urlop okolicznościowy powinien być ponadto wybrany
w związku ze zdarzeniem na który został udzielony. Przez związek
z tym zdarzeniem nie należy rozumieć, że musi on być zużyty dokładnie w tym dniu w którym urodził mu się syn, jednak jeżeli pracownik nie złoży wniosku o udzielenie urlopu z okazji urodzin syna
od razu, lecz zrobi to np. po miesiącu od urodzin, to pracodawca nie
ma już obowiązku udzielenia takiego urlopu, bowiem ciężko jest
uznać udzielenie urlopu okolicznościowego w miesiąc po zdarzenia
jakim są urodziny dziecka.
Oliwia Pilch
Radca prawny z Kancelarii Radcy
Prawnego Jacka Sznajdera Vis Legis
w Tarnowskich Górach
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