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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

W związku z tym, że w czerwcu br. okazało 
się, że Stacja Opieki CARITAS w Miasteczku 
Śląskim i  inne podmioty działające w  ra-
mach Caritas diecezji gliwickiej i  opolskiej, 
utraciły dofinansowanie na  długotermino-
wą opiekę medyczną nad osobami starszy-
mi i niepełnosprawnymi, a  także obniżono 
im kontrakty na rehabilitację, władze naszej 

gminy stanęły przed trudnym zadaniem – zapewnienia opieki 
osobom chorym i  niepełnosprawnym. W  tym celu na  dzień 
4.  lipca zwołana została nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej, 
podczas której zwiększono ilość środków, aby możliwe było 
zorganizowanie konkursu na zlecenie zadania w ramach ochro-
ny zdrowia pn.: „Pielęgnacyjna, rehabilitacyjna i  medyczna 
opieka nad ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi”.
Dotychczas Stacja Opieki Caritas funkcjonowała w  oparciu 
o dofinansowanie z gminy, przeznaczając część środków na re-
alizację zadania z kontraktu uzyskanego z NFZ. W ten sposób 
w roku bieżącym stacja została dofinansowana kwotą 90 tys. zł 
z budżetu gminy, a umowa na mocy porozumienia stron zosta-
ła rozwiązana z dniem 31. lipca 2014 r. Nowy konkurs na powie-
rzenie realizacji tego zadania został rozpisany dnia 7. lipca. Ter-
min składania ofert upłynął 28. lipca. W tym czasie do tutejszego 
Urzędu wpłynęła jedna oferta Stacji Opieki Caritas w Miastecz-
ku Śląskim. Komisja, która zebrała się w dniu 29. lipca br. przy-
znała ofercie 100 punktów. Od dnia 1. sierpnia miasteczkowska 
Stacja Opieki ma  zapewnione dalsze finansowanie w  kwocie 
90 tys. zł na rok 2014.  

Agnieszka Nowak
Sekretarz Miasta

Opieka zapewniona

Ze smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Aurelii Gryc
Matce, Pani Elżbiecie Gryc

oraz całej rodzinie,
wyrazy głębokiego żalu

i szczerego współczucia składają:

Burmistrz Miasta
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

Zmiany w Radzie Dzielnicy 
Żyglin-Żyglinek
Z powodu rezygnacji dotychczasowego Przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy – Marcina Łomotowskiego, zarówno z  tej 
funkcji, jak i z członkostwa w Radzie Dzielnicy, Burmistrz Mia-
sta zarządził wybory uzupełniające do Rady Dzielnicy na dzień 
6. sierpnia 2014 r. Wybory odbyły się o godz. 17.00 w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Żyglinie przy udziale 13 mieszkań-
ców. Nowym członkiem Rady Dzielnicy wybrany został An-
drzej Bramowski. Następnie Rada Dzielnicy wybrała ze swe-
go grona Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w  osobie 
Rafała Burdzika i na jego wniosek dwóch członków Zarządu, 
którymi zostali: Marek Gulba i Piotr Łomotowski. Nowo wy-
branym składamy serdeczne gratulacje i  życzymy dobrej 
współpracy oraz owocnego działania na  rzecz społeczności 
dzielnicy.  

W lipcu zakończone zostały prace związane z  remontem 
części ul. Wspólnej w  Miasteczku Śląskim. Na  ulicy została 
ułożona nowa nakładka bitumiczna, zabudowano cieki ulicz-
ne wraz z wymianą krawężników oraz przebudowane zosta-
ły wjazdy do  posesji. W  zakresie urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego wymienione zostały zniszczone progi 
zwalniające.
Wcześniej została wymieniona sieć wodociągowa wraz 
z  przyłączami do  posesji oraz przeprowadzony został re-
mont kanalizacji sanitarnej na niektórych odcinkach.
Wartość wykonanych robót wyniosła 403.692,73 zł brutto.
Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za  okazaną wyrozu-
miałość związaną z utrudnieniami w ruchu podczas prowa-
dzonych robót.  

Remont ul. Wspólnej
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INFORMACJA
o podjęciu przez Radę Miejską w Miasteczku Śląskim 

Uchwały Nr XXXIX/349/14 z dnia 13 czerwca 2014 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego 
w Miasteczku Śląskim w rejonie istniejącego składowiska 

odpadów niebezpiecznych

Na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach od-
działywania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 
1235 z późn. zm.) informuję, że Rada Miejska w Miasteczku Ślą-
skim Uchwałą Nr XXXIX/349/14 z  dnia 13 czerwca 2014  roku 
uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w Miasteczku Śląskim w rejonie istnie-
jącego składowiska odpadów niebezpiecznych.
Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 
pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 
przywołanej ustawy zapoznać się można w Referacie Budow-
nictwa, Gospodarki Gruntami i  Geodezji Urzędu Miejskiego 
w Miasteczku Śląskim oraz na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Miasteczku Śląskim.

Zuzanna Kubanek

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w roku szkol-
nym 2014/2015 będzie kontynuowany rządowy program po-
mocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Pomoc w formie dofinan-
sowania zakupu podręczników przewidziana jest m.in. dla:
1. uczniów, którzy we wrześniu 2014 r. rozpoczną naukę w kla-

sie II, III i  VI szkoły podstawowej, pochodzących z  rodzin, 
w których dochód nie przekracza 539 zł na osobę, na pod-
stawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (w miesiącu po-
przedzającym miesiąc złożenia wniosku),

2. uczniów posiadających orzeczenie o  potrzebie kształcenia 
specjalnego (słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z nie-
pełnosprawnością ruchową, z autyzmem, w tym zespołem 
Aspergera, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Po  przyjęciu Uchwały Rady Ministrów w  sprawie rządowego 
programu pomocy uczniom w  2014  r. – „Wyprawka szkolna”, 
Burmistrz Miasteczka Śląskiego wyda zarządzenie w  sprawie 
trybu i  terminu składania wniosków. Szczegółowe informacje 
zostaną podane w  późniejszym terminie. Więcej informacji 
o tegorocznej edycji programu na stronie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.

Uwaga!
Rodzice, którzy będą starali się o dofinansowanie podręczni-
ków są zobowiązani do załączenia oryginału faktury (imien-
na, osobna na podręczniki dla każdego dziecka).  

Wyprawka szkolna 2014

W związku z wejściem w życie rządowego pro-
gramu dla rodzin wielodzietnych, od  połowy 
czerwca rodziny wielodzietne, wychowujące troje 
i więcej dzieci mogą ubiegać się o wydanie „Karty 

Dużej Rodziny” uprawniającej do korzystania z ulg i zwolnień 
w dostępie do kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług 
na preferencyjnych warunkach.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trój-
ką dzieci, niezależnie od dochodu rodziny. Karta jest wydawana 
bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny na podstawie złożone-
go wniosku. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci 
– do 18. roku życia lub do ukończenia nauki (również studiów), 
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dziecku legitymującemu się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepeł-
nosprawności w wieku powyżej 18. roku życia karta przysługuje 
na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Na chwilę obecną zniżki oferują głównie muzea i instytucje kul-
tury z  Krakowa, Warszawy, Wrocławia i  Gdańska, zniżki na  za-
kwaterowanie i wyżywienie proponują Centralne Ośrodki Spor-
tu, z  rabatem 5% można zrobić zakupy w  marketach Alma. 
PKP  Intercity udziela 25% zniżki na pociągi Intercity i TLK pod 
warunkiem jednoczesnego przejazdu minimum trzech upraw-
nionych osób (posiadaczy kart), Przewozy Regionalne dają moż-
liwość zakupu RegioKarty rocznej w  promocyjnej cenie. Lista 
firm, które oferują rabat jest ruchoma i cały czas będzie ulegała 
zmianie, firmy bowiem i instytucje mogą się do niej dopisywać.

Z  naszego województwa rabat proponuje obecnie zaledwie 
pięć podmiotów: Hotel „Ziemowit” w Ustroniu, Pensjonat „Gro-
dzisko” z Wisły, Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP w Wiśle, 
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku oraz Rezydencja 
Prezydenta RP Zamek w Wiśle.

Aktualizowany na bieżąco katalog ulg i zniżek znaleźć można 
na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 
www.rodzina.gov.pl (należy wybrać zakładkę „Duża Rodzina”)

Wnioski o wydanie karty można składać w naszej Gminie
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

przy ul. Staromiejskiej 8
w Dziale Świadczeń Rodzinnych

i Funduszu Alimentacyjnego (pokój nr 2 na parterze)
 • w poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00

 • w środy w godz. 8.00 – 10.00

Druki wniosków udostępnia MOPS (można je pobrać również 
ze  strony internetowej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/
karta-duzej-rodziny? dzial=pliki). Przy składaniu wniosku należy 
okazać dowody osobiste rodziców, akty urodzenia dzieci, jeśli 
dziecko ukończyło 18 lat – zaświadczenie o  uczęszczaniu 
do szkoły lub szkoły wyższej z planowanym terminem ukończe-
nia nauki w danej placówce.

Jeśli dziecko jest niepełnosprawne należy okazać orzeczenie 
o  niepełnosprawności, w  przypadku dzieci umieszczonych 
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postano-
wienie o  umieszczeniu w  rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka. W nietypowych sytuacjach możliwa będzie ko-
nieczność przedłożenia innych dokumentów.  

Karta Dużej Rodziny
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Powstrzymaj
pijanego kierowcę!
Styczniowy wypadek w Kamieniu Pomorskim, w którym zginę-
ło sześć osób, śmierć siedmiu nastolatków pod Chełmnem oraz 
dwóch dziewczynek pod Łukowem to tragedie, których można 
było uniknąć. We wszystkich przypadkach byli świadkowie, któ-
rzy wiedzieli, że osoba wsiadająca za kierownicę piła alkohol.

„Powstrzymaj pijanego kierowcę” – to hasło działań informacyj-
no-edukacyjnych, prowadzonych przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do których przyłą-
czyła się Gmina Miasteczko Śląskie.

Policjanci zwracają uwagę, że pijani kierowcy nierzadko prze-
wożą swoich najbliższych: żony, dzieci, przyjaciół. Wielu pasaże-
rów świadomie podejmuje ryzyko, decydując się na  jazdę sa-
mochodem prowadzonym przez nietrzeźwego. Inni nie reagują, 
gdy w ich obecności ktoś na chwiejnych nogach zbliża się do sa-
mochodu.
– To  nic innego, jak liczenie na  cud – zwraca uwagę Andrzej 
Markowski, psycholog transportu.

Jeśli widzisz kierowcę, który zachowuje się podejrzanie, reaguj!

Jak powstrzymać pijanego kierowcę?
Po pierwsze, jeśli kiedykolwiek zauważysz dziwne zachowanie 
kierowcy na drodze, które może świadczyć o tym, że jest on pod 
wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, nie-
zwłocznie powiadom policję. Zadzwoń pod numer 112. Pod-
czas rozmowy określ miejsce, w  którym się znajdujesz i  po-
wiedz, jakie zachowania kierowcy wzbudzają Twój niepokój. 
Opisz jego samochód (numery rejestracyjne, marka, kolor).

Po zakończeniu rozmowy poczekaj na reakcję policji lub zasta-
nów się, czy jesteś w stanie samodzielnie podjąć interwencję, 
pamiętając przy tym o swoim bezpieczeństwie. Możesz skon-
sultować swój plan działania telefonicznie z policjantem i np. je-
chać w  bezpiecznej odległości za  samochodem kierowanym 
przez nietrzeźwego, informując na bieżąco o trasie, którą poko-
nujesz.

Nigdy nie zapominaj o własnym bezpieczeństwie. Powstrzymaj 
się od podejmowania na własną rękę pościgów za pijanym kie-
rowcą czy zajeżdżania mu drogi. Weź pod uwagę, że osoby pod 
wpływem alkoholu mogą być agresywne i stwarzać zagrożenie. 
Zawsze rozsądnie oceniaj sytuację, w jakiej się znajdujesz. Re-
aguj adekwatnie. Zrezygnuj z  bezpośredniej interwencji, jeśli 
nietrzeźwy kierowca jest silniejszy fizycznie, rozdrażniony i po-
budzony.

Możesz zdecydować się na  fizyczne powstrzymanie kogoś 
od jazdy, jeśli masz przekonanie, że jego opór nie będzie duży 
lub będziesz w stanie bez trudu go przełamać (np. jeśli kierowca 

jest tak pijany, że  ledwo trzyma się na nogach lub posiadasz 
znaczącą fizyczną przewagę). Zawsze warto poprosić drugą 
osobę, by  pomogła Ci w  interwencji. Wspólnie poczekajcie 
na przyjazd policji.

Jeśli kierowca, który wyraźnie jest pijany, zatrzyma się 
(np. na światłach czy na poboczu), możesz zareagować, korzy-
stając z  prawa do  ujęcia sprawcy przestępstwa na  gorącym 
uczynku. W ramach tzw. zatrzymania obywatelskiego możesz 
otworzyć drzwi samochodu pijanego kierowcy i  wyciągnąć 
kluczyki, uniemożliwiając mu w ten sposób dalszą jazdę. Bądź 
stanowczy – wyraź swój sprzeciw wobec jazdy pod wpływem 
alkoholu, uświadom ryzyko, z jakim się wiąże. Możesz odwołać 
się do prawa i surowych kar za prowadzenie w stanie nietrzeź-
wości oraz do emocji, wskazując na możliwość spowodowania 
tragedii na drodze. Następnie poczekaj na przyjazd policji.

Pamiętaj – pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie. Od tego, 
czy zareagujesz, może zależeć czyjeś życie. Nigdy nie przymy-
kaj oka na niebezpieczne sytuacje na drodze.

Przystąpienie naszej gminy do tej niezwykle ważnej kampanii 
jest dowodem na to, że lokalne władze poważnie traktują bez-
pieczeństwo i zdrowie wszystkich mieszkańców. W kolejnych 
numerach będziemy poruszać kwestię powstrzymania nie-
trzeźwych kierowców, przekazując Państwu wiele ciekawych 
i ważnych informacji.

Edyta Hanzel
Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień
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W dniach od 30. czerwca do 25. lipca dzieci naszej gminy licz-
ną gromadką uczestniczyły w  zajęciach w  ramach akcji „Lato 
w mieście” zorganizowanej przez Urząd Miejski w Miasteczku 
Śląskim we  współdziałaniu z  Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury 
pod hasłem: „Aktywne wakacje bez nałogów, czynny udział, 
pełna radość i zadowolenie”.
Codziennie gminne obiekty sportowe, szkolne i kulturalne od-
wiedzało ok. 30 dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
Akcja „Lato w mieście” została przeprowadzona w czterech od-
dzielnych, pięciodniowych grupach. Zajęcia odbywały się 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Dla 
wszystkich grup miały one podobny scenariusz i program.
Zajęcia sportowe zostały oparte na  ogólnym rozwoju fizycz-
nym i  zdolnościach motorycznych poszczególnych uczestni-
ków, podczas których nauczano i doskonalono ogólną spraw-
ność fizyczną. Odbywały się więc zajęcia ogólnorozwojowe 
i biegowe w budynku hali sportowej oraz na kompleksie boisk 
sportowych z  układem ćwiczeń gibkościowych, siłowych 
i sprawnościowych. Z uwagi na zróżnicowanie wiekowe uczest-
ników, zajęcia były dostosowane do wieku uczestników.

Podsumowaniem zajęć ogólnorozwojowych było przeprowa-
dzenie międzynarodowych testów ogólnej sprawności fizycz-
nej. Ogólna sprawność fizyczna, to ćwiczenia ogólnorozwojo-
we z  elementami siły bez oporu zewnętrznego, trening 
stabilizacji „CORE”, w którym wykorzystano własne ciało w ukła-

dzie ćwiczeń, jak również duże piłki z układem ćwiczeń w połą-
czeniu z drążkami stabilizacji.

Wszystkie próby sprawnościowe były przeprowadzone 
w  prawdziwej sportowej rywalizacji, z  dużym zaangażowa-
niem uczestników. Zorganizowano naukę w podstawowe gry 
zespołowe: minipiłka nożna, minikoszykówka. Uzupełnieniem 
były gry w sportach: badminton, dwa ognie, koszykówka, uni-
hokej, siatkówka oraz hokej na trawie. Unihokej został okrzyk-
nięty najlepszą grą.

Głównym akcentem akcji lato był rozegrany turniej piłki nożnej 
pod hasłem „Mini Mundial 2014”. Drużyny wystąpiły w pięcio-
osobowych składach. Turniej odbył się w olimpijskiej atmosfe-
rze i sportowej rywalizacji. Podczas zajęć sportowych uczestni-
cy wykazywali duże zaangażowanie i zdyscyplinowanie, a tak-
że chęć uprawiania sportu w różnych dziedzinach.

Turniej piłki nożnej

Lato w mieście

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Dzieci poznają zasady siatkówki
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Dużo zabawy i radości podczas trwania całej akcji lato dostar-
czyły dzieciom zorganizowane wycieczki autokarowe.

W każdą środę wszystkie dzieci spędzały czas w Rodzinnym 
Centrum Rozrywki ALELE w Zbrosławicach, gdzie żywiołowo 
reagowały na poszczególne atrakcje w sali zabaw, parku li-
nowym, siłowni pod chmurką oraz w mini-zoo. Brały udział 
w  turnieju siatkówki plażowej, którą rozegrano na  przyle-
głym boisku. Następnie udały się do Ośrodka Jeździeckiego 
w Zbrosławicach, gdzie miały możliwość zwiedzenia ośrodka 
z przewodnikiem w połączeniu z przejażdżką konną. 

Natomiast w  każdy piątek odbywały się wycieczki do  Sztolni 
„Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach. W tym samym dniu 
dzieci zwiedzały również Kompleks Zamkowy, Centrum Sztuki 
i Rzemiosła Dawnego oraz przyległe ogrody w Starych Tarnowi-
cach. Po  powrocie odbyło się uroczyste zakończenie pobytu 
z wręczeniem medali i nagród indywidualnych oraz słodyczy.
Każdego dnia wszyscy uczestnicy otrzymywali napoje oraz 
słodki poczęstunek, natomiast w dni wycieczkowe kanapki. Po-
goda dopisywała każdego dnia dziecięcych zabaw.
Akcję „Lato w mieście” prowadzili: Andrzej Miśkiewicz, Karol 
Ochman oraz Robert Wieczorek, którym serdecznie dziękuje-
my za  zaangażowanie i  sprawne przeprowadzenie akcji, zaś 
uczestnikom za aktywny udział.

Z wdzięcznością zarówno ze strony dzieci, jak i organizatorów 
zwracamy się w stronę sponsorów, którymi byli:

 � Zarząd P.S.S. SPOŁEM – Piekarnia przy ul. Oświęcimskiej 3 
w Tarnowskich Górach,

 � Piekarnia – cukiernia „Bracia Rembek”
z Bytomia, ul. Witczaka 176,

Festiwal 
big bandów i orkiestr
29. sierpnia o  godzinie 17.00 zapraszamy wszystkich na  4. 
Festiwal Big Bandów i  Orkiestr. Impreza, jak co  roku odbę-
dzie się w Parku Rubina, a wystąpią m.in. M.A.Z.E.M., Silesian 
Brass Quartet, Kamiliańska Orkiestra Dęta, Orkiestra Repre-
zentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie. Festiwal poprowadzi 
Mariusz Jarzombek.  

Remont w MOK
W Miejskim Ośrodku Kultury trwają prace remontowe. Po od-
nowieniu parkietów we  wszystkich salach, przyszedł czas 
na malowanie ścian. Jedno z mniejszych pomieszczeń jest już 
gotowe. Wygląda naprawdę pięknie.  

Od połowy sierpnia można zapisywać się na zajęcia organizo-
wane przez MOK w roku szkolnym 2014/2015:

 • Zespół taneczny „Krasnoludki” – dzieci w wieku 4-6 lat,
 • Zespół taneczny „Smerfy I” – dzieci w wieku 7-9 lat,
 • Zespół taneczny „Smerfy II” – dzieci od 7. roku życia (grupa 

zaawansowana – o przynależności zadecydują przesłuchania),
 • Zespół taneczny „Crazy I” – młodzież od 12. roku życia (grupa 

zaawansowana – o przynależności zadecydują przesłuchania),
 • Zespół taneczny „Crazy II” – dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat,
 • Zespół Cheerleader’s – młodzież w wieku powyżej 12 lat – mi-

nimalny wzrost ok. 160 cm,
 • Zespół Rock&Rolla,
 • Zespół wokalno-taneczny „Groszki” – dzieci w wieku szkolnym,
 • Nauka gry na gitarze – zajęcia płatne,
 • Nauka gry na keyboardzie – zajęcia płatne,
 • Nauka gry na saksofonie – zajęcia płatne,
 • Warsztaty plastyczne.

Szczegóły na stronie mok.miasteczko-slaskie.pl

We wrześniu rozpoczynają się zajęcia umuzykalniające dla naj-
młodszych, prowadzone przez artystów z Filharmonii Śląskiej. 
Spotkania z muzyką będą odbywały się raz w miesiącu. Temat 
pierwszego spotkania to „Dzień Dobry, Muzyko – Zaczynamy!”. 
Na początek dzieci wsiądą w pociąg po Europie.
W dniach 20-21 września odbędzie się kolejna edycja Festiwalu 
Muzycznego im. ks. T. Christopha. W tym roku w nieco innej for-
mule. Szczegóły znajdują się na naszej stronie mok.miasteczko-
slaskie.pl  

Alicja Kowaluk

Zapisy na zajęcia

Informacje

Ośrodek Jeździecki w Zbrosławicach

Rodzinne Centrum Rozrywki ALELE w Zbrosławicach

» ciąg dalszy na str. 6
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Dostojnym Jubilatom, Panu Szczepanowi Wojtasowi oraz 
Panu Rochowi Kandzi, z okazji 90. rocznicy urodzin składam 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
Niech życzliwość i troska najbliższych towarzyszą Panom 
w dalszym życiu.  

Krzysztof Nowak
Burmistrz

Jubileusze

Spotknie burmistrza ze Szczepanem Wojtasem...

...oraz Rochem Kandzią

 � Piekarnia– cukiernia „Bracia Franczyk”
z Tarnowskich Gór, ul. Równoległa 11,

 � Cukiernia „LK MAJ” z Tarnowskich Gór,
ul. Wyszyńskiego 5,

 � Sklep Spożywczy „SKARPA”, Jolanta i Ireneusz Wosz, 
z Miasteczka Śląskiego.

Z kolei w dniach 21-25 lipca 2014 zajęcia wakacyjne dla dzieci 
zorganizował Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim. 
Na zajęcia zgłosiło się 37 osób w wieku 4-14 lat. Dzienna liczba 
uczestników to 27-29 dzieci.

MOK oprócz oferty programowej, zapewnił dzieciom napoje 
oraz słodki poczęstunek, który znikał z talerzyków w bardzo 
szybkim tempie. Dzieci, szczególnie te młodsze, rozpoczynały 
każdy dzień od kolorowanek, natomiast starsze od rozwiązy-
wania krzyżówek. Wykorzystując słoneczną pogodę, część za-
jęć odbywała się na świeżym powietrzu. Codziennie, widząc 
entuzjazm dzieci, wykonywano przeróżne prace plastyczne 
i ćwiczenia ruchowe. Szczegółowy plan zajęć przedstawiał się 
następująco:

 • 21 lipca – warsztaty filmowe prowadziły instruktorki z Cen-
trum Sztuki Filmowej/Kino Kosmos.
Przybliżyły dzieciom najbardziej znane postaci komików: 
Charliego Chaplina czy Bustera Keatona. Dzieci nauczyły 
się charakterystycznych ruchów i kroków, które przy ogól-
nym aplauzie zaprezentowały sobie nawzajem. Potem 
obejrzały film „Artur i Minimki”

 • 22 lipca – odbyły się warsztaty taneczno-muzyczne. Dzieci 
wzięły udział w zabawach rytmiczno-ruchowych przy mu-
zyce. Zamieniły się w  piratów i  wokół statku pirackiego 
uczyły się kroków i figur tanecznych. Stworzono kilka gru-
pek tanecznych i zorganizowano konkurs tańca pirackiego. 
Po wyczerpujących ćwiczeniach można było fizycznie od-
począć i wziąć udział w karaoke lub zaśpiewać do mikrofo-
nu swoje ulubione piosenki.

 • 23 lipca – w zamian warsztatów street artu, które niestety 
nie doszły do skutku, odbyły się warsztaty teatralne. Dzieci 
z zaangażowaniem tworzyły kukiełki i scenografie do zna-
nych baśni: Czerwonego Kapturka, Jasia i Małgosi, Kota 
w Butach oraz miniprzedstawienia.

 • 24 lipca – warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wy-
konywały prace z  wykorzystaniem materiałów spożyw-
czych – tworzyły obrazki z  maku, soli, ryżu, makaronu, 
kawy itp.

 • 25 lipca – z uwagi na niesprzyjającą pogodę wycieczka ro-
werowa nie mogła się odbyć. W zamian zorganizowano za-
bawy ruchowe, zawody sportowe, praktyczne zajęcia pla-
styczne – witraże, wyklejanki.

Serdeczne podziękowanie kierujemy w stronę prowadzących 
zajęcia: Pani Magdaleny Zaton i Alicji Kowaluk.

Mamy nadzieję, że tak przygotowany wypoczynek dla dzieci 
przyniósł wiele satysfakcji i w przyszłym roku również będzie 
cieszył się dużym zainteresowaniem.  

Lato 
w mieście
» dokończenie ze str. 5
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Wieści z ZS-P 
27 czerwca br. uroczyście zakończono rok szkolny 2013/2014. 
Wakacje rozpoczęło 107 uczniów i  61 przedszkolaków. Szkołę 
pożegnało 15 absolwentów, a 23 starszaków, tj. dzieci 6 i 7 let-
nich, zasili od września br. szeregi uczniowskie.
Jednak nim to nastąpiło uczniowie klas młodszych przedstawili 
program artystyczny przygotowany pod kierunkiem swoich 
wychowawców wraz z zespołem „Groszki”. Dzieci zostały uho-
norowane nagrodami i dyplomami za całoroczny wysiłek oraz 
aktywność pozalekcyjną. tj. udział w konkursach artystycznych 
i wiedzy o tematyce ekologicznej i społecznej.
Pożegnanie absolwentów szkoły w liczbie 15 osób miało bardzo 
uroczysty charakter. Uświetnili je swoją obecnością zaproszeni 
goście: burmistrz Krzysztof Nowak, przewodniczący Rady 
Miejskiej mgr inż. Józef Myśliwczyk, inspektor ds. oświaty Jerzy 
Żuchowicz oraz prezes Fundacji Na  Rzecz Dzieci Miasteczko 
Śląskie mgr  inż.  Mieczysław Dumieński. Słowa pani dyrektor 
przeznaczone dla uczniów niosły głębokie przesłanie i życzenia 
sukcesów w ich dalszej edukacji.
Sześcioro absolwentów uzyskało średnią ocen z przedmiotów 
nauczania i zachowania, kwalifikującą ich do otrzymania świa-
dectwa z wyróżnieniem. Najlepsi zostali docenieni przez burmi-
strza, który ufundował dwie nagrody. Otrzymały je uczennice 
Oliwia Żółkiewicz i  Patrycja Muc. Prezes Fundacji Na  Rzecz 
Dzieci Miasteczko Śląskie, również uhonorował dwóch absol-
wentów: Dominika Podbioła i  Gabriela Celarego. Tradycją 
szkoły jest przyznawanie Nagrody Dyrektora Szkoły. W  tym 
roku otrzymał ją Jakub Musialik. Specjalną nagrodę ufundował  
Marcin Łomotowski dla uczennicy Marty Kowalskiej. Zapro-
szeni goście wyrazili swoje uznanie dla uczniów, gratulując im 
i  składając życzenia udanych wakacji i  świetnych wyników 
w dalszej nauce.
Nie były to jedyne wyróżnienia. Uczniowie uzyskiwali również 
wysokie wyniki w  konkursach ogólnopolskich: historycznym 
„Krąg” i polonistycznym „Fraszka”. Ujawnili również swoje talen-
ty artystyczne poprzez uczestnictwo w  konkursach plastycz-
nych, aktywność w pracach zespołu „Groszki”. Zaangażowanie 
społeczne skłaniało uczniów do prac w sklepiku szkolnym, pro-
wadzeniu akcji zbiórki celowej środków dla potrzebujących 
oraz żywności dla zwierząt.
Honorowanie i nagradzanie aktywności objęło także rodziców. 
Na szczególne uznanie i podziękowanie za współpracę zasłu-
żyli: Agnieszka Muc, Barbara Podbioł, Beata Kowalska i Grze-
gorz Żółkiewicz.
Przedszkole pożegnało swoich starszaków w trakcie organizo-
wanego pikniku rodzinnego. Występ dzieci, wręczenie stosow-
nych dyplomów i pamiątek, a potem zabawa w gronie rodzin-
nym to  scenariusz, jaki obowiązywał. Nie byłoby tak udanie 
gdyby nie wsparcie sponsorów. Szczególne podziękowania 
należą się: Państwu Teresie i Lucjanowi Najuchom, Państwu 
Brygidzie i  Arkadiuszowi Siwym, Firmie P.O.P.Ch i  M „PRO-
MECH” Stanisław Fik, GS „Samopomoc Chłopska” w Tarnow-
skich Górach oraz Firmie Handlowej „MARATON” z Miastecz-
ka Śląskiego.
Wszystkim, którzy w  tym roku szkolnym wspierali szkołę 
i  przedszkole w  jakikolwiek sposób, składamy serdeczne po-
dziękowania z nadzieją na owocną kontynuację współpracy.
Uczniom, przedszkolakom, nauczycielom, pracownikom admi-
nistracyjno-obsługowym udanego, pełnego spokoju i  relaksu 
wypoczynku oraz słońca na niebie i w życiu osobistym składa 
wz. dyrektora – B. Lipka.  

Bilans wydarzeń
Przedstawiamy Państwu sprawozdanie KPP Straży 
Pożarnej w Tarnowskich Górach za I półrocze 2014 r. 
o sytuacji pożarowej na terenie gminy Miasteczko 
Śląskie

Łącznie odnotowano 48 interwencji, w tym 24 pożary. Straty 
spowodowane pożarami wynoszą szacunkowo  153.300  zł, 
a uratowane mienie to wartość ok. 1 mln 880 tys. zł.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały również 
do 21 innych interwencji, które dotyczyły:

 • wady środków transportu – 2 przypadki,
 • niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków 

transportu – 2 przypadki,
 • huragany, silne wiatry, tornada – 2 przypadki,
 • nietypowe zachowania zwierząt oraz owadów stwarzające 

zagrożenie – 5 przypadków,
 • wady urządzeń grzewczych innych niż elektryczne i niepra-

widłowa ich eksploatacja – 1 przypadek,
 • inne lub nieustalone – 9 przypadków.

Straty spowodowane wystąpieniem innych zagrożeń miejsco-
wych wyniosły w przybliżeniu 78 tys. zł, a uratowane mienie 
to  ok.  417 tys.  zł. W  ww. zdarzeniach 4 osoby zostały ranne, 
a 1 osoba poniosła śmierć. Odnotowano 3 alarmy fałszywe – 
jeden złośliwy, dwa „w dobrej wierze”. Przypuszczalnymi przy-
czynami powstawania pożarów były:

 • podpalenia – 3,
 • zaprószenie ognia – 17,
 • nieprawidłowa eksploatacja instalacji grzewczej – 1,
 • inne lub nieustalone – 3.

Udział jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu mia-
sta był następujący:
1. OSP Żyglinek – łącznie 42 interwencje/wyjazdy, w tym:

 • do pożaru – 22,
 • do innego miejscowego zagrożenia – 18,
 • do alarmu fałszywego – 2.

2. OSP Brynica – jeden wyjazd do innego miejscowego zagro-
żenia.

Analizując sytuację pożarową można wyróżnić:
1. pod względem wielkości:

 • 20 pożarów małych,
 • 3 pożary średnie,
 • 1 pożar duży.

2. ze względu na rodzaj palącego się obiektu:
 • 2 pożary budynków mieszkalnych (1 jednorodzinny, 

1 wielorodzinny),
 • 4 pożary lasu,
 • 15 pożarów traw,
 • 1 pożar użytków rolnych,
 • 2 pożary śmieci.  

Bogdan Tomaszowski
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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


