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Uroczyste zaprzysiężenie nowego burmistrza Miasteczka Ślą-
skiego Krzysztofa Nowaka i złożenie przez niego ślubowania 
odbyło się 14 grudnia, w trakcie II Sesji Rady Miejskiej. Przypo-
mnijmy, że Krzysztof Nowak, kandydat KWW „Samorządne 
Miasteczko” wygrał drugą turę wyborów samorządowych, 
zdobywając 57,47% głosów.  

Zaprzysiężenie burmistrza

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ŻYCZĘ MIESZKAŃCOM NASZEGO MIASTA,
ABY BYŁ TO CZAS POKOJU, RADOŚCI I CIEPŁA.

NIECH CZAS SPĘDZONY W RODZINNYM GRONIE
POZWOLI CHOĆ NA CHWILĘ ZAPOMNIEĆ
O PROBLEMACH DNIA CODZIENNEGO,
A NOWY 2011 ROK
PRZYNIESIE WIELE DOBRYCH ZMIAN

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
KRZYSZTOF NOWAK

BURMISTRZ MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO

Wszystkich Mieszkańców zapraszamy na wspólną  imprezę syl-
westrową:

31 grudnia 2010 r.
od godz. 22.00 do 1.00

parking Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim
(od ul. Dudy)

W programie m.in:
22.00 – 23.00   zabawa taneczna – prowadzenie DJ
23.00 – 23.55   występ zespołu góralskiego BIESIADA
23.55 – 24.00   życzenia noworoczne burmistrza
dla mieszkańców miasta
0.00 – 0.05   pokaz sztucznych ogni
0.05 –1.00   zabawa taneczna – prowadzenie DJ

Spędź z nami sylwestra!
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Z  wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci ks. prof. Remi-
giusza Sobańskiego, który odszedł 
na wieczną służbę do Domu Ojca 
dnia 11 grudnia 2010 r.
Ksiądz profesor urodził się w  Mia-
steczku Śląskim dnia 1 sierpnia 
1930 r. Przez cały okres swojej bo-
gatej pracy naukowej i  publicy-
stycznej podkreślał swoją przyna-

leżność do naszej miasteczkowskiej ziemi. Podczas wykładów, 
które z wielką przyjemnością wygłaszał w trakcie uroczystych 
sesji Rady Miejskiej, odbywał sentymentalną podróż do czasów 
swojego dzieciństwa w Miasteczku Śląskim i umiejscawiał na-
sze miasto w świecie. Podkreślał, że Miasteczko Śląskie nie jest 
oderwane od świata, ale jest częścią tego wielkiego świata, 
cząstką tego świata, w którym przyszło Mu spędzać swoją mło-
dość. Jego wykłady, niezwykle emocjonalne, bogate w treści, 
pouczające, ustanawiające wzorce, ale nie narzucające się, wy-
słuchiwane były w takim skupieniu, że nawet fruwającą muchę 
można było usłyszeć. Tego będzie nam najbardziej brakowało.
Ksiądz profesor był nie tylko wybitnym znawcą prawa kano-
nicznego, ale był przede wszystkim człowiekiem wielkiego for-
matu, niezwykle serdecznym, dowcipnym, miłującym bliźnie-
go nade wszystko. Człowiek – był dla niego najważniejszy 
i człowiekowi, Jego zdaniem, należał się największy szacunek. 
Nadając Mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Miasteczko 
Śląskie w 2000 roku Rada Miejska złożyła hołd księdzu profeso-
rowi za to, że mimo iż od wielu lat poruszał się w tym tzw. wiel-
kim świecie, to nigdy nie zapomniał o tym i głosił to z dumą, że 
jego korzenie są w Miasteczku Śląskim. Sam tytuł poczytał so-
bie za wielki zaszczyt. 

OKRĘG Nr 1
1. Wosz Jolanta Helena
2. Boino Roman Piotr
3. Kursatzky Piotr Antoni

OKRĘG Nr 2
1. Respondek Tomasz Adam
2. Piełka Piotr Stefan
3. Dragon Stefania Maria

OKRĘG Nr 3
1. Hetmańczyk Kazimierz
2. Labus Lucjan Adam
3. Liszka Anna Maria

OKRĘG Nr 4
1. Jendruś Józef Edward
2. Banasz Jan Stefan

OKRĘG Nr 5
1. Myśliwczyk Józef Stanisław
2. Siwy Damian Joachim
3. Żółkiewicz Grzegorz Andrzej

OKRĘG Nr 6
1. Piecuch Joanna Marta

Radni Rady Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim 
w kadencji 2010 – 2014

W dniach 1 i 7 grudnia 2010 roku odbyła się I Sesja Rady Miej-
skiej w Miasteczku Śląskim kadencji 2010-2014, na której zo-
stały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Miejskiej,
2. Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczące-
go Rady Miejskiej,
3. Uchwała Nr I/3/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczące-
go Rady Miejskiej.
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim wy-
brany został Pan Józef Myśliwczyk, a Wiceprzewodniczącymi 
Panowie: Piotr Piełka i Damian Siwy.
Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej 
www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz w Referacie Organizacyj-
nym Urzędu Miejskiego – pokój Nr 30.  

I Sesja Rady Miejskiej

Na II Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 
14  grudnia br. dokonano wyboru składów osobowych komisji 
Rady:
Komisja Rewizyjna
1. Kursatzky Piotr
2. Banasz Jan
3. Piecuch Joanna
4. Labus Lucjan
Komisja Budżetu i Inwentaryzacji
1. Dragon Stefania
2. Respondek Tomasz
3. Hetmańczyk Kazimierz
4. Żółkiewicz Grzegorz
Komisja Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska
1. Boino Roman
2. Jendruś Józef
3. Wosz Jolanta
4. Liszka Anna

Składy osobowe 
Komisji Rady Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim

Wspominamy ks. Sobańskiego

Dzień 24 grudnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Miastecz-
ku Śląskim będzie dniem wolnym od pracy – w zamian za 
święto przypadające w dniu dodatkowo wolnym od pracy, 
tj. w sobotę 25 grudnia.  

24 grudnia wolne od pracy
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Zimowe utrzymanie dróg odbywa się według następują-
cych kolejności zimowego utrzymania:

Drogi gminne:
1. Drogi I kolejności: ul. Dudy, Stacyjna, Cynkowa, Harcerska, 
Konopnicka, Księdza Wyciślika, Metalowa, Srebrna, Wspólna, 
Żyglińska, Pętla autobusowa „Osiedle”, Brynicka Pętla auto-
busowa, Norwida.
Drogi tej kolejności w zależności od warunków atmosferycz-
nych będą posypywane środkami chemicznymi celem likwi-
dacji gołoledzi lub odśnieżane.
2. Drogi II kolejności: wszystkie pozostałe drogi gminne. Dro-
gi tej kolejności będą odśnieżane tylko w przypadkach bar-
dzo intensywnych opadów.
W  przypadku interwencji w  sprawie zimowego utrzymania 
dróg gminnych należy dzwonić pod nr tel. (32) 393-80-01.
Drogi powiatowe:
1. ul. Dworcowa, Rubinowa, Św. Marka, Imielów, Starowiejska, 
Łokietka, Borowa.
W  przypadku interwencji w  sprawie zimowego utrzymania 
dróg powiatowych należy dzwonić pod nr tel. (32) 285-48-62.
Drogi wojewódzkie:
1. ul. Śląska, Woźnicka, Rynek, Gałczyńskiego.
W  przypadku interwencji w  sprawie zimowego utrzymania 
dróg wojewódzkich należy dzwonić pod nr tel. (32) 781-92-11.

Przypominamy również mieszkańcom Gminy o obowiąz-
ku odśnieżania chodników znajdujących się wzdłuż gra-
nicy nieruchomości.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005  r. 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy 
Miasteczko Śląskie w sezonie zimowym 2010 – 2011

Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), właściciele nieruchomości za-
pewniają utrzymanie czystości i  porządku poprzez uprząt-
nięcie błota, śniegu, lodu i  innych zanieczyszczeń z chodni-
ków położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służą-
cą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości. Również § 3 Załącznika do Uchwały Nr 
XIII/89/07 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 paź-
dziernika 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie 
oraz Uchwały Nr XXX/251/09 Rady Miejskiej w  Miasteczku 
Śląskim w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie wprowadzo-
nego Uchwałą Nr  XIII/89/07 Rady Miejskiej w Miasteczku Ślą-
skim z  dnia 18 października 2007 r., powtarza wymagania 
stawiane właścicielom nieruchomości w przedmiotowym za-
kresie, wymienione w ww. ustawie.
W  myśl ww.  ustawy właścicielami nieruchomości są: współ-
właściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyj-
ne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytko-
waniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zwracamy się jednocześnie z uprzejmą prośbą do mieszkań-
ców naszej gminy, aby w miarę możliwości nie parkowali po-
jazdów na drogach, umożliwiając tym samym właściwe zi-
mowe ich utrzymanie.
Do wykonywania usługi zimowego utrzymania dróg gmin-
nych w wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana 
firma Czesław Kowalski „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – 
Usługi Transportowe” z siedzibą w Miasteczku Śląskim.  

Informacja o kursowaniu  komunikacji miejskiej w okresie  świątecznym

Dzień Obowiązujący rozkład jazdy

23.12.2010 r. na dni robocze bez nauki nauki szkolnej

24.12.2010 r. na dni robocze bez nauki szkolnej z ograniczeniem kursowania w godzinach wieczornych
za wyjątkiem linii nr 5, która kursować będzie wg rozkładu na dni wolne od pracy

25.12.2010 r. na niedziele i święta z ograniczeniem kursowania w godzinach rannych 
(bez obsługi TESCO i KAUFLAND w Tarnowskich Górach)

26.12.2010 r. na niedziele i święta 
(bez obsługi TESCO i KAUFLAND w Tarnowskich Górach)

27.12.2010 r. na dni robocze bez nauki nauki szkolnej

28.12.2010 r. na dni robocze bez nauki nauki szkolnej

29.12.2010 r. na dni robocze bez nauki nauki szkolnej

30.12.2010 r. na dni robocze bez nauki nauki szkolnej

31.12.2010 r. na dni robocze bez nauki szkolnej z ograniczeniem kursowania w godzinach wieczornych
za wyjątkiem linii nr 5, która kursować będzie wg rozkładu na dni wolne od pracy

01.01.2011 r. na niedziele i święta z ograniczeniem kursowania w godzinach rannych 
(bez obsługi TESCO i KAUFLAND w Tarnowskich Górach)

02.01.2011 r. na niedziele i święta

W okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku komunikacja MZKP w Tarnowskich Górach funkcjonować będzie według 
następującego rozkładu jazdy:
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta
w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie

Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c.
Joanna Tomczyk - Lidochowska,
Katarzyna Wiśniewska
ul. Dolna 1, 42-600 Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95, 
poz. 613 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwoto-
wych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (Monitor Polski nr 
55, poz. 755) na wniosek Burmistrza Miasta 

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:

§ 1

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
1) od gruntów:
a) związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł. 
od 1m2 powierzchni,
b) ppod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 hektara powierzchni,
c) ppozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego – 0,22 zł. od 1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mmieszkalnych – 0,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) zzwiązanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej,
c) zzajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym 
 materiałem siewnym – 9,50 zł od 1m2 powierzchni użytko-
wej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,15 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej,
e) ppozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego – 4,65 zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej,
3) od budowli lub ich części związanych z  prowadzeniem 
działalności gospodarczej – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.

 § 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki 
lub ich części oraz budowle:
a) we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych działa-
jących w formie jednostek budżetowych, z wyjątkiem części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 
b) zajęte na działalność prowadzoną na podstawie ustawy 
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 
z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ) z wyjątkiem części zajętych na 

 prowadzenie działalności gospodarczej, 
c) zajęte na działalność prowadzoną na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach(t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, 
poz. 203) z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej, 
d) wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeń-
stwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i  porządku 
publicznego realizowane na podstawie ustawy z  dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 
z późn. zm.), 
e) wykorzystywane na działalność związaną z organizacją po-
mocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
 z  późn. zm.), z  wyjątkiem części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej, 
f ) stanowiące mienie komunalne w rozumieniu art. 43 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), z wyjątkiem:
• przekazanych w posiadanie zależne,
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
g) stanowiące własność Skarbu Państwa będące w  wieczy-
stym użytkowaniu gminy.

 § 3

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/321/09 Rady Miejskiej w Mia-
steczku Śląskim z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 
tego podatku.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasteczko Śląskie, 
a  także poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie 
miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2011 roku po 
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 Przewodniczący Rady
 mgr inż. Józef Myśliwczyk

Uchwała Nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
 z dnia 3 listopada 2010 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
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W listopadzie 2010 r. został wykonany I etap zadania – inwe-
stycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w  Żyglinie” realizo-
wany w ramach RPO „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswar-
ty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej 
na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z syste-
mem kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompownią ścieków w Bibieli oraz budowa kana-
lizacji sanitarnej w Żyglinie”
Zakres zadania obejmował wybudowanie kanalizacji sanitar-
nej z rur PVC Ø 200 mm, w ulicach:
• Sosnowa (357 mb),
• Akacjowa (75 mb),
• Dębowa – Polna (196 mb),
• Brzozowa – Polna – Jesionowa (313 mb),
• Brzozowa – Polna (237 mb),
• Grabowa – polna (199 mb),
• Polnej (101,4 mb),
• Bukowej – Harcerskiej (259,6 mb),
• Grabowej – Harcerskiej (260,9 mb),
z  włączeniem nowowybudowanej kanalizacji w  ulicy Stu-
dziennej.
Dodatkowo w ramach zadania wykonano 47 przyłączy sani-
tarnych na indywidualne działki. Warunkiem koniecznym wy-
konania przyłącza sanitarnego było zgłoszenie się na spotka-
nie w lutym br., na którym podpisywano zgodę na wejście na 
teren działki. Umożliwiło to wykonanie projektu przyłączy dla 
całej inwestycji.
Zadanie wykonała firma REMETKOR-BIS M.Sergiel, R.Sergiel 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. Jawna z  sie-
dzibą w Sosnowcu, za łączną kwotę 1.456.519,01 zł brutto.
Zadanie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, po-
przez uzyskaną pożyczkę na preferencyjnych warunkach, 
w kwocie 300.000,00 zł.
Gmina odzyska także część poniesionych kosztów z pienię-
dzy unijnych, ale dopiero po zakończeniu całego zadania, tj. 
wybudowaniu kanalizacji sanitarnej z przepompownią ście-
ków w Bibieli, co jest planowane w 2012 r.  

Zakończono I etap 
budowy kanalizacji 
w Żyglinie

Na podstawie art. 17 pkt 10) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  oraz art. 39 ust. 1 pkt 
2) – 5) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnia-
niu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko  (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w  Miasteczku Śląskim nr 
XXXIV/282/09 z  dnia 26 czerwca 2009 roku zawiadamiam  
o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22.12.2010                      
roku do 25.01.2011 roku w  siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8 w Referacie Budownic-
twa, Gospodarki Gruntami i Geodezji, pok. Nr 27 w godz. od 
7.30 do 15.30. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 05.01.2011 roku o godz. 15.00 
w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Srebrnej 24 w Miasteczku 
Śląskim.
Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o  udostępnianiu 
informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 
uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na 
środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mia-
steczko Śląskie z  podaniem imienia, nazwiska lub jednostki 
organizacyjnej i  adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 
09.02.2011 roku.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi 
mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej,
2) ustnie do protokołu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-
nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
roku o podpisie elektronicznym.  

BURMISTRZ MIASTA 
MIASTECZKO ŚLĄSKIE

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA 
MIASTECZKO ŚLĄSKIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko 
Śląskie obejmującego Żyglinek 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W dniu 1 grudnia 2010 r. została zawarta – na okres 3 lat – umo-
wa dzierżawy pomiędzy Gminą Miasteczko Śląskie a Spółką Cy-
wilną F.P.H.U. „KOZIŃSCY” z siedzibą w Tarnowskich Górach przy 
ul. Powstańców 30, na dzierżawę działki gruntowej wraz ze znaj-
dującym się na niej budynkiem domu przedpogrzebowego, po-
łożonego przy ul. Kruczkowskiego w Miasteczku Śląskim. 
W związku z tym, wszelkie informacje w sprawie korzystania 
z domu przedpogrzebowego można uzyskać pod numerami te-
lefonów: (32) 285 53 09, (32) 285 16 54 lub kom. 601 402 264.   

DOM PRZEDPOGRZEBOWY 

W DZIERŻAWIE
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W  dniach 17 – 21 listopada dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr  1 Ewa Tempich-Garczarczyk oraz nauczycielka języka an-
gielskiego Katarzyna Matejczyk–Wylężek reprezentowały 
szkołę na pierwszym spotkaniu roboczym projektu Comeniu-
sa „Znaczenie gestów w różnych kulturach europejskich”, które 
odbyło się w szkole koordynującej w Monopoli we Włoszech.
W  spotkaniu wzięli udział również dyrektorzy i  nauczyciele 
z pozostałych szkół partnerskich z Włoch (Mediolan), Wielkiej 
Brytanii (New Castle) oraz Turcji (Mersin). Uczestnicy projektu 
będą się zajmować zagadnieniami związanymi ze stereotypa-
mi i mową ciała, czyli gestami używanymi w różnych kulturach 
oraz ich znaczeniem. Celem spotkania było zapoznanie się 
i prezentacja szkół partnerskich oraz omówienie szczegółowe-
go planu działań, jakie będą podejmowane w czasie trwania 
projektu przez najbliższe dwa lata.
W szkole w Monopoli powitała nas pani dyrektor oraz nauczy-
ciele i uczniowie, którzy przygotowali specjalne przedstawie-
nie muzyczno-taneczne. Na zajęciach lekcyjnych w  klasach  
mieliśmy okazję spotkać się i porozmawiać z uczniami oraz zo-

Włochy jesienią…

baczyć jak wygląda typowy dzień w szkole włoskiej. 
Szkoła w Monopoli jest dużą szkołą, wyposażoną w ogromną 
halę sportową, stołówkę, hall przystosowany do urządzania 
uroczystości szkolnych, bibliotekę oraz wiele dobrze wyposażo-
nych pracowni, w których odbywają się różne zajęcia lekcyjne.
Odwiedzono również małą szkołę na przedmieściach Mono-
poli, gdzie uczy się zaledwie 60 uczniów. 
Nauczyciele goszczącej nas szkoły zaprezentowali nam także 
atrakcje turystyczne miasta Monopoli oraz pobliskich miejsco-
wości. Odwiedziliśmy między innymi znajdujące się na liście 
UNESCO Alberobello – miasteczko białych domków TRULLI ze 
specyficznymi stożkowatymi dachami ułożonymi z  kamieni 
oraz malowniczą miejscowość Polignano a Mare usytuowaną 
na cliffach.
Podczas wizyty była okazja zakosztować wielu specjałów 
kuchni włoskiej – przede wszystkim różnego rodzaju owoców 
morza (ponieważ Monopoli znajduje się nad Morzem Adria-
tyckim),nie zabrakło jednak pizzy i makaronów, z których Wło-
si słyną na całym świecie.  

W listopadzie 2010 roku w MBP w Miasteczku Śląskim odby-
wała się II edycja „Jesiennych wieczorów z poezją”, w czasie jej 
trwania czytelnicy mieli okazję spotkać się z czterema poeta-
mi wywodzącymi się z  Miasteczka Śląskiego i  okolic. Swoją 
twórczość gronu słuchaczy prezentowali kolejno: Jan Lipka, 
Mikołaj Musik, Marek Kaleja i Józef Jendruś. Tematyka przed-
stawianych utworów była bardzo różnorodna. Wiersze doty-
kały codzienności, były reakcją na wydarzenia polityczne, kłu-
ły w oczy satyrą, tryskały humorem, ale również skłaniały do 
refleksji. Jak w  poprzednim roku, każde spotkanie kończyła 
dyskusja, a uczestnikom trudno było się pożegnać.
 Również w listopadzie, odpowiadając na zaproszenie Filii nr 1, 
żyglińskie przedszkolaki odwiedziła Dominika Bylica – autorka 
„Wierszyków ciotki Dominiki”. Poetka opowiadała dzieciom, 
jak powstają wiersze, a  następnie rozbawiła najmłodszych, 
czytając swe utwory.
 Obecnie w bibliotece w Żyglinie trwa akcja „Adwentowe piąt-
ki”, w ramach której odbywają się spotkania czytelnicze połą-
czone z wykonywaniem ozdób świątecznych.  

W Bibliotece

Przedszkole nr 1 serdecznie zaprasza rodziców oraz dziad-
ków przedszkolaków na „Jasełka”, które odbędą się 12 stycznia 
2011 r. o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury w Miasteczku 
Śląskim. Więcej informacji na temat spotkania jasełkowego 
można uzyskać w Przedszkolu.  

Przedszkolaki 
wystawią jasełka


