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 6 stycznia w żyglińskim Kościele zabrzmiały kolędy i pastorałki 
w  wykonaniu: Chóru Męskiego im. F. Nowowiejskiego z  Rept 
Śląskich, Chóru „Jutrzenka” z Nakła Śląskiego, Zespołu Folklory-
stycznego „Brynica”, zespołów wokalnych „Groszki” i „Bemol”. Ko-
lędy ze swojej najnowszej płyty pt. „Żyglińskie kolędowanie” za-
prezentował Chór Męski „Piast”. 
W niedzielę, 16 stycznia w Kościele parafialnym na zaproszenie 
Chóru „Sienkiewicz” wystąpił Chór „Harmonia” z  Lasowic”. Słu-
chacze byli zafascynowani mało znanymi pastorałkami w wyko-
naniu gości. Chór „Sienkiewicz” zaprezentował również ciekawy 
repertuar, śpiewając znane kolędy w nowych aranżacjach.
Wiersze ks. Twardowskiego i Gałczyńskiego recytowała Natalia 
Juszczak. 

26 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury na tradycyjnym spotka-
niu kolędowym zebrali się członkowie zespołów i kół zaintere-
sowań działających w tej instytucji. Było to tradycyjne spotkanie 
kolędowe. Z każdym rokiem coraz więcej osób aktywnie włącza 
się w różne formy działalności kulturalnej proponowanej miesz-
kańcom miasta przez Ośrodek.  

Miasteczkowskie 
kolędowanie

Szanowni Mieszkańcy, zwracam się do Państwa z apelem 
o  utrzymanie porządku i  czystości na terenie posesji oraz 
wokół nich. Porządek i czystość w naszym otoczeniu służy 
nie tylko estetyce, ale też zdrowiu i dobremu samopoczuciu. 
To od nas zależy czy zdrowe i przyjazne będzie otaczające 
nas środowisko. Utrzymanie porządku wymaga zaangażo-
wania wszystkich Mieszkańców. 
W  trosce o  estetyczny wygląd naszego miasta i  zdrowia 
mieszkańców nie wyrzucajmy śmieci do lasu, na brzegi po-
toków oraz do przydrożnych rowów. Rozkładające się odpa-
dy na dzikich wysypiskach są powodem zatruwania gleby.
Utrzymanie czystości i porządku w gminie jest ustawowym 
obowiązkiem każdego z nas, zarówno władz gminnych jak 
i mieszkańców.  Obowiązek ten nakłada ustawa o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach. Wykonanie tego obo-
wiązku gwarantuje wspólna troska i dbałość o czystość i po-
rządek na terenie całego miasta. Nasze miasto posiada duże 
walory przyrodniczo – krajobrazowe, dlatego zwracam się 
do Państwa z apelem o  wspólne dbanie o teren, którego je-
steśmy gospodarzami.
 

Burmistrz 
Krzysztof Nowak

APEL
do Mieszkańców miasta

Inwestycje w zakresie 
kanalizacji sanitarnej
W związku z wykonaniem inwestycji pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Żyglinie”, realizowanej w ramach zadania: „Ochro-
na dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację go-
spodarki ściekowej polegającej na modernizacji i  budowie 
oczyszczalni ścieków wraz z  systemem kanalizacji sanitarnej. 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków 
w Bibieli oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Żyglinie”, infor-
mujemy, że od lutego 2011 r. zainteresowani mieszkańcy 
będą mieli możliwość przyłączenia swoich posesji do wyko-
nanej kanalizacji. Inwestycja była realizowana w  ulicach: So-
snowej, Akacjowej, Dębowej, Polnej, Brzozowej, Jesionowej, 
Bukowej, Grabowej, Harcerskiej. 

» dokończenie na str. 2
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Sesje 
Rady Miejskiej
W dniu 14 grudnia 2010 roku odbyła się II Sesja Rady Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte następujące 
uchwały:
1. Uchwała Nr II/4/10 w sprawie ustalenia składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej,
2. Uchwała Nr II/5/10 w sprawie ustalenia składu osobowego 

Komisji Budżetu i Inwentaryzacji,
3. Uchwała Nr II/6/10 w sprawie składu osobowego Komisji 

Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska,
4. Uchwała Nr II/7/10 w sprawie ustalenia wysokości wyna-

grodzenia za pracę Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.

Z kolei w dniu 22 grudnia 2010 roku odbyła się III Sesja Rady 
Miejskiej w Miasteczku Śląskim. Podjęte w jej trakcje uchwa-
ły, to:
1. Uchwała Nr III/8/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/414/10 

Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010 r. 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 
zwolnień od tego podatku,

2. Uchwała Nr III/9/10 w sprawie określenia wzorów deklaracji 
na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 
oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomo-
ści, podatku rolnego i podatku leśnego.

Kolejna IV Sesja Rady odbyła się w dniu 30 grudnia 2010 roku, 
na której zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała Nr IV/10/10 w sprawie zmian w uchwale budżeto-

wej na 2010 rok,
2. Uchwała Nr IV/11/10 w sprawie ustalenia wykazu wydat-

ków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2010 r.,

3. Uchwała Nr IV/12/10 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko 
Śląskie,

4. Uchwała Nr IV/13/10 w sprawie planu pracy Komisji 
Rewizyjnej,

5. Uchwała Nr IV/14/10 w sprawie planu pracy Komisji 
Budżetu i Inwentaryzacji,

6. Uchwała Nr IV/15/10 w sprawie planu pracy Komisji 
Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska.

Natomiast w  dniu 12 stycznia 2011 roku odbyła się V Sesja 
Rady Miejskiej, na której zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała Nr V/16/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2011–2016,
2. Uchwała Nr V/17/11 w sprawie budżetu miasta Miasteczko 

Śląskie na 2011 rok,
3. Uchwała Nr V/18/11 w sprawie powołania doraźnej komisji 

statutowej,
4. Uchwała Nr V/19/11 w sprawie przyjęcia programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011–2017.

Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej 
www.bip.miasteczko–slaskie.pl oraz w Referacie Organizacyj-
nym Urzędu Miejskiego – pokój Nr 30.  

Inwestycje w zakresie 
kanalizacji sanitarnej
» dokończenie ze str. 1
Po dokonaniu przyłączenia do kanalizacji, fakt ten należy nie-
zwłocznie zgłosić w formie pisemnej, z podaniem wskazania wo-
domierza, do PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach przy ul. Opol-
skiej 51, w  celu podpisania umowy na odbiór przez 
Przedsiębiorstwo nieczystości ciekłych. Ponadto, o  dokonaniu 
przyłączenia należy poinformować Urząd Miejski – Referat Inwe-
stycji i Rozwoju Miasta, II piętro, pokój nr 21. Po otrzymaniu infor-
macji o podłączeniu danej posesji do kanalizacji, przedstawiciel 
PWiK Sp. z o.o. wraz z przedstawicielem Urzędu Miejskiego, spiszą 
z  jej użytkownikiem stosowny protokół kontrolno–odbiorczy, 
stanowiący podstawę do podpisania umowy z PWiK Sp. z o.o.
W ramach ww. zadania, w roku 2012 gmina Miasteczko Śląskie 
będzie realizowała inwestycję dotyczącą budowy kanalizacji sani-
tarnej wraz z przepompownią ścieków w sołectwie Bibiela.
Ponadto w  wyniku zawartego pomiędzy gminami: Ożarowice, 
Mierzęcice i  Miasteczko Śląskie Porozumienia Partnerskiego 
w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu kluczo-
wego „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu 
Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno–ście-
kowa” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007–2013, podjęto wspólną inicjaty-
wę polegającą na:
1. budowie systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej 

na terenie wyżej wymienionych gmin oraz 
2. budowie zbiorczej oczyszczalni ścieków dopływających 

i dowożonych taborem asenizacyjnym, zlokalizowanej 
w gminie Ożarowice, w widłach rzeki Brynicy i potoku 
Ożarowickiego, która przejmie wszystkie ścieki z gmin 
Ożarowice, Mierzęcice i sołectwa Brynica z terenu Miasteczka 
Śląskiego.

Gmina Miasteczko Śląskie, razem z Partnerami, pragnie przystą-
pić w roku 2011 do realizacji przedmiotowego zadania. Jednakże 
rozpoczęcie realizacji inwestycji, pomimo podpisanych umów 
z Województwem Śląskim, pełniącym rolę Instytucji Zarządzają-
cej RPO WSL, o dofinansowanie projektu – jest uzależnione od 
zakończenia ciągle trwającego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego. Postępowanie to jest prowadzone w  celu 
wyłonienia generalnego wykonawcy/wykonawców robót bu-
dowlanych tej inwestycji, przy założeniu, że przedmiotem zamó-
wienia jest zaprojektowanie i  wykonanie robót budowlanych 
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  

Pani Urszuli Jelonek oraz Panu Franciszkowi Myśliwczykowi 
składam serdeczne podziękowanie za udostępnienie drzewek 
świątecznych na potrzeby świątecznego wystroju naszego 
miasta. Świerk Pani Jelonek stanowił element wystroju świą-
tecznego na skwerze przed Miejskim Ośrodkiem Kultury, 
a świerk Pana Myśliwczyka – w Brynicy.  

BURMISTRZ
Krzysztof Nowak

Podziękowanie
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W  nawiązaniu do apelu Burmistrza o  utrzymanie porządku 
i  czystości, publikujemy zdjęcia – z terenu Miasteczka Ślą-
skiego! – obrazujące problem tworzenia dzikich wysypisk.
Chociaż w dzisiejszych czasach coraz popularniejszy staje się 
ekologiczny styl życia, ciągle spotykamy się z  przejawami 
wyrzucania śmieci do przydrożnych rowów, zagajników, czy 
lasów. Jak przyznają ekolodzy tworzenie „dzikich wysypisk” 
jest naszą narodową przywarą. I to pomimo że obowiązujące 
akty prawne - Ustawa o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach, (Dz.U. 2005, nr 236, poz. 2008 ze zm.) czy Ustawa 
o odpadach (Dz.U. 2010, nr 185, poz. 1243) nakłada na wła-
ścicieli i zarządców terenu obowiązek dbania o jego czystość. 
Trzeba wiedzieć, że tworzenie tego typu wysypisk jest po-
ważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Najwięk-
sze niebezpieczeństwo powodują zazwyczaj miejsca przy-
padkowo wybrane, gdzie śmieci nie są w  żaden sposób 
zabezpieczone. „Dzikich wysypisk” nie oddziela od podłoża 
warstwa geomembrany, ani też nie posiadają one uszczel-
nienia hydroizolacyjnego czy wydzielonej strefy ochronnej. 
Nie mówiąc już o tym, że obniżają walory estetyczno-krajo-
brazowe terenów, na których są nielegalnie składowane.  
Dlatego bądźmy ekologiczni! To nic nie kosztuje, a  zyskać 
mogą wszyscy!  

Bądź ekologiczny – 
nie śmieć!
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Wieści z Publicznego 
Gimnazjum
22 XII 2010 r. zaprezentowano przygotowane przedstawie-
nie jasełkowe. Spektakl teatralny ukazywał odwieczną walkę 
dobra ze złem. W dowcipnej formie przedstawiono zmagania 
dobrych aniołów z  podstępnymi diabłami kuszącymi mło-
dych ludzi. Wspólne śpiewanie kolęd z  akompaniamentem 
instrumentalnym w  wykonaniu uczniów wprowadziło 
wszystkich w magiczny czas świąt.

Fragmenty spektaklu zostały także zaprezentowane rodzi-
com i gościom w czasie spotkania w dniu 12.01.2011 r. zorga-
nizowanego na zakończenie I  półrocza roku szkolnego 
2010/11. W czasie tego spotkania w Gimnazjum gościli także 
prelegenci z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Gó-
rach – Panowie: nadkomisarz Sebastian Korecki oraz aspirant 
sztabowy Mirosław Respondek, którzy przedstawili problem 
związany z „dopalaczami” i innymi zagrożeniami.

♦ ♦ ♦
Samorząd Uczniowski zorganizował kolejną edycję akcji 
„Góra Grosza”, której celem jest pomoc dzieciom z  Domów 
Dziecka. W  tym roku, grosze ważyły ponad 15 kg, zebrano 
łącznie 217,95 zł. Samorząd pomaga również zwierzętom. 
Zbierano karmę dla bezdomnych zwierząt ze schronisk. 
Uczniowie pamiętają także o  innych potrzebach – włączyli 
się do akcji pomocy dla domów samotnej matki, wspierali ich 
potrzebnymi ubraniami oraz sprzętami. Aktywność samorzą-
du przejawia się również poprzez wydawanie gazetki „Gim-
nazjalna 13”. W gazetce prezentowane są relacje z wydarzeń 
szkolnych, materiały dotyczące edukacji zdrowotnej, wywia-
dy, porady i inne ciekawostki.

♦ ♦ ♦
14.01.2011r. w  czasie specjalnego apelu podsumowano osią-
gnięcia uczniów oraz ich zaangażowanie w życie szkoły w okre-
sie I półrocza. W tym czasie m.in.:
a) uczniowie uczestniczyli w 10 z 12 Wojewódzkich Konkur-

sów Przedmiotowych, (nie brali udziału jedynie w konkur-
sach z języka francuskiego i rosyjskiego). Z 46 uczestników 
aż 6 zakwalifikowano do II etapu. Eliminacje potrwają do 
końca lutego. Rekordzistą został uczeń kl. 3 b – Michał Dec, 
który uczestniczył we wszystkich konkursach, a z pięciu 
został zakwalifikowany do II etapu. Z języka polskiego do II 
etapu zakwalifikowano również uczennicę kl. 3 b – Julię 
Świętek. Bardzo dobre wyniki uzyskali: Kamil Góra, Marceli-
na Pietryga, Hanna Janik, Iwona Jarzombek, Agnieszka 
Gembołys; trzymamy kciuki za naszych reprezentantów 
i liczymy na sukcesy podobnie jak w ubiegłym roku 
szkolnym!

b) w konkursach sportowych wyróżnia się 30 uczniów, którzy 
od września reprezentują szkołę w trwających rozgrywkach 
gimnazjalnych. Uczniowie Gimnazjum rozgrywają też 
mecze ze swoimi starszymi kolegami – absolwentami 
szkoły. Nabywają przez to doświadczenia i doskonalą umie-
jętności. Do tej pory zakończyły się następujące eliminacje:

 • III Powiatowy Turniej Szkół Gimnazjalnych w tenisie 
stołowym – I m. chłopcy i III m. dziewczęta

 • Powiatowe Zawody w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych VI m. dziewczęta i VI m. chłopcy.

♦ ♦ ♦
Jak co roku, w  czasie ferii zimowych, uczniowie i  absolwenci 
Gimnazjum mogli pod opieką nauczycieli spędzić bezpiecznie 
i  wesoło czas wolny. W  tym roku organizowane były zajęcia 
sportowe, komputerowe i artystyczne, które odbywały się do 
27 stycznia w godz. od 9.00 do 12.00. Niestety z powodu nie-
odpowiednich warunków atmosferycznych nie można było 
uruchomić lodowiska.

♦ ♦ ♦
Uczniowie Publicznego Gimnazjum korzystają z pomocy Fun-
dacji na Rzecz Dzieci „ Miasteczko Śląskie”. Codziennie mogą 
otrzymać mleko, wyjeżdżać na basen do Parku Wodnego 
w Tarnowskich Górach. Otrzymują także dofinansowanie do 
wyjazdów zdrowotnych, poddawani są badaniom profilak-
tycznym.
Możemy wspomóc działania Fundacji przekazując 1% podat-
ku na organizację pożytku publicznego: numer KRS 
0000039720 Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. 
Fundacja działa już 18 lat.  
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WOŚP w Miasteczku
Jak co roku Miejski Ośrodek Kultury zagrał wspólnie z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W  Ośrodku działał niewielki 
sztab akcji. Wolontariusze zebrali 4 321,55 złotych i 9,81 euro 
oraz 46,10 koron czeskich.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wystąpili w  świą-
tecznym koncercie, szczególnie dzieciom i młodzieży z zespo-
łów tanecznych działających przy MOK pod kierunkiem Pań 
Alicji Kowaluk i  Agaty Zeliszek, zespołowi Dave Bo GRP oraz 
Second Impac.  

W MOK-u
21 stycznia odbyła się kolejna premiera miasteczkowskiej 
rewii tanecznej, przygotowanej przez panią Alicję Kowaluk 
z zespołami tanecznymi Smerfy, Crazy i Krasnoludki. Tym ra-
zem była to „Mała Syrenka”. Spektakl zostanie pokazany rów-
nież w  innych placówkach kultury, zaproszone zostaną do 
jego obejrzenia przedszkolaki i  dzieci ze szkół podstawo-
wych z terenu naszego miasta. 
5 lutego Ośrodek zaprasza najmłodszych na tradycyjny no-
woroczny Bal Przebierańców. Początek Balu o  godzinie 
16.00. Wstęp wolny! 

Jubileusz Hali Sportowej

W dniach 4 i 5 lutego br. odbędą się imprezy sportowe pod 
patronatem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie związane 
z obchodami 30-lecia działalności Hali Sportowej w Miastecz-
ku Śląskim przy ul. Dworcowej.
W programie jubileuszowych obchodów mi.in.:

 • w dniu 4 lutego (piątek) turniej tenisa stołowego dla dzieci 
i młodzieży,

 • w dniu 5 lutego (sobota) halowy turniej piłki nożnej.
Ich organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.  
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W  okresie świąteczno–sylwestrowym na obiektach MOSIR-u 
odbywały się zajęcia podsumowujące aktywność drużyny Or-
lik 2012. Ich zwieńczeniem był Turniej Sprawności Piłkarskiej, 
na który składało się 7 konkurencji tj.: szybkość, wytrzymałość, 
technika uderzenia piłki, próba celności, żonglerka nogą i gło-
wą oraz konkurs rzutów karnych. 

Do turnieju finałowego awansowało czterech najlepszych za-
wodników, którzy poczynili największe postępy, trenując re-
gularnie przez cały sezon. Ostatecznie triumfował Łukasz Bud-
ny, gromadząc 13 punktów, drugi był Andrzej Urbańczyk 
z 11 punktami, natomiast trzecie miejsce zajęli ex aequo Da-
wid Jaskuła i Dawid Panek, którzy zdobyli po 9 punktów. 

Zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe, na które, ze względu 
na frekwencję na treningach i sumienne podejście do ćwiczeń 
w pełni zasłużyli. Gratulujemy i zachęcamy do dalszego pod-
noszenia swoich umiejętności.  

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta
w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
Nakład: 1 000 egz.

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

Wieści z MOSIR-u
Dnia 12 lutego 2011 roku o godz. 20.00 w Miejskim Ośrodku 
Kultury odbędzie się zabawa karnawałowa zorganizowana 
przez Szkołę Podstawową nr 1 w Miasteczku Śląskim.
Bilety w cenie 150 zł od pary (w cenie biletu dwa gorące posił-
ki, zimna płyta, kawa i ciasto) są do nabycia w sekretariacie 
szkoły przy ul. Dworcowej 5 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Zabawę umilać będzie zespół „Golden Mix”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 288 86 61. 
Na gości czeka również wiele atrakcji, m. in. loteria fantowa, 
zabawa kotylionowa i inne.  

Zabawa karnawałowa!

18 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowano ko-
lejny już Noworoczny Koncert Charytatywny. Całkowity do-
chód z koncertu zasili konto „Fundacji na Rzecz Dzieci Mia-
steczko Śląskie”. Przeznaczony jest dla dzieci specjalnej troski.
W Koncercie wystąpiło wielu znakomitych artystów, którym 
serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Szczególne 
podziękowanie kierujemy do Pana Tomasza Wolnego, aku-
styka, który zadbał o odpowiednie nagłośnienie i oświetlenie 
koncertu. 
Relację filmową, za którą serdecznie dziękujemy Ryszardowi 
Kowalskiemu, można zobaczyć na www.youtube.com/mok-
miast oraz na www.mokmiast.art.pl.  

Koncert charytatywny
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Przedszkole nr 2 

„Nasi mali podopieczni
Ciągle bardzo są zajęci.
W pocie czoła pracowali,
niespodzianki szykowali”.

Niewiarygodne, ale czas szybko płynie i  I  półrocze już za 
nami.
W grudniu gościliśmy w przedszkolu Mikołaja, który saniami 
przybył do dzieci. Spotkanie odbyło się z udziałem rodziców 
w atmosferze pełnej ciepła i humoru. Wszystkie dzieci były 
zadowolone z prezentów.
Kolejnymi gośćmi byli zaprzyjaźnieni górnicy. „Barbórkę” 
nasi podopieczni uczcili recytując wiersze i  śpiewając pio-
senki, nie zabrakło również tańców śląskich. Dzieci wykazały 
się dużą znajomością słów śląskich, poznały ich wiele – po-
trafią podać ich znaczenie.
Święta Bożego Narodzenia poprzedzone były „Wigilijką”, na 
którą dzieci przyniosły różne słodkości. Były życzenia, opła-
tek i śpiewanie kolęd.
Styczniowe Dni Babci i Dziadka odbył się w atmosferze peł-
nej życzliwości. Były wiersze, piosenki, taniec. Punktem fina-
łowym była instrumentacja muzyczna utworu Straussa 
„Marsz Radeckiego”, gdzie do aktywnego uczestnictwa za-
chęciliśmy dziadków i  babcie. Nie zabrakło również poczę-
stunku, po czym nasi goście wysłuchali koncertu zespołu 
„Groszki”, przygotowanego przez Panią B. Bentkowską.
Wzięliśmy udział w  akcji „Góra Grosza”. Zebrane pieniądze 
przeznaczymy na pomoc dzieciom potrzebującym.
10 stycznia odbyła się pokazowa lekcja tańca przygotowana 
przez Szkołę Tańca „Makielak”. Dzieci wykazały się aktywno-
ścią wykonując prosty układ taneczny pod okiem instruktora.
Nasi milusińscy wzięli udział w  konkursie plastycznym „Po-
stać Świętego Mikołaja”, zorganizowanym przez MOK w Mia-
steczku Śląskim. Dziewczynka z  naszego przedszkola Mile-
na Ś. zajęła w nim II miejsce. Gratulujemy!
Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu „Stroik Świąteczny 
i Kartka Świąteczna” i życzymy wygranej!

Szkoła Podstawowa nr 2

20 grudnia 2010 roku minęła 47. rocznica śmierci patrona na-
szej szkoły, Gustawa Morcinka. Z tej okazji uczniowie klas IV–
VI przygotowali uroczystość, której myślą przewodnią stały 
się słowa: „Śląskowi oddał serce – narodowi duszę”. Jej celem 
było wspomnienie Gustawa Morcinka jako kochającego 
Śląsk pisarza i człowieka. Występ uświetniły piosenki i układy 
taneczne w wykonaniu zespołu „Groszki”. W przygotowaniu 
programu pomogły uczniom p. B. Bentkowska i p. B. Biczak-
Skrobek.
Po występie nastąpiło rozstrzygnięcie przeprowadzonych 
z okazji Dnia Patrona konkursów. Uczniowie klas I–III wzięli 
udział w  Konkursie Plastycznym pn. „Najciekawsza postać 
z  baśni śląskich Gustawa Morcinka”, a  uczniowie klas IV–VI 

rywalizowali w  Konkursie pn. „Co wiesz o  patronie swojej 
szkoły, Gustawie Morcinku?” Przygotowując konkursy, na-
uczyciele (p.  B. Bentkowska, p. B. Biczak–Skrobek, 
p. G. Ochman, p. Ł. Pietryga) współpracowali z p. M. Sierzpu-
towską (Miejska Biblioteka Publiczna – Filia w Żyglinie) oraz 
p. B. Lipką (Biblioteka Szkolna). W  Konkursie Plastycznym 
zwyciężyli: Sebastian Łabuń (kl. I), Łukasz Stolarczyk (kl. II), 
Marta Urbańczyk (kl. III). W  Konkursie Wiedzy o  Gustawie 
Morcinku zwycięzcami zostali Jakub Haber (kl. IV), Agata Ko-
tara (kl. V), Julia Rachel (kl. VI). Zwycięzcom oraz zdobywcom 
II i  III miejsca wręczono ufundowane przez Radę Rodziców 
nagrody rzeczowe, dyplomy oraz słodycze.
W ten sposób obchody Dnia Patrona przyczyniły się do po-
pularyzacji wiedzy o Gustawie Morcinku, zachęciły uczniów 
do samokształcenia i pozwoliły im ujawnić swoje talenty.
W pierwszym tygodniu ferii zimowych w szkole organizowa-
ne były zajęcia dla uczniów zgodnie z  podanym wcześniej 
harmonogramem. Tematyka zajęć obejmowała: zajęcia pla-
styczne, gry i  zabawy ruchowe, tenis stołowy, gry zespoło-
we, gry i zabawy logiczne, słuchanie baśni, zajęcia poświęco-
ne bezpieczeństwu dzieci.  

Co nowego w Zespole 
Szkolno–Przedszkolnym

Wieści z Przedszkola nr 1
BAL PRZEBIERAŃCÓW w  przedszkolu odbędzie się 
17.02.2011  r. (czwartek). Informacje dotyczące balu będą 
udzielane w  placówce na początku lutego br., jak również 
zamieszczone zostaną na stronie internetowej przedszkola.
ZAPISY do przedszkola będą trwały od 1.03.2011 r. (wtorek) 
do 29.04.2011 r. (piątek). Karty zgłoszeniowe będzie można 
pobrać w placówce na początku marca br.
DNI OTWARTE w Przedszkolu nr 1 odbędą się na początku 
kwietnia br. Informacje dotyczące dokładnej daty oraz go-
dzin, ukażą się na stronie internetowej przedszkola, jak rów-
nież na gazetce informacyjnej w placówce.
Serdecznie zapraszamy!  

W miasteczkowskich bibliotekach – jak co roku w styczniu – 
trwało podliczanie danych statystycznych za rok 2010. Już 
wkrótce będziemy mogli podzielić się z Państwem informa-
cjami, ilu czytelników zarejestrowanych było w naszych pla-
cówkach,  jak liczba ta rozdzielała się na poszczególne kate-
gorie wiekowe oraz działalnosć zawodową zapisanych do 
bibliotek osób. Ponadto obliczana jest liczba wypożyczeń 
książek oraz ich udostępnień w czytelniach z podziałem na 
literaturę dziecięcą, dla dorosłych i popularnonaukową. Czę-
ścią składową danych statystycznych jest również informacja 
o liczbie woluminów, o które wzbogacił się księgozbiór w da-
nym roku i o liczbie woluminów, jakie zostały zubytkowane 
ze względu na zaczytanie, zniszczenie lub zagubienie. 
Wszystkie dane liczbowe opublikowane zostaną w  następ-
nym numerze miejskiego biuletynu.
W  czasie ferii zimowych Oddział Dziecięcy w  Miasteczku Ślą-
skim oraz Filia nr 1 w Żyglinie zorganizowały dla dzieci zajęcia 
plastyczne oraz turnieje gier planszowych.  

Wieści z miejskich Bibliotek
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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: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

www.miasteczko-slaskie.pl                  sekretariat@miasteczko-slaskie.pl

Jubilaci

Dnia 11 stycznia 2011 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia medali „za długoletnie pożycie małżeńskie”. 
Medale wręczył Jubilatom Burmistrz Miasta Krzysztof Nowak. Szanownym Jubilatom życzymy jeszcze wielu lat życia w dobrym 
zdrowiu i serdecznej opieki najbliższych.
Odznaczeni Jubilaci: Helena i Konrad BAŃCZYK, Anastazja i Franciszek BRZOZOWSCY, Helena i Emil BUHL, Anna i Kazimierz KOS, 
Waleska i Jan MUSIALIK, Aniela i Franciszek PŁONKA, Krystyna i Eugeniusz PRZYBYŁEK, Maria i Józef MYŚLIWCZYK, Maria i Józef 
WYLĘŻEK, Helena i Roman ZWADŁO.  

Zarząd Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko 
Śląskie” składa serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy pomagali w zorganizowa-
niu Noworocznego Koncertu na cele chary-
tatywne. Koncert odbył się 18.01.2011 r. 

w  Miejskim Ośrodku Kultury w  Miasteczku Śląskim. Zebrano 
4.370 zł, które Fundacja przeznaczy na pomoc dla dzieci spe-
cjalnej troski.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom, którzy przyjęli zapro-
szenie oraz widzom przybyłym na koncert.  

Podziękowania od Fundacji

W związku z występującymi podtopieniami terenów upraw-
nych mieszkańców naszej gminy Burmistrz Krzysztof Nowak 
skierował do Nadleśnictwa Świerklaniec pismo w powyższej 
sprawie, z prośbą o odtworzenie rowów znajdujących się na 
terenie administrowanym przez Nadleśnictwo w obrębie So-
łectw Brynica i Bibiela. Ponadto wystąpił do Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z prośbą o podjęcie 
odpowiednich prac mających na celu właściwe utrzymanie 
rzeki Brynicy, w tym jej pogłębienie.
Mamy nadzieję, że podjęcie przez powyższe instytucje odpo-
wiednich działań w tym zakresie doprowadzi do zaprzesta-
nia występowania niekorzystnych zjawisk związanych z pod-
tapianiem terenów uprawnych oraz posesji naszych 
mieszkańców.  

Informacja 
o podtopieniach

20 stycznia br. ogłoszony został konkurs ofert na realizację 
w bieżącym roku zadań publicznych w dziedzinie wspierania 
i  upowszechniania kultury fizycznej i  sportu, określonych 
w „Programie Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z Orga-
nizacjami Pozarządowymi w roku 2011”, w zakresie:

 • Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, obejmującym 
prowadzenie zajęć z  piłki nożnej dla dzieci i  młodzieży 
w terenu dzielnicy Żyglin – Żyglinek oraz sołectw Brynica 
i Bibiela, 

 • Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, obejmującym 
prowadzenie zajęć z  piłki nożnej dla dzieci i  młodzieży 
Miasteczka Śląskiego, 

 • Upowszechnienia kultury fizycznej i  sportu w  zakresie 

Konkurs ofert

prowadzenia zajęć ze  sztuk i  sportów walki dla dzieci 
i młodzieży z terenu miasta.

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w  ogłoszeniu 
o  konkursie, dostępnym w  Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Termin składania ofert upływa w dniu 10 lutego 2011 r.  


