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Uroczysta sesja Rady Miejskiej

Uroczysta sesja złożenie kwiatów pod tablicą ks. prof. R. Sobańskiego.

Uroczysta sesja – burmistrz miasta, przewodniczący i wiceprzewodniczący RM.

23 kwietnia br. z okazji 20-lecia restytucji praw miejskich odbyła się VII uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się Mszą
Św. o godz. 9.30 w Kościele pw. WNMP, po której odbył się
okolicznościowy koncert prof. Stanisława Dziewiora oraz dr.
hab. Wacława Golonki, następnie złożono kwiaty pod tablicą
pamiątkową śp. ks. prof. Remigiusza Sobańskiego.

Podczas Sesji zostały wręczone nagrody Burmistrza Miasta
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury. Tegorocznymi laureatami zostali członkowie Orkiestry Reprezentacyjnej Gminy Miasteczko Śląskie:
Pan Paweł Tobor, Pan Janusz Penkaty, Pan Alfons Piegza
oraz Pan Joachim Darmas, Zespół wokalno-taneczny
„Groszki” oraz Prezes Zespołu Folklorystycznego Brynica
» ciąg dalszy na str. 2

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły
życzenia władzom miejskim z okazji kolejnej rocznicy
nadania praw miejskich gminie Miasteczko Śląskie, szczególnie dziękujemy dzieciom, młodzieży i personelowi
gminnych placówek oświatowych.
Dziękujemy Mieszkańcom Gminy, którzy 23 kwietnia
i 3 maja uczestniczyli we Mszach Św. sprawowanych w intencji naszej lokalnej społeczności i w intencji Ojczyzny,
a także za uczczenie tych dni poprzez wywieszenie flag.
Panu Stanisławowi Wieczorkowi – byłemu Burmistrzowi Miasta dziękujemy za podzielenie się podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej najnowszą historią miasta i zdarzeniami związanymi z reaktywowaniem gminy, tworzeniem struktur Urzędu Miejskiego i pierwszymi zadaniami, które podejmowano od roku 1995, czyli
od przywrócenia statusu miasta przed 20 laty.
Józef Jendruś
Przewodniczący RM

Wieści

Obchody 3 Maja
3 maja br. z okazji obchodów Święta Narodowego
3 Maja oraz kolejnej rocznicy wybuchu III Powstania
Śląskiego o godzinie 9.30 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny.
Po Mszy Świętej Burmistrz Miasta Krzysztof Nowak
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Józefem Jendrusiem złożyli wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności przy ul. Woźnickiej,
na grobach powstańców śląskich na cmentarzach
parafialnych w Miasteczku Śląskim i Żyglinie, a także
pod pomnikiem powstańców śląskich przy ul. Śląskiej oraz pod tablicą upamiętniającą miejsce egzekucji pięciu powstańców przy ul. Woźnickiej.

Krzysztof Nowak
Burmistrz
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Pani Barbara Fischer, jak również Pan Marian Lysik, pasjonat
historii gminy, publikujący m.in. na łamach „Kroniki Miasteczka Śląskiego” czy „Montes Tarnovicensis”.
W sesji, oprócz radnych rady miejskiej i samorządowców,
wzięli udział członkowie grupy inicjatywnej, która
w 1995 roku doprowadziła do odłączenia się Miasteczka od
Tarnowskich Gór w osobach Pana Stanisława Wieczorka,
Pana Alojzego Darmasa, Pana Romana Matysika, Pana Józefa Myśliwczyka, Pana Jana Radwańskiego, Pana Huberta
Rupika. Burmistrz Miasta Krzysztof Nowak uczcił chwilą ci-

szy pamięć nieżyjących już członków grupy inicjatywnej:
Pana Jerzego Dulskiego, Pana Antoniego Famuły, Pana Benona Przybyłka oraz Pana Rajmunda Przybyłka.
Osobom żyjącym z grupy inicjatywnej Burmistrz Miasta
i Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli podziękowania za
doprowadzenie do samodzielnego bytu gminy. Na grobach zasłużonych mieszkańców gminy złożono kwiaty i zapalono znicze.
Sesję zakończyły wystąpienia i życzenia złożone przez zaproszonych gości. 

Podziękowanie dla pierwszego burmistrza Miasteczka Śl. Stanisława Wieczorka.

Wręczenie nagrody Panu Januszowi Penkatemu.

Nagroda dla Pana Mariana Lysika.

Delegacja przedszkolaków.

Wspomnienie o Antonim Famule
Niedawno pożegnaliśmy śp. Antoniego Famułę, wielkiego patriotę. Jego całe dorosłe życie związane było
z Miasteczkiem Śląskim. Przez kilkanaście lat pracował
w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”, w której redagował
zakładową gazetę „HUTNIK”, a także wykonywał szereg innych obowiązków. Prowadził też zapiski kronikarskie, przez
co wiele wydarzeń nie uległo zapomnieniu. Z jego inicjatywy powstała hutnicza izba tradycji.

W czasach najbardziej trudnych dla Miasteczka Śląskiego
był radnym tej dzielnicy na forum Tarnowskich Gór. Dla nas
wszystkich był osobą życzliwą oraz niekonfliktową. Ostatnie jego lata zawodowej pracy są związane z edukacją, zaś
lata emerytury z działalnością społeczną. W ostatnich tygodniach zmożony chorobą wiele wycierpiał, a potem odszedł od nas. Dziś dziękujemy Ci Antoni za Twe oddanie dla
tylu spraw.

Miał duże uzdolnienia plastyczne, co zostało skrzętnie wykorzystane przy projektowaniu emblematów, dekoracji,
wystroju wielu sal i pomieszczeń. Był też autorem niezwykle pięknego emblematu Fundacji Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”.

Warto dodać, że śp. Antoni Famuła był głównym pomysłodawcą logo i emblematu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”. 
Mieczysław Dumieński
Honorowy Obywatel Miasteczka Śląskiego
Prezes Fundacji na rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie
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WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, iż w związku
z upływem w bieżącym roku kadencji ławników, Rada Miejska w Miasteczku Śląskim, dokona wyboru ławników na kadencję 2016-2019 do orzekania:
1. w Sądzie Okręgowym w Gliwicach – 3 ławników,
2. w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach – 4 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
2 ławników.
Kwestie procedury wyboru ławników reguluje dział IV, rozdział VII ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.z 2015, poz. 133) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu
postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy
przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty
zgłoszenia z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 693).
Poniżej przedstawiamy wymogi stawiane kandydatom na
ławników zgodnie z brzmieniem ustawy:
Art. 158 [Kwalifikacje]
§ 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) Jest nieskazitelnego charakteru;
3) Ukończył 30 lat;
4) Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub
mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) Nie przekroczył 70 lat;
6) Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia
obowiązków ławnika;
7) Posiada co najmniej wykształcenie średnie;
§ 3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną
znajomość spraw pracowniczych.
Art. 159 [Wyłączenia]
§ 1. Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa;
§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż
jednym sądzie.
Art. 162 [Zgłaszanie kandydatów]
§ 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin
prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
Wieści

przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz
co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na
karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą
zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska
nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione
przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (§ 7 ust. 1 i 3
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego
oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu – Dz. U. z 2015 r., poz. 212).
§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na
karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację
społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie
przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie
potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub
ewidencji dotyczące tej organizacji.
§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na
karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę
osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny
podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być
opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed
dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie
wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie
zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na
liście, o której mowa w § 4.
§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru
Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie
zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
» ciąg dalszy na str. 7
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Skubas w MOK-u
Koncertem SKUBASA, który odbył się 30 kwietnia
w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim
rozpoczął się cykl „Spotkania muzyczne”. Głównym
sponsorem koncertów jest
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Wydarzenie wzbudziło spore zainteresowanie wśród
melomanów, co skutkowało salą wypełnioną po brzegi publicznością.
SKUBAS jako artysta niepokorny i zadziorny emanował
energią, którą dawkował
słuchaczom od pierwszych
do ostatnich dźwięków swoich niebanalnych piosenek.
Podczas koncertu w Miasteczku Śląskim zaprezentował materiał z dwóch płyt: debiutanckiej „Wilczełyko” oraz zeszłorocznej „Brzask”. Nie zabrakło oczywiście piosenek, dzięki którym Skubas stał się
osobą rozpoznawalną w świecie show-biznesu. Publiczność usłyszała na żywo utwór „Linoskoczek“, który przez
wiele tygodni utrzymywał się w czołówce Trójkowej Listy
Przebojów, a sam artysta otrzymał dwie nominacje do Fryderyków 2013 oraz singiel „Nie mam dla ciebie miłości”, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem fanów i stacji
radiowych. Poza najbardziej popularnymi piosenkami pojawiły się kompozycje, które uświadamiały publiczności, jak
wiele ciekawych i melodyjnych utworów Skubasa pozosta-
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je jeszcze do odkrycia. Zespół stopniował żywiołowość
i brawurę, aż do momentu kulminacyjnego podczas bisów,
kiedy to publiczność całkowicie wpadła w wir zmieniających się klimatów muzycznych. Wydarzenie niewątpliwie
było nietuzinkowe i porywające. Skubas był pozytywnie zaskoczony wysoką frekwencją i otwartością publiczności.
Bez problemu dał się namówić słuchaczom na bisy, natomiast po koncercie cierpliwie rozdawał autografy i robił sobie zdjęcia z wiernymi, ale i nowymi fanami, których z pewnością pozyskał podczas występu w Miejskim Ośrodku
Kultury w Miasteczku Śląskim. 
Aleksandra Bocz
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Informacje
* Zespół POKAHONTAZ wystąpi w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim już 29 maja o godzinie 20.00
w sali widowiskowej. Odbędzie się on w ramach cyklu
„Spotkania muzyczne”, których sponsorem głównym jest
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Pokahontaz to polski zespół hip-hopowy powstały w roku
2003 w Katowicach, na kanwie kultowej Paktofoniki, której
działalność oficjalnie zakończyła się w tym samym roku.
W skład grupy wchodzą trzej byli członkowie PFK: Rahim,
Fokus, DJ Bambus oraz Minix. W 2014 roku światło dzienne
ujrzały single „Habitat”, „W Ruch” oraz „Przestań” zwiastujące trzeci już album zespołu. Premiera nowej płyty zatytułowanej „REVERSAL”, odbyła się 20 sierpnia 2014 r. Album znalazł się na pierwszym miejscu listy bestsellerów Empiku
oraz na drugim miejscu Oficjalnej Listy Sprzedaży. Utwory
z płyty znalazły się w notowaniach list przebojów Radia
Eska, Czwórki oraz RMF Maxxx, a także w stacjach telewizyjnych EskaTV oraz 4funTV. Podczas występu zostanie zaprezentowany materiał z albumu „REVERSAL” (2014), a także przekrojowy materiał z albumów „REKONTAKT” (2012)
i „RECEPTURA” (2005), jak również najbardziej znane solowe utwory Fokusa i Rahima.
Bilety na koncert są dostępne w biurze MOK-u oraz na ticketportal.pl w cenie 20 zł.
* Z okazji Dnia Dziecka MOK organizuje wyjazd do Tarnogórskiego Centrum Kultury na spektakl „Tomcio Paluszek”
w wykonaniu znanego w kraju i na świecie Teatru Lalek Banialuka z Bielska-Białej. Jest to zabawna historia dzielnego
Tomcia, który broni Królewnę przed złym Zbójem Madejem. „Tomcio Paluszek” to przedstawienie o tym, jak być
sobą – bohater staje się odważny, a Królewna przestaje być
kapryśna i samolubna. Przedstawienie przeznaczone jest
dla dzieci od lat trzech. Wyjazd jest bezpłatny, a zapisy
trwają do 25 czerwca. Autokar zabierze dzieci również
z Brynicy i Żyglina.
Plan trasy autokaru (1 czerwca 2015):
15.45 – odjazd spod budynku OSP Brynica,
16.00 – odjazd z przystanku autobusowego przy kościele
w Żyglinie,
16.15 – odjazd spod budynku MOK w Miasteczku Śląskim.
Wyjazd z okazji Dnia Dziecka Miejski Ośrodek Kultury
współorganizuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
* Po kwietniowym, premierowym spotkaniu w ramach cyklu „Posrebrzane dzieje”, które cieszyło się bardzo dużym
zainteresowaniem, zapraszamy 28 maja o godzinie 18.00
do Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim na
kolejną dyskusję.
Tym razem spotkanie będzie poświęcone śp. Antoniemu
Wieści

Famule – pasjonatowi historii Miasteczka Śląskiego oraz autorowi wielu publikacji dotyczących gminy i zespołów działających na jej terenie. Jego aktywność przyczyniła się również do odzyskania praw miejskich przez Miasteczko Śląskie
w 1995 roku. Podczas spotkania wystąpi Chór Mieszany
„Sienkiewicz”, którego bohater spotkania był wieloletnim
członkiem.
Początkowo „Posrebrzane dzieje” planowane były na
22 maja, ale w związku z napływającymi do MOK prośbami termin został przesunięty na 28 maja.
Wstęp wolny.
* Majowe spotkanie z cyklu „Śląskie tematy” poświęcone
było pielgrzymkom stanowym mężczyzn do Piekar Śląskich z perspektywy Służby Bezpieczeństwa. Gośćmi byli
historycy dr Łucja Marek i Robert Ciupa, którzy są współautorami wystawy „Górnośląski azyl. Pielgrzymki stanowe do
Piekar Śląskich w materiałach Służy Bezpieczeństwa”, przygotowanej w ramach katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Ekspozycję można oglądać w Miejskim
Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim do końca maja. Wystawa oraz spotkanie miały na celu ukazanie, na podstawie
zachowanych materiałów SB, metod i technik inwigilacji
pielgrzymów przybywających do Piekar Śląskich w latach
60. i 70. XX w. Spotkanie było współorganizowane z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach. Sponsorem „Śląskich tematów” był Café Silesia – Gryfny Kafyj.
* Zespoły taneczne działające przy MOK-u brały udział
w Powiatowym Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży
w Tarnowskich Górach, gdzie Crazy I zdobył pierwsze,
a Smerfy II drugie miejsce. Podczas IV Tanecznego Otwartego Grand Prix Polski „Kotwice 2015” zespół Crazy I został
wyróżniony. Grupy brały również udział w XI Gali Tanecznej
w Ożarowicach, gdzie Crazy I otrzymał wyróżnienie I stopnia w kategorii powyżej 16 lat, Crazy II – wyróżnienie II stopnia w kategorii 12-15 lat, Smerfy II – wyróżnienie I stopnia
w kategorii 8-11 lat, natomiast duet Natalia Wojsyk i Mariusz Głąbała zdobył wyróżnienie II stopnia.
Zespoły brały również udział w XIII Międzynarodowym Festiwalu Tanecznym w Żorach oraz II Otwartym Pucharze
Polski w Pawłowicach.
W najbliższym czasie planują uczestnictwo w XIV Otwartych Mistrzostwach Sosnowca, V Turnieju Tańca Freestyle
w Katowicach oraz w Dance World w Żywcu.
* W Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Miasteczku Śląskim odbył się tradycyjny Koncert Pieśni
Maryjnych, podczas którego wystąpił Chór Mieszany „Sienkiewicz”, Schola Parafialna oraz Orkiestra Reprezentacyjna
Gminy Miasteczko Śląskie. Akompaniowała Agnieszka Rogut, natomiast koncert prowadził Józef Jendruś.
* Zapraszamy wszystkie mamy 26 maja o godz. 16.30 do
sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim, gdzie odbędzie się koncert z okazji Dnia Matki.
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Wystąpią dzieci z zespołów Crazy, Smerfy i Krasnoludki
oraz sekcje gitary i keyboarda. Wstęp wolny.
* 11 czerwca o 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim odbędzie się kolejne spotkanie dla dzieci
z cyklu „Bajdury” pod tytułem „Mały Frikk i jego skrzypki”.
Bajka opowiada o tym, jak szlachetne serce i dobra muzyka
mogą zdziałać cuda. Przygody rudzielca Frikka, który potrafi się dzielić z innymi nawet wtedy, gdy sam ma niewiele,
uświadomią dzieciom, jaka moc drzemie w życzeniach, marzeniach i szczerości. Milusińscy poćwiczą rzut do celu i wypowiedzą słowa inaczej niż zwykle. Poznają również proste
zabawy dramowe, które urozmaicą spotkanie.
Wstęp jest bezpłatny. Zapisy są przyjmowane w biurze
MOK (ul. Srebrna 24, 32 288 88 70, art@mok.miasteczko-slaskie.pl).
* 13 czerwca o godzinie 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury zaprezentowane zostaną różne formy twórczości artystycznej w ramach II Przeglądu Twórczości Nieprofesjonalnej. Celem tego cyklicznego przeglądu jest integracja
i promocja artystów nieprofesjonalnych, tworzących
w wielu dziedzinach sztuki. Osoby, które zgłosiły chęć
udziału będą miały okazję podzielić się swoim talentem
i zdolnościami, które często skrywane są w domowym zaciszu. Przegląd będzie miał charakter otwartej prezentacji,
która będzie dostępna dla zwiedzających i słuchaczy bezpłatnie.
* 19 czerwca zostanie rozstrzygnięty konkurs literacki
„GWIEZDNE MIASTECZKO”, na najciekawsze opowiadanie
fantasy, którego akcja toczy się na terenie gminy Miasteczko Śląskie i odnosi się do historii miasta. Zgłoszenia przyjmowane są w MOK-u jeszcze do końca maja. Prace oceniane są pod kątem pomysłowości, poziomu literackiego oraz
sposobu przekazania emocji. Dla trójki zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe:
– za zajęcie pierwszego miejsca: Hobbit: Trylogia na DVD,
– za zajęcie drugiego miejsca: Star Wars: Trylogia (IV-VI) na
DVD,
– za zajęcie trzeciego miejsca: Książka Gra o tron: Pieśń ludu
i ognia.
Opowiadania przyjmowane są w biurze MOK-u (ul. Srebrna
24) lub e-mailowo: art@mok.miasteczko-slaskie.pl. 
Aleksandra Bocz

20.04 – przedszkolaki zostały zaproszone do Domu Kultury na
koncert skrzypcowy w wykonaniu dzieci ze Szkoły Muzycznej
w Tarnowskich Górach. Dzieci miały okazję posłuchać brzmienia skrzypiec, zapoznać się z ich budową i wysłuchać wspaniałego koncertu w wykonaniu „młodych” artystów – menuety,
oberki.
22.04 – w ramach realizacji programu „Kubusiowi Przyjaciele
Natury” obchodziliśmy „Zielony dzień – dzień Warzyw i Owoców”. Każdy przedszkolak miał ubrane coś w kolorze zielonym.
Było dużo zabaw, gier i zadań związanych z owocami i warzywami. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki o warzywach i owocach.
24.04 – przedszkole odwiedzili pracownicy Nadleśnictwa ze
Świerklańca. Goście opowiadali o swoim podstawowym obowiązku, jakim jest troska o las. Mówili o zwierzętach i ptakach
zamieszkujących to miejsce, o ich zwyczajach i potrzebach.
Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi
szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nich mieszkających. Goście zainteresowali przedszkolaków swoimi opowieściami, wykorzystując do tego celu filmy o zwierzętach leśnych.
W czasie spotkania odbyło się również podsumowanie konkursu recytatorskiego „Wiersz o tematyce ekologicznej”. Dzieci
otrzymały kolorowe broszurki przyrodnicze, miały możliwość
zadawania pytań i ochoczo z tej możliwości skorzystały.
27.04 – odwiedził nas teatr „Kanon” z Krakowa. Wszystkie dzieci
z zainteresowaniem obejrzały przedstawienie „Przygody krasnala Pączka”. Aktorzy pokazali dzieciom historię krasnala, który był wielkim łakomczuchem. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu, razem z czarodziejem pomogły
krasnalowi ustalić zasady zdrowego stylu życia. Bajkowa scenografia, kolorowe stroje i wesołe piosenki, sprawiły, że dzieci
do samego końca z wielkim zainteresowaniem śledziły losy
bohatera. 
Henryka Pytlok

90 lat

Dnia 25 kwietnia br. swoje 90. urodziny obchodziła Pani
Marta Myśliwczyk. Z tej okazji Szanownej Jubilatce życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy
nie brakuje szczęścia, zdrowia i pomyślności. 
Burmistrz Miasta Krzysztof Nowak

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

6

maj 2015

Nr 5 (57)

Wieści

Park Rubina

Apel
do mieszkańców

Gmina Miasteczko Śląskie właśnie zakończyła zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Parku Rubina”,
dla którego uzyskała dofinansowanie w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Pozyskane środki można przeznaczyć jedynie na realizację
tego zadania, nie można ich przeznaczyć na inne, zdaniem części mieszkańców, bardziej potrzebne zadania. Dla przypomnienia całkowity koszt zadania wynosi: 1 017 796,81 zł, kwota dofinasowania ze środków RPO WSL to: 855 275,78 zł, wkład gminy
Miasteczko Śląskie wynosi: 162 521,03 zł. W ramach tej inwestycji wykonano:
• alejki spacerowe wraz z elementami małej architektury,
• oświetlenie parkowe,
• plac wielofunkcyjny przeznaczony do gry w szachy terenowe, prowadzenie festynów, zabaw dla dzieci i dorosłych,
• grotę smoka,
• fontannę,
• scenę z zadaszeniem wraz z elementami infrastruktury.
Infrastruktura powstała na terenie parku umożliwi organizowanie regionalnych imprez kulturalnych: festynów, festiwali filmowych, imprez muzycznych oraz sportowych, zarówno dla dzieci, jak również dorosłych mieszkańców naszej gminy.
Istotnym elementem tego zadania jest montaż monitoringu
wizyjnego, który pozwoli na obserwację przez 24 godziny na
dobę całego obszaru Parku. Jest to bardzo istotne z tego
względu, że obiekt nie został jeszcze odebrany, a już niektórym
osobom przyszło do głowy niszczenie, np. do fontanny został
wrzucony żwirek, glina i inne materiały. Podczas całej inwestycji nieustannie wywożone były materiały budowlane w postaci piasku czy podsypki. Dziwi zatem fakt, iż naszych mieszkańców bulwersują podwyżki podatków i innych opłat, kiedy sami
niszczą to, na co wydawane są ich pieniądze z podatków i opłat
zapłaconych gminie. Te blisko 163 tys. zł pochodzą, Drodzy
Mieszkańcy, z Państwa kieszeni, więc tak trudno zrozumieć
i uszanować to, za co sami zapłaciliście? Pragnę z całą stanowczością podkreślić, iż osoby przyłapane na niszczeniu będą
przykładnie ukarane. 
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
Redaktor naczelny: Gabriela Walochnik, nakład: 1500 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

Wieści

W związku z licznymi i powtarzającymi się kradzieżami żeliwnych krat wpustów ulicznych w ciągach
dróg gminnych, proszę i apeluję do Państwa o zgłoszenie na Komendę Powiatową Policji w Tarnowskich Górach pod nr 112 osób popełniających przestępstwo, bądź mogących mieć związek z tym
procederem.
Zgłoszeń można dokonać także pod nr (32) 393 80
29 w godz. pracy urzędu.
Mam nadzieję, że nie pozostaną Państwo obojętni
na tego typu zdarzenia – mam na myśli również
inne sytuacje, jak chociażby niszczenie oznakowania pionowego, ławek i koszów ulicznych, niszczenie wyposażenia placów zabaw, itp.
W tym miejscu pragnę podkreślić, iż remonty i przywracanie infrastruktury do stanu poprzedniego
wiążą się ze znacznymi kosztami finansowymi, które pokrywane są z budżetu naszego miasta, a które
mogłyby być przeznaczone na inwestycje i rozwój
gminy.
Jeszcze raz Państwa uczulam i proszę – nie bądźmy
obojętni na tego rodzaju zdarzenia – przecież to nasze wspólne dobro.
Burmistrz Miasta
Krzysztof Nowak

INFORMACJA

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ
2016-2019
» dokończenie ze str. 3

§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot,
którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać do
biura Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,
w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 r. do
godz. 15.30.
Karty zgłoszeń kandydatów na ławników dostępne są
w biurze Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim – Urząd
Miejski w Miasteczku Śląskim, Rynek 8 (pokój nr 30),
w dniach i godzinach pracy Urzędu tj.:
poniedziałek w godz. 7.30-16.30;
wtorek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30;
piątek w godz. 7.30-14.30.
Dostępne są również w formie elektronicznej na stronach:
http://www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl
oraz http://ms.gov.pl.
Informacji związanych z wyborami ławników udziela biuro
Rady pod numerem tel. 32/393 80 37.
Rada Miejska dokona wyboru ławników najpóźniej w październiku 2015 r. 
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