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Narodowe Czytanie
na Rynku
6 września na Rynku odbyła się akcja Narodowego Czytania
organizowana przez Bibliotekę Miejską. To już trzecia edycja
ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, która ma na celu propagowanie polskiej
literatury.

Ewakuacja!
W ramach wydarzenia fragmenty „Trylogii” Henryka Sienkiewicza odczytali: Burmistrz Krzysztof Nowak, Anna Liszka oraz
Józef Jendruś. Tych wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału
w akcji zachęcamy do przypomnienia sobie znakomitych dzieł
tego autora. 

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim oraz Firma Remondis
Tarnowskie Góry Sp. z o.o. informują, że w dniu 9 października 2014 r. na terenie Gminy Miasteczko Śląskie odbędzie
się ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych pochodzących
z gospodarstw domowych.
Prosimy mieszkańców Gminy o dostarczanie odpadów niebezpiecznych (np.: opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, farby, tusze, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje
niebezpieczne, oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
leki itp.) do niżej wymienionych punktów zbiórki:
 Miasteczko Śląskie, ul. Dudy
(parking) w godzinach 8.00 – 12.00
 Żyglin, ul. Sokoła
(parking) w godzinach 12.15 – 16.00
Burmistrz Miasta
Krzysztof Nowak
Wieści
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W dniach 9-10.09.2014 r. na terenie powiatu tarnogórskiego,
odbyły się wieloszczeblowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem „JESIEŃ 2014”, w których uczestniczyła również nasza
Gmina.
W ramach ćwiczeń w dniu 9.09.2014 r. została przeprowadzona próbna ewakuacja budynku Urzędu Miejskiego. Scenariusz
ewakuacji zakładał rozlanie drażniącej substancji na I piętrze
budynku obok kasy oraz zasłabnięcie osoby poszkodowanej.
W zabezpieczeniu i oczyszczeniu budynku Urzędu wzięła
udział nasza jednostka OSP Żyglinek, która ewakuowała osobę poszkodowaną (pracownik UM). Akcja przebiegła sprawnie, procedury i czas zostały zachowane. Całość ćwiczenia
wraz z omówieniem zamknęła się w ok. 45 min.
Ćwiczenia tego typu w budynkach użyteczności publicznej
są obowiązkowe i pragniemy przeprosić klientów naszego
Urzędu za zaistniałe utrudnienia. 
B. Tomaszowski

wrzesień 2014

1

Uchwały
Rady Miejskiej
Dnia 5 września 2014 roku odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej,
na której podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XLI/360/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2. Uchwała Nr XLI/361/14 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata
2014-2022.
3. Uchwała Nr XLI/362/14 w sprawie wyrażenia opinii
do propozycji planu aglomeracji Miasteczko Śląskie.
4. Uchwała Nr XLI/363/14 w sprawie przyjęcia środków
z Funduszu Spójności (FS).
5. Uchwała Nr XLI/364/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Miasteczku Śląskim obejmującego zachodnią część Huty Cynku
„Miasteczko Śląskie” wraz z terenami przyległymi.
6. Uchwała Nr XLI/365/14 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko
Śląskie.
7. Uchwała Nr XLI/366/14 w sprawie zawarcia przez Gminę
Miasteczko Śląskie porozumienia międzygminnego
z Miastem Bytom, Powiatem Lublinieckim i Gminami Powiatu Tarnogórskiego i Lublinieckiego.
8. Uchwała Nr XLI/367/14 w sprawie zmiany Uchwały
nr XXXVII/331/14 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata
2014-2020.”
9. Uchwała Nr XLI/368/14 w sprawie zmiany Uchwały
nr XXXVII/332/14 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 20142020.
10. Uchwała Nr XLI/369/14 w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej na IV kwartał 2014 r.
11. Uchwała Nr XLI/370/14 w sprawie planu pracy Komisji
Budżetu i Inwentaryzacji na IV kwartał 2014 r.
12. Uchwała Nr XLI/371/14 w sprawie planu pracy Komisji
Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska
na IV kwartał 2014 r.
Teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej Urzędu
w zakładce Baza Aktów Własnych http://prawomiejscowe.pl/
institution/19239/collection/98387 oraz w Biurze Rady Miejskiej (pok. nr 30). 
opr. red.
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Nowa inwestycja
17 lipca została podpisana umowa z firmą TEWI sp. z o.o. sp. k.
z Rozwadza (woj. opolskie) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Brynica – Gmina Miasteczko Śląskie” na kwotę
106.987,59 zł netto. Zadanie to jest konsekwencją budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Brynicy realizowanej w ramach projektu „Infrastruktura okołolotniskowa
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”.
Przyłącza wykonywane są od końca istniejącego wysięgnika
znajdującego się w granicy działki mieszkańca do projektowanej studzienki rewizyjnej na działce każdego mieszkańca i w całości finansowane są przez Gminę Miasteczko Śląskie, natomiast
mieszkaniec zobowiązany jest do wykonania na własny koszt
przyłączenia od studzienki do domu.
Termin zakończenia zadania to 31.10.2014 r. 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
oraz wyrównanie szans mieszkańców
Gminy Miasteczko Śląskie”

Ponowne przedłużenie rekrutacji
Gmina Miasteczko Śląskie ogłasza ponowną rekrutację Beneficjentów Ostatecznych do Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 rozszerzoną o następujące grupy docelowe:
•• osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
•• rodziny zastępcze;
•• samotnych rodziców;
•• dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce (średnia 4,5
i wyżej), z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany
na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód
rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez
Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”. Wskaźnik ten za rok 2013 wynosi
1.299,07 zł.
Zapraszamy do udziału w Projekcie mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu oraz kwalifikują się do jednej z grup docelowych wskazanych w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie.
Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 3 października 2014 r. w Urzędzie
Miejskim w Miasteczku Śląskim w sekretariacie (pokój nr 1) w godzinach pracy
Urzędu.
Dodatkowych informacji na temat Projektu można uzyskać w Biurze Projektu,
które mieści się w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, 42-610 Miasteczko
Śląskie, ul. Rynek 8, pokój nr 26, tel. 32 393 80 26, e-mail: ue@miasteczko-slaskie.pl.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne
dostępne są w Biurze Projektu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim przy ul. Staromiejskiej 8 (pokój nr 1) oraz na stronie internetowej
www.miasteczko-slaskie.pl w zakładce Gospodarka/Projekty ze środków UE/
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców
Gminy Miasteczko Śląskie. 
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Nie daj się nabrać!
W naszym społeczeństwie krąży wiele mitów na temat alkoholu, w tym dotyczących szybszego usuwania go z organizmu. Poniżej przedstawione są te najbardziej powszechne oraz fakty,
które je obalają.
MIT: Szybciej wytrzeźwiejesz po wypiciu kawy.
FAKT: Zawarta w kawie kofeina może nieco pobudzić organizm
i układ nerwowy, ale nie obniży stężenia zawartego we krwi alkoholu. Co więcej, filiżanka kawy może spowodować, że trudniej
jest przyjąć do wiadomości, że jest się pijanym – uważa Thomas
Gould z Temple University w Filadelfii.
Doświadczenia na myszach dowodzą, że w efekcie działania kofeiny zwierzęta stają się bardziej pobudzone, ale nie ma ona żadnego wpływu na poprawę koordynacji ich ruchów czy umiejętności poznawczych. Myszy m.in. nie reagowały na bodźce,
o których dobrze wiedziały, że są nieprzyjemne. Zatem filiżanka
kawy po wypiciu alkoholu może oszukać tych, którzy sądzą,
że są wciąż trzeźwi.
MIT: Zjem coś tłustego, to szybciej wytrzeźwieję.
FAKT: Na proces wchłaniania wpływa wiele czynników, m.in. to,
czy w czasie picia alkoholu w przewodzie pokarmowym znajduje się jedzenie, a także rodzaj pokarmu. Wchłanianie alkoholu
zależy od tego, w jakim tempie treść żołądka przechodzi do jelit.
Im wyższa zawartość tłuszczu w pożywieniu, tym dłużej to trwa
i tym więcej czasu zajmuje proces wchłaniania. W badaniach
stwierdzono, że u osób, które wypiły alkohol po posiłku zawierającym tłuszcz, białko i węglowodany, wchłanianie alkoholu przebiega trzy razy wolniej niż u tych, które wypiły na pusty żołądek.
Oznacza to jednak, że alkohol nieco później dotrze do wątroby,
gdzie zacznie być metabolizowany – czyli będzie on obecny
w naszym organizmie dłużej, choć prawdopodobnie w niższym
stężeniu we krwi w porównaniu z sytuacją, gdybyśmy wypili
na pusty żołądek. Zatem tłuste jedzenie z pewnością nie przyspieszy procesu spalania alkoholu, choć subiektywnie możemy
się czuć mniej pijani.
MIT: Wezmę zimy prysznic, by szybciej wytrzeźwieć.
FAKT: Zimny prysznic z pewnością pobudzi uśpione nieco alkoholem receptory czucia temperatury w skórze, ponieważ odczuwanie ciepła/zimna jest zaburzone przez alkohol. Żadne jednak
działania mechaniczne z zewnątrz nie są w stanie przyspieszyć
pracy wątroby, więc polewanie się zimną wodą nie wpłynie
na szybsze wytrzeźwienie. Po takim prysznicu możemy się jedynie subiektywnie czuć lepiej, bo jesteśmy bardziej rześcy.
MIT: Pójdę na siłownię albo pobiegam, to szybciej wypocę wypity alkohol.
FAKT: Aktywność fizyczna może subiektywnie poprawić nasze
samopoczucie po wypiciu alkoholu, natomiast nie przyspiesza
jego metabolizmu w wątrobie. Może także wiązać się z niebezpieczeństwem odwodnienia organizmu. Z potem wydalane
są w niezmienionej postaci minimalne ilości spożytego alkoholu
– reszta trafia do wątroby, gdzie spalana jest w procesie utleniania enzymami. Wysiłek fizyczny sprawia, że uśpiony alkoholem
układ nerwowy zostaje pobudzony, szybciej krąży krew, wyzwala się energia, ale wątroba pracuje w swoim tempie, czyli spala
określoną liczbę gramów alkoholu i ani grama więcej.
Wieści
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Wpływ alkoholu na człowieka
(w zależności od zawartości promili we krwi)
Alkohol etylowy zawarty we wszystkich napojach alkoholowych: piwie, winie, wódce, jest substancją psychoaktywną.
Ma zdolność szybkiego przenikania do mózgu i wywołuje zmiany, których rodzaj i nasilenie wiążą się z poziomem stężenia alkoholu we krwi. Już po kilku minutach od spożycia alkoholu
jego poziom wzrasta.
Alkohol ma działanie tłumiące (depresyjne). Tłumienie czynności nerwowej polega na spowolnieniu przekaźnictwa neurohormonalnego, czyli spowolnieniu przepływu impulsów nerwowych wzdłuż włókien nerwowych.
Ponieważ w pierwszej kolejności tłumione jest działanie mózgowych ośrodków kontroli, pojawia się uczucie rozluźnienia, lekkości, euforii. To właśnie wyraźny, błyskawicznie osiągany efekt
euforyzujący odpowiada za popularność alkoholu. W miarę jak
wzrasta stężenie spożywanego alkoholu we krwi, pojawiają się
dalsze zaburzenia. Powyżej stężenia 0,6 promila skutki spożycia alkoholu są już wyraźnie negatywne. Znacząco pogarsza się ocena, percepcja, zdolność uczenia się, pamięć, koordynacja, libido, czujność oraz samokontrola.
Poniżej przedstawione są objawy, które pojawiają się przy konkretnym stężeniu alkoholu we krwi:
 od 0,2 do 0,5 promila: nieznaczne zaburzenia równowagi
oraz euforia i obniżenie krytycyzmu, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaburzenia widzenia,
 do 0,7 promila: zaburzenia sprawności ruchowej, niewielkie osłabienie refleksu, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena
własnych możliwości, które często prowadzą do fałszywej
oceny sytuacji,
 do 2 promili: zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej. 
Edyta Hanzel
Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień
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Tenisowe Miasteczko
22 sierpnia, na korcie tenisowym Pana Bogusława Urbańczyka w Miasteczku Śląskim, odbył się jednodniowy turniej tenisowy dla dorosłych w kategorii kobiet i mężczyzn.
W turnieju wzięło udział 5 zawodników i 4 zawodniczki. Rozgrywki przeprowadzono systemem „każdy z każdym” i wyłoniono zwycięzców turnieju. Najlepszy w kategorii mężczyzn
okazał się Adam Długosz, na drugiej pozycji uplasował się Kamil Kupisz, a trzecie miejsce zdobył Roman Szendzielorz.
Wśród kobiet zwyciężyła Zofia Długosz, drugie miejsce zajęła
Natalia Napieralska, a tuż za nią uplasowała się Aleksandra Machura, zajmując trzecie miejsce.
W naszym mieście rośnie zainteresowanie tenisem ziemnym.
Od jakiegoś czasu prężnie działa sekcja tenisa dla dzieci i młodzieży skupiająca około 30 dzieci. Cieszymy się bardzo, że ta dyscyplina sportu zyskała zwolenników wśród dorosłych mieszkańców naszego miasta. 

Wakacyjny
turniej
tenisowy
W okresie wakacyjnym, na korcie tenisowym
w Miasteczku Śląskim, został rozegrany „Wakacyjny Turniej Tenisowy” dla dzieci i młodzieży z naszej gminy o Puchar Burmistrza Miasta. W turnieju
wzięło udział 27 uczestników, którzy rywalizowali
ze sobą w czterech kategoriach wiekowych.
W dniu 30 sierpnia br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców turnieju. Puchary oraz
medale wręczył zawodnikom burmistrz miasta
Krzysztof Nowak. W najmłodszej kategorii dziewcząt do lat 10 najlepsza okazała się Marta Strzyszcz,
drugie miejsce zajęła Magda Frania, a tuż za nią
uplasowała się Agata Banasz. W kategorii dziewcząt powyżej 10. roku życia zwyciężyła Syntia Kokot, drugie miejsce przypadło Gabrieli Schwarz,
a trzecie Małgorzacie Machura. Wśród chłopców
do lat 13 najlepszym zawodnikiem okazał się Jakub
Musialik, drugie miejsce zajął Jakub Ranos, a trzecią pozycję Paweł Nowak. W najstarszej kategorii
wiekowej dziewcząt i chłopców, powyżej 14. roku
życia, najlepszym okazał się Wojciech Długosz,
który wyprzedził Dawida Jaskułę oraz Zuzannę
Hajduk.
„Wakacyjny Turniej Tenisowy” prowadziła pani
Agnieszka Barowska, której serdecznie dziękujemy
za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie turnieju, zaś uczestnikom za aktywny udział. 
Anna Ferdyn
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Informacje
29 sierpnia w Parku Rubina odbyła się czwarta edycja Festiwalu Big Bandów i Orkiestr. Pogoda dopisała, więc można
było spotkać się na miłej pogawędce ze znajomymi – tak jak
to było przed wielu laty; posłuchać dobrej muzyki, zarówno
jazzowej, swingu, bluesa oraz znanych przebojów muzyki rozrywkowej i filmowej.
Kamiliańska Orkiestra Dęta

Swoje umiejętności i wysoki kunszt zaprezentowali – Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie, Silesian Brass
Quartet, M.A.Z.E.M oraz Kamiliańska Orkiestra Dęta. Mamy nadzieję, że impreza była udana, podobała się zgromadzonej
licznie publiczności i spotkamy się w parku znów za rok.
1 września kolejny raz gościliśmy Polskę Światłoczułą z głośnym filmem w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego „Deep Love”.

Koncert Big Bandów

Projekcja filmu „Deep Love”

7 września Zespół Folklorystyczny Brynica wziął udział w pochodzie na „Gwarkach 2014”.
W dniach 20-21 września odbył się VII Festiwal Muzyczny
im. ks. Teodora Christopha. W niezwykłej scenerii starego,
drewnianego kościółka zagrał Kwartet Fourmat Gabriel.
Na oboju zagrał Gabriel Koszela, na wiolonczeli Jacek Gwizdoń, na kontrabasie Ronald Tuczykont, a na akordeonie Tomasz Picz. Z kolei w niedzielę mogliśmy posłuchać koncertu
w wykonaniu Seweryna Mzyka (trąbka), Dagmary Świtacz (sopran) i Stanisława Pielczyka (organy).

Silesian Brass Quartet

W Miejskim Ośrodku Kultury ruszyły zajęcia dla dzieci i młodzieży. Trwa nabór do zespołów tanecznych Crazy, Smerfy
i Krasnoludki (od 4. roku życia), rock and rolla, tańca towarzyskiego, nauki gry na gitarze, nauki gry na keyboardzie i saksofonie oraz pianinie. Planujemy również wprowadzenie zajęć
plastycznych. Jesteśmy także otwarci na państwa propozycje.
Być może któreś z nich uda się zrealizować.
» ciąg dalszy na str. 7

M.A.Z.E.M.
Wieści
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Wybory samorządowe 2014
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku (Dz. U. Z 2014 roku poz. 1134) wyznaczono datę
wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 16 listopada 2014 roku.
Wszelkie informacje na temat wyborów można uzyskać na stronie pkw.gov.pl
Uprzejmie proszę mieszkańców gminy o zapoznanie się z podziałem na nowe okręgi wyborcze.
W wyborach każdy mieszkaniec może oddać głos na jednego kandydata z jednej listy wyborczej.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
z dnia 3 września 2014 roku
w sprawie podziału gminy Miasteczko Śląskie na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2014 r. poz. 1134) oraz Zarządzenia Nr 66/14
Wojewody Śląskiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa śląskiego na kadencję
2014-2018, podaje się do wiadomości wyborców informacje o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz o liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Numer
okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1.

Gałczyńskiego numery parzyste od 2 do 36, Gierzyna, Gwiaździsta,
Kilińskiego, Niepodległości, Plac W. Jagiełły, Rycerska, Staromiejska,
Tetmajera

1

2.

Astronautów, Czarnieckiego, Dębina, Fredry, Matejki, Orkana,
Piwna, Rubinowa, Rynek, Woźnicka, Wybickiego, Żołnierska

1

3.

Dudy, Gałczyńskiego numery nieparzyste od 3 do 23, Krótka,
Kruczkowskiego, Norwida od numeru 6 do 67, Promienna,
Słoneczna

1

4.

Asnyka, Dworcowa od numeru 1 do 50, Konopnickiej, Metalowa 4,
Rydla, Sztolniowa, Wspólna

1

5.

Cegielniana, Ceramiczna, Cynkowa, Dworcowa od numeru 54 do
142, Działkowa, Gajowa, Hutnicza, Leśna, Modrzewskiego, Pękatego, Północna, Sportowa, Srebrna 8

1

6.

Białego, Kolejowa, Norwida od numeru 82 do końca, Pindora,
Srebrna 13, 14 i 15, Złota

1

7.

Metalowa 1, 3, 5, 8, Srebrna 10

1

8.

Metalowa 2, 6, Srebrna 23, 25, 28

1

9.

Srebrna 17, 19, 21, 22 i 26

1

10.

Srebrna 16, 18, 20

1

11.

Długosza, Gwarecka, Łąkowa, Malczewskiego, Skrajna, Stacyjna,
Storczykowa, Sztygarska, Św. Marka

1

12.

Brynicka, Budowlana, Chełmońskiego, Harcerska, Podleśna,
Poniatowskiego, Rolna, Sokoła, Śląska od numeru 2 do 43

1

13.

Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Imielów,
Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa,
Modrzewiowa, Nowowiejska, Okólna, Paprotna, Polna, Południowa,
Ptasia, Skautów, Sosnowa, Studzienna, Śląska od numeru 45 do 88,
Świerkowa

1

14.

Karpacka, ks. Wyciślika, Makowa, Przygodna, Przyjaźni, Stwosza,
Szyndros, Śląska od numeru 90 do końca, Wodociągi – Bibiela

1

15.

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

1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej znajduje się w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8.
Burmistrz
Krzysztof Nowak
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Wieści z biblioteki

Informacje

» dokończenie ze str. 5
22 października zapraszamy dzieci klas I-III na spotkanie
umuzykalniające organizowane przez Filharmonię Śląską.
Dzieci posłuchają przebojów mistrzów – słynnych utworów
w wykonaniu Maes-Trio.
Informacje oraz kontakt z Miejskim Ośrodkiem Kultury:
www.mok.miasteczko-slaskie.pl
www.facebook.com/mok.miasteczkoslaskie
ask.fm/mokmiasteczkoslaskie
tel. 32 288 88 70
e-mail: mok@mok.miasteczko-slaskie
Alicja Kowaluk
Zapraszamy na Pchli Targ, który odbędzie się 27 września na
placu przy cmentarzu (ul. Dworcowa) w godzinach od 8.00
do 12.00.

Zawody
wędkarskie

Oddział Dziecięcy

Okres wakacyjny, który był dla wielu czasem wyjazdów i beztroskiego odpoczynku dobiegł niestety końca. Cieszymy się,
że nasi czytelnicy również w tym okresie szukali wrażeń zaczerpniętych z naszych książek. Teraz rozpoczął się nowy rok
szkolny, a wraz z nim poszerzył się zakres potrzeb czytelniczych. Oprócz chwil wytchnienia i odprężenia z książką, trzeba również sięgnąć po lekturę szkolną. Wraz z nadejściem
roku szkolnego pojawiło się w bibliotece sporo pilnych
uczniów z listą lektur szkolnych zadanych przez polonistów.
Podtrzymując ten wrześniowo-edukacyjny klimat, mogą okazać się inspirujące słowa Stephena Kinga na temat lektury: Potraktuj lekturę tak, jak wyprawę w nieznane. Poruszaj się bez
mapy, rysuj za to własną, w miarę jak posuwasz się naprzód.
Zapraszamy wszystkich po wybrane lektury. 

Wieści z jedynki
Pierwszego września 279 uczniów naszej szkoły, w tym
61 pierwszoklasistów, rozpoczęło nowy rok szkolny 2014/2015.
W budynku szkoły przy ul. Metalowej 4 odbyło się uroczyste
pasowanie na ucznia oraz otwarcie nowego placu zabaw.
Uczniowie klas II przygotowali z tej okazji przedstawienie,
w którym powitali nowych uczniów. Dyrektor szkoły wraz
z Burmistrzem Miasta przecięli wstęgę i pierwszoklasiści mogli
po raz pierwszy z niego skorzystać. 

13 września na stawie Gierzyna w Miasteczku Śląskim odbyły
się zawody wędkarskie o „Przechodni Puchar Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie” w dyscyplinie spławikowej, w kategorii
Senior. W zawodach startowało 21 uczestników.
I miejsce zajął Dariusz Pluta, który zgromadził 5095 punktów,
II – Wojciech Banasz gromadząc 4440 punktów, III miejsce –
Tomasz Pilarczyk, zdobywając 2765 punktów.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział
w zawodach wędkarskich i gratulujemy zwycięzcom. 
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: 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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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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