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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

Cały projekt rozpoczął się podczas Dni Miasteczka Śląskiego 
2016, na których punktem kulminacyjnym był występ znanego 
polskiego kabareciarza Cezarego Pazury. Klimaty biesiadne 
zagościły w  Parku Rubina podczas imprezy z  okazji 20-lecia 
Radia Piekary. Z  myślą o  młodzieży odbył się natomiast 
„Elektroniczny Rubin”, podczas którego królowała muzyka 
house i  techno. Dla młodzieży odbył się także koncert 
katowickiego rapera Miuosha, który zgromadził kilkuset-
osobową publiczność.

Lato w Rubinie 2016
Projekt Lato w Rubinie 2016 powoli dobiega 
końca. W tym roku cykl obfituje w wydarzenia 
przeznaczone dla grup w różnym wieku 
o rozmaitych zainteresowaniach.

We  współpracy z  Urzędem Miejskim w  Miasteczku Śląskim 
zorganizowano strefę ruchu, gdzie wraz z  instruktorami 
ćwiczono Step, Zumbę, Jumping Frog oraz Jogę na świeżym 
powietrzu. Nie mogło również zabraknąć miejsca na atrakcje 
dla najmłodszych mieszkańców Miasteczka Śląskiego.

Specjalnie z  myślą o  nich, do  Parku Rubina sprowadzono 
animatorów z  nieszablonowymi i  inspirującymi grami, 
przedstawieniami i warsztatami.

Na  zakończenie na  scenie Parku Rubina odbędzie się 
VI Przegląd Big Bandów i Orkiestr. Wydarzenie to będzie miało 
miejsce w  dwie ostatnie niedziele sierpnia o  17:00. Podczas 
przeglądu będzie można posłuchać zespołów z Tarnowskich 
Gór, Radzionkowa, Piekar Śląskich oraz Bytomia. Nie zabraknie 
oczywiście Orkiestry Reprezentacyjnej Gminy Miasteczko 
Śląskie oraz Orkiestry Dętej Dzielnicy Żyglin i Żyglinek.

Sponsorem głównym cyklu Lato w Rubinie 2016 jest 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.  
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Koncert Miuosha – raper porwał publiczność  
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Lato w mieście 2016
W tym roku zajęcia dla dzieci w ramach Lata w mieście 2016 
trwały przez cały lipiec. Program był bardzo zróżnicowany, ale 
jego głównym zamysłem było pokazanie dzieciom różnych 
sposobów na spędzanie wolnego czasu na przykładzie grup 
działających w Miasteczku Śląskim.
W  budynku OSP Brynica oraz Filii MOK-u  w  Żyglinie dzieci 
miały okazję spotkać się z  piłkarzami LKS Żyglin, członkami 
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w  Żygli-
nie, muzykami Orkiestry Dętej Dzielnicy Żyglin i  Żyglinek, 
łowiły też ryby pod okiem członków Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Miasteczku Śląskim. Odwiedziły także pasiekę 
i  na  własne oczy zobaczyły jak wygląda praca z  pszczołami. 
Po  najstarszych i  najciekawszych zabytkach gminy dzieci 
oprowadził Marek Kaleja. Nie mogło zabraknąć zajęć 
tanecznych prowadzonych przez Alicję Kowaluk oraz 
warsztatów plastycznych, które pomagały dzieciom 
zapamiętywać wcześniejsze informacje związane z  poszcze-
gólnymi hobby. Dodatkowo uczestnicy pojechali do  Opery 
Śląskiej w  Bytomiu, gdzie pracownicy oprowadzili dzieci 
po kulisach teatru.

Dwa ostatnie tygodnie lipca upłynęły na  grach i  zabawach, 
które były prowadzone w  Hali Sportowej w  Miasteczku 
Śląskim, gdzie dzieci poznały zasady gier zespołowych, między 
innymi takich jak: piłka ręczna, hokej na  trawie, koszykówka 
czy siatkówka. Podsumowaniem każdego tygodnia była 
Olimpiada, podczas której dzieci otrzymały medale 
i wyróżnienia.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach bezpłatnie.

Z archiwum Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”
Od 7 do 30 września będziemy prezentować w MOK-u wystawę 
archiwalnych zdjęć Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”. 
Oglądający będą mogli się przekonać jak wyglądała praca 
w  zakładzie na  początku jego istnienia oraz jak się zmieniał 
na  przestrzeni lat. Wystawa będzie też tworzyć tło dla 
najbliższego spotkania z  cyklu „Posrebrzane dzieje. Legendy 
i fakty z historii Miasteczka”.
We wrześniu Marek Kaleja opowie o początkach Huty Cynku 
„Miasteczko Śląskie”, pokaże jak wyglądały tereny zajmowane 
obecnie przez zakład oraz jak wyglądało życie w  samym 
Miasteczku bez huty.
Wstęp bezpłatny!  

* * *
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Tropiciel
W dniaCH 9-10 LiPCa W MiasteCZku ŚLąskiM 
odbył się PRZygodoWy Rajd
na oRientaCję tRoPiCieL Pod PatRonateM 
FundaCji tRoPiCieL i buRMistRZa Miasta 
MiasteCZko ŚLąskie.
W rajdzie wzięły udział 492 osoby i 57 wolontariuszy:
Na  trasie pieszej 20 km wystartowało 94 uczestników 
w  21  drużynach. Trasę w  regulaminowym limicie czasowym 
pokonali uczestnicy 1 drużyny (4 uczestników) i  tym samym 
zdobyli oni 1/2 prawa do Miana TROPICIELA.
Na  trasie pieszej 40 km wystartowało 229 uczestników 
w  48  drużynach. Trasę w  regulaminowym limicie czasowym 
pokonali uczestnicy 20 drużyn (91 uczestników) i tym samym 
zdobyli oni Miano TROPICIELA.
Na  trasie pieszej 60 km wystartowało 9 uczestników 
w  2  drużynach. Trasę w  regulaminowym limicie czasowym 

pokonali uczestnicy 1 drużyny (5 uczestników) i  tym samym 
zdobyli oni Miano TROPICIELA.
Na  trasie rowerowej 20 km wystartowało 4 uczestników 
w 2 drużynach. Mimo włożonego wysiłku żadna z drużyn nie 
pokonała trasy w  regulaminowym limicie czasowym. Nie 
zdobyli połowy prawa do Miana TROPICIELA.
Na  trasie rowerowej 40 km wystartowało 69 uczestników 
w  24  drużynach. Trasę w  regulaminowym limicie czasowym 
pokonali uczestnicy 15 drużyn (42 uczestników) i tym samym 
zdobyli oni Miano TROPICIELA.
Na  trasie rowerowej 60 km wystartowało 51 uczestników 
w  17  drużynach. Trasę w  regulaminowym limicie czasowym 
pokonali uczestnicy 16 drużyn (45 uczestników) i tym samym 
zdobyli oni Miano TROPICIELA.
Na  trasie nawigacyjnej wystartowało 39 uczestników 
w  8  drużynach. Trasę w  regulaminowym limicie czasowym 
pokonali uczestnicy 1 drużyny (4 uczestników) i  tym samym 
zdobyli oni Miano TROPICIELA.
Gratulujemy wszystkim!  
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okres wakacyjny sprzyja pracom związanym z ewiden-
cjonowaniem i  meliorowaniem księgozbioru. Zatem li-
piec przebiegł w  ferworze prac typu: rejestrowanie 
ubytków i ustalanie ich przyczyn, monitorowanie zacho-
dzących zmian w księgozbiorze, weryfikowanie struktu-
ry zbiorów i  analiza ich zawartości pod kątem funkcji, 
jaką pełni biblioteka, analiza dezyderat czytelników, 
a  co  za  tym idzie planowanie gromadzenia zbiorów 
i wreszcie opracowanie techniczno-formalne w ramach 
prac konserwatorskich oraz zakupionych, nowych pozy-
cji. Pośród tych skrupulatnych prac miłym przerywni-
kiem byli odwiedzający bibliotekę czytelnicy, spragnieni 
literackich wrażeń. Miło się robi, że  podczas wakacyj-
nych wojaży towarzyszy naszym czytelnikom książka. 
Wszędzie dobrze, ale pomiędzy stronicami najlepiej!  

Liliana Rozińska

W  piątek, 24 czerwca 2016 r., w  Domu Strażaka OSP Żyglinek 
odbył się Zjazd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP 
w  Tarnowskich Górach. Na  zjazd przybyli delegaci 
i  przedstawiciele wszystkich OSP należących do  Zarządu 
(OSP  Brynica, Nakło Śląskie, Świerklaniec, Orzech, Strzybnica, 
Pniowiec, Tarnowskie Góry, Tąpkowice, Repty Śląskie, Żyglinek) 
oraz zaproszeni goście: Prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej 
Pilot, Burmistrz Miasteczka Ślaskiego Krzysztof Nowak, Pani 
Danuta Gesner-Gotszlich z Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miejskiego w  Tarnowskich Górach. Otwarcia Zjazdu 
dokonał Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP – Jan 
Jenczek. Podczas zjazdu odznaczono zasłużonych działaczy 
odznakami pożarniczymi, następnie zostały odczytane 
sprawozdania z  działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 
za lata 2011-2016.

Kolejnym punktem było nadanie godności „Honorowego 
Prezesa Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w  Tarnowskich 
Górach” druhowi Janowi Jenczek za  wieloletnią służbę. Został 
obdarowany kordzikiem strażackim oraz gromkimi brawami. 
Nowo wybrane władze Zarządu Miejskiego w  Tarnowskich 
Górach przedstawiają się następująco:

Zjazd Oddziału Miejskiego 
Związku OSP RP

a. Członkowie Zarządu oddziału Miejskiego ZosP RP:
1. Prezes – Gerard Nickel
2. Wiceprezes – Jan Ozga
3. Wiceprezes – Sebastian Gwóźdź
4. Komendant Gminny – Marek Moczek
5. Komendant Gminny – Kazimierz Glanc
6. Sekretarz – Radosław Chojnacki
7. Skarbnik – Stefan Szulc
8. Członkowie – Rafał Bernat, Tomasz Czogała, Zdzisław 

Hetmańczyk, Jan Ignasiak, Mateusz Kandzia, Rafał Kołodziej, 
Sebastian Kołodziej, Piotr Krężel, Damian Kwaśnik, Zdzisław 
Lasczyca, Marcin Orawiec, Jan Wolnik, Gabriel Wypich, Jerzy 
Zgajewski

b. Członkowie komisji Rewizyjnej oddziału Miejskiego ZosP RP:
1. Przewodniczący – Jerzy Swoboda
2. Wiceprzewodniczący – Michał Radecki
3. Sekretarz – Tomasz Płowiec

C. delegaci na Zjazd oddziału Powiatowego ZosP RP:
1. Delegat z OSP Tarnowskie Góry – Leonard Górski
2. Delegat z OSP „Florian” Strzybnica/Komendant Gminny 

– Marek Moczek
3. Delegat z OSP „Florian” Strzybnica/Wiceprezes – Jan Ozga
4. Delegat z OSP „Florian” Strzybnica – Andrzej Pilot
5. Delegat z OSP Tąpkowice/Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

– Jerzy Swoboda

d. Przedstawiciele Zarządu oddziału gminnego Miejskiego 
ZosP RP do Zarządu oddziału Powiatowego ZosP RP:
1. Prezes – Gerard Nickel
2. Wiceprezes – Jan Ozga
3. Wiceprezes – Sebastian Gwóźdź
4. Komendant Gminny – Marek Moczek  

Wakacje 
w bibliotece
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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

MoPs

W  związku z  nadchodzącym nowym rokiem szkolnym 
2016/2017 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku 
Śląskim informuje, że wnioski na stypendia szkolne przyjmo-
wane będą od 1 do 15 września br., a w przypadku słuchaczy 
kolegiów – do  15 października 2016  r. Wnioski o  przyznanie 
stypendium po tym terminie mogą zostać złożone w wyjątko-
wych, pisemnie uzasadnionych przypadkach.

Stypendium szkolne mogą otrzymać:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnie-

niach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz 
słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczy-
cielskich kolegiów języków obcych i  kolegiów pracowni-
ków służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankowie publicznych i  niepublicznych ośrodków 
umożliwiających dzieciom i  młodzieży upośledzonym 
w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośle-
dzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających upraw-
nień szkół publicznych dla młodzieży i  dla dorosłych – 
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i  na-
uczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukoń-
czenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do  ukończenia 
24. roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzi-
nie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobo-
cie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, 
a także gdy rodzina jest niepełna.

Zgodnie z art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz zgod-
nie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. 
w  sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz 
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. rok 
2015 poz. 1058) miesięczna wysokość dochodu netto na oso-
bę w  rodzinie uprawniająca do  ubiegania się o  stypendium 
szkolne nie może być większa niż 514,00 zł. Wnioski o przyzna-
nie powyższego świadczenia można pobrać i złożyć w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim przy 
ulicy Staromiejskiej 8, pokój nr 7 w  godz.: wtorek/czwartek 
od 13.00 do 14.30, poniedziałek/środa/piątek od 7.30 do 12.00.

Do  wniosku należy dołączyć  m.in. następujące dokumenty 
(z poniższego wykazu należy wybrać tylko te pozycje docho-
dów, które bezpośrednio dotyczą wnioskodawcy i członków 
jego rodziny):
a) w  przypadku ubiegania się o  stypendium szkolne dla 

ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświad-

Stypendia szkolne 2016/2017
czenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadcze-
nie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pienięż-
nych z pomocy społecznej,

b) w pozostałych przypadkach dokumenty lub odpowiednie 
zaświadczenia właściwych organów umożliwiające okre-
ślenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej:
- oryginał zaświadczenia z  zakładu pracy lub oświad-

czenie o  wysokości dochodów netto uzyskanych 
przez członka rodziny w  miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku (sierpień – dla uczniów, wrzesień – 
dla słuchaczy);

- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagro-
dzenia netto (uzyskanego w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku) na podstawie umowy zlece-
nia, umowy o dzieło itp., zawierające informację o potrą-
conej zaliczce na  podatek dochodowy od  osób fizycz-
nych, składek na  ubezpieczenie zdrowotne, składek 
na ubezpieczenia społeczne;

- kopia decyzji ZUS ustalająca prawo do emerytury, renty 
lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, aktualna w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku;

- osoby zarejestrowane w  Powiatowym Urzędzie Pracy 
oryginał zaświadczenia z Urzędu Pracy o prawie lub bra-
ku prawa do  zasiłku oraz zaświadczenie o  wysokości 
(netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowe-
go, stypendium itp. w miesiącu poprzedzającym złoże-
nie wniosku;

- kopia wyroku sądu zasądzająca alimenty na rzecz osób 
w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia za-
wierającego treść ugody sądowej;

- oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych 
alimentów na rzecz osób w rodzinie;

- oryginał zaświadczenia od  komornika o  całkowitej lub 
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a tak-
że o wysokości wyegzekwowanych alimentów z miesią-
ca poprzedzającego złożenie wniosku;

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wyso-
kość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiąza-
ni wyrokiem sądu lub ugodą sądową do  ich płacenia 
na rzecz osób spoza rodziny;

- oświadczenie o wysokości przyznanego dodatku miesz-
kaniowego, aktualne w miesiącu poprzedzającym złoże-
nie wniosku;

- oświadczenie o wysokości przyznanego zasiłku rodzin-
nego wraz z dodatkami, zasiłku i świadczenia pielęgna-
cyjnego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku dla opie-
kuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz funduszu 
alimentacyjnego;

- w  przypadku osób uczęszczających do  Zasadniczych 
Szkół Zawodowych zaświadczenie od  pracodawcy 
o  wynagrodzeniu (netto) osiągniętym w  miesiącu po-
przedzającym miesiąc złożenia wniosku;
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Informacja
o sytuacji pożarowej na terenie
Miasteczka Śląskiego w I półroczu 2016 r.

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie KPP Straży Pożarnej 
w Tarnowskich Górach za I półrocze 2016 r. o sytuacji pożaro-
wej na terenie gminy Miasteczko Śląskie.
Łącznie odnotowano 46 interwencji, w tym 24 pożary. Straty 
spowodowane pożarami wynoszą szacunkowo ok. 212 tys. zł., 
a uratowane mienie to szacunkowo ok. 1 mln 402 tys. zł.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały również 
do 20 innych interwencji, które dotyczyły:

 • wady środków transportu – 5 przypadków,
 • niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków 

transportu – 4 przypadki,
 • huragany, silne wiatry, tornada – 3 przypadki,
 • nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające 

zagrożenie – 5 przypadków,
 • nieumyślne działanie człowieka – 1 przypadek,
 • celowe działanie człowieka – 1 przypadek,
 • inne lub nieustalone – 1 przypadkek.

Straty spowodowane wystąpieniem innych zagrożeń miej-
scowych wyniosły szacunkowo 80 tys. zł, a uratowane mie-
nie to ok. 20 tys. zł.
W ww. zdarzeniach 2 osoby zostały ranne; nie odnotowano 
ofiar śmiertelnych. Odnotowano 2 alarmy fałszywe „w  do-
brej wierze”.
Przypuszczalnymi przyczynami powstawania pożarów były:

 • podpalenia – 4,
 • zaprószenie ognia – 14,
 • inne lub nieustalone – 6.

Udział jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z  terenu 
miasta był następujący:
1. OSP Żyglinek – łącznie 41 interwencji/wyjazdów, w tym:

 – do pożaru – 22,
 – do innego miejscowego zagrożenia – 17,
 – ćwiczenia – 2;

2. OSP Brynica – 3 wyjazdy do pożaru.
Analizując sytuację pożarową można wyróżnić:
1. pod względem wielkości:

 – 23 pożary małe,
 – 1 pożar średni;

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

1 wielorodzinny),
 – 1 pożar budynku produkcyjnego,
 – 12 pożarów lasu,
 – 5 pożarów traw,
 – 1 pożar pojazdu,
 – 3 inne.  

B. Tomaszowski

- w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – za-
świadczenie z właściwego urzędu gminy o wielkości go-
spodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych, 
aktualne w  miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku lub nakaz płatniczy aktualny w  miesiącu po-
przedzającym miesiąc złożenia wniosku;

- w  przypadku oddania części lub całości znajdującego 
się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier-
żawę na podstawie umowy zawartej stosownie do prze-
pisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo odda-
nia gospodarstwa rolnego w  dzierżawę w  związku 
z  pobieraniem renty należy dołączyć kopię umowy 
dzierżawy wraz z oryginałem do wglądu;

- w  przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez na-
czelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju pro-
wadzonej działalności:
- na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej:

 � zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skar-
bowego zawierające informacje o formie opodatko-
wania i wysokości dochodu uzyskanego z działalno-
ści gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym;

- w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
 � zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skar-

bowego zawierające informację o formie opodatko-
wania, oświadczenie lub zaświadczenie o  osiągnię-
tym dochodzie netto z  miesiąca poprzedzającego 
złożenie wniosku.

W przypadku zawieszenia wyżej wymienionych działal-
ności – dokument potwierdzający ten fakt.

- Pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach 
netto nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu po-
przedzającym złożenie wniosku.

- Inne mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego 
(oświadczenie o otrzymywanych stypendiach i  ich wy-
sokości, oświadczenie o  dodatkowym dochodzie uzy-
skanym z innych źródeł takich jak np. darowizny, docho-
dy z najmu mieszkań i lokali, prace dorywcze itp.).

Jednocześnie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium 
szkolnego na nowy okres zasiłkowy wydawane są od 1 sierpnia 
2016 r. w siedzibie MOPS w Miasteczku Śląskim.  

Kierownik MOPS

Dostojnemu Jubilatowi, Panu Bolesławowi Pietrzak, 
z okazji 90-tej rocznicy urodzin składam najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech życzliwość 
i troska najbliższych towarzyszą Panu w dalszym życiu.  

Burmistrz Krzysztof Nowak

Jubileusz

INFORMACJA
W  dniu 30.08.2016  r. w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Żyglinie przy ul. Harcerskiej 5 w godz. 8.oo-17.oo będzie można 
skorzystać z  Mobilnego Punktu Informacji ŚKUP (Śląskiej Katy 
Usług Publicznych) w celu uzyskania cennych informacji dotyczą-
cych autobusowych biletów elektronicznych a  także złożenia 
wniosku na  spersonalizowaną/imienną/kartę ŚKUP. Serdecznie 
zapraszamy – dorsłych z dowodami osobistymi, młodzież powy-
żej 13-go roku życia z legitymacjami szkolnymi, rodziców z dzieć-
mi do 13-go roku życia.  




