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Gminna inwestycja Zawody
sportowo-pożarnicze

Zakończono roboty budowlane w zakresie przebudowy ulicy
Harcerskiej w Miasteczku Śląskim.
Wykonawcą zadania był „Zakład Robót Drogowych i Budowlanych Erwin Heflik” z Piekar Śląskich. Długość przebudowanej
ulicy wyniosła blisko 346 m.
W ramach przebudowy wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu o szerokości 5 m, miejsca postojowe, wjazdy do przyległych posesji.
Firma realizująca prace dała się poznać jako wykonawca solidny
i rzetelny, roboty zostały wykonane fachowo i terminowo.
Po zakończonej budowie boiska wielofunkcyjnego oraz wykonaniu termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego stwierdzić należy, że obiekty znajdujące się w rejonie
ulicy Harcerskiej posiadają kompletną infrastrukturę umożliwiającą bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez mieszkańców miasta. 
Paweł Kowolik

3 września br. w Tąpkowicach odbyły się Miejskie Zawody
Sportowo–Pożarnicze. Organizatorem zawodów był Zarząd
Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnowskich Górach, do którego należy dziesięć
jednostek ochotniczych straży pożarnej z terenu Miasteczka
Śląskiego, Tarnowskich Gór, Świerklańca oraz OSP Tąpkowice
z gminy Ożarowice. W zawodach uczestniczyły drużyny męskie, żeńskie i drużyna młodzieżowa chłopców.
Ochotniczą Straż Pożarną z Żyglinka reprezentowały z powodzeniem dwa zastępy.
» dokończenie na str. 5

IV Festiwal Muzyczny
W dniach 15–18 września br. odbył się w Miasteczku Śląskim IV Festiwal Muzyczny im. ks. Theodora Christopha.
Był jedną z wielu imprez organizowanych przez Miejski
Ośrodek Kultury z okazji 450. rocznicy nadania naszemu
miastu praw miejskich. Dlatego też zaproszono do
udziału w tegorocznej edycji m.in. artystów związanych z Miasteczkiem Śląskim. Obok zaproszonych gości wystąpili znakomici muzycy – pochodzący i mieszkający na terenie Miasteczka Śląskiego: prof. Stanisław Dziewior, państwo Anna
i Grzegorz Góreccy oraz młoda organistka Agnieszka Rogut.
Dziękujemy serdecznie ks. Henrykowi Dyce – proboszczowi
Parafii pw. WNMP w Miasteczku Śląskim za pomoc w organizacji Festiwalu. 
Irena Lukosz-Kowalska
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Uchwały Rady Miejskiej
16 września 2011 r. odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XII/66/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2. Uchwała Nr XII/67/11 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata
2011–2016.
3. Uchwała Nr XII/68/11 w sprawie wyrażenia zgody na
objęcie przez Gminę Miasteczko Śląskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Międzygminnego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach.
4. Uchwała Nr XII/69/11 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
5. Uchwała Nr XII/70/11 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko
Śląskie.
6. Uchwała Nr XII/71/11 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko
Śląskie.
7. Uchwała Nr XII/72/11 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko
Śląskie.
8. Uchwała Nr XII/73/11 w sprawie zmiany wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na terenie Gminy
Miasteczko Śląskie.
9. Uchwała Nr XII/74/11 w sprawie określenia trybu oceny
oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
10. Uchwała Nr XII/75/11 w sprawie zasad i trybu konsultacji
z mieszkańcami Gminy Miasteczko Śląskie.
11. Uchwała Nr XII/76/11 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie.
12. Uchwała Nr XII/77/11 w sprawie realizacji projektu pn.:
„W trosce o dobro każdego ucznia” – w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie.
13. Uchwała Nr XII/78/11 w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
14. Uchwała Nr XII/79/11 w sprawie powołania Zespołu do
przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na
ławników.
15. Uchwała Nr XII/80/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Miasteczku Śląskim.
16. Uchwała Nr XII/81/11 w sprawie odwołania Skarbnika
Miasta Miasteczko Śląskie.
17. Uchwała Nr XII/82/11 w sprawie powołania Skarbnika
Miasta Miasteczko Śląskie.
Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej
www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30. 
red.
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
z dnia 5 września 2011 r.

w sprawie granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych w Miasteczku Śląskim
Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz postanowienia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 978), w związku z Uchwałą Nr XXX/253/09
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie podziału gminy Miasteczko Śląskie na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów oraz Postanowieniem Nr 338/05 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie siedzib
obwodowych komisji wyborczych w Miasteczku Śląskim, podaje się do
wiadomości wyborców informację o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 9 października 2011 r. :
Numer
obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1.

Białego, Cegielniana, Ceramiczna, Dworcowa nr: 75 - 142,
Kolejowa, Leśna, Metalowa,
Norwida nr: 82 - 132, Pindora,
Srebrna, Złota.

Miejski Ośrodek
Kultury
ul. Srebrna 24

2.

Asnyka, Astronautów, Cynkowa,
Czarnieckiego, Dębina, Dudy,
Dworcowa nr: 1 - 73, Działkowa,
Fredry, Gajowa, Gałczyńskiego,
Gierzyna, Gwiaździsta, Kilińskiego, Konopnickiej, Krótka,
Kruczkowskiego, Matejki,
Modrzewskiego, Niepodległości,
Norwida nr: 1 - 67, Orkana,
Pękatego, Piwna, plac Władysława Jagiełły, Północna, Promienna, Rubinowa, Rycerska, Rydla,
Rynek, Słoneczna, Sportowa,
Staromiejska, Sztolniowa,
Tetmajera, Woźnicka, Wspólna,
Wybickiego, Żołnierska.

Publiczne Gimnazjum
ul. Dworcowa 8

3.

Akacjowa, Brynicka, Budowlana,
Bukowa, Brzozowa, Chełmońskiego, Dębowa, Długosza,
Gwarecka, Grabowa, Harcerska,
Imielów, Jaworowa, Jesionowa,
Jodłowa, Karpacka, Kasztanowa,
Klonowa, Księdza 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,
Świętego Marka, Wodociągi – Bibiela.

Zespół
Szkolno-Przedszkolny
ul. Harcerska 5

4.

Borowa, Grobla, Władysława
Łokietka, Rzeczna, Starowiejska,
Tartaczna, Żyglińska.

Strażnica Ochotniczej
Straży Pożarnej Brynica
ul. Władysława
Łokietka 5

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 9 października 2011 r. w godzinach 7.00 – 21.00.
Lokale wyborcze w Publicznym Gimnazjum przy ul. Dworcowej 8
oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Harcerskiej 5 zostały przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Lokal wyborczy w Publicznym Gimnazjum przy ul. Dworcowej 8 został wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.
BURMISTRZ MIASTA
/ – / Krzysztof Nowak
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Nowa placówka
oświatowa

Zawody wędkarskie

Z dniem 1 września br. rozpoczęło działalność Przedszkole
Niepubliczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego. Organem
prowadzącym przedszkole jest Prowincja Katowicka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. Przedszkole mieści
się w budynku Domu Mieszkalnego Sióstr Służebniczek NMP
NP w Miasteczku Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 26. Statutowym zadaniem przedszkola jest wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości głoszonym przez Kościół Katolicki. Wychowanie
w przedszkolu oparte jest na koncepcji wychowania bł. Edmunda Bojanowskiego. Przedszkolem kieruje dyrektor – siostra Aleksandra Krzekotowska, która posiada doświadczenie
w pracy w tego typu placówkach w innych miejscowościach
województwa śląskiego. Do przedszkola mogą uczęszczać
także dzieci z innych miejscowości. Aktualnie z jego usług
korzysta 22 dzieci w wieku 3 – 4 lat. Placówka czynna jest
w godzinach od 7.00 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku
do piątku. Za pobyt dzieci w placówce rodzice ponoszą odpłatność za wyżywienie (obiad i podwieczorek) oraz stałą
opłatę miesięczną w wysokości 40 złotych. Wszystkim dzieciom, rodzicom, siostrom oraz dyrektorowi przedszkola życzymy sukcesów, ciekawego, owocnego i satysfakcjonującego nowego roku szkolnego. 
Jerzy Żuchowicz

INFORMACJA O NABORACH
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

ogłasza
NABÓR DO NASTĘPUJĄCYCH ZESPOŁÓW, SEKCJI
I KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

9 września br. na akwenie Gierzyna odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta. Zwycięzcą został pan Dariusz Pluta. Kolejne miejsca zajęli panowie Mieczysław Pilarczyk i Krzysztof Gajda. Laureatom gratulujemy osiągnięć. 

nauka gry na keyboardzie
nauka gry na pianinie i skrzypcach
nauka gry na gitarze
zajęcia taneczne rock and roll
zajęcia taneczne hip hop
zajęcia taneczne break dance
warsztaty ceramiczne
zespoły taneczne: „Krasnoludki”, „Smerfy” i „Crazy”
zespół wokalno-taneczny „Groszki”
zespół wokalny „Bemol”
zespół Folklorystyczny „Brynica”
chór mieszany „Sienkiewicz”
chór męski „Piast”
Miejska Orkiestra Dęta
młodzieżowy Big Band
świetlica w Brynicy – popołudniowe zajęcia dla dzieci
i młodzieży

Agnieszka Nowak

Termin składania zgłoszeń: do 30 września br. Karty zgłoszeń można pobrać w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śl. ul. Srebrna 24 lub na stronie internetowej
Ośrodka: www.mokmiast.art.pl
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Lato w MOK-u
 27 lipca w dawnym domu parafialnym w Żyglinie przy
ul. Śląskiej 44 otwarta została wystawa poświęcona „Pamięci
Piotra Łazarkiewicza”.
Piotr Łazarkiewicz był reżyserem, aktorem, scenarzystą i producentem filmowym. W Żyglinie spędził dzieciństwo, mieszkając
w domu ukochanych dziadków: Augustyny i Jana Gros. Jan Gros
był muzykiem – organistą w Żyglińskim kościele, kompozytorem i dyrygentem. Pracował z kilkoma chórami, m.in. żyglińskim „Piastem”, miasteczkowskim „Sienkiewiczem” oraz „Cecylią” z Brzezin Śląskich. W tym domu, przepełnionym miłością do
muzyki, dorastał Piotr Łazarkiewicz, w kinie objazdowym w Żyglinie zobaczył „Krzyżaków” – i jak sam wspominał, to zadecydowało o postanowieniu zostania reżyserem filmowym.
Na otwarcie wystawy przybyło wielu znakomitych gości: Matka Piotra Łazarkiewicza – Cecylia Isle-Gross, żona Magdalena
Łazarkiewicz – znana reżyserka filmowa, syn Antoni (kompozytor muzyki filmowej) z żoną Marią, ciocia Joanna Liebner –
mieszkanka Miasteczka Śląskiego. Licznie stawili się również
koledzy i koleżanki z lat szkolnych, władze miasta z burmistrzem Krzysztofem Nowakiem na czele.

rowerowa wycieczka nad zalew Chechło-Nakło. Zorganizowano także zajęcia tematyczne: Dzień Lasu, podczas którego odbyła się piesza wycieczka w celu poszukania leśnych skarbów,
z których dzieci wykonywały makiety; Dzień Sportu – konkurs
wiedzy o sporcie, projektowanie medali i dyplomów, zawody
sportowe; Dzień Piękności – pokaz mody, konkurs na najciekawszą prezentację, fryzurę, makijaż. W ramach zajęć MOK
zorganizował także 3 wycieczki autokarowe: do DinoParku
w Krasiejowie, do ZOO w Opolu oraz do Ustronia do Leśnego
Parku Niespodzianek.

 29 sierpnia br. MOK w Miasteczku Śl. gościł zespół folklorystyczny „Galile Dabka Stars” z Izraela. Grupa jest zespołem
kultywującym folklor muzułmański.

Na wystawie, przygotowanej przez Irenę
Lukosz-Kowalską zaprezentowano zdjęcia
z dzieciństwa Piotra Łazarkiewicza, informacje prasowe i inne. Wystawa zaprezentowana została w budynku, w którym mieszkał Jan Gros wraz z rodziną. Wystawę
można obecnie oglądać w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24.
 W tym roku nieco wcześniej odbył się VIII Plener Artystyczny „Uroki Miasteczka Śląskiego”. W dniach od 25 do
31 lipca br. gościliśmy artystów m.in.: z Częstochowy, LądkaZdroju, Bytomia, Warszawy. Prace wykonane podczas pleneru
można oglądać w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śl.
 W dniach od 8 do 26 sierpnia br. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się zajęcia pn. „MOKowskie Podwórko”. Dzienna
liczba uczestników zajęć to 20 – 30 dzieci w wieku od 3 do
14 lat. Na każdy dzień ustalony był plan zajęć. Odbywały się
m.in.: zajęcia plastyczne (dzieci wykonywały portrety, ramki,
wizytówki, daszki przeciwsłoneczne, wyklejanki niteczkowe,
wydzieranki), warsztaty taneczne, warsztaty ceramiczne, konkursy: piosenki, sprawnościowe, gry i zabawy podwórkowe,
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W trakcie swego występu artyści przedstawili niezwykle dynamiczny pokaz tańców oraz jedną ze scen związaną z obrzędami weselnymi. Po występie goście z Izraela zaprosili publiczność do wspólnego tańca. Widownia ochoczo podjęła próbę
nauki ich tańca i włączyła się do zabawy. 
Irena Lukosz–Kowalska
Nr 9 (13)
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Zawody...
» dokończenie ze str. 1
Drużyna męska (w wieku od 16 lat) zajęła drugie miejsce
w grupie drużyn męskich (I miejsce – OSP Tąpkowice, III miejsce – OSP Strzybnica), a drużyna żeńska – pierwsze miejsce
(II miejsce – OSP Tąpkowice) i zakwalifikowała się do eliminacji
powiatowych.

Świetlica Środowiskowa
Miejsce:
Przedszkole nr 3 przy ulicy Srebrnej 12
Czynna:
• od 1 października do 20 grudnia 2011 r.
• od poniedziałku do piątku
w godz. od 16.00 do 18.00
Informacje:
Pobyt w świetlicy jest dobrowolny i bezpłatny.
Świetlica jest prowadzona przez gminę Miasteczko
Śląskie i stanowi ważny element systemu profilaktyki
na terenie miasta, odgrywając tym samym istotną rolę
w procesie niesienia pomocy dzieciom i młodzieży.

Zmagania strażaków obserwowali oraz dopingowali zawodników: wójt gminy Ożarowice Grzegorz Czapla, burmistrz Miasteczka Śląskiego Krzysztof Nowak, wicestarosta tarnogórski
Andrzej Pilot oraz bryg. Sławomir Rak z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, którzy
wręczyli zwycięzcom zawodów puchary, medale oraz dyplomy. Organizację zawodów sfinansowały: OSP Tąpkowice, Zarząd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Tarnowskich Górach i wszystkie gminy, z których jednostki OSP wchodzą
w jego skład.
Nagrodzonym ochotniczkom i ochotnikom serdecznie gratulujemy. 
opr.: red.

Do głównych zadań Świetlicy Środowiskowej należą:
• pomoc w nauce,
• organizacja czasu wolnego poprzez prowadzenie
różnorodnych zajęć integracyjnych, tj. gry i zabawy, zajęcia: sportowe, plastyczne, muzyczne,
• działania mające na celu rozwój zainteresowań
wychowanków,
• kształtowanie takich cech jak: samodzielność
działania, odpowiedzialność,
• zdyscyplinowanie, motywacja do działania, gospodarność,
• uczenie umiejętności życiowych, porozumiewania
się, asertywności,
• radzenie sobie z trudnościami życiowymi,
• organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży po
zajęciach szkolnych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI!
Edyta Hanzel

Informacja MBP
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim informuje, że ze względu na przeprowadzane skontrum (inwentaryzację księgozbioru)
w okresie od 3 do 28 października 2011 r. nieczynna
będzie Wypożyczalnia dla Dorosłych. W tym czasie
korzystać można z Filii Biblioteki w Żyglinie i Oddziału Dziecięcego.
Wieści
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Wrzesień

w Przedszkolu nr 1

...i w Przedszkolu nr 3

Pierwsze dni miesiąca podporządkowane były licznym sprawom organizacyjnym oraz procesowi adaptacji nowych przedszkolaków.
Nasze przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do godziny
16.30. W tym roku szkolnym powołano trzy oddziały: starszy dzieci 5–6 letnie – Kangurki, którego wychowawcą została pani
Ewelina Gansiniec; średni – dzieci 4–5 letnie – Szpaczki Mądraczki, pod kierunkiem pani Aliny Czarneckiej-Chaś oraz oddział najmłodszy – dzieci 3–4 letnie – Biedronki pod kierunkiem
pań: Iwony Nowak i Eweliny Rutkowskiej.
W dniu 6 września br. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami naszych przedszkolaków,
w trakcie którego zostali oni zapoznani z regulaminem i statutem przedszkola, programem nauczania, tegorocznym planem organizacji dnia w placówce, prawami i obowiązkami rodziców, a także z ofertami firm ubezpieczeniowych i zajęć
dodatkowych.

1 września także rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. W tym
dniu powitaliśmy nie tylko „starych” przedszkolaków, ale
przede wszystkim tych, którzy po raz pierwszy przekroczyli
próg naszego przedszkola. Większość naszych najmłodszych
przedszkolaków bardzo przeżyła rozstanie ze swoimi rodzicami, jednak z każdym dniem dzieci czują się w przedszkolu coraz lepiej. Cały personel stara się, aby dzieci były zadowolone,
radosne. Sprzyjają temu m.in. organizowane zajęcia i zabawy,
piękny wystrój przedszkola oraz smaczne posiłki. W szybkiej
aklimatyzacji dziecka w przedszkolu pomóc mogą również rodzice poprzez rozmowy z dzieckiem, czytanie książeczek
o przedszkolu, zabawy z dzieckiem „w przedszkole” oraz nieprzedłużanie pożegnania z dzieckiem. Dobrze, jeżeli dziecko
jest w miarę samodzielne, wtedy na pewno czuje się w grupie
przedszkolnej pewniej. Każdy kolejny dzień pobytu dziecka
w przedszkolu sprzyja rozwijaniu jego umiejętności i wiadomości. Dziecko bawi się, ale ta zabawa jest dla niego prawdziwą nauką, bo uczy się „niechcący”, a zapamiętuje „na zawsze”
(Platon). Treści edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu
pozwalają dzieciom poznać ich prawa i obowiązki, uczą samodzielności, dbania o higienę, ład i porządek, rozumienia siebie
i otoczenia, poprawnej wymowy, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, o bezpieczeństwo własne i innych. Dziecko,
uczestnicząc w zajęciach, rozwija swoją sprawność plastyczną, doskonali słuch muzyczny, rozwija wrażliwość na piękno
przyrody, przygotowuje się do czytania i pisania, kształci
umiejętności z zakresu matematyki. Istotną tematyką w zajęciach z dziećmi jest rodzina, miejscowość, kraj. Uczestnicząc
w realizacji powyższych treści, dziecko nabywa nowe umiejętności oraz poszerza zasób swoich wiadomości. Najważniejsze
jednak jest to, aby czuło się ono szczęśliwe, bezpieczne i z chęcią wracało do przedszkola następnego dnia. 
Bożena Hajduk

Ważne dla przyszłych mam

Odnotowano także wiele ciekawych wydarzeń, m.in.: 6 września w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami policji z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, którzy przeprowadzili
działania pt. „Bezpieczna droga do przedszkola”. Spotkanie
miało na celu wyeliminowanie niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem dzieci najmłodszych, a także poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Największą niespodzianką
było spotkanie dzieci z maskotką śląskiej policji – Sznupkiem.
Po zakończeniu spotkania dzieci wręczyły funkcjonariuszom
przygotowane przez siebie laurki. 
Ewelina Rutkowska
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Od 1 stycznia 2012 r. ulegają zmianie zasady ustalania prawa
do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka. Z tym dniem
prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
będzie ponownie uzależnione od przedstawienia przez osobę
ubiegającą się o te świadczenia zaświadczenia, że matka
dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od
10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Brak jest prawnych możliwości, pozwalających zastąpić wymagane od przyszłego roku
zaświadczenia oświadczeniami. Pozostawanie pod opieką
medyczną można będzie potwierdzić zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
Wzór ww. zaświadczenia określony został w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy
opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia
potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. nr 183,
poz. 1234), które wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. 
red.
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Nowy rok szkolny
w ZSP

Wykazy nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy

1 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012. W tym roku
szkolnym do naszej placówki uczęszcza 158 dzieci. 108 uczy
się w Szkole Podstawowej nr 2 (po 54 uczniów w klasach I–III
i IV–VI), a 50 dzieci bierze udział w zajęciach prowadzonych
przez Publiczne Przedszkole nr 2.
W pierwszym dniu nowego roku szkolnego 19 uczniów, wybranych przez nauczycieli w drodze losowania, otrzymało wyprawki szkolne ufundowane przez przewodniczącego Rady
Dzielnicy Żyglin – Żyglinek pana Marcina Łomotowskiego.
Uczniowie ucieszyli się z otrzymanych artykułów szkolnych,
które pomogą im w nauce. W imieniu rodziców i dzieci składamy panu przewodniczącemu serdeczne podziękowanie za
ten dar serca.
Na wniosek dyrektora szkoły, pani Anny Wodarczyk, o udzielenie wsparcia finansowego w 2011 roku w ramach programu
rządowego „Radosna Szkoła” w zakresie miejsc zabaw w szkołach, nasza placówka uzyskała pomoc finansową w kwocie
5987 złotych. Za otrzymane pieniądze zakupiono sprzęty i pomoce dydaktyczne, które wzbogacą wyposażenie sal lekcyjnych, świetlicy i sali gimnastycznej, służąc dzieciom do kreatywnej i bezpiecznej zabawy.
5 września w ramach akcji pod nazwą „Bezpieczna droga do
szkoły” uczniowie klas I - III spotkali się z funkcjonariuszem policji z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Celem pogadanki o bezpieczeństwie było uświadomienie dzieciom zagrożeń czyhających na
nie w drodze do (i ze) szkoły oraz sposobów ich unikania.
By zmotywować dzieci do dbałości o własne bezpieczeństwo,
policjant wręczył uczniom upominki – odblaski, dzięki którym
dzieci będą lepiej widoczne na drodze. 
Beata Biczak-Skrobek

Bieg
samorządowców

10 września br. w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach odbył
się ,,VIII Tarnogórski Bieg Sedlaczka", w którym uczestniczyli
uczniowie i nauczyciele z tarnogórskich placówek oświatowych
oraz samorządowcy. Zawody rozegrano w 10. kategoriach.
W biegu samorządowców w kategorii mężczyzn do lat 45. zwyciężył Grzegorz Żółkiewicz – radny miasteczkowskiej Rady Miejskiej. Gratulujemy! 
red.

2. Opis: Działka położona jest w Miasteczku Śląskim
w rejonie ul. Sztolniowej. Na części działki usytuowana
jest stacja transformatorowa. Do dzierżawy przeznaczona jest część poza transformatorem.
Obręb: Miasteczko Śląskie k.m. 2
Numer działki: część działki nr 2997/104
Powierzchnia: 0.0058 ha
Numer KW: 43195
Cel dzierżawy: rekreacja
Okres dzierżawy: do 3 lat
Stawka czynszu dzierżawnego: 0,41 zł za m2 rocznie
tj. 23,78 złotych (słownie: dwadzieścia trzy złote
siedemdziesiąt osiem groszy) + obowiązujący w roku
2011 podatek VAT 23% w wysokości 5,47 złotych (słownie: pięć złotych czterdzieści siedem groszy) to jest
razem 29,25 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć
złotych dwadzieścia pięć groszy), płatny za rok 2011
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy, a za lata następne w terminie do 31 marca każdego roku.
Wysokość czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana według średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni,
ogłaszanego przez Prezesa GUS. Waloryzacja następować będzie od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego,
po ogłoszeniu stawki.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu miejskiego w Miasteczku Śląskim przy
ul. Rynek 8 na okres 21 dni tj. od dnia 13 września 2011
do dnia 4 października 2011 r.
Burmistrz Miasta
Krzysztof Nowak
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1. Opis: Działka położona jest w Miasteczku Śląskim
w rejonie ul. Orkana i Żołnierskiej i jest ogrodzona
wraz z nieruchomością przy ul. Żołnierskiej 7.
Obręb: Miasteczko Śląskie k.m. 4
Numer działki: część działki nr 199, 200, 201
Powierzchnia: 0.0025 ha
Numer KW: 47061
Cel dzierżawy: rekreacja
Okres dzierżawy: do 3 lat
Stawka czynszu dzierżawnego: 0,41 zł za m2 rocznie
tj. 10,25 złotych (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia
pięć groszy) + obowiązujący w roku 2011 podatek
VAT 23% w wysokości 2,36 złotych (słownie: dwa złote
trzydzieści sześć groszy) to jest razem 12,61 złotych
(słownie: dwanaście złotych sześćdziesiąt jeden
groszy), płatny za rok 2011 w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy dzierżawy, a za lata następne
w terminie do 31 marca każdego roku.
Wysokość czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana według średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni,
ogłaszanego przez Prezesa GUS. Waloryzacja następować będzie od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego,
po ogłoszeniu stawki.
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Sierpniowe jubilatki Zmiany w Urzędzie
102 urodziny obchodziły dwie nasze mieszkanki: pani Maria
Solipiwo (24 sierpnia) i pani Helena Buszka (31 sierpnia) fot. 1.
Natomiast 90. urodziny obchodziły panie: Maria Strzys (17 sierpnia) fot. 2 i Gertruda Najuch (25 sierpnia) fot. 3.
Wszystkie panie odwiedził burmistrz miasta Krzysztof Nowak
życząc szanownym jubilatkom z okazji tak wspaniałych rocznic wszelkiej pomyślności, by każda chwila była dla nich źródłem szczęścia i upływała w spokoju i zdrowiu, zaś dzień jubileuszu był okazją do spotkań w miłej atmosferze i sprawił
wiele radości. 
Lidia Kubecka

W dniu 2 września br. burmistrz Krzysztof Nowak powołał
swojego zastępcę. Został nim Rafał Olejnik.
Pan Rafał Olejnik (ur. w 1970 r.) z wykształcenia jest metalurgiem. Ukończył
Politechnikę Śląską w Gliwicach. Ostatnie 14 lat pracował na stanowisku starszego inspektora pracy w Okręgowym
Inspektoracie Pracy w Katowicach. Jest
żonaty, ma dwie córki.
Z kolei Rada Miejska w Miasteczku Śląskim na sesji w dniu
16 września br. odwołała dotychczasową Skarbnik Miasta Joannę Marczyk i powołała w jej miejsce Ewelinę Skrabania-Różycką.
Pani
Ewelina
Skrabania-Różycka
(ur. w 1973 r.) ukończyła Uniwersytet
Opolski na dwóch wydziałach: ekonomicznym i matematyczno-fizycznochemicznym. Przez 11 lat pracowała
w służbach finansowo-księgowych
w Zakładzie Nitron w Krupskim Młynie.
Przez ostatnie lata zajmowała się wyceną nieruchomości, świadcząc usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jest mężatką, ma
jedną córkę. 
Agnieszka Nowak

1.

ZAJĘCIA SPORTOWE

W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU i REKREACJI
Dzień tygodnia

2.

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

poniedziałek,
piątek

15.30 – 17.30

szkółka piłkarska –
zajęcia z animatorami
na ORLIKU

poniedziałek,
czwartek

19.00 – 20.00

tenis stołowy

środa, czwartek

19.30 – 21.30
19.00 – 21.00

koszykówka
siatkówka

poniedziałek,
środa

19.00 – 20.00

fitness dla pań

Zapraszamy do korzystania z naszych obiektów:
•
•
•

kompleksu boisk przy ul. Sportowej
Hali Sportowej
boiska wielofunkcyjnego przy ul. Południowej

Zapisy dotyczące korzystania z hali sportowej przyjmują pracownicy hali, a płatności należy dokonywać
w recepcji Gościńca Sportowego.
Z kolei zapisy dotyczące korzystania z kompleksu
boisk ORLIK 2012 należy dokonywać on-line:

www.mosir.miasteczko-slaskie.pl/orlik

3.

42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.: 32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
www.miasteczko-slaskie.pl
sekretariat@miasteczko-slaskie.pl
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