
Wieści                                                                                           Nr 4 (56)                                                                                         kwiecień 2015 1

Nr 4 (56)
kwiecień 2015

Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

urzędu i myślę, całej spo-
łeczności naszej gminy, 
pragniemy złożyć wyrazy 
najszczerszych kondolen-
cji rodzinie zmarłego. 
Dziękujemy Wam za to, że 
pozwalaliście Waszemu 
mężowi, ojcu, dziadkowi 
rozwijać swoją pasję i mi-
łość do naszej małej Oj-
czyzny.

Niejeden artykuł, niejedna 
książka mogła jeszcze po-
wstać, bo przecież zbiór historycznych faktów zgromadzo-
nych przez Pana Antoniego jest obszerny, ale Pan Bóg chyba 
potrzebował kogoś, kto w niebie też będzie spisywał najcie-
kawszą historię – historię życia w wieczności.

Panie Antoni dziękujemy... Niech Pan spoczywa w pokoju. 

W dniu 22 maja o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Miasteczku Śląskim odbędzie się kolejne spotkanie z cy-
klu „Posrebrzane dzieje. Legendy i fakty z przeszłości Mia-
steczka”, które poświęcone będzie wieloletniej działalności 
śp. Antoniego Famuła na rzecz społeczności lokalnej.  

Dnia 11 kwietnia 2015 r. swój ostatni spacer po uko-
chanym Miasteczku odbył śp. Antoni Famuła.
Pan Antoni był niezwykle związany z naszą małą Ojczyzną, 
pielęgnował pamięć o naszych przodkach, niejednokrot-
nie zapomnianych. Przez szereg lat był jedynym redakto-
rem „Wieści z Ratusza”, dokonywał składu tego urzędowe-
go publikatora. Później w  dalszym ciągu współpracował 
z naszym pismem, co jakiś czas pisząc nowe historie, wy-
ciągając nowe fakty z życia minionych pokoleń. To właśnie 
Jemu zawdzięczamy cykl o patronach naszych ulic, w któ-
rym przypominał życiorysy tych, których nazwiska często 
zapomniane, prezentowały jedynie tabliczki na płotach 
lub domach.
Pan Famuła był pasjonatem historii naszego miasta. Jako 
jedna z 11 osób tworzył Grupę Inicjatywną, która w grud-
niu 1994 roku doprowadziła do tego, że nasza gmina uzy-
skała z dniem 1 stycznia 1995 r. samodzielny byt. Nie zdą-
żyliśmy Mu już za to podziękować, ale pamiętamy.
Był autorem licznych opracowań, np. monografii o koście-
le, „Miasteczkowskich berów i  legend” pisanych, jak za-
pewniał, z myślą o swoich wnukach; czy wreszcie mono-
grafii o Chórze Sienkiewicz. Najnowsza ukarze się w tym 
roku, była spisana na okoliczność 95-lecia działalności 
tego towarzystwa w naszej gminie. Sam zresztą zasilał sze-
regi tej formacji śpiewaczej.
W tym miejscu w imieniu władz miejskich, pracowników 

Antoni Famuła – pasjonat 
historii Miasteczka

W związku ze zbliżającym się świętem narodo-
wym Trzeciego Maja oraz kolejną rocznicą wybu-
chu III Powstania Śląskiego, zapraszam wszystkich 
mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie na uroczy-
stą Mszę Świętą w  intencji Ojczyzny. Msza odbę-
dzie się 3 maja o godzinie 9.30 w kościele pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny w  Miasteczku 
Śląskim. Patronat nad powyższymi obchodami peł-
ni Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim przy współ-
pracy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w  Kato-
wicach.

W związku z tym, stosowne wieńce i kwiaty zostaną 
złożone:
• z okazji święta 3 Maja pod Pomnikiem Wdzięcz-

ności przy ul. Woźnickiej,
• z okazji rocznicy wybuchu III Powstania Śląskie-

go: na grobach powstańców śląskich na cmen-
tarzach parafialnych w  Miasteczku Śląskim 
i w Żyglinie, a także pod pomnikiem powstań-
ców śląskich przy ul. Śląskiej oraz pod tablicą 
upamiętniającą miejsce egzekucji pięciu po-
wstańców przy ul. Woźnickiej.  

Święto 3 Maja
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Dnia 10 maja 2015 r. wybierać będziemy Prezydenta RP. 
Po doniesieniach medialnych, po wyborach samorządo-
wych, wydawało się, że państwo polskie stanie na wyso-
kości zadania i przygotuje w taki sposób kolejne wybory, 
aby nie było żadnych problemów. Niestety pozostaje to 
nadal na poziomie naszych marzeń. Wiemy, że Obwodo-
we Komisje Wyborcze w  tych wyborach będą ręcznie 
wypisywać protokoły. W tym przypadku nie stanowi to 
wielkiej niedogodności. Najwięcej problemów mamy 
z wprowadzeniem od 1 marca br. nowego systemu reje-
strów państwowych do ewidencji ludności i  nr PESEL. 
W lokalach wyborczych może się okazać, że są liczne błę-
dy w spisie wyborców, powstające nie z winy urzędników 
samorządowych, a  źle działającego systemu, na który 
urzędnicy nie mają wpływu i niestety nie wiedzą, jakie 
zmiany w  trakcie każdego dnia w  nich zachodzą. Więc 
nawet nie są w  stanie sprawdzić poprawności danych. 
Proszę zatem wszystkie osoby udające się do lokali wy-
borczych o  cierpliwość, gdyż Obwodowe Komisje Wy-
borcze, aby dopuścić kogoś do głosowania, muszą być 
pewne, że wyborca uprawniony jest do głosowania 
w  tych wyborach. Może to czasem wymagać kontaktu 
z  innym urzędem lub biurem ewidencji ludności w Pol-
sce (dotyczy to osób, które zmieniały w ostatnim czasie 
tj. pomiędzy 25 lutego a 10 maja swoje miejsce pobytu 
lub stan cywilny). Za niezrozumiałość zasad działania re-
jestrów publicznych przez ministerialnych urzędników 
płacą, jak zwykle, obywatele. Chyba musimy się do takiej 
sytuacji przyzwyczaić. Mam nadzieję, że w naszej gminie, 
tak jak w przypadku wyborów samorządowych, żadnych 
nadzwyczajnych zdarzeń nie będzie i  uda się sprawnie 
przeprowadzić wybory Prezydenta RP.  

 Agnieszka Nowak – urzędnik wyborczy

Komunikat

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowni 
Mieszkańcy Gminy

 
Informujemy, że gmina Miasteczko Śląskie zawarła poro-
zumienie ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich 
Górach w sprawie dalszego prowadzenia na terenie gmi-
ny punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobot-
nych i poszukujących pracy. Punkt jest czynny w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Staromiejskiej 8 
w godzinach od 8.00 do 14.00 w następujących dniach: 
• w kwietniu: 13 i 27, 
• w maju: 11 i 25, 
• w czerwcu: 22 i 29, 
• w lipcu: 13 i 27, 
• w sierpniu: 10 i 24, 
• we wrześniu: 7 i 21. 
Na pozostałe miesiące harmonogramu nie ustalono.  
W punkcie tym m.in. osoby bezrobotne mogą zgłaszać 
się w wyznaczonych przez Urząd Pracy terminach, 
celem potwierdzenia swojego statusu bezrobotnego.  

Agnieszka Nowak – Sekretarz Miasta

Informacja dla 
osób bezrobotnych

Informacja
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że MZKP 
Tarnowskie Góry od dnia 01.04.2015 r. dokonał zmiany 
w rozkładzie jazdy autobusów na linii nr 151, zgodnie  
z którym:
• przejazd autobusu w kursie o godz. 5.16 z Tarnow-

skich Gór do Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. 
odbywać się będzie ul. Nakielską (dotychczas kurs 
wykonywany był przez Os. Jana równocześnie 
z przejazdem autobusu nr 614),

• przyspieszono o 2 minuty odjazd autobusu z Mia-
steczka Śląskiego w kursach porannych.  

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
informujemy, że 10 maja br. 

około godziny 11.00 (po Mszy Św.) 
spod Kościoła odjedzie autobus 

do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Brynicy – Strażnica 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Po zagłosowaniu około godziny 11.30 
nastąpi powrót autobusu do Bibieli.
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OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 8 kwietnia 2015 roku
w sprawie granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib 

 obwodowych komisji wyborczych w MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz postano-
wienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 7 lutego 2015 r. poz. 188), w związku z Uchwałą Nr XXIV/206/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 19 grudnia 
2012 r. w sprawie podziału miasta Miasteczko Śląskie na stałe obwody głosowania oraz Uchwałą Nr XLII/376/14 Rady Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Miasteczku 
Śląskim, podaje się do wiadomości wyborców informację o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwo-
dowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 10 maja 2015 r.

Numer 
obwo-

du

Numer
okręgu Granice obwodu

Siedziba 
obwodowej

komisji 
wyborczej

1 2 3

1.

1
2
3
4

Ulice: Asnyka, Astronautów, Czarnieckiego, Dębina, Dudy, Dworcowa do nr 
50, Fredry, Gałczyńskiego, Gierzyna, Gwiaździsta, Kilińskiego, Konopnickiej, 
Krótka, Kruczkowskiego, Matejki, Metalowa 4, Niepodległości, Norwida 
do nr 67, Orkana, Piwna, Plac W. Jagiełły, Promienna, Rubinowa, Rycerska, 
Rydla, Rynek, Słoneczna, Staromiejska, Sztolniowa, Tetmajera, Woźnicka, 
Wspólna, Wybickiego, Żołnierska.

Świetlica
Publicznego 
Gimnazjum

ul. Dworcowa 8

 2.
5
6
7

Ulice: Białego, Cegielniana, Ceramiczna, Cynkowa, Dworcowa od nr 
54, Działkowa, Gajowa, Hutnicza, Kolejowa, Leśna, Metalowa 1, 3, 5, 8, 
Modrzewskiego, Norwida od nr 82, Pękatego, Pindora, Północna, Sportowa, 
Srebrna 8, 10, 13, 14, 15, Złota.

 Publiczne 
Gimnazjum ul. 

Dworcowa 8

3.
8
9

10
Ulice: Metalowa 2, 6, Srebrna 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28.

Miejski Ośrodek 
Kultury

ul. Srebrna 24

4.

11
12
13
14

Ulice: Akacjowa, Brynicka, Brzozowa, Budowlana, Bukowa, Chełmońskiego, 
Dębowa, Długosza, Grabowa, Gwarecka, Harcerska, Imielów, Jaworowa, 
Jesionowa, Jodłowa, Karpacka, Kasztanowa, Klonowa, ks. Wyciślika, 
Lipowa, Łąkowa, Makowa, Malczewskiego, Modrzewiowa, Nowowiejska, 
Okólna, Paprotna, Podleśna, Polna, Południowa, Poniatowskiego, 
Przygodna, Przyjaźni, Ptasia, Rolna, Skautów, Skrajna, Sokoła, Sosnowa, 
Stacyjna, Storczykowa, Studzienna, Stwosza, Sztygarska, Szyndros, Śląska, 
Świerkowa, Św. Marka, Wodociągi – Bibiela.

Szkoła 
Podstawowa 

Nr 2
ul. Harcerska 5

5. 15 Ulice: Borowa, Grobla, Łokietka, Rzeczna, Starowiejska, Tartaczna, Żyglińska.
Strażnica OSP 

Brynica
ul. Łokietka 5

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 10 maja 2015 roku w godzinach 7.00 – 21.00. 

Lokale wyborcze w Publicznym Gimnazjum przy ul. Dworcowej 8, w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Srebr-
nej 24 oraz Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Harcerskiej 5 zostały przystosowane do potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych oraz zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.

 BURMISTRZ MIASTA

 /-/ Krzysztof Nowak
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Miejska Biblioteka Publiczna w  kwiet-
niu ogłasza akcję pt.: „Uwolnij książkę”.
Akcja polega na pozyskiwaniu darów książ-
kowych z  dziedziny literatury popularno-
naukowej dla dzieci i  młodzieży, lektur 
szkolnych oraz literatury pięknej dla doro-
słych.
Prosimy wszystkie osoby posiadające 
w  swoich domowych zbiorach książko-
wych pozycje, które nie są im już potrzeb-
ne, a  które mogłyby stanowić użytek dla 
innych czytelników, o podarowanie ich bi-
bliotece i  współtworzenie w  ten sposób 
lokalnej biblioteki.
Jest to wspaniała okazja, by zrobić coś dla 
innych.
Miejsce zbiórki:
– Filia nr 1 w Żyglinie ul. Harcerska,
– Oddział Dziecięcy ul. Srebrna,
– Wypożyczalnia dla Dorosłych ul. Staro-
miejska.
Książki przyjmujemy w godzinach pracy 
bibliotek.  

,,Uwolnij książkę i dziel się z innymi 
radością czytania”.

Akcja 
„Uwolnij książkę”

27 marca 2015 roku w hali sportowej SP Nr 15 w Tar-
nowskich Górach został rozegrany VII Halowy Turniej 
hokeja na trawie im. Stefana Karmelity w  kategorii 
dzieci do lat 9 z udziałem ośmiu drużyn. W turnieju z du-
żym powodzeniem wystąpiła drużyna hokeja z Miastecz-
ka Śląskiego, która zdobyła pierwsze miejsce. Zespół 
z Miasteczka Śląskiego wygrał wszystkie mecze w grupie 
eliminacyjnej: Miasteczko Śląskie – UKS Orlęta Sosnowiec 
3:0, Miasteczko Śląskie – KKS Kolejarz Gliwice 4:1, Miastecz-
ko Śląskie - UKHT Ósemka Tarnowskie Góry 6:0, a w finale 
po zaciętej i  pasjonującej walce zwycięstwo nad SP 22 
Trampkarz Zabrze w regulaminowym czasie 3:3, w pierw-
szej serii karnych zagrywek 1:1, a  później do pierwszej 
bramki 1:0. Złotą bramkę zdobył Jan Kochel. 
Drużynę z Miasteczka Śląskiego reprezentowali: Głogusz 
Hanna, Głogusz Wiktor, Dyrgała Martyna, Hajduk Bartło-
miej, Kochel Jan, Karamańska Magdalena, Lubos Patryk, 
Malok Kamil, Tomanek Jakub. 
W turnieju nie brakowało emocji oraz świetnej atmosfery!
Wszystkim uczestniczącym składamy serdeczne podzię-

VII Halowy Turniej hokeja na trawie im. Stefana Karmelity 
w kategorii dzieci do lat 9

kowania za udział w tym wydarzeniu. Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów! 
Serdeczne podziękowania kierujemy także do opiekuna 
drużyny pana Andrzeja Miśkiewicza za zaangażowanie 
w organizację tych zawodów oraz za dobre przygotowa-
nie techniczne swoich podopiecznych, którzy osiągają co-
raz to lepsze wyniki.  
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 Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na wy-
jątkowy koncert SKUBASA, który będzie miał miejsce 
30  kwietnia o godzinie 20.00 w sali widowiskowej MOK-u. 
Odbędzie się on w ramach cyklu „Spotkania muzyczne”, któ-
rych Sponsorem Głównym jest Operator Gazociągów Prze-
syłowych GAZ-SYSTEM S.A.
SKUBAS to artysta niepokorny i zadziorny. Jest kompozyto-
rem, gitarzystą i wokalistą o pięknej i niepowtarzalnej bar-
wie głosu. Ceniony za autentyczność, prostotę i  talent do 
tworzenia niebanalnych piosenek. W ubiegłym roku ukazała 
się druga płyta SKUBASA zatytułowana „Brzask”. Jego debiu-
tancki album „Wilczełyko” z 2012 roku został okrzyknięty od-
kryciem na polskiej scenie muzycznej. Piosenka „Linosko-
czek” przez wiele tygodni utrzymywała się w  czołówce 
Trójkowej Listy Przebojów, a sam artysta otrzymał dwie no-
minacje do Fryderyków 2013, zagrał kilkadziesiąt koncertów, 
w tym na największych polskich festiwalach, m.in.: Open’er 
Festival, Orange Warsaw Festival, Jarocin Festiwal. Ostatnią 
płytę promował singiel „Nie mam dla ciebie miłości”, który 
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem fanów i stacji ra-
diowych. Bilety są jeszcze do nabycia w biurze MOK-u oraz 
na ticketportal.pl.

 W kwietniu w Miejskim Ośrodku Kultury rozpoczęła się 
nowa seria spotkań „Posrebrzane dzieje. Legendy i fakty 
z historii Miasteczka”. Podczas pierwszej dyskusji zatytuło-
wanej „Jak Miasteczko po raz czwarty miastem zostało?”, 
prowadzący Marek Kaleja oraz jego gość Stanisław Wieczo-
rek omówili moment odzyskania przez Miasteczko Śląskie 
praw miejskich w 1995 roku. Wtajemniczyli słuchaczy w prze-
bieg starań i trudności, jakie pojawiały się na drodze do nie-
zależności. 

 Kolejny wykład z cyklu „Śląskie tematy” był poświęcony 
historii śląskiego lotnictwa, na przykładzie działalności Portu 
Lotniczego w  Pyrzowicach. Gośćmi spotkania byli Cezary 
Orzech i Piotr Adamczyk z Górnośląskiego Towarzystwa Lot-
niczego. Dyskusji towarzyszyła wystawa fotografii autorstwa 
Wojciecha Stankiewicza i Dariusza Zwardonia. Kolejne spo-
tkanie zaplanowane jest na 20 maja na godzinę 18.00. Tema-
tem będą pielgrzymki stanowe mężczyzn do Piekar Śląskich 
z perspektywy służby bezpieczeństwa. Gośćmi będą histo-
rycy dr Łucja Marek i Robert Ciupa, współautorzy wystawy 
„Górnośląski azyl. Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich 
w materiałach Służby Bezpieczeństwa”, przygotowanej w ra-
mach katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 
Ekspozycję będzie można oglądać w Miejskim Ośrodku Kul-
tury. Wystawa ukazuje, na podstawie zachowanych materia-
łów SB, metody i techniki inwigilacji pielgrzymów przybywa-
jących do Piekar Śląskich w latach 60. i 70. XX w. Przy okazji 
spotkania w Miasteczku Śląskim premierowo zostanie zapre-
zentowany album z tej wystawy. W czasie wykładu Café Sile-

sia – Gryfny Kafyj tradycyjnie zaserwuje słuchaczom pyszną 
kawę.

 Zespoły taneczne Crazy I, Smerfy II oraz duet Natalia 
Wojsyk i Mariusz Głąbała brały udział w Festiwalu Tańca Za-
tor 2015. Crazy I został wybrany najlepszym zespołem w swo-
jej kategorii, zdobywając Grand Prix konkursu. 

Jest to ich największe osiągnięcie. Sukcesem może się rów-
nież pochwalić duet, który zajął I miejsce oraz Smerfy II uho-
norowane II miejscem w  młodszej kategorii wiekowej. Ze-
spół Crazy I  oraz duet Natalia Wojsyk i  Mariusz Głąbała 
wystąpili również w Świętochłowicach na Koncercie Laure-
atów XIX Konkursu Tańca, gdzie duet zajął I  miejsce, nato-
miast zespół – drugie.

 14 maja odbędzie się spotkanie z bajką pt. „Królewna na 
szklanej górze”. Tym razem dzieci posłuchają baśni z Norwe-
gii, której bohaterem będzie Askeladden – chłopiec o wyjąt-
kowej odwadze i skromności. Główną nauką płynącą z baj-
durzenia będzie to, że nie należy oceniać ludzi i  świata po 
pozorach. Zapisy już się rozpoczęły w biurze MOK-u, pod nu-
merem telefonu 32 288 88 70 lub e-mailowo: art@mok.mia-
steczko-slaksie.pl.

 Zespoły Crazy I oraz Smerfy II reprezentowały MOK na 
Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży organizowanym 
przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana 
w  Tarnowskich Górach. Grupa Crazy I  pojawiła się również 
w Małogoszczy, gdzie odbyły się XX Ogólnopolskie Konfron-
tacje Zespołów Tanecznych.

 W budynku Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się Bie-
siada Piwna, która była elementem obchodów 20-lecia sa-
morządności Miasta Miasteczko Śląskie. W  spotkaniu 
uczestniczyły władze miasta, radni, przedsiębiorcy oraz 
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przedstawiciele zespołów działających na terenie gminy. 
Po powitaniu zaproszonych gości przez Burmistrza Krzysz-
tofa Nowaka oraz dyrektora MOK-u Patryka Tomiczka, roz-
począł się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Gminy Mia-
steczko Śląskie pod batutą Aleksandra König. Zgodnie 
z tradycją, spotkanie nie mogło odbyć się bez wspólnego 
śpiewania i biesiadowania. Imprezę zakończyła zabawa ta-
neczna prowadzona przez Bernadetę Kowalską wraz z ze-
społem.

 6 maja zespoły Crazy I, Smerfy II oraz duet Natalia Woj-
syk i Mariusz Głąbała planują udział w Gali Tanecznej w Tąp-
kowicach, natomiast 9 maja Crazy I  i  duet wystąpią na XIII 
Międzynarodowym Festiwalu Tanecznym „Ballo 2015” orga-
nizowanym w Żorach.

 10 maja o godzinie 16.00 w Kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Miasteczku Śląskim odbędzie się 
tradycyjny koncert maryjny, podczas którego posłuchamy 
występów Chóru Mieszanego „Sienkiewicz” oraz Orkiestry 
Reprezentacyjnej Gminy Miasteczko Śląskie.

 Zapraszamy do wzięcia udziału w II Przeglądzie Twór-
czości Nieprofesjonalnej, który odbędzie się 13 czerwca 
w MOK-u. Celem przeglądu jest integracja i promocja arty-
stów nieprofesjonalnych, tworzących w  wielu dziedzinach 
sztuki na terenie gminy Miasteczko Śląskie, ale również poza 
nią. Przegląd ma charakter otwartej prezentacji i może w nim 
wziąć udział każdy, niezależnie od wieku. Chęć udziału prosi-
my zgłaszać do 22 maja 2015 roku. Karty zgłoszeniowe oraz 
regulamin dostępne są w biurze MOK-u (ul. Srebrna 24) i na 
stronie internetowej www.mok.miasteczko-slaskie.pl.

 Gwiezdne Miasteczko to tytuł najnowszego konkursu 
realizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury. Do 29 maja ocze-
kujemy na najciekawsze opowiadania science fiction, których 
akcja toczy się na terenie Miasteczka Śląskiego. Prace będą 
oceniane pod kątem pomysłowości, poziomu literackiego 
oraz sposobu przekazania emocji. Bardzo istotnym elemen-
tem będzie również wykazanie się znajomością historii 
i miejsc charakterystycznych w Miasteczku Śląskim. Konkurs 
skierowany jest do osób powyżej 16. roku życia. Dla trójki 
zwycięzców są przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe:
– za zajęcie pierwszego miejsca: Hobbit: Trylogia na DVD,
– za zajęcie drugiego miejsca: Star Wars: Trylogia (IV-VI) na 
DVD,
– za zajęcie trzeciego miejsca: Książka Gra o tron: Pieśń ludu 
i ognia.
Opowiadania przyjmowane są w biurze MOK-u (ul. Srebrna 
24) lub e-mailowo: art@mok.miasteczko-slaskie.pl.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej 
www.mok.miasteczko-slaskie.pl oraz w biurze MOK-u.  

 
BURMISTRZ  MIASTA 

Miasteczko Śląskie woj. śląskie

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie obowiązkowego

 szczepienia psów przeciwko wściekliźnie w roku 2015
na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

Z a w i a d a m i a m :

1. Wszystkie psy w wieku powyżej trzech miesięcy, znaj-
dujące się na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, podlega-
ją obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciw-
ko wściekliźnie w  czasie i  miejscach podanych na 
poniższym planie.
2. Szczepienia psa można dokonać w  dowolnie wybra-
nym punkcie. Szczepienie psów jest płatne, koszty po-
noszą właściciele (koszt szczepienia wraz z  wystawie-
niem świadectwa wynosi 25,00 zł).
3. Celem utrzymania należytego porządku, psy należy 
doprowadzić do miejsca szczepienia na smyczy 
i w kagańcu.
4. Właściciele psów, którzy nie poddają psów ochronne-
mu szczepieniu podlegają odpowiedzialności na podsta-
wie art. 117 Kodeksu Wykroczeń.
5. Po akcji szczepień, będzie można zaszczepić psa prze-
ciwko wściekliźnie w lecznicy dla zwierząt:
Przychodnia Weterynaryjna „VETMEDICOR” s.c. Tarnow-
skie Góry ul. Sienkiewicza 36, tel. 032/285-28-81 godziny 
otwarcia:
pn. - pt. 800 – 18.00, sob. 800 - 13.00.

P L A N
SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 

W 2015 ROKU
NA TERENIE GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE

MIASTECZKO ŚLĄSKIE, 
ul. Czarnieckiego 14.05.2015 r. 15.00 - 17.00
ŻYGLIN, ul. Sokoła 12.05.2015 r. 15.00 - 16.30
ŻYGLINEK, ul. Księdza Wyciślika 12.05.2015 r. 17.0 - 17.30
BIBIELA, ul. Starowiejska 13.05.2015 r. 15.30 - 16.00
BRYNICA, obok remizy strażackiej 13.05.2015 r. 16.15 - 
17.00.

BURMISTRZ 
 KRZYSZTOF NOWAK
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Już od kilku wieków ta śląska Osada
„Górą Jerzego” była nazywana.
Choć czasy były różne – raz lepiej, raz gorzej,
ale ludzie się wspierali i zawierzali opiece Bożej.

W 1945 roku przyszło wyzwolenie
i nazwa Georgenberg poszła w zapomnienie.
A nowa władza ludowa nie znalazła sposobu,
by wymyślić nową nazwę dla naszego grodu!

Z nowymi pokoleniami wszystko się zmieniało
i ze śląskiej Osady przemysłowe miasto powstało.
„Mała Ojczyzna” to nasze MIASTECZKO 
– gdzie rodzina, przyjaciele
i przyjęte Sakramenty w starym i nowym Kościele.

Tym, co wyjechali, też tęskno czasami
i wracają choć na krótko, by pobyć tutaj z Wami!
Kto raz był w Miasteczku i poznał „Rogoli”,
ten wie, że to fajne miejsce, a rozstanie wszystkich trochę boli!

Paweł Knapik
Bottrop, dnia 1.03.2015

W  dniu 17 kwietnia br. odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte następujące 
uchwały:
1. Uchwała Nr VI/49/15 w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbio-
rowego zaopatrzenia w  wodę i  zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Miasteczko Śląskie na okres od dnia 
14 maja 2015 r. do dnia 13 maja 2016 r.”
2. Uchwała Nr VI/50/15 w sprawie dopłaty dla taryfowych od-
biorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
3. Uchwała Nr VI/52/15 w sprawie zmian w uchwale budżeto-
wej na 2015 rok.
4. Uchwała Nr VI/53/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długo-
terminowej w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
5. Uchwała Nr VI/54/15 o zmianie uchwały w sprawie diet dla 
radnych, członków Komisji Rady Miejskiej oraz przewodniczą-
cych organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
6. Uchwała Nr VI/55/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stano-
wiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
7. Uchwała Nr VI/56/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stano-
wiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
Teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej Urzędu 
w  zakładce Baza Aktów Własnych http://prawomiejscowe.pl/
institution/19239/collection/98387 oraz w Biurze Rady Miejskiej 
(pok. nr 30).  

Uchwały Rady Miejskiej

TARYFY 2015-2016
Na sesji 17 kwietnia br. Rada Miejska przyjęła m.in. uchwa-
łę w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Miasteczko Śląskie na okres od dnia 14 maja 
2015 r. do dnia 13 maja 2016 r.” oraz uchwałę w sprawie dopłaty 
dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę.  Opłata za wodę i odprowadzenie ścieków 
dla I i II grupy taryfowej (czyli gospodarstw domowych ze śred-
nim miesięcznym zużyciem wody odpowiednio do 20 m3 i po-
wyżej 20  m3) wynosi odpowiednio:

Stawka brutto za wodę 
w 2015 – 2016 r. 

po uwzględnieniu 
dopłaty gminy 

w wys. 2,29 zł netto 
do ceny wody

Stawka brutto 
za odprowadzenie 

ścieków w 2015-2016 r.

3,78 zł 9,72 zł

Referat Zamówień Publicznych i  Funduszy Zewnętrznych 
Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim informuje, iż w wyni-
ku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wy-
konanie zadania pn. „Uruchomienie i świadczenie stałego 
dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Miasteczko 
Śląskie oraz jednostek organizacyjnych w  ramach prze-
ciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównania 
szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie” realizowa-
nego w ramach Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miastecz-
ko Śląskie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 oś prioryteto-
wa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjno-
ści gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion, wybrano ofertę Wykonawcy AIRTEL 
Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Dworcowej 11 
z  łączną ceną ofertową brutto 75.976,44 zł oraz z  świadcze-
niem usługi stałego dostępu do internetu przez okres 36 mie-
sięcy. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 14 kwiet-
nia 2015 r.  

INFORMACJA O WYNIKU 
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO

Tęsknota za małą ojczyzną

Agata Kampczyk-Szymanek
Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych




