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	 1	 października	 2019	 r.	 o	 godzinie	 11.00	 
w	 kościele	 pw.	 Wniebowzięcia	 Najświętszej	 Maryi	
Panny	 w	 Miasteczku	 Śląskim	 odprawiona	 została	
uroczysta	msza	św.	w	intencji	poległych	powstańców	
z	 okazji	 100-lecia	Wybuchu	 I	 Powstania	 Śląskiego.	
We	mszy	św.	uczestniczyli	między	innymi:	Burmistrz	
Miasta,	 Przewodniczący	 i	 Radni	 Rady	 Miejskiej,	
pracownicy	Biura	Upamiętniania	Walk	i	Męczeństwa	
IPN,	 przedstawiciele	 zaprzyjaźnionych	 instytucji	
i	 urzędów	 oraz	 uczniowie	 szkół	 podstawowych	 
z	nauczycielami	i	dyrekcją.
	 Uroczyste	 obchody	 uświetniła	 Orkiestra	
Reprezentacyjna	 Gminy,	 Chór	 Mieszany	 „Sienkiewicz”,	
Zespół	 Folklorystyczny	 „Brynica”,	 mieszkańcy	 gminy,	
Grupa	 Rekonstrukcji	 Historycznej	 Powstań	 Śląskich	
„WETERAN”	i	poczty	sztandarowe.

 Po	mszy	 św.	w	 uroczystym	 przemarszu	 przedstawiciele	
władz	miasta	wraz	z	zaproszonymi	gośćmi	i	mieszkańcami,	

udali	się	pod	wyremontowaną	tablicę	upamiętniającą	egzekucję	5	Powstańców	Śląskich	25	VIII	1919	r.,	którą	odsłonili	Burmistrz	
Miasta	oraz	naczelnik	Biura	Upamiętniania	Walk	i	Męczeństwa	IPN	Pan	Jan	Kwaśniewicz.			
	 Pragnę	podziękować	 Instytutowi	Pamięci	Narodowej	 za	 sfinansowanie	 nowej	 tablicy,	wszystkim	osobom,	 które	
zaangażowały	się	w	przygotowanie	obchodów	100-lecia	Wybuchu	I	Powstania	Śląskiego	oraz	mieszkańcom	naszej	gminy	
za	liczny	udział	w	uroczystościach.

Marzena Tomczyk

OBCHODY	100–LECIA	WYBUCHU	I	POWSTANIA	ŚLĄSKIEGO

Życzenia	z	okazji	Dnia	Edukacji	Narodowej
Szanowni	Nauczyciele,	Dyrektorzy	Szkół	i	Przedszkoli,	Pracownicy	Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, proszę przyjąć
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności,

satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dobra,
dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych,

oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Dziękujemy Państwu za trud i poświęcenie włożone w edukację 
oraz wychowanie młodzieży szkolnej, za przewodnictwo w drodze 
do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw.

Niech	Dzień	Edukacji	Narodowej	i	wszystkie	inne	dni	w	roku	szkolnym
będą	radosne,	spokojne,	pełne	zadowolenia.

Z	wyrazami	szacunku
   
           Tomasz Respondek                                                   Michał Skrzydło                                  
                           Przewodniczący Rady Miejskiej                         Burmistrz Miasta 
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„Montaż	instalacji	fotowoltaicznych	na	terenie	 
Gminy	Miasteczko	Śląskie”	

Z	przyjemnością	informujemy,	że	Zarząd	Województwa	Śląskiego	w	dniu	25	września	2019	r.		dokonał	
rozstrzygnięcia	 konkursu,	 w	 wyniku	 którego	 projekt	 pn.:	 ”Montaż	 instalacji	 fotowoltaicznych	
na	 terenie	 Gminy	 Miasteczko	 Śląskie”,	 realizowany	 ze	 środków	 Unii	 Europejskiej	 w	 ramach	
Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	 Śląskiego	 na	 lata	 2014-2020	 (Europejski	
Fundusz	Rozwoju	Regionalnego)	 -	Oś	priorytetowa	 IV.	Efektywność	energetyczna,	odnowa	źródeł	
energii	i	gospodarka	niskoemisyjna	dla	działania:	4.1.	Odnawialne	źródła	energii	poddziałania:	4.1.1.	

Odnawialne	źródła	energii	–	ZIT,	został	wybrany	do	dofinansowania.		
W	ramach	 inwestycji	planuje	się	wykonanie	 instalacji	o	 łącznej	mocy	465,16	kWp,	które	zostaną	zlokalizowane	na	149	
nieruchomościach	prywatnych,	należących	do	mieszkańców	Gminy	Miasteczko	Śląskie.	Wartość	projektu	opiewa	na	kwotę		
2.576.521,44	zł,	natomiast	wartość	uzyskanego	dofinansowania	to	kwota	1.984.552,80	zł.	Projekt	ma	być	wykonany	do	 
31	sierpnia	2020	r.

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy

ZAMIANY	MIESZKAŃ

W	 związku	 ze	 sporym	 zainteresowaniem	 najemców	 zamianą	 obecnie	 zajmowanych	 lokali,	 Urząd	 Miejski	 informuje,	 
że	można	składać	oferty	zamiany	na	mieszkanie	mniejsze	lub	większe	w	tut.	Urzędzie	(Referat	Budynków,	pokój	nr	22),	 
co	pozwoli	na	przedstawienie	ewentualnych	propozycji	zamian	i	pomóc	w	ich	realizacji.

         
Referat Budynków

Jubileusze	-	 
90.	rocznice	urodzin

W	 ostatnim	 czasie	 90.	 rocznicę	 urodzin	 obchodzili:	
Pani	 Krystyna	 Psyk,	 Łucja	 Siwy	 i	 Pan	 Alojzy	 Żydek.	
Burmistrz	 Miasta	 Michał	 Skrzydło	 przekazał	 solenizantom	
najserdeczniejsze	życzenia.
 
Szanownym	 Jubilatom	 życzymy	 zdrowia,	 szczęścia,	
pomyślności	i	pogody	ducha!

Lidia  Kubecka 

________________________________________________________________________________________________
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Dzień	Chleba	w	Żyglinie
15	 września	 br.	 pierwszy	 raz	 mieliśmy	 okazję	 organizować	
piknik	 przy	 Filii	 MOK-u	 w	 Żyglinie	 i	 okazało	 się	 to	 strzałem	 
w	dziesiątkę.	Atmosfera	 tego	popołudnia	była	doskonała!	Lokalny	
piekarz	Lucjan	Najuch	wypiekał	w	piecu	pyszny,	tradycyjny	chleb	na	
zakwasie.	 Mimo	 sporego	 zapasu,	 wieczorem	 chleba	 już	 zabrakło	
-	 rozchodził	 się	 błyskawicznie.	 Swoją	 obecnością	 zaszczycili	 nas	
także	poprzedni	właściciele	pieca	chlebowego,	którzy	przekazali	go	
na	rzecz	MOK-u	aby	go	odbudować	i	uruchomić.	Na	scenie	wystąpili:	
Zespół	Folklorystyczny	„Brynica”,	Magdalena	Warecka,	Chór	Męski	
„Piast",	 Zespoły	 taneczne	 działające	 przy	 MOK-u,	 Orkiestra	 Dęta	
Dzielnicy	Żyglin	 i	Żyglinek.	 	Za	pyszne	domowe	ciasta	dziękujemy	
Klubowi	Relax	z	Żyglina.	

Zakończyło	 się	 głosowanie	 na	 tegoroczną	 edycję	 budżetu	
partycypacyjnego	 powiatu	 tarnogórskiego.	 Z	 przyjemnością	
informujemy,	 że	 najwięcej	 głosów	 spośród	 zgłoszonych	
projektów	z	pierwszej	grupy	gmin	otrzymało	zadanie	pn.:	„Razem	
Bezpieczniej	–	wykonanie	dokumentacji	budowy	ścieżki	pieszo	
rowerowej	przy	drodze	powiatowej	nr	3253S	wraz	z	wykonaniem	
odcinka	 300	mb”	 z	 gminy	Miasteczko	 Śląskie.	 Projekt	 został	
zgłoszony	przez	Fundację	na	rzecz	Dzieci	„Miasteczko	Śląskie”,	
a	 jego	 wartość	 to	 180	 000	 zł.	 W	 głosowaniu	 na	 tegoroczną	
edycję	budżetu	partycypacyjnego,	które	trwało	od	poniedziałku	
16	września	do	środy	2	października,	wzięło	udział	4	585	osób.
Serdecznie	 gratulujemy	 i	 dziękujemy	 wszystkim	 mieszkańcom	
gminy	 Miasteczko	 Śląskie	 oraz	 powiatu	 tarnogórskiego,	 którzy	
poparli	 nasz	 projekt.	 Dziękujemy	 wszystkim,	 którzy	 włączyli	 się	
w	 promowanie	 akcji,	 w	 tym	 proboszczom	 naszych	 parafii	 ks.	
Marcinowi	 Królikowi	 i	 ks.	 Andrzejowi	 Potyrze	 oraz	 Tarnogórskiej	
Rowerowej	Masie	Krytycznej.	Dziękujemy	Burmistrzowi	oraz	Radzie	
Miejskiej,	 dyrektorom	 szkół	 i	 przedszkoli,	 dyrektorom	 jednostek	
kultury,	 sołtysom	 sołectwa	 Brynica	 i	 Bibiela,	 Radzie	 Dzielnicy	
Żyglin-Żyglinek,	 strażakom	 OSP	 Żyglinek	 oraz	 wszystkim,	 którzy	 
w	jakikolwiek	sposób	przyczynili	się	do	osiągnięcia	tak	pozytywnego	
wyniku.

Mieczysław Dumieński,
                                                                      Marcin Parys

Brawo	Miasteczko	Śląskie!

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim

Pozdrawiamy	i	zapraszamy	za	rok!
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ZAPROSZENIE	NA	UROCZYSTE	OBCHODY
NARODOWEGO	ŚWIĘTA	NIEPODLEGŁOŚCI

	 Zapraszam	wszystkich	mieszkańców	Miasteczka	 Śląskiego	 na	 uroczyste	 obchody	Narodowego	 Święta	
Niepodległości	11	listopada	br.
	 Obchody	tradycyjnie	rozpoczną	się	uroczystą	mszą	świętą	o	godz.	9.30	w	kościele	parafialnym	Wniebowzięcia	
NMP	w	Miasteczku	Śląskim.	Następnie	uczestnicy	obchodów	przemaszerują	pod	Pomnik	Wdzięczności	przy	ul.	Woźnickiej,	
gdzie	zostanie	złożony	wieniec	i	zostaną	zapalone	znicze,	a	później	udadzą	się	na	cmentarz	parafialny	przy	ulicy	Norwida.
Kolejnym	 etapem	 obchodów	 tegorocznego	 Święta	 Niepodległości	 będzie	 złożenie	 wieńców	 pod	 pomnikiem	 przy	 ulicy	
Śląskiej	w	Żyglinie	oraz	w	pozostałych	miejscach	pamięci	narodowej	na	terenie	naszej	Gminy.

Marzena Tomczyk

21	 września	 2019	 r.	 w	 ramach	 kampanii	 edukacyjnej	
dotyczącej	 gospodarowania	 odpadami	 komunalnymi	
Urząd	Miejski	 w	Miasteczku	 Śląskim	 przy	 współpracy	 
z	Radą	Dzielnicy	Żyglin–Żyglinek,	Radą	Sołecką	Brynicy,	
Stowarzyszeniem	 „Góra	 Jerzego”	 i	 mieszkańcami	
naszej	gminy	zorganizował	akcję	sprzątania	gminy.					
Celem	 kampanii	 było	 tworzenie	 pozytywnego	 wizerunku	
Gminy	 i	 jej	 Mieszkańców	 poprzez	 dbałość	 o	 czystość	 
i	porządek	oraz	środowisko	naturalne.	W	ramach	akcji	zli-
kwidowane	zostały	„dzikie”	wysypiska	śmieci	oraz	zbierane	
były	 odpady	 zalegające	w	 lasach,	 skwerkach	 czy	w	 przy-
drożnych	rowach.
W	 akcję	 sprzątania	 zaangażowali	 się	 mieszkańcy,	 dzieci,	
młodzież,	 rada	 sołecka,	 radni,	 	 urzędnicy,	 przedstawi-
ciele	 Rady	 Dzielnicy,	 strażacy,	 przedstawiciele	 Szkoły	
Podstawowej	w	Żyglinie,	członkowie	Stowarzyszenia	„Góra	
Jerzego”.	 Do	 akcji	 włączyła	 się	 	 TVP	 3	 Katowice,	 która	
nagrała	 ciekawy	materiał	 na	 temat	 naszej	 akcji.	 Reportaż	
ukazał	 się	 1	 października	 2019	 w	 programie	 „BLISKO	
NATURY”	oraz	dostępny	jest	na	stronie	https://katowice.tvp.
pl/630292/blizej-natury
Łącznie	w	akcji	sprzątaniu	wzięło	udział	prawie	60	osób.
Podczas	przeprowadzonej	akcji	zebrano	około	7	m3	śmieci.	
Była	 to	 również	okazja	do	 integracji	 i	wspólnego	działania	
na	 rzecz	 gminy.	 Każdy	 z	 uczestników	 kampanii	 otrzymał	
sadzonkę	krzewu	ozdobnego	oraz	drobny	poczęstunek	przy	
grillu.
Koszt	przeprowadzenia	akcji	wyniósł	ok.	2.500,00	zł.
Dzień	 ten	 ma	 przypominać,	 jak	 ważna	 jest	 troska	 
o	 środowisko	 naturalne,	 dlatego	 jako	 mieszkańcy	 gminy	
Miasteczko	Śląskie	kolejny	raz	pokazaliśmy,	że	zależy	nam	
na	 estetyce	 miasta	 i	 wszyscy	 chcemy,	 aby	 nasza	 gmina	
kojarzyła	się	z	porządkiem	i	czystością.
Gorąco	 dziękuję	 wszystkim	 uczestnikom	 i	 zapraszam	
ponownie	wiosną.

Burmistrz Miasta
                                                                    Michał Skrzydło

Sprzątanie	Świata	
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W	 niedzielę	 22	 września	 w	 kościele	 parafialnym	 pw.	
Wniebowzięcia	 NMP	 w	 Miasteczku	 Śląskim	 odbył	 się	
drugi	 koncert	 w	 ramach	 tegorocznego,	 XII	 Festiwalu	
Muzycznego	im.	ks.	Teodora	Christopha. 
Przed	 słuchaczami	 wystąpił	 wybitny	 duet	 gitarowy	 
w	 składzie	 Marek	 Nosal	 oraz	 Błażej	 Sudnikowicz.	Artyści	
zaprezentowali	 utwory	 klasyczne	 oraz	współczesne,	 które	
zachwyciły	słuchaczy.
Kolejny,	ostatni	w	 tej	edycji	 festiwalu	koncert	odbędzie	się	
20	października	o	16.00.	Już	dziś	gorąco	zapraszamy.

Festiwal	Christopha

We	 wrześniu	 odbyły	 się	 pierwsze	 po	 wakacjach	
ekowarsztaty.	 Dzieciaki	 w	 asyście	 mam	 wykonały	 piękne	 
i	bardzo	kolorowe	przyborniki	na	biurko.	Eko	warsztaty	już	
na	 stałe	 zagościły	 w	 repertuarze	 MOK-u.	 Są	 one	 okazją	
do	 wesołej	 zabawy	 i	 kreatywnego	 rozwoju	 dzieci.	 Udział	 
w	zajęciach	jest	bezpłatny,	obowiązują	zapisy.

Ekowarsztaty

ZAPOWIEDZI:	
7	–	31	października	2019
„Ołówkiem,	farbą,	węglem...”	Wystawa	prac	
uczestników	zajęć	plastycznych	dla	młodzieży
miejsce:	MOK	w	Miasteczku	Śląskim
oglądanie	wystawy	jest	możliwe	w	godzinach	pracy	MOK-u
Wstęp	wolny

20	października	(niedziela)	godz.	16.00
XII	Festiwal	Muzyczny	im.	ks.	Teodora	Christopha
Kwartet	klarnetowy	“Dance	of	Fire”
miejsce:	Kościół	WNMP	w	Miasteczku	Śląskim
organizatorzy:	MOK	w	Miasteczku	Śląskim,	
Rzymskokatolicka	Parafia	Wniebowzięcia	NMP	 
w	Miasteczku	Śląskim
Wstęp	wolny

21	października	(poniedziałek)
Zbliżeniowe	Kino	VISA
seanse	regularne:
14.40	O	yeti
16.30	O	yeti
18.10	(Nie)znajomi
19.50	Boże	ciało
21.50	Polityka
bilety	w	cenie	12	zł	(seanse	do	godziny	16.00),	14	zł	
(ulgowy)	i	16	zł	(normalny)	do	nabycia	w	kasie	biletowej	 
w	MOK-u	w	dniu	seansu
miejsce:	MOK	w	Miasteczku	Śląskim
szczegóły	na	oddzielnych	plakatach

23	i	30	października	(środa)	godz.	16.00	–	18.00
Warsztaty	filmowe	dla	dzieci	i	młodzieży
MUKiS	–	Mobilny	Uniwersytet	Kultury	i	Sztuki
miejsce:	MOK	w	Miasteczku	Śląskim
prowadzenie:	Ewelina	Ignaszak-Stolarska
Udział	bezpłatny,	obowiązują	zapisy

4	listopada	2019	–	10	grudnia	2019
III	Edycja	Konkursu
„Korona	na	Orszak	Trzech	Króli”
rozdanie	nagród:	6.01.2019r.
miejsce:	Park	Rubina	podczas	finału	Orszaku	Trzech	Króli
udział	bezpłatny,	atrakcyjne	nagrody
regulamin	w	biurze	i	na	stronie		MOK-u

15	listopada	(piątek)	godz.	16.30
Integracyjne	warsztaty	dla	dzieci	 
z	niepełnosprawnościami	–	zapraszamy	dzieci	 
wraz	z	opiekunami
miejsce:	MOK	w	Miasteczku	Śląskim
Wstęp	wolny

26	listopada	(wtorek)	godz.	16.30
Spotkanie		Polskiego	Związku	Emerytów	Rencistów	 
i	Inwalidów	Koło	Nr	5	Miasteczko	Śląskie
połączone	z	zabawą	taneczną
organizator:	PZERiI	Koło	Nr	5	w	Miasteczku	Śląskim
współorganizator:	MOK	w	Miasteczku	Śląskim
miejsce:	MOK	w	Miasteczku	Śląskim
zapisy:	w	biurze	PZERiI	Koło	Nr	5	(ul.	Metalowa	10)
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Tym	razem	akcja	została	przeprowadzona	przy	współudziale	
młodzieży	 z	 Zespołu	 Szkół	 Gastronomiczno-Hotelarskich	 
w	Tarnowskich	Górach	i	przybrała	formę	biesiady.	Uczestnicy	
bowiem	skupieni	byli	wokół	stołu,	na	którym	pierwszoplanową	
rolę	 odegrał	 czerwony	 barszcz	 z	 pasztecikami	 (notabene	
dzieło	 uczniów	 z	 tejże	 szkoły).	 Dlaczego	 akurat	 ta	 zupa	
stanowiła	 kanwę	 	 dla	 tej	 literackiej	 imprezy?	 Dlatego,	 że	
była	o	niej	mowa	w	noweli	czytanej	przez	uczestników,	którą	

był	,,Dym”	Marii	Konopnickiej.	Główna	bohaterka	podawała	
tę	potrawę	swojemu	synowi	po	pracy	w	fabryce.	W	trosce	
zaś	 o	 jak	 najwierniejsze	 odtworzenie	 rzeczywistości	
przedstawionej	 w	 noweli	 zaaranżowano	 przestrzeń	 galerii	
naszej	 biblioteki	 wyposażając	 ją	 w	 elementy	 opisane	
w	 książce	 takie	 jak:	 kominy	 fabryczne	 z	 kłębiącym	 się	
dymem,	stół	 nakryty	 żółtym	obrusem	w	niebieskie	 jelenie,	
na	 którym	 stała	 waza	 z	 barszczem	 i	 bochen	 chleba,	 
a	 wszystko	 to	 wzbogacone	 o	 cytaty	 z	 czytanej	 nowelki.	
Co	tu	dużo	mówić,	było	klimatycznie,	co	przełożyło	się	na	
sukces	tego	literackiego	przedsięwzięcia.	Nasza	biblioteka	
chciałaby	 szczególnie	 podziękować	 Panu	 Tomaszowi	
Responkowi	za	współudział	w	Narodowym	Czytaniu,	Pani	
Beacie	 Woźnej,	 nauczycielce	 języka	 polskiego,	 która	
przygotowała	młodzież	do	przeczytania	noweli.	Sama	zaś	
przygotowała	mini	wykład	 dotyczący	 noweli	 jako	 gatunku,	
założeń	 nowelistyki	 pozytywistycznej	 oraz	 tej	 czytanej	 
na	 spotkaniu.	 Podziękowania	 należą	 się	 także	 młodym	
czytelnikom,	czyli	uczniom,	którzy	spisali	się	na	medal.	Po	
prostu	pełna	kultura!
Nasza	biblioteka	 	chciałaby	poinformować	Czytelników	filii	
w	Żyglinie,	że	wszystkie	zalegające	na	 ich	koncie	pozycje	
powinni	 zwracać	 w	 bibliotece	 w	Miasteczku	 Śląskim	 przy	
ulicy	 Metalowej	 10.	 Przy	 okazji	 zapraszamy	 do	 nas	 po	
nowości,	 a	 także	 na	 kiermasz	 taniej	 książki.	 Symboliczna	
złotówka,	a	literackie	wrażenia	warte	miliony!

Zaczytany	wrzesień	w	miasteczkowskiej	bibliotece….	
Celem	zachęcania	czytelników	do	sięgnięcia	po	pozycje	wchodzące	w	skład	kanonu	polskiej	literatury,	11	września	
odbyła	się	kolejna	edycja	Narodowego	Czytania.	

W	 piątek	 27	 września	 br.	 blisko	 70	 rowerzystów	 
o	godz.	 17:00	wyruszyło	 trasą	 rajdu	 „97.	 Tarnogórska	
Rowerowa	Masa	Krytyczna”	z	tarnogórskiego	rynku. 

Ze	względu	na	cel	rajdu	jakim	jest	utworzenie	dróg	rowero-
wych	w	powiecie	tarnogórskim	za	miejsce	docelowe	obrano	
Park	 Rubina	 w	 Miasteczku	 Śląskim	 (przejeżdżając	 przez	
Żyglin).	 Taka	 trasa	 została	wybrana,	 aby	 zachęcić	miesz-
kańców	 powiatu	 tarnogórskiego	 do	 głosowania	 na	 projekt	
nr	 10	 w	 budżecie	 partypacyjnym	 powiatu	 tarnogórskiego	
dotyczącego	 budowy	 ścieżki	 pieszo-rowerowej	 „Razem	
bezpieczniej	 –	 wykonanie	 dokumentacji	 budowy	 ścieżki	
pieszo-rowerowej	 przy	 drodze	 powiatowej	 nr	 3253S	 wraz	 
z	wykonaniem	odcinka	300	mb”.	Na	mecie	Rajdu	jakim	był	
Park	Rubina	poczęstowano	rowerzystów	ciepłym	napojem	
przed	drogą	powrotną.

Organizatorom	 97.	 Tarnogórskiej	 Rowerowej	 Masy	
Krytycznej,	 druhom	 OSP	 Brynica,	 druhom	 OSP	 Żyglinek	
oraz	 pracownikom	 UM	 i	 MOK	 w	 Miasteczku	 Śląskim	 za	
organizację,	 a	 także	wszystkim	 uczestnikom	 za	 przybycie	
serdecznie	dziękujemy!

Joanna Szulc

Masa	Krytyczna	

Liliana Rozińska
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Wrzesień	w	Miasteczku	Śląskim	rozpoczął	się	sportowo.	
Już	w	pierwszą	sobotę	miesiąca	7	września	odbył	 się	
Turniej	Piłkarski	o	Puchar	Burmistrza	Miasta	Miasteczka	
Śląskiego	dla	dzieci	do	12	r.ż.	oraz	młodszych.	Tego	dnia	
na	boiskach	sportowych	przy	ul.	Sportowej	1	gościliśmy	
drużyny	z	miast	takich	jak:	Godów,	Kalety,	Krupski	Młyn,	
Miasteczko	 Śląskie,	 Mszana,	 Nowe	 Chechło,	 Orzech,	
Świerklaniec	 oraz	 Woźniki.	 Po	 uroczystym	 otwarciu	
Turnieju	rozpoczęły	się	mecze	grupowe.	
Walkę	w	 swoich	 	 grupach	wygrały:	 Nowe	Chechło,	 Sokół	
Orzech,	 Unia	 Kalety	 oraz	 Winners	 Gołkowice.	 Tym	
sposobem	 w	 pojedynku	 o	 III	 miejsce	 konkurował	 Sokół	
Orzech	przeciw	Winners	Gołkowice,	a	w	walce	o	I	miejsce	
zmierzyły	 się	 ze	 sobą	 drużyny:	 Nowe	 Chechło	 oraz	 Unia	
Kalety.	 Rywalizacja	 wśród	 drużyn	 była	 bardzo	 zacięta,	
a	 emocje	 sięgały	 zenitu	 nie	 tylko	 wśród	 uczestników,	 
ale	również	kibiców.	
Pomimo	 wyrównanego	 poziomu	 rozgrywek	 w	 walkach	
zwyciężyły:	 Unia	 Kalety	 oraz	 Winners	 Gołkowice.	 
W	 konsekwencji	 odniesionych	 zwycięstw	 na	 podium	
uplasowały	się:
III	miejsce	Winners	Gołkowice 
II	miejsce	Nowe	Chechło 
I	miejsce	Unia	Kalety
Podczas	Turnieju	przyznano	również	wyróżnienie	dla	Króla	
Strzelców,	 którym	okazał	 się	 zawodnik	Unii	Kalety	 –	Piotr	
Bolacki,	a	tytuł	Najlepszego	Bramkarza	zdobył	reprezentant	
zespołu	Winners	Gołkowice	-	Dominik	Kwiatkowski.

Około	godziny	10:30	nastąpiło	uroczyste	podpisanie	umowy	współpracy	z	klubem	sportowym	Górnik	Zabrze	a	miastem	
Miasteczko	 Śląskie.	 Dzięki	 porozumieniu	 na	 jeden	 mecz	 w	 sezonie,	 nasza	 miejscowość	 otrzyma	 tytuł	 „Partnera	
Społecznego”,	który	zapewni	m.in.:	udzielenie	zniżki	na	bilety	dla	mieszkańców	Miasteczka	Ślaskiego;	udział	11	dzieci,	które	
wezmą	udział	w	eskorcie	wyprowadzającej	piłkarzy	na	mecz;	reklamę	miasta	na	materiałach	promocyjnych	meczu	oraz	
wizytę	przedstawicieli	klubu	w	szkole	bądź	przedszkolu.	Podczas	turnieju	została	także	wręczona	nagroda	za	zwycięstwo	 
w	konkursie	„Górnik	Zabrze	-	dzieje	legendy”.	Dla	uświetnienia	podpisania	umowy	równolegle	odbył	się	towarzyski	turniej	
pomiędzy	Samorządowcami,	TORCIDA	Strzebiń	oraz	TORCIDA	Miasteczko	Śląskie.
Wszystkim	uczestnikom	oraz	kibicom	serdecznie	dziękujemy	za	przybycie	oraz	wspólną	zabawę!

Joanna Szulc

Turniej	Piłkarski	o	Puchar	Burmistrza	Miasta	Miasteczko	Śląskie

Rajd	 rozpoczął	się	o	godz.	9:00,	a	 jego	 trasa	wiodła	m.in.	
szlakiem	zabytków	powiatu	tarnogórskiego,	których	historia	
została	przybliżona	uczestnikom	w	czasie	postojów.	Długość	
trasy	 wynosiła	 ok.	 48	 km	 i	 mimo	 takiego	 dystansu	 rajza	
cieszyła	się	bardzo	dużym	zainteresowaniem	-	udział	wzięło	
około	 240	 osób.	 W	 bieżącym	 roku	 finał	 Rajdu	 odbył	 się	
na	 terenie	Miasteczka	Śląskiego	–	w	Parku	Rubina,	gdzie	 
na	uczestników	czekał	poczęstunek,	część	artystyczna	oraz	
nagrody.	
Serdecznie	dziękujemy	organizatorom	za	wybranie	naszego	
Parku	na	finał	Rajdu.	Dziękujemy	 także	uczestnikom	oraz	
zapraszamy	do	udziału	w	kolejnej	edycji.	

Joanna Szulc

Rajd	Szlachecki
W	niedzielę	22	września	br.	odbył	się	VI	Rajd	Szlachecki	
„Śladami	 Górnośląskiej	 Szlachty	 i	 nie	 tylko!”	
organizowany	przez	Centrum	Kultury	Śląskiej	w	Nakle	
Śląskim.
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Stowarzyszenie	Rodzin	Abstynenckich	 Itaka	w	Miasteczku	
Śląskim	 wraz	 z	 MOK	 zorganizowało	 Festyn	 Rodzinny.	
12	 Maja	 w	 zimne	 i	 deszczowe	 popołudnie	 przy	 pełnej	
sali	 dzieci	 z	 rodzicami	 i	 dziadkami	 spędziły	 czas	 bardzo	
przyjemnie.	 1	Czerwca	byliśmy	partnerem	MOKu	 i	Gminy	
Miasteczko	Śląskie	gdzie	drugą	część	Rodzinnego	Festynu	
zorganizowaliśmy	 bardzo	 profesjonalnie	 dając	 dzieciom	
wiele	 radości	 przy	 grach	 i	 zabawach.	 Dzieci	 otrzymały	
słodkości,	prezenty	i	nagrody.
7	Czerwiec	to	Wieczór	Poezji	nad	Zalewem	Chechło-Nakło	 
w	siedzibie	Firmy	Koral.	Wiersze	przedstawione	przez	poetów	
z	Miasteczka	Śląskiego	oraz	z	ościennych	Stowarzyszeń	to	
przekaz	jak	można	spędzać	czas	w	tak	urokliwym	miejscu.	
Czas	 bez	 alkoholu,	 a	 jednak	 wesoło	 bo	 z	 całą	 rodziną.	
Dalszą	 część	 popołudnia	 spędziliśmy	 przy	 grilu,	 śpiewie	 
i	rozmowach.	Jest	to	ważny	dzień	gdyż	uświadamia,	że	życie	
w	 trzeźwości	 jest	wartością,	 tak	 jak	wartością	 jest	 rodzina	 
i	przyjaciele.
28	 Września	 obchodziliśmy	 XXI	 Rocznicę	 powstania	
Stowarzyszenia	Itaka	w	Miasteczku	Śląskim.	Rozpoczęliśmy	

mszą	 świętą	w	 kościele	WNMP,	 którą	 odprawił	 proboszcz	
Marcin	Królik.	Część	oficjalna	odbyła	się	przy	współudziale	
MOK	i	jak	co	roku	zgromadziła	dużo	gości	z	całego	Śląska.	
Obchody	 uświetnił	 chór	 Dafne	 pod	 kierownictwem	 Oliwii	
Będkowskiej.	Rocznice	są	miejscem	gdzie	rodziny	spotykają	
się	 by	 na	 trzeźwo	 bawić	 się	 i	 spotykać	 z	 przyjaciółmi.	
Przyjaciele	 tak	 jak	 i	 najbliżsi	 są	 wsparciem	 w	 trudnych	
dniach.	 Ale	 mając	 takie	 stowarzyszenia	 jak	 nasze	 wielu	
odzyskało	 życie	 pełne	 zadowolenia	 i	 radości.	 W	 każdych	
przedsięwzięciach	 naszego	 stowarzyszenia	 mogliśmy	
liczyć	 na	 władze:	 Burmistrza	 Miasteczko	 Śląskie	 Michała	
Skrzydło,	 Sekretarza	 Marcina	 Parysa,	 Przewodniczącego	
Rady	Miasta	Tomasza	Respondka,	Pełnomocnik	Burmistrza	
ds.	RPA	Edytę	Hanzel,	Dyrektor	MOK	Aleksandrę	Płomińską	
oraz	byłą	Kierownik	MOPS	Elżbietę	Kamaszuk.	Dziękujemy	
wszystkim,	 którzy	 w	 jakikolwiek	 sposób	 przyczynili	 się	 do	
wspierania	działalności	naszego	Stowarzyszenia
                                                                            

Nina Musialik

Informacja	o	wynikach	głosowania	w	gminie	Miasteczko	
Śląskie	w	Wyborach	do	Sejmu	i	Senatu	RP,	 
które	odbyły	się	13	października	2019	r.

Liczba	osób	uprawnionych	do	głosowania	w	Gminie	Miasteczko	Śląskie:	5	739
Liczba	osób,	którym	wydano	karty	do	głosowania:	3	249	≈	56,61%	osób	uprawnionych	do	głosowania

Wyniki	Wyborów	do	Sejmu	RP:
Liczba	głosów	ważnych	oddanych	łącznie	na	wszystkie	listy	kandydatów	(z	kart	ważnych)	w	wyborach	do	Sejmu	RP:	3	205 
Liczba	głosów	nieważnych	z	kart	ważnych:	44	≈	1,35%

Lista	nr	1	–	KOMITET	WYBORCZY	POLSKIE	STRONNICTWO	LUDOWE
Liczba	otrzymanych	głosów:	207	≈	6,46%
Lista	nr	2	–	KW	PRAWO	I	SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba	otrzymanych	głosów:	1	737	≈	54,2%
Lista	nr	3	–	KOMITET	WYBORCZY	SOJUSZ	LEWICY	DEMOKRATYCZNEJ
Liczba	otrzymanych	głosów:	270	≈	8,42%
Lista	nr	4	–	KW	KONFEDERACJA	WOLNOŚĆ	I	NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba	otrzymanych	głosów:	196	≈	6,12%
Lista	nr	5	–	KKW	KOALICJA	OBYWATELSKA	PO	.N	IPL	ZIELONI
Liczba	otrzymanych	głosów:	728	≈	22,71%
Lista	nr	8	–	KWW	KOALICJA	BEZPARTYJNI	I	SAMORZĄDOWCY
Liczba	otrzymanych	głosów:	67	≈	2,09%

Wyniki	Wyborów	do	Senatu	RP:
Liczba	głosów	ważnych	oddanych	łącznie	na	wszystkie	listy	kandydatów	(z	kart	ważnych)	w	wyborach	do	Senatu	RP:		3	129
Liczba	głosów	nieważnych	z	kart	ważnych:	120	≈	3,69%

FRANKIEWICZ	Zygmunt	Mieczysław	
zgłoszony	przez	KKW	KOALICJA	OBYWATELSKA	PO	.N	IPL	ZIELONI
Liczba	otrzymanych	głosów:	1	307	≈	41,77%
PROBIERZ	Krystian	Karol	
zgłoszony	przez	KW	Prawo	i	Sprawiedliwość
Liczba	otrzymanych	głosów:	1	822	≈	58,23%

Z		ITAKĄ	latem	i	jesienią
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i	dokonywania	skrótów.
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WIEŚCI
 

Z MIASTECZKOWSKIEGO

RATUSZA

Miejski	Ośrodek	Kultury	w	Miasteczku	Śląskim	bierze	
udział	w	Programie	EtnoPolska	2019.
  
W	ramach	tego	programu	zostanie	zrealizowane	zadanie:	
Barwy	 Śląska	 –	 stroje	 dla	 Zespołu	 Folklorystycznego	
"Brynica".	Zadanie	to	polegać	będzie	na	zakupie	damskich	
i	 męskich	 śląskich	 strojów	 ludowych.	 Na	 komplety	
damskie	 składać	 się	 będą:	 kabotek	 (biała	 bluzka),	
wierzcheń	 (kamizelka),	 merynka,	 purpurka	 (haftowane	
chusty),	zopaska	 (fartuch),	kiecka	 (plisowana	spódnica),	
wianek,	 korale,	 buty.	 Natomiast	 na	 strój	 męski:	 szaket	
(marynarka),	westa	(kamizelka),	biała	koszula,	jedbowka	
(jedwabna	 chustka),	 galoty	 (spodnie),	 szczewiki	 (buty),	
hut	(kapelusz).	Stroje	te	będą	replikami	ubrań	odświętnych	
Ślązaków	 z	 pierwszej	 połowy	 XX	 wieku.	 Będą	 one	
wykorzystywane	podczas	koncertów	i	wyjazdów	Zespołu	
Folklorystycznego	"Brynica".

Dofinansowano	ze	środków	Narodowego	Centrum	Kultury	
w	ramach	programu	EtnoPolska	2019.

          Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim

EtnoPolska	2019

W	 piątek	 18	 września	 najstarsi	 przedszkolacy	 Pracowite	
Pszczółki	 wraz	 z	 paniami	 wzięły	 udział	 w	 warsztatach	
plastyczno	 –	 technicznych,	 które	 odbyły	 się	 w	 „Osikowej	
Dolinie”	w	Koziegłowach.	Dzieci	z	pomocą	doświadczonych	
instruktorek	 wykonywały	 z	 łyka	 osikowego	 serduszka	
oraz	 kwiaty.	 Uczestnicy	 wycieczki	 mieli	 okazję	 zapoznać	
się	 z	 efektownym	 rękodzielnictwem	 oraz	 prezentacją	
multimedialną	dotyczącą	osiki.
W	 poniedziałek	 30	 września	 Przedszkole	 nr	 1	 odwiedzili	
bardzo	niezwykli	goście	–	Maja	 i	Gucio.	Nie	byli	 to	 jednak	
pszczoła	 i	 truteń,	 tylko	 rozbrykane	 gekony	wraz	 ze	 swoją	
opiekunką.	 W	 trakcie	 spotkania	 dzieci	 miały	 okazję	
wzbogacić	 swoją	wiedzę	 na	 temat	 zwyczajów	 zwierzątek,	 
a	także	pogłaskać	i	potrzymać	na	rękach	maluchy.	
W	poniedziałek	swoje	urodziny	obchodził	ksiądz	proboszcz	
Marcin	Królik.	Z	tej	okazji	starszacy	odwiedzili	solenizanta	by	 
w	 imieniu	młodszych	 kolegów	 i	 pracowników	 przedszkola	
złożyć	najserdeczniejsze	życzenia.

A. Czarnecka - Chaś

Wieści	z	Przedszkola	Nr	1
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 Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabroniona jest sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
osobom nieletnim. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający 
napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy”. 
Jeżeli osoba, co do której istnieją wątpliwości, nie okaże dokumentu tożsamości, naturalną 
konsekwencją winna być odmowa sprzedaży. 
  
Za naruszenie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim Ustawa o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje dwa rodzaje sankcji: 

1. Administracyjną, o której mowa w art. 18 ust. 10 pkt 1 lit a oraz ust. 11 ustawy, ponoszoną 
przez przedsiębiorcę korzystającego z zezwolenia w punkcie sprzedaży, w którym doszło do 
naruszenia, w postaci obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz niemożności ubiegania się o wydanie nowego zezwolenia przez okres lat 3 od jego 
cofnięcia.. 

2. Karną, o której mowa w art.  43 ustawy, którą ponosi osoba winna dokonania sprzedaży 
(sprzedawca) oraz przedsiębiorca prowadzący punkt, w którym doszło do naruszenia w zakresie 
niedopełnienia przez niego nadzoru. Karą za popełnienie omawianego występku jest grzywna; 
która może wynieść Grzywna wynosi od 100 do 720 000 zł. Przy ustalaniu wysokości grzywny 
bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego sytuację rodzinną, majątkową, możliwości 
zarobkowe oraz stopień winy. Ustawa przewiduje ponadto możliwość nałożenia środków karnych 
w postaci zakazu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem lub przepadku napojów 
alkoholowych. 

  
Co niezwykle istotne, sankcja karne prowadzona jest na podstawie przepisów o postępowaniu 
karnym, co oznacza, że czyn kwalifikowany jest nie, jako wykroczenie lecz jako przestępstwo ze 
wszystkimi tego konsekwencjami, z wpisem do rejestru osób skazanych włącznie. 
 
Dlatego apelujemy do wszystkich sprzedawców napojów alkoholowych o skrupulatne przestrzeganie 
przepisów prawa.  
 
                                                             Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                              

w Miasteczku Śląskim 


