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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

Szanowni Państwo,
Na pełen nadziei i radości czas Świąt Wielkanocnych 

pragniemy  złożyć najserdeczniejsze życzenia
spokoju, wytchnienia i niesłabnącej wiary w to,

że dobro zawsze zwycięża.
Życzymy, aby poranek wielkanocny

był źródłem głębokich przeżyć, 
a staropolskie tradycje malowania pisanek,
święcenia pokarmów i lanego poniedziałku

wzmocniły więzi rodzinne i sąsiedzkie
oraz przyniosły wiele radości.

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Myśliwczyk 

24 lutego 2014 r. Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, st. bry-
gadier Ryszard Świderski przekazał na ręce Burmi-
strza Miasta Krzysztofa Nowaka dokumentację 
i kluczyki do samochodu pożarniczego VW Trans-
porter T4.

Samochód przeznaczony został dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Brynicy. Zastąpi wysłużonego Żuka A 07 z 1985 r., którym 
do tej pory posługiwali się druhowie ochotnicy.

Pojazd nie spełniał już swojej ratowniczej funkcji, stąd długo-
trwałe starania Burmistrza Miasta w celu nieodpłatnego pozy-
skania, sprawnego i nowszego samochodu pożarniczego (pró-
by w Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz Straży Granicznej).
Przed budynkiem PSP w Tarnowskich Górach odbyła się swo-
ista wymiana pokoleń pojazdów pożarniczych. Starego ŻUKA 
zastąpił VW TRANSPORTER, którego pod koniec 2013 r. w Ko-
mendzie Powiatowej zastąpiło nowoczesne IVECO.

„Nowy” (z 1993 r., ale pełnosprawny, z nowoczesnym wyposa-
żeniem pożarniczym) samochód OSP Brynica zaprezentowany 
został lokalnej społeczności podczas Walnego Zebrania OSP 
Brynica 2 marca br. i rozpoczął swoją nową służbę.

„Stary” ŻUK zostanie prawdopodobnie sprzedany, a pieniądze 
z jego sprzedaży zasilą budżet operacyjny OSP Brynica.  

 B. Tomaszowski

Nowy samochód pożarniczy
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WYBORY 2014
W 2014 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego 
oraz wybory samorządowe VII kadencji do wszystkich szczebli 
samorządu terytorialnego. W biuletynie będziemy na bieżąco 
informować o aktualnościach dotyczących ww. wydarzeń.
Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza Prezydent 
RP 19 lutego br. zarządził na niedzielę dnia 25 maja 2014 r. wy-
bory do Parlamentu Europejskiego. W tym dniu wybranych 
zostanie 51 posłów do Parlamentu Europejskiego.
Dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych 
czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który jest 
następujący:

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW 
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

W DNIU 25 MAJA 2014 R.

Data wykonania 
czynności wyborczych* Treść czynności wyborczych

1. 2.

do dnia 5 kwietnia 2014 r.

•	 Zawiadomienie	Państwowej	Komisji	
Wyborczej:
-	 przez	organ	partii	politycznej	o utworzeniu	

komitetu	wyborczego,
-	 przez	pełnomocnika	wyborczego	

o utworzeniu	koalicyjnego	komitetu	
wyborczego	lub	o utworzeniu	komitetu	
wyborczego	wyborców

do dnia 7 kwietnia 2014 r. •	 powołanie	okręgowych	komisji	wyborczych,
•	 powołanie	rejonowych	komisji	wyborczych

do dnia 15 kwietnia 2014 r. 
do godz. 24.00

•	 zgłaszanie	list	kandydatów	na	posłów	do	
Parlamentu	Europejskiego

do dnia 20 kwietnia 2014 r.

•	 utworzenie	obwodów	głosowania	
w szpitalach,	zakładach	pomocy	społecznej,	
zakładach	karnych	i	aresztach	śledczych,	
domach	studenckich	i	zespołach	tych	domów	
oraz	ustalenie	ich	granic,	siedzib	i	numerów

do dnia 25 kwietnia 2014 r.

•	 podanie	do	wiadomości	publicznej	informacji	
o	numerach	i	granicach	obwodów	głosowania	
oraz	siedzibach	obwodowych	komisji	
wyborczych,	w	tym	o	siedzibach	obwodo-
wych	komisji	wyborczych	właściwych	dla	
głosowania	korespondencyjnego	i	o	lokalach	
przystosowanych	do	potrzeb	osób	
niepełnosprawnych,

•	 zgłaszanie	przez	armatorów	wniosków	
o utworzenie	obwodów	głosowania	na	
polskich	statkach	morskich	

do dnia 2 maja 2014 r.
•	 zgłaszanie	kandydatów	do	obwodowych	

komisji	wyborczych	przez	pełnomocników	
komitetów	wyborczych

do dnia 4 maja 2014 r.

•	 powołanie	przez	wójtów	(burmistrzów,	
prezydentów	miast)	obwodowych	komisji	
wyborczych,

•	 podanie	do	wiadomości	publicznej	informacji	
o	numerach	i	granicach	obwodów	głosowania	
utworzonych	za	granicą	oraz	siedzibach	
obwodowych	komisji	wyborczych,	w	tym	o	
siedzibach	obwodowych	komisji	wyborczych	
właściwych	dla	głosowania	korespondencyj-
nego,

•	 zgłaszanie	wójtowi	(burmistrzowi,	
prezydentowi	miasta)	przez	wyborców	
niepełnosprawnych	zamiaru	głosowania	
korespondencyjnego	w	kraju,	w	tym	przy	
pomocy	nakładek	na	karty	do	głosowania	
sporządzonych	w	alfabecie	Braille’a,

•	 sporządzenie	spisów	wyborców	przez	gminy

1. 2.

od dnia 4 maja 2014 r. 
do dnia 11 maja 2014 r.

•	 składanie	przez	żołnierzy	pełniących	
zasadniczą	lub	okresową	służbę	wojskową	
oraz	pełniących	służbę	w charakterze	
kandydatów	na żołnierzy	zawodowych	lub	
odbywających	ćwiczenia	i przeszkolenie	
wojskowe,	a także	ratowników	odbywających	
zasadniczą	służbę	wojskową	w obronie	
cywilnej	poza	miejscem	stałego	zamieszkania	
oraz	policjantów	z jednostek	skoszarowanych,	
funkcjonariuszy	Biura	Ochrony	Rządu,	Straży	
Granicznej,	Państwowej	Straży	Pożarnej	oraz	
Służby	Więziennej	pełniących	służbę	
w systemie	skoszarowanym,	wniosków	
o dopisanie	do wybranego	przez	nich	spisu	
wyborców	sporządzanego	dla	miejscowości,	
w której	odbywają	służbę

od dnia 10 maja 2014 r. 
do dnia 23 maja 2014 r. 

do godz. 24.00

•	 nieodpłatne	rozpowszechnianie	audycji	
wyborczych	w programach	publicznych	
nadawców	radiowych	i telewizyjnych	
przygotowanych	przez	komitety	wyborcze

do dnia 10 maja 2014 r.
•	 zgłaszanie	konsulowi	przez	wyborców	

zamiaru	głosowania	korespondencyjnego	
za granicą

do dnia 11 maja 2014 r.

•	 składanie	wniosków	przez	wyborców	
niepełnosprawnych	o dopisanie	ich	do spisu	
wyborców	w wybranym	przez	siebie	
obwodzie	głosowania	na obszarze	gminy	
właściwej	ze względu	na miejsce	stałego	
zamieszkania,

•	 zgłaszanie	wójtowi	(burmistrzowi,	
prezydentowi	miasta)	przez	wyborców	
niepełnosprawnych	zamiaru	głosowania	
w lokalu	wyborczym	przy	użyciu	nakładek	
na karty	do głosowania	sporządzonych	
w alfabecie	Braille’a

do dnia 15 maja 2014 r.

•	 podanie	przez	okręgowe	komisje	wyborcze,	
w formie	obwieszczenia,	informacji	
o zarejestrowanych	listach	kandydatów	
na posłów	do Parlamentu	Europejskiego,

•	 składanie	wniosków	o sporządzenie	aktu	
pełnomocnictwa	do	głosowania

do dnia 20 maja 2014 r.
•	 składanie	wniosków	przez	wyborców	

przebywających	czasowo	na obszarze	gminy	
lub	wyborców	nigdzie	niezamieszkałych	
o dopisanie	do spisu	wyborców

do dnia 22 maja 2014 r.

•	 zgłaszanie	przez	wyborców	przebywających	
za granicą	wniosków	o wpisanie	do spisu	
wyborców	w obwodach	głosowania	
utworzonych	za granicą,

•	 zgłaszanie	przez	wyborców	przebywających	
na polskich	statkach	morskich	wniosków	
o wpisanie	do spisów	wyborców	w obwodach	
głosowania	utworzonych	na tych	statkach

w dniu 23 maja 2014 r. 
o godz. 24.00 •	 zakończenie	kampanii	wyborczej

w dniu 25 maja 2014 r. 
w godz. 7.00-21.00 •	 głosowanie

Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła spe-
cjalny serwis informacyjny poświęcony tegorocznym wy-
borom samorządowym.
Serwis dostępny jest pod adresem: http://info.pkw.gov.pl/wy-
bory-samorzadowe-2014/aktualnosci-samorzad.html. PKW za-
mierza tam publikować wszystkie informacje i wyjaśnienia dla 
wyborców dotyczące wyborów do  rad gmin, rad powiatów, 
i sejmików województw oraz wyborów wójtów (burmistrzów, 
prezydentów miast). » ciąg dalszy na str. 3

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu 
wykonania czynności określonej w  Kodeksie wyborczym przypada 
na  sobotę albo na  dzień ustawowo wolny od  pracy, termin upływa 
pierwszego roboczego dnia po  tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie 
stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzę-
dowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.
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HARMONOGRAM USTAWIENIA 
I WYWOZU POJEMNIKÓW 

NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE
NA TERENIE MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO

W ramach corocznie prowadzonej akcji zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych w bieżącym roku, akcja przeprowa-
dzona będzie w terminie od 7 kwietnia 2014 r. do 
12 kwietnia 2014 r.
Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych przeznaczo-
na jest wyłącznie na potrzeby prawidłowego zagospoda-
rowania odpadów wielkogabarytowych, a więc takich, 
których nie można składować w pojemnikach stanowią-
cych wyposażenie posesji. 
W związku z powyższym, proszę o nieskładanie do pojem-
ników wielkogabarytowych odpadów z rozbiórek budyn-
ków, remontów oraz innych odpadów komunalnych. 

Apeluję jednocześnie o zachowanie porządku i czy-
stości wokół rozstawianych pojemników i niezosta-
wianie odpadów przed pojemnikami.

Szczegółowy harmonogram rozstawienia kontenerów 
przedstawia się następująco:

Miasteczko Śląskie
od 7 do 8 kwietnia 2013 r.

1. ul. Dworcowa – KP 7
2. ul. Norwida (garaże) – KP 33
3. ul. Plac Jagiełły – KP 33
4. ul. Tetmajera – Wybickiego – KP 7
5. ul. Norwida – Pindora – KP 7
6. ul. Modrzewskiego – Działkowa – KP 7
7. ul. Sportowa – KP 7
8. ul. Woźnicka – KP 7
9. ul. Cynkowa – KP 7
10. ul. Ceramiczna – Dworcowa – KP 7
11. ul. Norwida (dworzec PKP) – KP 7

Żyglin – Żyglinek
od 9 do 10 kwietnia 2013 r.

1. ul. Księdza Wyciślika – KP 7
2. ul. Paprotna – KP 7
3. ul. Św. Marka – KP 7
4. ul. Śląska (Żyglinek obok przystanku 

autobusowego) – KP 7
5. ul. Śląska – Poniatowskiego – KP 7
6. ul. Harcerska – KP 7
7. ul. Wita Stwosza – KP 7
8. ul. Stacyjna – KP 7

BiBiela – Brynica
od 11 do 12 kwietnia 2013 r. 

1. ul. Starowiejska (pętla autobusowa) – KP 7
2. ul. Starowiejska (leśniczówka) – KP 7 
3. ul. Rzeczna – KP 7
4. ul. Łokietka – KP 7

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Na razie znajdują się tam podstawowe informacje prawne doty-
czące zbliżających się wyborów, w tym dotyczące godzin gło-
sowania, rejestru wyborców, osób uprawnionych do głosowa-
nia oraz zasad głosowania korespondencyjnego i  przez 
pełnomocnika.
Według komunikatu PKW głosowanie w wyborach do rad gmin, 
rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. War-
szawy oraz w  wyborach wójtów, burmistrzów i  prezydentów 
miast odbędzie się 16 listopada 2014 r. Komisje wyborcze będą 
otwarte od godziny 7.00 do godziny 21.00.
Wybory samorządowe będą po raz pierwszy przeprowadzane 
nie na podstawie oddzielnej ordynacji wyborczej, lecz obowią-
zującego od  2012 roku Kodeksu wyborczego, który reguluje 
sposób przeprowadzania wszystkich wyborów.
Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie w wyborach do rad 
gmin – z wyjątkiem miast na prawach powiatu – okręgów jed-
nomandatowych, co wiązało się z nowym podziałem na okręgi 
wyborcze i wyznaczeniem przez gminy nowej sieci obwodów 
głosowania.  

oprac. red

WYBORY 2014
» dokończenie ze str. 2

Trwa nabór 
do przedszkoli
W tym roku zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli. W ca-
łym kraju w  marcu ruszyły nabory do  przedszkoli. W  związku 
z tym warto sprawdzić, które dzieci mają pierwszeństwo w przy-
jęciu do placówek, jakie dokumenty trzeba złożyć i jakich termi-
nów należy pilnować.
Zmiany w zasadach rekrutacji do przedszkoli są skutkiem wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, który w 2013 r. uznał, że preferencje 
w przyjmowaniu do placówek publicznych musi regulować usta-
wa, czyli dokument ogólnokrajowy, a nie jak było dotychczas – 
uchwały lokalne ustalane przez samorządy. Nowelizacja ustawy 
oświatowej obowiązuje od 18 stycznia 2014 br.
Nowa rekrutacja będzie miała charakter dwuetapowy. Najważ-
niejsze kryteria dla etapu pierwszego zostały ustalone przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej. Oto one:

 • zamieszkanie w gminie, w której jest przedszkole,
 • niepełnosprawność dziecka,
 • posiadanie niepełnosprawnego rodzica,
 • posiadanie niepełnosprawnego rodzeństwa,
 • wychowywanie w rodzinie zastępczej,
 • wychowywanie w rodzinie wielodzietnej,
 • wychowywanie przez samotnego rodzica.

Nowe przepisy dają także pewną niezależność dyrektorom pla-
cówek. To oni w porozumieniu z organem prowadzącym formu-
łują tzw. kryteria lokalne, czyli ustalają zasady drugiego etapu 
naboru do  przedszkoli. Mogą wprowadzić maksymalnie sześć 
dodatkowych kryteriów naboru. Przykładowo: jednym z kryte-
riów może być posiadanie rodzeństwa w przedszkolu, dzienne 
studia obydwojga rodziców, deklaracja, że dziecko będzie korzy-
stało z przedszkola dłużej niż przez pięć tzw. darmowych, czyli 
finansowanych przez państwo godzin czy nawet zamieszkanie 
w promieniu do 2-3 km od wybieranego przedszkola.

» dalszy ciąg na str. 8



4 marzec 2014                                                                                           Nr 3 (43)                                                                                         Wieści

Wiosną na ulicy Pękatego 
nie będzie już kałuż!
Mieszkańcy posesji położonych przy ul. Pękatego już od jesieni ubiegłego 
roku cieszą się nową nawierzchnią i  chodnikiem umożliwiającym dojście 
do swoich domów suchą stopą. Podczas wakacyjnych miesięcy 2013 r. wy-
konano bowiem gruntowną przebudowę i kapitalny remont tej ulicy. Ro-
boty sprawnie wykonała firma ZRB z Oss.

Gruntowna przebudowa tej lokalnej ulicy została zrealizowana w ramach 
budżetu miasta na 2013 rok. Jak już wcześniej informowaliśmy, na 212 me-
trach wybudowana została nawierzchnia z kostki betonowej, wzdłuż jezdni 
chodnik dla pieszych oraz nowe oznakowanie. Ponadto wybudowano ka-
nalizację deszczową, dokonano przebudowy wodociągu i kanalizacji sani-
tarnej. Wartość wykonanych robót wyniosła: 287 675,34 zł.

Dzięki modernizacji nawierzchni mieszkańcy posesji położonych przy tej 
ulicy nareszcie odetchnęli z ulgą, bo po deszczach nie będą już musieli bro-
dzić przez kałuże.

Przy okazji przypomnijmy sylwetkę patrona ulicy. Tomasz Pękaty, syn Fran-
ciszka i Katarzyny z d. Bromis urodził się 7 grudnia 1891 r. w Miasteczku Ślą-
skim. Po  ukończeniu miejscowej szkoły powszechnej został palaczem-ma-
szynistą a  potem elektrykiem w  chorzowskiej kopalni „Hrabina Laura”. Jak 
wszyscy Górnoślązacy wcielony został do armii pruskiej, ale w latach budze-
nia się dążeń niepodległościowych stał się jednym ze współorganizatorów 
ruchu wolnościowego na tutejszym terenie. 10 lutego 1919 r. wstąpił w szere-
gi POW. Z  bronią w  ręku uczestniczył w  trzech powstaniach śląskich, 
za co zwolniony został z pracy w kopalni. W III powstaniu był dowódcą pluto-
nu, uczestnicząc m.in. w walkach na terenie powiatów tarnogórskiego, gli-
wickiego i oleskiego. Brał czynny udział w akcji plebiscytowej.

W pierwszych latach II Rzeczypospolitej był aktywnym działaczem społecz-
no-narodowym, m.in. komendantem POW, jednym ze współzałożycieli To-
warzystwa Śpiewaczego „Sienkiewicz” i pierwszym jego chorążym, współza-
łożycielem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, założycielem i prezesem 
Klubu Sportowego „Odra”. Odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym, Me-
dalem Niepodległości i Krzyżem Zasługi. Do września 1939 r. był prezesem 
Związku Powstańców Śląskich grupy Miasteczko. W październiku 1939 r. zo-
stał aresztowany przez gestapo i wywieziony do więzienia w Poznaniu, gdzie 
po  wielu torturach został rozstrzelany 13 stycznia 1940  r. Na  miejscowym 
cmentarzu znajduje się Jego symboliczny grób.  

Agnieszka Nowak

ul. Pękatego w trakcie przebudowy

 � 22 marca odbyło się kolejne spotkanie dzie-
ci z klasyką filmu animowanego. Był to już XI 
Poranek z bajką, zorganizowany w naszym 
ośrodku. Już dziś zapraszamy stałych bywal-
ców, jak i  nowych widzów na  natępny XII 
Poranek, który odbędzie się 12 kwietnia 
2014 r. o godz. 10.00. Na pewno wszyscy wyj-
dą z projekcji zadowoleni. Dzieci będą u nas 
bezpieczne, a  rodzice w  tym czasie mogą 
spokojnie zrobić zakupy czy zająć się praca-
mi domowymi. Wstęp na  wszystkie projek-
cje jest bezpłatny.

 � Choć wiosna zawitała do  nas w  tym roku 
bardzo szybko, to  jednak tradycji musi stać 
się zadość. Dlatego zapraszamy 23 marca 
na godz. 16.00 do Brynicy. Topiąc marzan-
nę pożegnamy się z tegoroczną zimą. Po po-
wrocie z goikiem do wsi zapraszamy na cie-
pły poczęstunek. Panie z zespołu „Brynica”, 
które niejednokrotnie już pokazały nam 
swój kulinarny talent, zaserwują nam tym ra-
zem śląski żurek. Na pewno będzie pysznie!
Oprócz zespołu folklorystycznego „Brynica” 
wystąpi również Orkiestra Reprezentacyjna 
Gminy Miasteczko Śląskie. W czasie imprezy 
laureatom konkursu plastycznego na najcie-
kawszą kukłę marzanny lub goik wiosenny 
wręczone zostaną nagrody.

 � Pragniemy poinformować, że  bilety 
na  II  występ Kabaretu Młodych Panów, 
który odbędzie się 27 kwietnia 2014 
o  godz. 20.00 rozchodzą się w  szybkim 
tempie. Kto jeszcze chce na żywo zobaczyć 
jeden z  najpopularniejszych kabaretów 
w  Polsce, powinien się pospieszyć. Bilety 
są  numerowane, więc im szybciej zostaną 
zakupione, tym lepsze miejsca będą mieli 
ich posiadacze! Cena biletu 50  zł. Można 
je zakupić w kasie MOK-u od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-16.00

 � W poprzednim nr biuletynu ogłosiliśmy za-
pisy do  I  Przeglądu Twórczości Amator-
skiej, który miał się odbyć 29 marca br. 
w  ośrodku. Ponieważ dotychczas zgłoszeń 
jest niewiele, przedłużamy czas na zastano-
wienie się i przystąpienie do naszej propo-
zycji do  końca miesiąca, czyli zgłoszenia 
przyjmowane są do  31 marca. Odwagi, 
ujawnijcie wasze talenty, na pewno są war-
te zaprezentowania! Termin I  Przeglądu 
Twórczości Amatorskiej przesuwamy 
na dzień 12 kwietnia. Zapraszamy!

Informacje



5Wieści                                                                                           Nr 3 (43)                                                                                         marzec 2014

Nie wypalaj traw!
Jest to szkodliwe, niebezpieczne i grożą za to kary

 � 8 marca zespoły taneczne Crazy I i Smerfy 
II uczestniczyły w  VII Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Tańca „Róża” w Sosnowcu. Wróci-
ły z sukcesami: Crazy I zdobyło wyróżnie-
nie I  stopnia, natomiast młodsze dzieci 
z  zespołu Smerfy II – wyróżnienie III stop-
nia. Gratulujemy!

 � W  każdy wtorek o  godz. 19.30 w  Miejskim 
Ośrodu Kultury odbywają się zajęcia zum-
by. Jest to  taniec zainspirowany połącze-
niem elmentów tańców latynoamerykań-
skich oraz elementów fitness.  

Alicja Kowaluk

Choć do kalendarzowej wiosny pozostało jeszcze trochę czasu, to na polach po śniegu, 
nie został nawet ślad. Widać tam wyschnięte, martwe trawy, które w wielu miejscach 
mogą być celowo podpalane. Są bowiem ludzie, którzy uważają, że jest to najprostszy 
sposób na pozbycie się takich śmieci, a nawet dopatrują się w takim działaniu zabiegów 
użyźniających glebę. Nic bardziej mylnego! 

Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo szkodliwy proceder, a za wzniecanie tych 
pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe.  

Jak co roku Agencja Restrukturyzacji i Moderniczacji Rolnictwa stara się uzmysłowić, ile 
złego ten proceder przynosi i apeluje o zaprzestanie wiosennego podpalania suchych 
traw. 

Wypalanie traw nie ma sensu – jest szkodliwe i niebezpieczne
Po przejściu pożarów ziemia na "wypaleniskach" staje się jałowa. Płomienie zabijają, 
np. dżdżownice i hamują naturalne zjawisko gnicia pozostałości roślinnych, dzięki które-
mu tworzy się urodzajna warstwa gleby. Nie koniec na tym, ogień zabija także owady, 
np. pszczoły i dziko żyjące zwierzęta takie jak jeże, zające, lisy czy kuropatwy oraz niszczy 
ich siedliska. Palące się trawy czy chwasty, mogą wytwarzać toksyczne substancje, które 
zatruwają zarówno glebę, wody gruntowe, jak również niszczą atmosferę. Towarzysząca 
pożarom emisja pyłów i gazów jest niebezpieczna także z innego względu, zagraża bo-
wiem, np. kierowcom poruszającym się po drogach w pobliżu pożarów. Nierzadko 
ogień przenosi się na pobliskie lasy czy zabudowania, pozbawiając ludzi dobytku, a cza-
sami odbierając zdrowie czy życie. Każdego roku do szpitali trafia wiele osób poparzo-
nych właśnie w takich okolicznościach, a bywa, że są też ofiary śmiertelne. Często zresztą 
to właśnie podpalacze cierpią w wyniku swoich działań, bo ogień potrafi bardzo szybko 
wymknąć się spod kontroli. Wiele jednostek straży pożarnej ponosi olbrzymie koszty 
gaszenia płonących traw i często nie może nadążyć z wyjazdami do kolejnych takich 
zdarzeń. Bywa, że strażacy zajęci płonącymi trawami nie mogą szybko dojechać do in-
nych pożarów. 

Wypalanie gruntów jest zabronione 
Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości 
roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Jeśli ktoś zosta-
nie złapany na gorącym uczynku, to podlega karze aresztu lub grozi mu grzywna do 
5 tys. zł, a w przypadku zagrożenia większego, czyli spowodowania pożaru stanowiące-
go zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, jest przewidziana kara pozbawienia wolno-
ści od roku do 10 lat. 

Wypalanie traw absolutnie się nie opłaca 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może nakładać dotkliwe kary finan-
sowe, jeśli  stwierdzi, że doszło do wypalania gruntów rolnych przez rolnika. Zakaz wy-
palania gruntów rolnych jest bowiem jedną z norm, której zobowiązani są przestrzegać 
rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach 
PROW 2007-2013. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia o 3% 
płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz płatno-
ści na zalesianie gruntów rolnych, o które ubiega się rolnik. W przypadku, gdy rolnik 
świadomie wypala grunty rolne całkowita kwota należnych mu płatności może być 
obniżona nawet o 20%. Jednakże na podstawie oceny zawartej w protokole z czynno-
ści kontrolnych, kierownik biura powiatowego może wydać decyzję o zmniejszeniu tej 
obniżki do wysokości nie mniejszej niż 15% lub zwiększyć ją nawet do 100% należnej 
kwoty pomocy. 

Z danych posiadanych przez ARiMR wynika, że w 2011 roku wypalanie gruntów rolnych 
stwierdzono u 114 rolników, natomiast w 2012 roku skala tego procederu była zdecydo-
wanie niższa i takich zdarzeń było jedynie 40. W  roku 2013 stwierdzono ślady wypalania 
w 95 gospodarstwach rolnych. 

W 2013 roku na terenie Miasteczka Śląskiego odnotowano 16 pożarów traw, podobnie 
jak rok wcześniej. Natomiast z danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowskich Górach wynika, że tylko w marcu br. odnotowała na terenie powiatu 20 in-
terwencji w związku z pożarami traw, w tym jeden na terenie Miasteczka Śląskiego.  

oprac: red.
źródło : ARiMR

Od marca 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Miasteczku Śląskim działa Klub Młodej Mamy 
założony przez panią Alinę Czarnecką-Chaś. 
Klub organizuje spotkania i  warsztaty dla sa-
mych mam oraz mam z dziećmi, podczas któ-
rych można porozmawiać o  zdrowiu, bezpie-
czeństwie, modzie, urodzie, wychowaniu, 
planach zawodowych oraz zwyczajnym speł-
nianiu marzeń. Każde spotkanie poprowadzi 
zaproszony ekspert, który podzieli się z zebra-
nymi swoją wiedzą. Ideą klubu jest świadome 
i radosne przeżywanie macierzyństwa. 21 mar-
ca tematem spotkania był „Szafing ubranek 
dziecięcych – wietrzenie szaf malucha”, nato-
miast 4 kwietnia mamy spotkają się na wielka-
nocnych warsztatach plastycznych.  

Alicja Kowaluk

Klub 
Młodej Mamy
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Co ciekawego w Przedszkolu nr 1
W tym roku nasz bal odbył się 13 lutego 
w  Miejskim Ośrodku Kultury w  Mia-
steczku Śląskim. Pracownicy przedszko-
la, MOK-u, a także rodzice naszych pod-
opiecznych dołożyli wszelkich starań, 
aby wystrój sali wprowadził dzieci w ra-
dosny nastrój oraz zainspirował 
je  do  zabawy. Już od  wejścia można 
było wyczuć niecodzienną atmosferę. 
Na salę zaczęli przybywać dzielni ryce-
rze, piękne królewny, wróżki, biedronki, 
diabełki itp.

Dzieci śpiewały, tańczyły, chętnie brały 
udział w  konkursach, podczas których 
wykazywały się niebywałą sprawno-
ścią, szybkością i sprytem. Przedszkola-
kom w tych zadaniach pomagali rodzi-
ce, ale przede wszystkim wspaniali 
wodzireje. Sądząc po minach i zmęcze-
niu dzieci, zabawa była udana, a wspo-
mnienia na długo pozostaną w pamięci. 
Szkoda, że następny bal dopiero za rok. 

Serdeczne podziękowania kieruje-
my pod adresem rady rodziców oraz 
rodziców, którzy stanęli na wysoko-
ści zadania i  dołożyli starań, aby 
pięknie wystroić salę, przygotować 
poczęstunek oraz znaleźli sponsora, 
który dofinansował nasz bal przed-
szkolny.

Pragniemy podziękować wszystkim 
pracownikom MOK-u  oraz panu 
dyrektorowi Patrykowi Tomiczek 
za udostępnienie sali widowiskowej 
oraz za pomoc w przygotowaniu im-
prezy. Serdecznie dziękujemy.

W tym roku Przedszkole nr 1 w Miastecz-
ku Śląskim kontynuje program antytyto-
niowy, pt. „Czyste powietrze wokół 
nas” organizowany przez Bytomską Sta-
cję Sanitarno-Epidemiologiczną. Słowa 
hasła to myśl przewodnia drugiej edycji 
programu adresowanego do  dzieci 
w  wieku przedszkolnym, ich rodziców 
i opiekunów.

Dzieci poznały maskotkę programu 
DINKA (małego, sympatycznego dino-
zaura), który jest zdecydowanym prze-
ciwnikiem palenia i  zanieczyszczania 
powietrza różnymi dymami.

W ramach zajęć dydaktycznych związa-
nych z  profilaktyką antynikotynową 
dzieci w naszym przedszkolu doskonali-

ły umiejętności w zakresie rozpoznawa-
nia różnego rodzaju dymów oraz źródeł 
ich powstania, utrwalały swoją wiedzę 
na  temat szkodliwości dymu tytonio-
wego oraz szkodliwości palenia (także 
biernego). Przeprowadzony cykl zajęć 
został wzbogacony o  przygotowanie 
prac plastycznych i technicznych różny-
mi technikami.

Ewelina Rutkowska

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

Od  początku roku szkolnego 2013/2014 
uczniowie naszej szkoły gromadzą wie-
dzę i doskonalą umiejętności, podejmują 
trud samokształcenia, przygotowując się 
do  konkursów przedmiotowych i  arty-
stycznych, ujawniają swoje uzdolnienia 
i  talenty, biorąc udział w  okolicznościo-
wych montażach słowno-muzycznych 
i przedstawieniach. Uczestniczą w poza-
lekcyjnych zajęciach prozdrowotnych 
i propagują zdrowy sposób odżywiania.

W  październiku uczniowie porządko-
wali teren wokół szkoły w ramach akcji 
„Sprzątanie świata”, brali udział w  wy-
ścigu rowerowym „Alternatywa” i przy-
gotowali uroczysty apel z  okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Odbyła się rów-
nież uroczystość „Pasowania na ucznia”. 
W obecności rodziców pierwszoklasiści 
złożyli ślubowanie i  zostali pasowani 
przez Panią Dyrektor Annę Wodarczyk 
na  uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 
w Miasteczku Śląskim. Uczniowie zapre-
zentowali swój pierwszy program arty-
styczny, przygotowany pod kierunkiem 
wychowawcy, Grażyny Ochman.

W  listopadzie uczniowie klas V i  VI 
uczęszczający na zajęcia Koła Młodego 
Humanisty, prowadzone przez Beatę Bi-

czak-Skrobek, wzięli udział w Konkursie 
Przedmiotowym z  Języka Polskiego 
z  Elementami Historii oraz w  Ogólno-
polskim Konkursie Polonistycznym 
„Fraszka”. Uczniowie o  zainteresowa-
niach matematyczno-przyrodniczych, 
przygotowani przez Barbarę Lipkę i Bar-
barę Siwiec, przystąpili do  Konkursu 
Przedmiotowego z  Matematyki z  Ele-
mentami Przyrody. W  ramach edukacji 
filmowej uczniowie klas IV, V i VI wybra-
li się do Teatru Ziemi Rybnickiej na „Lek-

cję w  kinie” pod nazwą „Sekrety X 
Muzy”, połączoną z  projekcją komedii 
przygodowej, pt. „Podróże Guliwera”. 
Z okazji 11 Listopada uczniowie klasy VI 
zaprezentowali program o treści patrio-
tycznej. Samorząd uczniowski, którego 
opiekunem jest Beata Biczak-Skrobek, 
zorganizował dyskotekę andrzejkową 
połączoną z wieczorem wróżb.

W  dniach od  30 października do  15 li-
stopada samorząd uczniowski zorgani-
zował zbiórkę pieniędzy „Dla Marcina” 
– mieszkańca Żyglinka, który kiedyś był 
uczniem naszej szkoły, a  obecnie po-
trzebuje środków finansowych na reha-
bilitację. W wyniku akcji zebrano kwotę 
496 zł, którą przekazano Marcinowi.

W imieniu Marcina oraz samorzą-
du uczniowskiego serdecznie dzię-
kujemy wszystkim ofiarodawcom 
za życzliwość i dobroć.

W grudniu z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia uczniowie przygotowali montaż 
słowno-muzyczny, a  w  klasach odbyły 
się mikołajki oraz spotkania opłatkowe, 
połączone z obdarowywaniem się pre-
zentami.

A w szkołach i przedszkolach...

Zajęcia prozdrowotne w Szkole Podstawowej nr 2
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W styczniu uczniowie klas V i VI spraw-
dzili swoją wiedzę historyczną, biorąc 
udział w  Ogólnopolskim Konkursie Hi-
storycznym „Krąg”. Przygotowano także 
jasełka, które zostały zaprezentowane 
uczniom, przedszkolakom, pracowni-
kom szkoły oraz rodzicom.

O oprawę muzyczną wszystkich uroczy-
stości dba Barbara Bentkowska, a prowa-
dzony przez nią zespół wokalno-tanecz-
ny „Groszki” uświetnia swoimi 
występami każdy program artystyczny 
przygotowany przez uczniów. Zespół 
„Groszki” występuje nie tylko na szkolnej 
scenie, bierze również udział w  impre-
zach o zasięgu miejskim i powiatowym. 
Od  września „Groszki” zaprezentowały 
się już wiele razy, między innymi pod-
czas „Gwarków” w Tarnowskich Górach, 
w  IV Przeglądzie Chórów i  Zespołów 
Okręgu Tarnogórskiego w Tarnogórskim 
Centrum Kultury czy w czasie „Jarmarku 
Adwentowego” w Miasteczku Śląskim.

W lutym uczniowie klas I, II i III z pomo-
cą swoich wychowawców – Grażyny 
Ochman, Łucji Pietrygi i  Barbary Bent-
kowskiej – zorganizowali obchody Dnia 
Babci i Dziadka. Zaproszeni goście z za-
interesowaniem i wzruszeniem oglądali 
program artystyczny, którego mottem 
były słowa: „Serce Wam oddamy, szczę-
ścia, zdrowia życzymy”.

W  imieniu uczniów i  wychowaw-
ców dziękujemy wszystkim rodzi-
com, którzy aktywnie włączyli się 
w przygotowanie uroczystości.

14 lutego z okazji walentynek w naszej 
szkole wystąpił reprezentujący Łódzką 
Agencję Koncertową „Wirtuoz” duet 
smyczkowy. Występ zatytułowany 
„Koncertowy zawrót głowy” bardzo 
spodobał się uczniom, którzy nagra-
dzali artystów gromkimi brawami.

Dyrekcja oraz uczniowie składają 
podziękowania Gminnej Komisji 
do  Spraw Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, dzięki której od-
był się koncert duetu smyczkowego.

Tego dnia odbyła się także dyskoteka, 
a  Samorząd Uczniowski zorganizował 
pocztę walentynkową.

Uczniowie i  pracownicy Szkoły Pod-
stawowej nr 2 dziękują panu Lucjano-
wi Najuchowi za  słodki poczęstunek 
z  okazji tłustego czwartku. Pączki 
wszystkim smakowały.

W trosce o zdrowie uczniów Łucja Pietry-
ga i  Sebastian Król prowadzą prozdro-
wotne zajęcia pozalekcyjne. We  wrze-
śniu i  w  październiku odbywały się 
zajęcia z  nordic walking, podczas któ-
rych uczniowie poznali ścieżkę dydak-
tyczno-przyrodniczą na  Zielonej, prze-
szli trasę turystyczną nad Zalewem 
Nakło-Chechło oraz trasy spacerowe 
w  okolicy Żyglina. W  kolejnych miesią-
cach dla poprawy kondycji uczniów od-
bywały się zajęcia sportowe – grano 
w  tenisa ziemnego oraz organizowano 
szkolne i międzyszkolne turnieje w grach 

sportowych.

6 marca w naszej 
szkole zorganizo-
wano happening 
pod hasłem 
„Zdrowe drugie 

śniadanie”. Pod opieką nauczyciela wy-
chowania fizycznego Sebastiana Króla 
uczniowie przygotowali kanapki, przy-
rządzili soki i  owoce, które później 
ze  smakiem zjedli. Celem akcji było 
uświadomienie uczniom, że zdrowe dru-
gie śniadanie to  dawka pozytywnej 
energii, która pozwala utrzymać koncen-
trację uwagi na  najwyższym poziomie 
i efektywnie pracować, co przekłada się 
na lepsze wyniki w nauce.

Dyrektor Anna Wodarczyk informuje 
rodziców, że zgłoszenia uczniów do kla-
sy I rozpoczęły się 3 marca i będą trwały 
do końca miesiąca. Druki zgłoszeń moż-
na odbierać w  sekretariacie szkoły 
i w przedszkolu.

Beata Biczak-Skrobek

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA NR 2
W  żyglińskim przedszkolu luty obfito-
wał w  wiele ciekawych wydarzeń. Ob-
chodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Wy-
chowawczynie grupy maluszków 
przygotowały prezentację multimedial-
ną z  udziałem dzieci, maluszki wcieliły 
się w role aktorów, przedstawiając róż-
ne zawody i  składając życzenia swoim 
najbliższym. Zaproszeni goście nagro-
dzili występy dzieci gromkimi brawami. 
O  słodki poczęstunek zadbały panie 
z poszczególnych grup, które wspólnie 
z rodzicami upiekły ciasta i ciasteczka.

Z okazji walentynek 14 lutego uczestni-
czyliśmy w  występie pod nazwą „Kon-
certowy zawrót głowy” w  wykonaniu 
duetu smyczkowego. Dzieci aktywnie 
brały udział w koncercie, chętnie odpo-
wiadały na pytania, rozpoznając znane 
melodie.

Monika Kornobis

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA NR 3
W lutym starszacy naszego przedszkola 
obejrzeli w bytomskim Cinema City film 
3D przedstawiający przygody postaci 
ze świata klocków Lego.

Nasze przedszkole już po  raz kolejny 
bierze udział w  ogólnopolskim eduka-
cyjnym programie Kubusiowi Przyjacie-
le Natury. Zdobycie tytułu „Kubusio-
wych Przyjaciół Natury” potwierdzone 
certyfikatem, wymaga realizacji okre-
ślonych w regulaminie programu, dzia-
łań edukacyjnych o  tematyce przyrod-
niczej i  ekologicznej. W  najbliższym 
czasie odbędzie się w  ramach progra-
mu ZIELONY DZIEŃ.

Joanna Sołtysik

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 na zajęciach Nordic Walking
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Trwa nabór do przedszkoli

16 lutego 2014 r. swoje 90. urodziny obchodziła pani Marta 
BORYCKA. Szanownej Jubilatce życzymy zdrowia i  wszelkiej 
pomyślności. Niech życzliwość i  troska najbliższych towarzy-
szą pani w dalszym życiu.  

Lidia Kubecka

Dzień Godzina Rodzaj zajęć

poniedziałek
środa 18.00 – 19.30 TENIS STOŁOWY

(prowadząca:	Magdalena	Martyniuk)
poniedziałek

środa 15.00 – 17.00 SIATKÓWKA
(prowadzący:	Michał	Dyrgała)

środa 19.30 – 21.30 KOSZYKÓWKA
(prowadzący:	Robert	Wieczorek)

czwartek 19.00 – 21.00 SIATKÓWKA
(prowadzący:	Robert	Wieczorek)

poniedziałek
środa

16.00 – 17.30
15.30 – 17.00

HOKEJ NA TRAWIE
(prowadzący:	Andrzej	Miśkiewicz)

sobota 9.00 – 15.00 TENIS ZIEMNY
(prowadząca:	Agnieszka	Barowska)

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być bra-
ne pod uwagę także kryterium dochodu na osobę w rodzinie 
kandydata (nie mające zastosowania w  Miasteczku Śląskim).
Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem 
rodzica. We wszystkich przedszkolach w naszym mieście dodat-
kowe kryteria są takie same.
Dyrektorzy zgodnie z nowymi przepisami są też odpowiedzial-
ni za ustalenie terminów postępowania rekrutacyjnego, składa-
nia dokumentów oraz postępowania uzupełniającego. W więk-
szości przedszkoli rekrutacja dla dzieci, które wcześniej nie 
uczęszczały do  przedszkola, rozpoczyna się w  pierwszych 
dniach marca i trwa do końca tego miesiąca, choć w niektórych 
placówkach w trzecim tygodniu marca podawane będą już listy 
przyjętych dzieci.
Tegoroczną nowością w rekrutacji jest też zapis o tym, że miej-
sca w przedszkolach przydziela komisja rekrutacyjna, a nie dy-
rektor. Od postanowień komisji rekrutacyjnej można się odwo-
łać do dyrektora placówki.
Dyrektor Przedszkola Nr 3 w  Miasteczku Śląskim ogłasza re-
krutację do przedszkola na rok szkolny 2014/2015. Rekrutacja 
odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00. Dni 
Otwarte Przedszkola nr 3 obędą się od 17 do 19 marca w godz. 
9.00-11.00.
Jak już informowaliśmy w poprzednim biuletynie w Przedszko-
lu nr 1, zapisy na rok szkolny 2014/2015 będą prowadzone 
od 3 marca (poniedziałek) do 15 kwietnia 2014 r. Szczegóły 
w placówce w godzinach od 6.00 do 16.30.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje, że okres 
przyjmowania deklaracji pozostania dziecka w Przedszkolu nr 2 
upłynął 7 marca. Wszyscy rodzice złożyli deklaracje. 14 marca 
rozpoczęła się rekrutacja dzieci do tego przedszkola. Karty zgło-
szeń można odbierać w kancelarii. Ostateczny termin składania 
i przyjmowania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola 
upływa z dniem 4 kwietnia br. Zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych.  

red.

» dokończenie ze str. 3

90. urodziny

Zajęcia sportowe
w hali sportowej przy ul. Dworcowej

Informacja ZUS
Dnia 2 kwietnia 2014 r. w godzinach 8.00-
14.00 w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Ślą-
skim będzie możliwość założenia konta 
na  portalu Platformy Usług Elektronicznych 
ZUS, które umożliwia każdemu:

 � sprawdzenie swoich danych zapisanych 
na indywidualnym koncie w ZUS,

 � sprawdzenie stanu konta ubezpieczonego,
 � dostęp do kalkulatora emerytalnego, któ-

ry wyliczy prognozowaną emeryturę,
 � dostęp do informacji o przyznanych i wy-

płaconych świadczeniach (emeryturach, 
rentach i zasiłkach),

 � dostęp do formularzy PIT.

Wszystkich chętnych zapraszamy do  Urzę-
du Miejskiego pokój nr 4, I piętro.


