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Jak będzie działać?

Nowa ustawa śmieciowa cd.
Rozstrzygnięto
przetarg
Nowe rozwiązania prawne w zakresie gospodarki odpadami zobowiązują gminy do organizowania przetargów na wyłonienie wykonawcy usług
w tym zakresie.

Bezpieczeństwo

na drogach wojewódzkich
Przez miasto przebiegają dwie drogi wojewódzkie: nr 908 i 912.
W dniu 24 maja 2013 r. z inicjatywy władz miejskich w Urzędzie
Miejskim w Miasteczku Śląskim, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz radnymi Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim, dotyczące kwestii związanych z poprawą
bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. drogach.
W trakcie spotkania zostały poruszone sprawy budowy wzbudzeniowych sygnalizacji świetlnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 na istniejących przejściach dla pieszych, zlokalizowanych na wysokości Ratusza, na wysokości skrzyżowania
z ul. Kruczkowskiego i na wysokości skrzyżowania z ul. Modrzewskiego oraz wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych
wraz z budową wzbudzeniowej sygnalizacji świetlnej w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 912 (ul. Śląskiej) na wysokości ul. Poniatowskiego.
» dokończenie na str. 2

Dni Miasteczka

W dniach 5-7 lipca br. odbędą się w naszym mieście tradycyjne
„Dni Miasteczka”.
Jak co roku, przygotowano wiele atrakcji. Będzie można m.in.
zobaczyć tradycyjną paradę smoków, występy artystyczne,
liczne imprezy sportowe czy też wspólnie bawić się na zabawach tanecznych. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Szczegółowy program obchodów zamieszczony jest
na str. 4 biuletynu.
Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tegorocznych
„Dniach Miasteczka”!
Burmistrz
Krzysztof Nowak
Wieści
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W czerwcu br. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony
na „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Miasteczko Śląskie w latach 2013-2015 z wyłączeniem
odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Na realizację usług przeznaczono ogółem kwotę
1 959 120,00 złotych.
W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy
ul. Nakielskiej 1-3. Oferent zaproponował dla realizacji ww. zamówienia cenę brutto 1 221 520,00 złotych, czyli niższą od planowanej do wydania na ten cel. Stąd też konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską w Miasteczku Śląskim nowej uchwały
w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki będą niższe od obowiązujących
obecnie.
Od 1 lipca br. firma REMONDIS rusza z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasteczka Śląskiego. Częstotliwość odbioru odpadów będzie nastepująca:
•• z terenu nieruchomości jednorodzinnnych – odpady
zmieszane co dwa tygodnie, odpady segregowane raz
na cztery tygodnie;
•• z terenu nieruchomości wielorodzinnych – odpady
zmieszane co dwa tygodnie, odpady segregowane raz
na dwa tygodnie;
•• z terenu nieruchomości wielolokalowych – odpady
zmieszane trzy razy w tygodniu, odpady segregowane raz
w tygodniu.
Pojemniki na odpady zmieszane i worki do segregacji odpadów
będą dostarczane przed 1 lipca wszystkim tym właścicielom nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
» dokończenie na str. 2
czerwiec 2013
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W skrócie
•• W czerwcu rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy
Poniatowskiego w Żyglinie. Potrwają do połowy sierpnia br.
•• Na 29 czerwca planowana jest inauguracja tegorocznego sezonu kursowania kolejki wąskotorowej Bytom – Miasteczko Śląskie.
•• W maju przedszkolaki z Przedszkola nr 3 dwukrotnie gościły
aktorów z Krakowa, którzy przedstawili bajki „Czerwony Kapturek” i „Zaczarowane Źródełko”. Aktorzy pozostawili miłe
wspomnienia, a barwna scenografia cieszyła dzieci i pobudzała ich wyobraźnię.
•• 1 czerwca br. odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury ostatnie
spotkanie z cyklu „Perły starego kina”. Wyświetlony został
film „Jego ekscelencja subiekt”. Przed emisją filmu wystąpił
zespół „Bemol”, który wykonał klasyczne międzywojenne
standardy muzyczne.
•• Istniejąca od dwóch miesięcy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji drużyna hokeja na trawie, w dniach 1-2 czerwca
wzięła udział w V Międzynarodowym Turnieju im. Stefana
Karmelity w Tarnowskich Górach w kategorii dzieci. W turnieju uczestniczyło 10 drużyn, które zostały podzielone na dwie
grupy eliminacyjne. Nasza drużyna miała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności z rówieśnikami z Ukrainy, Słowacji

Zmiany w świadczeniach
pielęgnacyjnych
Z dniem 30 czerwca 2013 r. wygasają z mocy prawa decyzje
przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r.,
przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W związku z powyższym, osoby, które spełniają nowe warunki
otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego,
w celu otrzymania tych świadczeń także po 30 czerwca 2013 r.,
powinny złożyć nowy wniosek o przedmiotowe świadczenia,
aby otrzymać decyzję ustalającą prawo do świadczenia na
nowy okres od 1 lipca 2013 r.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub
specjalnego zasiłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie,
osoby zainteresowane powinny zwrócić się do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim, przy
ul. Staromiejskiej 8 (tel.: 32 288-84-66). 
źródło: MPPS

Rozstrzygnięto przetarg

» dokończenie ze str. 1
Za pośrednictwem firmy odbierającej odpady dystrybuowane
będą harmonogramy odbioru odpadów, w których podane
będą szczegółowe terminy odbioru odpadów komunalnych.
Pojemniki i worki na odpady komunalne należy wystawiać
każdorazowo przed posesją w dniu ich opróżniania zgodnie
z harmonogramem. W przypadku ich niewystawienia pojemniki nie będą opróżnione. 
Referat Gospodarki Miejskiej
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i Polski. Zdobyła w turnieju puchar FAIR PLAY. Drużynę reprezentowali: Janina Hajduk, Mateusz Hyla, Marta Machura, Damian Sikora, Filip Sierzputowski, Patryk Hajda, Michał Grelewicz, Matryna Juryniec, Matryna Dyrgała, Tomasz Dyrgała,
Dominik Jedruszek i Klaudia Klyta.
•• 5 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie warsztatów plastycznych, które trwały od kwietnia do końca maja 2013 r. Kurs prowadzony był przez panią
Ewę Ciurko.
•• Dzieci z grup starszych Przedszkola nr 3 brały udział w wycieczce do Filharmonii Śląskiej w ramach „Dziecięcych Spotkań Muzycznych”. Zapoznały się nie tylko z brzmieniem harfy
i gitary, ale również wysłuchały utworów muzyki poważnej.
Dzieci miały możliwość dostrzeżenia zmian dynamiki, tempa
i wysokości dźwięku utworu muzycznego. Taka forma wychowania przez sztukę – dziecko widzem na koncercie – kształtuje u najmłodszych preferencje muzyczne oraz umiejętność
właściwego zachowania się na koncercie.
•• 13 czerwca po raz ostatni na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpili muzycy z Filharmonii Śląskiej z programem muzyczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży pn. „Spotkania
z muzyką. Pożegnanie”. Kolejne spotkania muzyczne rozpoczną się już od września br. 
opr.: red.

Bezpieczeństwo

na drogach wojewódzkich
» dokończenie ze str. 1
Po przedstawieniu przez reprezentantów Zarządu Dróg Wojewódzkich i Urzędu Marszałkowskiego szczegółów technicznych, gmina podjęła decyzję o konieczności budowy
„świateł” obok Ratusza.
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu
DW-908 (ul. Woźnickiej) z DW-912 (ul. Śląską) władze miasta,
przy poparciu przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji,
zaproponowały Zarządowi Dróg Wojewódzkich rozważenie
budowy ronda, ponieważ często włączające się do ruchu pojazdy kierujące się od strony Świerklańca w kierunku Częstochowy wymuszają pierwszeństwo przejazdu i doprowadzają do kolizji lub wypadków – ostatnio z ofiarami śmiertelnymi.
Sytuację dodatkowo pogarsza zlokalizowany praktycznie
na skrzyżowaniu wjazd na teren stacji paliw.
Przedstawiciele samorządu wojewódzkiego wstępnie zaopiniowali przedstawioną propozycję jako możliwą do realizacji
w przyszłości.
Na zakończenie uczestnicy spotkania zadeklarowali gotowość do kolejnych spotkań roboczych poświęconych poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich.
Gmina Miasteczko Śląskie w dalszym ciągu będzie zabiegać
o poprawę bezpieczeństwa, zarówno na przejściach dla pieszych w obrębie Rynku, jak i w ciągach ulic: Woźnickiej, Gałczyńskiego oraz Śląskiej. 
opr.: red.
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Uchwały Rady Miejskiej
24 maja odbyła się XXX Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim,
na której podjęto następujące uchwały:
1. Uchwałę nr XXX/241/13 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie
zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2. Uchwałę nr XXX/242/13 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko
Śląskie na lata 2013-2022.
3. Uchwałę nr XXX/243/13 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie.
4. Uchwały nr nr XXX/244/13 – XXX/249/13 z dnia 24 maja
2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Miasteczko Śląskie.
5. Uchwałę nr XXX/250/13 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/13 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko
Śląskie.
6. Uchwałę nr XXX/251/13 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
7. Uchwałę nr XXX/252/13 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmienianej
Uchwałą Nr XXVIII/231/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowanie tych odpadów i Uchwałą Nr XXX/251/13
z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/231/13

Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
8. Uchwałę nr XXX/253/13 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarza i obiektu komunalnego na terenie cmentarza położonego w Miasteczku Śląskim
oraz za usługi cmentarne.
9. Uchwałę nr XXX/254/13 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie
zmiany Regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku
Śląskim.
10. Uchwałę nr XXX/255/13 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również
trybu pobierania opłat.
11. Uchwałę nr XXX/256/13 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie
zmiany uchwały dotyczącej gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania
narkomanii na rok 2013.
12. Uchwałę nr XXX/257/13 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie
podjęcia działań mających na celu finansowanie lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii
Europejskiej na lata 2014-2020.
Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej www.
miasteczkoslaskie.bip.net.pl oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30. 
opr. red.

Letni dyżur przedszkola

W bieżącym roku szkolnym w okresie od 1 do 31 lipca 2013 r. dyżur
letni pełnić będzie Przedszkole nr 1 w Miasteczku Śląskim, przy
ul. Dębina 1. Aby zapewnić odpowiednią obsadę nauczycieli w czasie dyżuru, w Przedszkolu nr 1 pracować będą również nauczyciele
z pozostałych miejskich przedszkoli.
Szczegółowych informacji dotyczących pracy dyżurującego przedszkola udziela dyrektor Przedszkola nr 1, bezpośrednio w przedszkolu lub telefonicznie (nr tel.: 32 393-80-45). 
Jerzy Żuchowicz

Konkurs 2013

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie organizuje konkurs
na najładniej urządzony balkon, ogród przydomowy, działkę.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
Ogród, działkę, balkon mogą zgłaszać do konkursu właściciele lub użytkownicy obiektów. Zgłaszający powinien wyrazić zgodę na wizytę komisji konkursowej, wykonanie fotografii oraz na publikację wyników konkursu.
Przebieg konkursu:
Etap pierwszy – przyjmowanie zgłoszeń: do dnia
28 czerwca 2013 r. Karta zgłoszenia na odwrocie strony
lub do pobrania w Urzędzie Miejskim (pokój nr 28).
Etap drugi – wizyta komisji konkursowej na terenie
zgłoszonych obiektów i ich ocena. Terminy wizyt: od
1 do 3 lipca br.
Wieści
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Co będzie oceniane:
•• wrażenie estetyczne
•• pomysłowość i oryginalność rozwiązań
Nagrody:
W każdej kategorii przewidziano następujące nagrody:
I miejsce: dyplom + nagroda pieniężna 500 złotych;
II miejsce: dyplom + nagroda pieniężna 300 złotych;
III miejsce: dyplom + nagroda pieniężna 200 złotych.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czasie trwania tegorocznych „Dni Miasteczka Śląskiego”. Nagrody finansowe będą do odbioru
w kasie Urzędu Miejskiego.
czerwiec 2013
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Zgłoszenie do konkursu na najładniej urządzony
ogród przydomowy, działkę, balkon – edycja 2013

Imię i nazwisko: ...........................................................................
Adres do korespondencji: .............................................................

Oświadczenia:
1. Ja niżej podpisany(a), działając w ramach art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych, w tym również w przypadku zaistnienia takiej konieczności podania ich do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.
2. Wyrażam zgodę na dokonanie wizyty komisji konkursowej, wykonanie
fotografii oraz publikację wyników konkursu.

......................................................................................................
......................................................................................................
Miejsce położenia ogrodu,
działki, balkonu (adres): ................................................................
......................................................................................................

data: ..............................................................................

Numer telefonu: ..........................................................................

podpis zagłąszającego:

Kategoria konkursowa:*
		
 urządzony ogród przydomowy
		
 urządzona działka
		
 urządzony balkon

............................................................................................

* – zaznaczyć właściwe znakiem 
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Rok 2013 dla rowerzystów jest rokiem niezwykłym – przypada bowiem 200. rocznica wynalezienia roweru. W 1813 roku
niemiecki wynalazca – Karl Freiherr Drais von Sauerbronn
– skonstruował prototyp jednośladu napędzanego siłą mięśni,
ze skrętną kierownicą. Pojazd będący rowerem biegowym został opatentowany w 1818 roku i od tego czasu rozpoczęła się
jego dynamiczna ewolucja.
Obecnie rower to m.in. ciekawa forma spędzania wolnego
czasu. Na terenie naszego miasta istnieją doskonałe warunki
przyrodniczo – terenowe, umożliwiające zarówno jego mieszkańcom, jak i turystom z sąsiednich gmin aktywny wypoczynek na rowerze.

M

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Rowerem po mieście

Miasteczko Śląskie realizuje przyjęty uchwałą nr XXX/238/09
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 13 marca 2009 roku
Program Rozwoju Miasta Miasteczko Śląskie w dziedzinie, sportu,
turystyki i rekreacji na lata 2009–2017. Jego celem jest wyeksponowanie szczególnie interesujących atrakcji turystycznych związanych z historią gminy z uwzględnieniem wyjątkowych obszarów przyrodniczych o bogatej faunie i florze, z jednoczesnym
rozwojem aktywności ruchowej wśród mieszkańców i turystów.
Podejmowane w tym zakresie działania powinny także przyczynić się do promocji miasta jako tzw. „zielonej gminy aglomeracji śląskiej” wbrew dość powszechnie panującym stereotypom
o zanieczyszczonym obszarze wokół zlokalizowanej na terenie
miasta huty cynku.

Pierwszym etapem realizacji zadań związanych z propagowaniem aktywnej turystyki w naszym mieście było przygotowanie
dokumentacji związanej z planowaniem tras rowerowych i narciarskich, na którą składały się:
1. mapa tras rowerowych i narciarskich na terenie miasta,
2. koncepcja wykonania oznakowania tras rowerowych i narciarskich,
3. określenie standardów technicznych dla dróg i tras rowerowych usytuowanych na terenie gminy,
4. projekt oznakowania miejskich tras rowerowych,
5. projekt graficzny tablic informacyjnych o wymiarach
170 x 120 cm dla punktów startowych tras rowerowych i narciarstwa biegowego,
6. dokumentacja projektowa punktów startowych – rozmieszczenie infrastruktury obejmującej m.in. usytuowanie tablic
informacyjnych, ławek, stołów drewnianych oraz stojaków
rowerowych i koszy, w tym również projekt rozmieszczenia
oznakowania na trasach rowerowych,
7. przewodnik turystyczny z mapą ścieżek rowerowych i narWieści

Dlatego też z myślą o miłośnikach turystyki rowerowej przygotowany został i dołączony do bieżącego numeru biuletynu
krótki informator o działaniach na rzecz rozwoju turystyki rowerowej oraz wytyczonych na terenie miasta trasach rowerowych wraz z mapą obrazującą ich przebieg.
Mam nadzieję, że będzie on przydatny dla wszystkich zainteresowanych tą formą aktywnego wypoczynku.
Do zobaczenia na trasach rowerowych Miasteczka Śląskiego!
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ciarstwa biegowego oraz opisem najciekawszych miejsc turystycznych, które warto zobaczyć,
8. dwa przewodniki turystyczne z serii „Ścieżki przyrodniczo
– dydaktyczne po Gminie Miasteczko Śląskie” z najciekawszymi punktami przyrodniczymi występującymi na terenie
miasta (wiosna – lato oraz jesień – zima),
9. umowa z Nadleśnictwem Świerklaniec w sprawie wykorzystania duktów leśnych na potrzeby realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Drugim etapem działań w tym zaskresie było wykonanie odcinka
ścieżki rowerowej łączącego Miasteczko Śląskie z Zalewem Nakło
– Chechło, który umożliwia bezpieczne poruszanie się rowerzystów do miejsca letniego wypoczynku.

Ponadto Miasteczko Śląskie przystąpiło wraz z innymi gminami,
tj.: Koszęcin, Kalety, Woźniki, Tworóg i Świerklaniec do projektu
pn. „Leśno Rajza”, mającego na celu opracowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych, umożliwiających podróż rowerzystom
po szlakach pomiędzy ww. gminami. W ramach tego projektu
obecnie opracowywana jest mapa turystyczna z opisem najciekawszych miejsc godnych odwiedzenia, usytuowanych na terenach interesownych gmin. 
czerwiec 2013
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 Przygotowywany jest również film przyrodniczy o tematyce rowerowo – ekologicznej, pokazujący walory przyrodnicze
gmin wchodzących w skład grupy inicjatywnej „Leśno Rajza”,
który powstanie dzięki pozyskaniu 80% środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potrzebnych na jego realizację. Film ten będzie również promował
poszczególne gminy w nim prezentowane, m.in. poprzez prezentację ich dorobku kulturalno – społecznego.

Średnia częstotliwość oznakowania wytyczonych tras rowerowych wynosi ok. dwóch znaków na kilometr. Znaki zostały
umieszczone przede wszystkim na drzewach i słupach energetycznych. Długość poszczególnych tras rowerowych wynosi:
•• trasa nr 1 koloru czerwonego – 29,7 km
•• trasa nr 23 koloru niebieskiego – 11,10 km (pętla)
•• trasa nr 32 koloru żółtego – 6,3 km (na terenie miasta)
•• trasa nr 426 koloru żółtego – 11,50 km (na terenie miasta)

Bazując na opracowanych projektach ścieżek rowerowych
w maju bieżącego roku wyznaczone i oznakowane w terenie zostały trasy rowerowe o numerach: 1, 23, 32 i 426.
Poszczególne trasy oznakowano następującymi kolorami:
•• trasa nr 1 – kolorem czerwonym
•• trasa nr 23 – kolorem niebieskim
•• trasy nr 32 i 426 – kolorem żółtym

Przy oznaczonych trasach rowerowych zostały ustawione przez
gminę dwie wiaty spoczynkowe dla rowerzystów, (tj. wiata
ze stolikiem, dwoma ławkami i koszem na śmieci), zapewniające
rowerzystom możliwość chwilowego odpoczynku.
Jeden z punktów spoczynkowych został usytuowany naprzeciw
parkingu leśnego przy drodze wojewódzkiej nr 908 przed Wodociągami Bibiela (przy szlaku nr 1),

Z przebiegiem tras rowerowych nr 1, 23 i 426 oraz opisem miejsc
atrakcyjnych turystycznie i wartych polecenia na terenie miasta,
można się zapoznać w przewodniku turystycznym zamieszczonym na stronie internetowej Miasteczka Śląskiego: www.miasteczko-slaskie.pl w zakładce „Turystyka”.
Przebieg nowej trasy rowerowej nr 32, której nie sposób znaleźć
w ww. przewodniku, został opracowany i wyznaczony w celu
umożliwienia dojazdu rowerzystom z Miasteczka Śląskiego
w kierunku Zalewu Nakło-Chechło, bądź w kierunku Koszęcina,
Kalet i Tworoga.
Oznakowanie w terenie gminnych tras rowerowych wykonano
farbą odporną na warunki atmosferyczne. Są to namalowane
farbą białe kwadraty, na których widnieją:
1. Numer danej trasy rowerowej w odpowiednim kolorze
ze wskazaniem kierunku jazdy oraz symbol roweru w kolorze
trasy rowerowej.

a drugi w Mieczysku niedaleko „Pasiek” (przy skrzyżowaniu tras
rowerowych nr 23, 426 i nieopodal nr 1).

2. Numer danej trasy rowerowej w odpowiednim kolorze
bez wskazania kierunku jazdy, co sugeruje kierunek jazdy
na wprost oraz symbol roweru w kolorze trasy rowerowej.

3. Numer danej trasy rowerowej w odpowiednim kolorze wraz
z symbolem początku/końca trasy oraz symbol roweru w kolorze trasy rowerowej.

Z myślą o miłośnikach turystyki rowerowej na stronach 7-8 niniejszego biuletynu zamieszczony został praktyczny folder (do złożenia na trzy części), zawierający mapę z wyznaczonymi na terenie
miasta trasami rowerowymi nr 1, 23 32 i 426 oraz szczegółowym
opisem ich przebiegu w terenie.
W następnych latach gmina planuje wyznaczanie kolejnych tras
rowerowych na swoim terenie. Jednak praktyczna realizacja zadania uzależniona będzie od środków finansowych dostępnych
w budżecie miasta.

Zapraszamy mieszkańców
oraz turystów do aktywnego
spędzania wolnego czasu na rowerach!
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Opis trasy rowerowej nr 1

Łączna długość trasy wynosi 29,7 km.
[mapa – kolor czerwony]

Rynek w Miasteczku Śląskim  Przebieg  0,50 km ul. Rubinowa i skręt w lewo  0,80 km śladem kolejki wąskotorowej
a następnie skręt w prawo  0,10 km ścieżką wzdłuż ul. Woźnickiej i ponownie w prawo  1,00 km ul. ks. F. Wyciślika
908 i DW 912
912  0,70 km
i ul. Karpacką do skrzyżowania DW 908
śladem kolejki wąskotorowej obok stacji paliw do  Leśniczówka Szyndros  1,50 km duktem leśnym oraz ul. Przygodną do skrzyżowania z ul. Imielów  5,80 km ul. Imielów,
ul. W. Łokietka, ul. Staromiejską  Bibiela Pętla  0,40 km
„Bibielską Drogą” [droga pożarowa nr 15], prowadzącą
do Dąbrowy Wielkiej, a następnie skręt w lewo  0,45 km
duktem leśnym na płn.–zach.  Lisia Góra  1,90 km odcinkiem „Piachowej Drogi” drogi leśnej (płn.–płd.)  Ostra
Góra, a następnie skręt w lewo  1,20 km odcinkiem drogi
leśnej (wsch.-zach.), a następnie skręt w lewo  0,45 km odcinkiem drogi leśnej Bibiela – Kolonia Woźnicka, a następnie
skręt w prawo  3,70 km odcinkiem „Stuletniej Drogi” [droga (wsch.–zach.) pożarowa nr 10]  Wodociągi Bibiela, a na908  0,20 km DW 908
908 i skręt
stępnie skręt w lewo na DW 908
w prawo  3,00 km odcinkiem drogi leśnej (wsch.–zach.)
mijamy skrzyżowanie z drogą leśną Miasteczko Śl. – Kalety [droga pożarowa nr 6]  Jurna Góra, skręcając w lewo
 0,70 km odcinkiem drogi leśnej (płn.–płd.) pożarowej nr 9
kierujemy się na płd. pomiędzy wzniesieniami  Jackowa
Góra + Glacowa Góra i dalej  0,80 km odcinkiem tej samej drogi leśnej (płn.-płd.) pożarowej nr 9, a następnie skręt
w lewo  1,30 km odcinkiem drogi leśnej (wsch.–zach.) pożarowej nr 4 oraz 1,40 km drogi leśnej Miasteczko Śl. – Kalety
908  Leśniczówka Szyndros
[droga pożarowa nr 6] do DW 908
 0,70 km śladem kolejki wąskotorowej obok stacji paliw
908 i DW 912
912  1,00 km ul. Karpacdo  skrzyżowania DW 908
ką i ks. F. Wyciślika  0,10 km ścieżką wzdłuż ul. Woźnickiej
i w lewo  0,80 km śladem kolejki wąskotorowej a następnie w prawo  0,50 km ul. Rubinowa  Rynek w Miasteczku
Śląskim 



Długość trasy w obrębie granic administracyjnych Miasteczka Śląskiego wynosi 11,50 km.
[mapa – kolor żółty]

Fragment trasy przelotowej „Z wizytą u Lompy” (Dworzec
PKP Kalety  Zielona  Sośnica  Piasek  Lubsza  Woźniki  Kolonia Piła  Żyglin  Chechło Nowe  Dworzec
PKP Miasteczko Śl.)

Opis przebiegu
trasy rowerowej nr 426

Długość trasy w obrębie granic administracyjnych Miasteczka Śląskiego wynosi 6,3 km.
[mapa – kolor żółty]

Trasa przelotowa; od strony Zalewu Nakło-Chechło przy
908  Przebieg: drewniany kościółek pw. św. Jerzego
DW 908
i Wniebowzięcia NMP  kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP  kierujemy się ul. Dworcową na zach. w stronę
 budynku probostwa  kierujemy się ul. Dworcową na
zach. w stronę  budynku gmachu szkolnego  kierujemy się ul. Dworcową na wsch. na ul. Leśną i poruszamy się
wzdłuż torów kolejowych  kierujemy się na zach. przejeżdżając pod wiaduktem kolejowym  przed leśniczówką Miasteczko Śl. skręcamy na zach.  skręcamy w prawo
w kierunku Jez. Głęboki Dół  kierunek Tworóg, Kalety –
Koszęcin, Kalety 

Opis trasy rowerowej nr 32

Łączna długość trasy wynosi 11,1 km.
[mapa – kolor niebieski]

Bibiela Pętla  Przebieg  4,00 km „Bibielską drogą” odcinek drogi leśnej z Bibieli do Dąbrowy Wielkiej [droga pożarowa nr 15], a następnie skręt w lewo  3,80 km „Stuletnią
drogą” [odcinek drogi leśnej (oddziałowa wsch.–zach.) pożarowej nr 10] i ponownie w lewo  2,00 km odcinkiem drogi leśnej, z Kolonii Piła do Kolonii Woźnickiej przez Mieczysko, pożarowej nr 18 i jeszcze raz w lewo  1,30 km drogą
powiatową do Bibieli  Bibiela Pętla 

Opis trasy rowerowej nr 23

Dzień Dziecka w Miasteczku
25 maja br. Rady Sołeckie Brynica i Bibiela wraz z radną
Joanną Piecuch zorganizowały Dzień Dziecka połączony
z Dniem Matki dla swoich małych i dużych mieszkańców.
Pogoda na szczęście dopisała, a miny dzieciaków potwierdzały, że zabawa była udana.
Piknik odbył się na placu zabaw przy budynku OSP
w Brynicy. Dziećmi zajęli się animatorzy Niezapominajki,
którzy świetnie zorganizowali zabawę na świeżym powietrzu. Dzieci mogły skorzystać z takich atrakcji jak: zabawy z chustą i tunelem animacyjnym, zabawy sportowe z nagrodami, malowanie twarzy farbkami, atrakcje
baniek mydlanych, modelowanie baloników, odwiedziny Myszki Miki i Scooby Doo, zabawy intergracyjne dla
rodziców. Był także poczęstunek dla dzieci i rodziców.
Nawet mamy dzieci zaprezentowały uczestnikom rewelacyjny taniec w chustach.
Martyna Nocoń

...w Sołectwach

Rady Sołeckie w imieniu swoich mieszkańców chcą podziękować Burmistrzowi
Miasta, Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim za pomoc w sfinansowaniu tej wspaniałej uroczystości. Dziękujemy!

...w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji
Tegoroczny Dzień Dziecka odbył się 3 czerwca. Był adresowany zarówno do przedszkolaków,
uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjalistów. W programie znalazły się m.in. pokazy
straży pożarnej z OSP z Żyglinka, prowadzone przez zespół ratowniczo-medyczny, konkurs
przeciągania liny, wyścigi na nartach wieloosobowych, przemieszczanie się na szczudłach,
rzut piłeczką palantową do celu, prezentacja samochodu – drabiny, pokazy użycia IPG, pokaz
sprawności drużyny młodzieżowej oraz inne gry, zabawy i konkursy dla dzieci organizowane
przez strażaków.
Został także rozegrany MINITURNIEJ HOKEJA NA TRAWIE z udziałem publiczności i dzieci
obecnych na boisku sportowym.
Dodatkową atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy, zabawa ze smokiem (Tabaluga), gry
i zabawy oraz różne konkursy dla dzieci szkół podstawowych rozegrane na kompleksie boisk
sportowych i w sali gimnastycznej Hali Sportowej. Dzień Dziecka w MOSiR-ze zakończył turniej tenisa stołowego.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji bardzo serdeczne dziękuje sponsorom, którzy wsparli organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka. Naszymi sponsorami byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, POLOMARKET Miasteczko Śląskie, P.T. BARCZYK Gustaw
Spedition, Bożena i Augustyn Barczyk, MOTOMODA – Piotr Pałyga, Sklep Wielobranżowy
EXPRESS II – Edward Klyta, PPHU KORAL – Jan Jelonek, INSTAL BUDOTECH BIS – Mirela Gorol, Jan Gorol, EL-VID – Michał Parys, Marian Budny, SALON KOSMETYCZNY ROYAL, ZARZĄD HUTY CYNKU Miasteczko Śląskie S.A., DAWMAR – Katarzyna i Krzysztof Jackowscy,
Sklep Spożywczy SKARPA – Jolanta i Ireneusz Wosz, HKS ODRA – Zbigniew Kołaczek. Serdeczne dziękujemy także pani Aleksandrze Machurze za zaangażowanie i pomoc w organizacji tej
imprezy.

...w Publicznym Gimnazjum
...w Przedszkolu nr 3

Wieści

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano współnie
w Miejskim Ośrodekim Sportu i Rekreacji 3 czerwca
Festyn „Czas na zdrowie”.
Odbyły się turnieje sportowe: piłki siatkowej i tenisa
stołowego. Zaprezentowano pokaz filmów „Śmietnik w mojej głowie”, któremu towarzyszył konkurs
na najlepszy plakat lub komiks promujący zdrowie.

Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki brały udział w imprezie zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na boisku
i sali gimnastycznej Hali Sportowej. Wiele wrażeń i emocji przyniósł pokaz Ochotniczej Straży
Pożarnej z Żyglinka. Dzieci brały
udział w konkursach organizowanych przez strażaków, zabawach przy muzyce z Tabalugą,
bardzo chętnie „poddawały się”
malowaniu twarzy. Każde dziecko otrzymało od organizatorów
imprezy słodki poczęstunek oraz
maskotkę.

Tegoroczny Dzień Dziecka obchodzono 4 czerwca
w Rodzinnym Centrum Rozrywki „Alele” w Zbrosławicach-Wilkowicach. Dzieci świetnie się bawiły. Zjeżdżały ze zjeżdżalni prosto do basenu wypełnionego
kolorowymi kulkami, wspinały i biegały po konstrukcji, pokonywały tor przeszkód, labirynty, korytarze.
Zabawa była wspaniała.

Henryka Pytlok

Ewelina Rutkowaka
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Anna Ferdyn
...w Przedzzkolu nr 1
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Noc z duchami

Z kulturą na Ty

23 maja w Parku Rubina odbyła się „Noc z miasteczkowskimi
duchami”, zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Miasteczku Śląskim w ramach projektu „Tam na Śląsku jest
miasteczko”.
Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem – z Oddziału Dziecięcego oraz z Filii w Żyglinie naszej biblioteki – do parku
w specjalnie wcześniej przygotowanych duszkowych strojach
i odpowiednim diabolicznym makijażu.

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim przystąpił do
projektu „Małolaty z kulturą na ty”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.
10 czerwca br. w Ośrodku rozpoczęły się zajęcia z dziesięcioosobową grupą dzieci w wieku od 5 do 8 lat pod nazwą Anglorytmy. Jest to program lekcji angielskiego z elementami muzyki,
które nie tylko wzmocnią naukę języka, ale również rozwiną
wrażliwość muzyczną dzieci. Podczas zajęć dzieci poznają podstawowe słownictwo i zwroty w języku angielskim poprzez gry
słowne, planszowe, karciane, zabawy rytmiczne i muzyczno-ruchowe, tradycyjne piosenki, wierszyki i krótkie historyjki. Zabawom będzie towarzyszyć również muzyka klasyczna. Zajęcia
będą prowadzone w języku angielskim.
Kolejne spotkania w ramach projektu „Małolaty z kulturą na ty”
dla dzieci odbędą się wg następujacego planu:
•• od 1 do 14 lipca 2013 r. „Plastusie” – zajęcia plastyczne,
w których wykorzystywane są różne materiały codziennego
użytku do tworzenia małej sztuki, np. budowa miasta
z masy ziemniaczanej, tworzenie własnej indywidualnej
koszulki, sztuka origami;
•• od 29 lipca do 11 sierpnia br. „Bajki – rozrabiarki” – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Są to warsztaty działań kreatywnych bazujących na wspólnym odgrywaniu i tworzeniu
bajki poprzez zabawy, ćwiczenia plastyczne, muzyczne
i teatralne;
•• sierpień – „Warsztaty dobrego wychowania”.
Godziny poszczególnych zajęć podane zostaną na stronie internetowej ośrodka www.mok.miasteczko-slaskie.pl i na plakatach. 
Patryk Tomiczek

W krainie czarów
Podczas imprezy uczestnicy poznali miasteczkowskie legendy, które przedstawił pan Marek Kaleja, a także brali udział
w zabawie terenowej oraz w zabawie plastycznej. Największe
emocje wzbudziła Biała Dama, która ukazała się na wieży dawnej wilii Rubina, a obecnie Przedszkola nr 1 oraz wznoszące się
do nieba kolorowe lampiony.
Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor i personelowi Przedszkola nr 1 w Miasteczku Śląskim za pomoc w zorganizowaniu
imprezy. 
Aleksandra Ruda

Smoczy konkurs
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zaprasza
do udziału W KONKURSIE NA NAJCIEKAWIEJ WYKONANEGO I ZAPREZENTOWANEGO SMOKA. Prezentacja
smoków odbędzie się 6 lipca br. podczas korowodu organizowanego z okazji tegorocznych Dni Miasteczka Śląskiego. Zbiórka na parkingu Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim od strony ul. M. Dudy o godz. 14.45.
Wymarsz korowodu o godz. 15.00. 
Zapraszamy do udziału w konkursie!
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9 czerwca 2013 r. w Miejskim Ośrodku Kultury
w Miasteczku Śląskim odbyła się premiera widowiska muzycznego „Alicja
w Krainie Czarów” na
podstawie utworu Lewisa
Carrolla. Reżyserem i choreografem rewii jest pani
Alicja Kowaluk. W przedstawieniu udział wzięły
dzieci i młodzież z zespołów tanecznych „Crazy”, „Smerfy” i „Krasoludki”, działające
w MOK-u. Widowisko zobaczyło ponad 200 osób. Natomiast
10 czerwca „Alicję w Krainie Czarów” zobaczyli uczniowie klas
I – III ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz przedszkolaki z Przedszkola nr 3 w Miasteczku Śląskim.
„Alicja w Krainie Czarów” to dwunasta rewia zrealizowana
w Ośrodku. Jest to największe z dotychczasowych przygotowanych widowisk. Pierwsze projekty powstały już w październiku ubiegłego roku, a same przygotowania do premiery
trwały ponad pół roku. Na potrzeby spektaklu opracowano
bogatą scenografię, zaprojektowano kilkadziesiąt strojów
oraz powstały nowe układy choreograficzne. 
Patryk Tomiczek
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Dotacje na realizację
zadań publicznych

Zbiórka odpadów

NIEBEZPIECZNYCH!

Gmina Miasteczko Śląskie, oprócz realizacji swoich zadań bezpośrednio przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim
w Miasteczku Śląskim, realizuje część swoich zadań poprzez inne
podmioty, tj. organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia,
grupy nieformalne, organy dzielnicy i sołectw. Na wsparcie tych
działań lub ich dofinansowanie co roku przeznaczana jest określona ilość środków finansowych z budżetu miasta. Dofinansowanie,
jakie organizacje społeczne uzyskały z gminy Miasteczko Śląskie
na przestrzeni ostatnich pięciu lat obrazuje poniższa tabela:
Organizacja
2009
2010
2011
2012
2013
Stacja Opieki CARITAS
115.000,00 110.000,00 100.000,00 105.000,00 120.000,00
Fundacja na Rzecz Dzieci
42.000,00
40.000,00
36.000,00
42.000,00
42.000,00
„Miasteczko Śląskie”
LKS Żyglin
20.000,00
27.100,00
30.000,00
32.500,00
34.000,00
HKS ODRA
0
0
45.000,00
49.500,00
48.000,00
Kościół Chrześcijan
5.000,00
0
0
0
0
Wiary Ewangelicznej
Uczniowski Klub Sportowy
0
10.900,00
0
0
0
OKINA-WAN BUSHI
Stowarzyszenie
0
0
9.000,00
17.854,83
14.000,00
„Góra Jerzego”
Chór Sienkiewicz
0
0
3.500,00
3.000,00
3.400,00
Koło Emerytów i Rencistów
0
0
4.999,28
4.000,00
4.000,00
Forum Młodzieży
0
0
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Samorządowej
Zespół folklorystyczny
0
0
499,89
0
0
„Brynica”
Współorganizacja
0
0
900,00
0
0
Sympozjum Tarnogórskiego
OSP
0
0
400,00
350,04
600,00
Miejska Orkiestra Dęta
0
0
1.000,08
0
Związek Hodowców
0
0
2.000,00
2.000,00
Gołębi Pocztowych
Siostry Służebniczki NMP
0
0
0
1.998,00
540,00
Polski Związek Wędkarski
0
0
0
976,39
700,00
Klub Abstynentów ITAKA
0
0
0
502,49
600,00
Katolickie Stowarzyszenie
0
0
0
396,63
400,00
Civitas Christiana
Realizacja Programu Pomocy
0
0
0
7.749,00
5.450,00
Żywnościowej PEAD
Chór Piast
0
0
0
0
3.400,00
Razem:
182.000,00 188.000,00 233.299,25 269.827,38 281.090,00

W ramach powyższych środków dofinansowywana była organizacja następujących przedsięwzięć:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
2. profilaktyka zdrowotna dzieci i badania oraz monitoring
zdrowotny dzieci i młodzieży skażonej ołowiem;
3. medyczna, pielęgnacyjna i rehabilitacyjna opieka nad
ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi;
4. bal organizacji pozarządowych;
5. GEORGENFEST;
6. Dzień Ziemi;
7. koncerty chórów i orkiestr;
8. wyjazdy emerytów i rencistów oraz innych grup, w tym na
Jasełka, Misteria Męki Pańskiej itp;
9. jubileusze zespołów działających na terenie gminy poprzez
współorganizację okolicznościowych festynów, bali;
10. zawody i konkursy dla dzieci i młodzieży;
11. szkolenie organizacji pozarządowych w zakresie dokumentów aplikacyjnych o środki pozabudżetowe;
12. dostawy żywności w ramach programu PEAD.
Informację o wysokości środków finansowych, jakie otrzymały
jednostki pomocnicze gminy, opublikujemy następnym numerze
biuletynu. 
Agnieszka Nowak
Wieści
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Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że w ramach
prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi, w dniu
28 czerwca 2013 r. przeprowadzona zostanie akcja zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Zbiórki prowadzone będą:
•• na parkingu przy ulicy Sokoła w Żyglinie,
w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz
•• na parkingu Urzędu Miejskiego przy ulicy Dudy,
w godzinach od 12.00 do 16.00
Zbierane będą następujące odpady:
–– leki cytotoksyczne, cytostatyczne oraz wszelkie inne leki,
–– lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
–– opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony
roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),
–– farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
–– baterie i akumulatory,
–– inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
–– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Akcja przeprowadzona zostanie poprzez ustawienie mobilnego specjalistycznego kontenera wraz z odpowiednią obsługą
osobową.
Zachęcamy do pozbywania się ww. odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z mieszkań i posesji.

MZKP informuje
W okresie wakacyjnym od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r.
autobusy linii nr: 64, 85, 103, 129, 152, 153, 191, 646 i 780
kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązujących
w dniach roboczych bez nauki szkolnej.
Równocześnie zawieszone zostaje kursowanie autobusów
linii nr: 712, 717, 736, 737, 743 i 791 oraz 739 (obowiązujące tylko w rozkładzie na dni robocze szkolne).
Ponadto, w związku ze spodziewanym zwiększeniem liczby podróżnych dojeżdżających w rejon Zalewu Chechło –
Nakło, dotychczasowy tabor autobusowy na linii nr 87 zostanie zastąpiony autobusami przegubowymi, z wyjątkiem
wczesnoporannych kursów w dni wolne od pracy od godz.
4.14 do godz. 5.26, które obsługiwane będą tak jak dotychczas taborem średniopojemnym. 
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
Redaktor naczelny: Aurelia Gryc, nakład: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych materiałów,
ich opracowania redakcyjnego i dokonywania skrótów.
Zdjęcia: archiwa Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz gminnych instytucji kultury.
Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c.
ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry
www.kasc.pl
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Sprzątanie świata
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim
aktywnie uczestniczyli w akcji sprzątania świata, która odbyła się w ramach projektu „Dzień Ziemi” realizowanego
przez Stowarzyszenie „Góra Jerzego” w Miasteczku Śląskim,
współfinansowanego przez Urząd Miejski.
Pierwotnie akcję zaplanowano na sobotę 11 maja br., kiedy to
nasi uczniowie odpracowywali 31 maja. Jednak ze względu na
deszczową pogodę termin został przeniesiony na najbliższy
poniedziałek. W tym dniu nasi uczniowie (z klas IV) uczestniczyli w warsztatach ekologicznych i wyplatali kosze z gazet
oraz robili samoloty z plastikowych odpadów. Brali również
udział w sprzątaniu Parku Rubina. Akcja ta była połączona
z prelekcją na temat segregacji śmieci, a po sprzątaniu na
wszystkich uczestników czekała niespodzianka – ognisko
z pieczeniem kiełbasek.
Aleksandra Walochnik-Bogus

Dzień Bibliotekarza
8 maja to Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Śląskim uroczystość z tej okazji
odbyła się 9 maja. Przybyły z życzeniami władze miasta,
emerytowani pracownicy oraz przyjaciele biblioteki. Całość
ubarwił występ przedszkolaków z grupy najstarszej „Elfy”
z Przedszkola nr 1. Przedszkolaki wystąpiły przed gośćmi
i zaprezentowały wiersze i piosenki, których nauczyły się
na tę okazję. Goście bili brawa, a dzieci były zadowolone
i uśmiechnięte.
Aleksandra Ruda
Ewelina Rutkowska

Wakacyjna propozycja
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
lipiec i sierpień
boiska czynne są przez całe wakacje
piłka nożna, siatkówka
(Karol Ochman)

animator
od poniedziałku do piątku
godz. 10.00 – 12.00
lipiec i sierpień

tenis stołowy
(Magdalena Martyniuk)

dzień

godzina

poniedziałek

18.00 – 19.30

środa

18.00 – 19.30

czwartek

18.00 – 19.30

Wakacje w Bibliotece
W okresie wakacji, tj. od 2 lipca do 31 sierpnia 2012 r.
ulegną zmianie godziny otwarcia
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Śląskim.
Poszczególne placówki czynne będą:

Sekcja fitness

Wypożyczalnia dla Dorosłych – ul. Srebrna 6
•• poniedziałek, wtorek 11.00 – 18.00
•• środa, czwartek, piątek 8.00 – 15.00

sierpień
zajęcia fitness
(Aleksandra Machura)

dzień

godzina

poniedziałek

19.00 – 20.00

środa

19.00 – 20.00

Oddział Dziecięcy – ul. Srebrna 24
•• poniedziałek – piątek 8.00 – 14.00
Filia nr 1 w Żyglinie ul. Harcerska 5
•• poniedziałek, wtorek 11.00 – 17.00
•• środa, czwartek, piątek 8.00 – 14.00
Zapraszamy!

Zapraszamy!

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
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