
Burmistrz Miasta składa serdeczne podziękowania osobom i instytu-
cjom, które zaangażowały się w przygotowanie Kiermaszu Świątecz-
nego w dniu 2.12.2012 r.
Szczególne podziękowania dla Państwa Gabrieli i Janusza Waloch-
nik, którzy przekazali stoły i ławy dla wygody uczestników kiermaszu.

Podziękowania

Wieści                                                                                        Nr 12 (28)                                                                                      grudzień 2012 1

Nr 12 (28)
grudzień 2012

Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnego ciepła, 
którym dzielimy się z wszystkimi. 

Niechaj święta te będą pełne 
miłości, wiary i nadziei. 

A Nowy 2013 Rok niech obfituje w zdrowie, szczęście 
i ludzką życzliwość. 

Życzymy mieszkańcom miasta wielu głębokich 
i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju 

i rodzinnego ciepła. 
Niech radość i pokój 

Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszy wszystkim 

przez cały nadchodzący Nowy Rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim

Józef Myśliwczyk

Burmistrz
Miasteczka Śląskiego

Krzysztof Nowak

Informacja
24 grudnia 2012 r. (Wigilia)

Urząd Miejski będzie nieczynny

Ten świąteczny numer zawiera informacje o  nowych staw-
kach podatków i opłat, które będą obowiązywały w 2013 roku 
w naszej gminie.
Niestety, po raz kolejny Rada Miejska i  ja stanęliśmy przed 
trudnym zadaniem dokonania podwyżek podatków i  opłat. 
W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicz-
nych, która nakazuje gminom równoważyć dochody i wydatki 
bieżące, konieczną stała się podwyżka podatku od nierucho-
mości o  średnio 4% w  stosunku do stawek obowiązujących 
w  roku 2012. Na wniosek Komisji Infrastruktury, Przestrzeni 
i  Środowiska o  tę samą wartość procentową wzrosły stawki 
opłaty targowej na terenie naszej gminy.
Rok 2013 jest najtrudniejszym rokiem budżetowym od po-
czątku istnienia naszej gminy. Wydatki bieżące gminy zostały 
ograniczone do minimum i aby je zrównoważyć z dochodami 
ta podwyżka stała się konieczna.
Już w roku ubiegłym informowałem, że z pojęciem podatków 
wiąże się również kwestia tzw. janosikowego, czyli wpłata 
„bogatych” gmin na rzecz biedniejszych. Bierze się to stąd, iż 
maksymalna wysokość stawek podatków i  opłat lokalnych 
określana jest przez ministra finansów. Jeżeli władze gminy 
odstępują od podwyżek lub też nie kształtują ich na określo-
nym poziomie, gmina musi płacić to „janosikowe”.
Niestety polityka państwa zmierza do tego, że pewne działa-
nia są wymuszone na gminach prawem i gmina musi się do 
tych rozwiązań dostosować – a zawsze odbywa się to kosztem 
mieszkańców.
Stąd też mimo świątecznego okresu i  radości, jaką niesie ze 
sobą ten czas, Drodzy Mieszkańcy Gminy, muszę ją nieco przy-
ćmić przyziemnymi sprawami finansów naszego miasta.
Chciałbym doczekać czasów, kiedy tych ruchów nie trzeba bę-
dzie wykonywać, a mimo to finanse gminy będą na takim po-
ziomie, że komfort życia naszych mieszkańców stale będzie 
rosnąć.

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Burmistrz miasta składa serdeczne podziękowania miesz-
kańcom: Pani Mirosławie Nowak, Pani Elżbiecie Malok 
i Pani Eugenii Siwy za udostępnienie choinek, które wyko-
rzystane zostały do świątecznego wystroju miasta.
Przekazane choinki ustawione są w  Brynicy, Żyglinku oraz 
Miasteczku Śląskim na Rynku i przed Domem Kultury.

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Podziękowania

Drodzy mieszkańcy miasta
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Przypominamy, że dowody osobiste wydane na okres 10 lat 
sukcesywnie tracą ważność. W związku z tym prosimy o spraw-
dzenie daty ważności swojego dowodu osobistego, aby odpo-
wiednio wcześniej złożyć wniosek o  wydanie nowego doku-
mentu, gdyż realizacja wniosku następuje w ciągu miesiąca od 
daty jego złożenia.
Ponadto informujemy, że od nowego roku nie będą wysyłane 
imienne zawiadomienia o zbliżającej się dacie utraty ważności 
dowodu osobistego.

Lidia Kubecka

21.03.2012 roku Gmina Miasteczko Śląskie podpisała umowę 
z  Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Inżynieryjnym „HYDRO-
MONTEX” Sp. z o.o. z siedzibą: 42-200 Częstochowa, ul. Bór 143 
na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompownią ścieków w Bibieli”. Zadanie było re-
alizowane w ramach projektu „Ochrona dorzecza Małej Panwi 
i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polega-
jącej na modernizacji i  budowie oczyszczalni ścieków wraz 
z  systemem kanalizacji sanitarnej” w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013 Priorytet V Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-
ściekowa. Odbiór końcowy nastąpił dnia 29.09.2012 r.
Wynagrodzenie na podstawie oferty przetargowej: cena netto 
1 270 899,50 zł, cena brutto 1 563 206,39 zł.
W  ramach ww. projektu Gmina otrzymała środki unijne 
w  2012  roku w  kwocie 238 979,95 zł netto. Ponadto z  Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w  Katowicach otrzymaliśmy środki w  formie pożyczki 
w kwocie 238 783,00 zł netto.

W  dniu 4.07.2012 roku Gmina Miasteczko Śląskie zawarła 
umowę z  Wykonawcą: Przedsiębiorcą Robertem Dzieja – ZA-
KŁAD BUDOWLANY „MAJSTER” Robert Dzieja z  siedzibą: 
ul. Franciszka Garusa 41, 42-600 Tarnowskie Góry na wykonanie 
inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola 
nr 1 zlokalizowanego w Miasteczku Śląskim przy ul. Dębi-
na 1”. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 1.10.2012 r.
Wynagrodzenie na podstawie oferty przetargowej: cena netto 
504.872,35 zł, cena brutto 620 992,99 zł.
Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w  Katowicach. Gmina uzyskała umorzenia w  łącznej 
wysokości 353 049,50 zł brutto oraz dotację w kwocie 1 050,00 zł 
brutto.

W trakcie realizacji jest inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Gminie Miasteczko Śląskie – sołectwo Brynica” 
w ramach projektu kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa 
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach 
– gospodarka-wodno-ściekowa” w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-
ściekowa – nr projektu 602 – Infrastruktura okołolotniskowa. 
Umowa obejmuje zaprojektowanie i  wykonanie ww. zadania. 
Wykonawcą jest Konsorcjum firm: „Zakład Robót Specjalnych 
Budowlanych” Sp. z o.o. z siedzibą 44-280 Rydułtowy ul. Strzel-
ców Bytomskich 8/7 – jako Lider Konsorcjum, Antoni Motyczka 
Zakład Robót Specjalnych Budowlanych A. Motyczka z siedzibą 
44-280 Rydułtowy ul. Strzelców Bytomskich 8/7 – jako Partner 
Konsorcjum, Henryk Kamiński, prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą Zakład Wielobranżowy „KRYZA – PLAST” 
Henryk Kamiński z siedzibą 43-195 Mikołów – Mokre, ul. Fitelber-
ga 54 – jako Partner Konsorcjum. Wynagrodzenie dla Wykonaw-
cy po stronie Gminy Miasteczko Śląskie to kwota 2 112 466,12 zł 
netto. W ramach zadania pozyskaliśmy w roku 2011 środki unij-
ne w wysokości 80 557,81 zł netto, natomiast w roku 2012   w wy-
sokości 74 020,53 zł netto. Planowane zakończenie zadania do 
31.12.2014 r.
Podpisane zostały trzy umowy na wykonanie dokumentacji 
projektowej.

W dniu 12.03.2012 r. została podpisana umowa z Biurem Pro-
jektowym PRO-INSTAL Arkadiusz Frania z siedzibą: 42-610 Mia-
steczko Śląskie, ul. Norwida 23 na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w części ulicy Kruczkowskiego w Miastecz-
ku Śląskim na kwotę 10 500 zł netto, 12 915,00 zł brutto.

W dniu 08.06.2012 r. zostały podpisane dwie umowy z Wielo-
branżowym Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usłu-
gowym Irena Machura z siedzibą: ul. Kopernika 18, 42-606 Tar-
nowskie Góry. Pierwsza umowa (nr 115/VI/12 z dnia 8.06.2012 r.) 
dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanali-
zacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic Harcer-
skiej i Skautów w Miasteczku Śląskim” na kwotę 40 000,00 zł 
brutto. Druga umowa (nr 116/VI/12 z dnia 8.06.2012 r.) dotyczy 
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w  ra-
mach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sani-
tarnej w ciągu ul. Jodłowej i w części ul. Sosnowej w Mia-
steczku Śląskim” na kwotę 19 500,00 zł brutto. Termin 
zakończenia obu projektów to 31.12.2012 r.

Hanna Pesta

Urząd Miejski uprzejmie informuje, że w  ramach realizacji 
umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w  Katowicach zrealizowano całość zakresu 
rzeczowego, czyli 24 instalacje solarne do ogrzewania ciepłej 
wody użytkowej. Sumaryczna wartość programu wynosiła 
342 491,64  zł. Zadanie realizowane było przy współudziale 
uczestników programu w  kwocie: 140 017,10 zł, Gminy Mia-
steczko Śląskie w kwocie: 140 365,54 zł oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach w kwocie: 62 109,00 zł.
Taki montaż finansowy zadania pozwolił na efektywne wyko-
rzystanie środków umorzenie pożyczki WFOŚiGW w  Katowi-
cach, które bez wykonania tego zadania Gmina Miasteczko Ślą-
skie musiałaby zwrócić.
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców kontynu-
acją realizacji programu, burmistrz miasta czyni starania aby 
w budżecie miasta na rok 2013 zabezpieczyć środki na ten cel.

Zastępca burmistrza
Rafał Olejnik

Miejskie inwestycje

Realizacja Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji

Sprawdź datę ważności 
dowodu osobistego
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Zimowe utrzymanie dróg odbywa się według następujących 
kolejności zimowego utrzymania:
I. Drogi gminne:
1. drogi I kolejności: ul. Dudy, Stacyjna, Cynkowa, Harcerska, Ko-
nopnicka, Księdza Wyciślika, Metalowa, Srebrna, Wspólna, Ży-
glińska, Pętla autobusowa „Osiedle”, Brynicka Pętla autobuso-
wa, Norwida, Hutnicza.
Drogi tej kolejności, w  zależności od warunków atmosferycz-
nych, będą posypywane środkami chemicznymi celem likwida-
cji gołoledzi lub odśnieżania.
Drogi zakwalifikowane do I  kolejności zimowego utrzymania 
dróg gminnych stanowią główne ciągi komunikacyjne gminy 
generujące podwyższony ruch pojazdów i pieszych.
2. drogi II kolejności: wszystkie pozostałe drogi gminne. Drogi 
tej kolejności będą odśnieżane tylko w przypadkach bardzo in-
tensywnych opadów.
W  przypadku interwencji w  sprawie zimowego utrzymania 
dróg gminnych należy dzwonić pod nr tel. (32) 393-80-01.
II. 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
III. 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.
Przypomina się również mieszkańcom gminy, o obowiązku bie-
żącego odśnieżania chodników znajdujących się wzdłuż grani-
cy nieruchomości.
Zwracamy się jednocześnie z  uprzejmą prośbą do mieszkań-
ców naszej gminy, aby w miarę możliwości nie parkowali pojaz-
dów na drogach, umożliwiając tym samym właściwe zimowe 
ich utrzymanie.
Do wykonywania usługi zimowego utrzymania dróg gminnych 
w wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma 

Dzień Obowiązujący
rozkład jazdy

24.12.2012 r.

na dni robocze bez nauki 
szkolnej z ograniczeniem 
kursowania w godzinach 
wieczornych

25.12.2012 r.

na niedziele i święta z ograni-
czeniem kursowania w godzi-
nach rannych (bez obsługi 
TESCO i KAUFLAND w Tar-
nowskich Górach)

26.12.2012 r.
na niedziele i święta (bez 
obsługi TESCO i KAUFLAND 
w Tarnowskich Górach)

27.12.2012 r. na dni robocze bez nauki 
szkolnej

28.12.2012 r na dni robocze bez nauki 
szkolnej

29.12.2012 r na soboty

30.12.2012 r. na niedziele i święta

31.12.2012 r.

na dni robocze bez nauki 
szkolnej z ograniczeniem 
kursowania w godzinach 
wieczornych

1.01.2013 r.

na niedziele i święta z ograni-
czeniem kursowania w godzi-
nach rannych (bez obsługi 
TESCO i KAUFLAND w Tar-
nowskich Górach)

Podatki 2013
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie: 
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków - 0,83 zł od 1 m² powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych – 4,26 zł od 1 hektara powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1 m² powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 

Zimowe utrzymanie 
dróg w sezonie 
zimowym 2012-2013

Czesław Kowalski „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – Usługi 
Transportowe” z siedzibą w Miasteczku Śląskim.

Henryk Felka

FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE 
ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNYM 2012/2013

Urząd Miejski w  Miasteczku Śląskim informuje, że w  okresie 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2013 komunikacja au-
tobusowa MZKP Tarnowskie Góry funkcjonować będzie nastę-
pująco:

prowadzenie działalności gospodarczej – 19,90 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,88 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń – 4,37 zł od 1 m² powierzch-
ni użytkowej, 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 4,94 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej – 2% ich wartości określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. 
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17 listopada odbyła się X edycja turnieju Rock’n’Rolla. Jury 
w  składzie: Jacek Mieczkowski, Teresa Kot-Bober oraz Jacek 
Kowalczyk-Krawczyk najwyżej oceniła popisy taneczne pary 
z Kalet – Kariny Bronder i Adriana Kalus, którzy wywalczyli Pu-
char Burmistrza. II miejsce zajęli Karolina Gruner i Daniel Woj-
tyra, również z Kalet, a na III miejscu uplasowali się Edyta i Da-
wid Kaszta z Mysłowic. Para z naszego ośrodka – Julia Swoboda 
i Daniel Ledwoń – była o krok od podium i zajęła IV miejsce. 
Ulubieńcami publiczności zostali Karolina Gruner i Daniel Woj-
tyra. Tegoroczny turniej odbył się we współorganizacji z Re-
gionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach.

21 listopada odbyło się spotkanie emerytów i rencistów zrze-
szonych w PZEiR.

W dniach 23-25 listopada w naszym ośrodku miała miejsce 
wystawa gołębi pocztowych. Hodowcy walczyli o jak najwięk-
sze uznanie dla swoich gołębi, a w nagrodę najlepsi otrzymali 
puchary. Szczególnie wyróżnionym okazał się Pan Jan Skow-
ronek. O jego osiagnięciach napiszemy w kolejnym numerze.

24 listopada zespoły taneczne Crazy i  Smerfy wystąpiły na 
Festiwalu Tanecznym w  Centrum Kultury „Karolinka” w  Ra-
dzionkowie. Smerfy zdobyły wyróżnienie II stopnia, a  Crazy 
III stopnia.

30 listopada bawiliśmy się przy muzyce z lat 60., 70. i 80. na 
tradycyjnych „Andrzejkach”. Zabawę poprowadził DJ Adam 
Gruca z  Radia Piekary. Nie zabrakło wróżb oraz lania wosku, 
a nowa forma zabawy z DJ-em wszystkim przypadła do gustu.

4 grudnia odbył się kolejny koncert w  wykonaniu artystów 
Filharmonii Śląskiej, z  którymi nasz ośrodek nawiązał stałą 
współpracę, mającą na celu edukację muzyczną najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. Kolejne spotkanie już 15 stycznia 
2013. Zapraszamy.

5 grudnia w ramach projektu Polska Światłoczuła odbyła się 
projekcja „Obławy” Marcina Krzyształowicza z  udziałem sa-
mego reżysera. Dzięki skutecznej promocji zarówno na pozio-
mie lokalnym, regionalnym oraz krajowym (o seansie mówio-
no m.in. w  audycji Programu III Polskiego Radia), w  seansie 
wzięło udział ok. 160 widzów z Miasteczka Śląskiego i okolic. 
Relacja z  tego wydarzenia pojawi się w  ogólnopolskim mie-
sięczniku „Film”. W najbliższych miesiącach pojawi się kolejna 
okazja do spotkania z polską kinematografią poprzez projekt 
Polska Światłoczuła.

8 grudnia zawitał do naszego ośrodka Mikołaj. Zrobił wszyst-
kim niespodziankę i  wspólnie ze swoimi przyjaciółmi zabrał 
dzieci w  „Cudowną podróż”. Nie zabrakło wesołych zabaw 
z  Mikołajem i  słodkich czekoladek. Dzieci były zachwycone, 
a  Mikołaj zaskoczony, że w  Miasteczku jest tyle grzecznych 
dzieci. Obiecał, że za rok znów tutaj powróci.

Tego samego dnia odbył się casting, którego celem było wyło-
nienie przyszłych członków zespołu muzyki celtyckiej „Green 
Seaid”. Pani Iwona Drozdowska, która prowadzi zespół, poszu-
kiwała gitarzystów, perkusisty oraz skrzypków. Pierwsza próba 
zespołu w nowym składzie odbędzie się na początku stycznia.

30 listopada br. obradowała na XXIII Sesji Rada Miejska 
w Miasteczku Śląskim. W jej trakcie podjęto następujące 
uchwały:

1. Uchwałę nr XXIII/186/12 w sprawie zmian w uchwa-
le budżetowej na 2012 rok.

2. Uchwałę nr XXIII/187/12 w sprawie stawek podatku 
od nieruchomości.

3. Uchwałę nr XXIII/188/12 w sprawie zarządzenia po-
boru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określe-
nia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

4. Uchwałę nr XXIII/189/12 w  sprawie określenia wy-
magań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubie-
gający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i  transportu 
nieczystości ciekłych.

5. Uchwałę nr XXIII/190/12 w sprawie udzielenia dota-
cji celowej miastu Gliwice.

6. Uchwałę nr XXIII/191/12 w sprawie zawierania poro-
zumień pomiędzy Gminą Miasteczko Śląskie a inny-
mi gminami dotyczących zwrotu kosztów dotacji 
udzielonej przez inną gminę na każdego ucznia 
uczęszczającego do przedszkola publicznego pro-
wadzonego przez organ inny niż jednostka samo-
rządu terytorialnego i przedszkola niepublicznego 
na terenie innej gminy, a  będącego mieszkańcem 
Gminy Miasteczko Śląskie.

7. Uchwałę nr XXIII/192/12 w sprawie zawierania poro-
zumień pomiędzy Gminą Miasteczko Śląskie a inny-
mi gminami dotyczących zwrotu kosztów dotacji 
udzielonej przez Gminę Miasteczko Śląskie na każ-
dego ucznia uczęszczającego do przedszkola pu-
blicznego prowadzonego przez organ inny niż jed-
nostka samorządu terytorialnego i  przedszkola 
niepublicznego na terenie Gminy Miasteczko Ślą-
skie, a nie będącego mieszkańcem Gminy Miastecz-
ko Śląskie.

8. Uchwałę nr XXIII/193/12 w  sprawie ustalenia sieci 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gmi-
nę Miasteczko Śląskie.

9. Uchwałę nr XXII/194/12 w sprawie Programu Współ-
pracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami po-
zarządowymi w roku 2013.

10. Uchwałę nr XXIII/195/12 w  sprawie uchylenia 
Uchwały nr XXII/177/12 Rady Miejskiej w Miasteczku 
Śląskim z dnia 26 października 2012 r. w sprawie za-
liczenia drogi do kategorii dróg gminnych i Uchwa-
ły nr XXII/178/12 Rady Miejskiej w  Miasteczku Ślą-
skim z  dnia 26 października 2012 r. w  sprawie 
ustalenia przebiegu dróg gminnych.

11. Uchwałę nr XXIII/196/12 w  sprawie ustalenia prze-
biegu dróg gminnych.

12. Uchwałę nr XXIII/197/12 w sprawie ustalenia i pobo-
ru opłaty targowej na terenie Gminy Miasteczko 
Śląskie.

Teksty podjętych uchwał dostępne są na stronie inter-
netowej www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl oraz w Refe-
racie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego pok. nr 30.

red.

Uchwały Rady Miejskiej Działo się w MOK-u
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10 stycznia 2013 o godz. 18.00 zapraszamy wielbicieli Jamesa 
Bonda na pokaz filmu oraz spotkanie z Michałem Grześkiem 
– autorem książki o Bondzie. Podczas spotkania będzie możli-
wość zakupu książki w promocyjnej cenie.

13 stycznia 2013 zagra po raz XXI Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. W tym roku zbieramy pieniądze na ratowanie ży-
cia dzieci oraz godną opiekę medyczną seniorów. Wolontariu-
szy zaopatrzonych w puszki oraz identyfikatory będzie można 
spotkać na ulicach miasta i będzie można złożyć datki wspie-
rając akcję.

14 stycznia 2013 (poniedziałek) w  godzinach 10.00-14.00 
w  Miejskim Ośrodku Kultury w  Miasteczku Śląskim odbędzie 
się szkolenie pn. „Źródła finansowania projektów kultural-
nych”. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytu-
cji publicznych i  organizacji pozarządowych. Koszt szkolenia 
wynosi 50 zł (formularze na stronie mok.miasteczko-slaskie.pl). 
Ilość miejsc ograniczona. Informacje pod numerem telefonu 
32 288 88 70 lub pod adresem dyrektor@mok.miasteczko-sla-
skie.pl. Zajęcia mają na celu wskazanie możliwości finansowa-
nia przedsięwzięć kulturalnych ze źródeł krajowych i zagranicz-
nych. Podczas zajęć uczestnicy poznają miejsca, w  których 
mogą otrzymać wsparcie na realizacje projektów w dziedzinie 
kultury, w zależności od rodzaju podmiotu, który reprezentują 
(instytucja publiczna, organizacja pozarządowa).
W  ramach szkolenia przekazane będą informacje nt. wytycz-
nych dotyczących konkretnych programów dotacyjnych. Po-
znanie specyfiki poszczególnych grantodawców, ich prioryte-
tów i ograniczeń pozwoli uczestnikom na skuteczne aplikowanie 
do miejsc odpowiadających charakterowi planowanych przez 
podmioty działań w sferze kultury.

23 stycznia 2013 o godz.19.00 zapraszamy miłośników starego 
kina na pierwsze spotkanie z cyklu „Perły starego kina”. Zobaczą 
państwo film z 1937 roku: „Piętro wyżej”. Reżyserem filmu był 
Leon Trystan, a wystąpili w nim m.in. Eugeniusz Bodo, Helena 
Grossówna, Ludwik Sempoliński. Bilety wstępu tylko 5 zł. Warto 
przenieść się w  zapomniane już trochę lata przedwojennego 
kina.

26 stycznia o  godz.16.00 zapraszamy babcie i  dziadków na 
koncert z okazji ich święta. Zobaczymy na scenie dzieci z ze-
społów działających w naszym ośrodku, które już teraz z zapa-
łem przygotowują się do tego występu.

W styczniu zapraszamy również na specjalny Koncert Nowo-
roczny. Szczegóły znajdują się na materiałach promocyjnych 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.

Miejski Ośrodek Kultury dziękuje panu Piotrowi Piełce za po-
moc w zorganizowaniu choinki.

W grudniu utworzył się nowy skład Miejskiej Orkiestry Dętej 
złożony z mieszkańców Żyglina i Miasteczka Śląskiego. Coty-
godniowe próby orkiestry odbywać się będą w  Miejskim 
Ośrodku Kultury. Miejsce dotychczasowego dyrygenta orkie-
stry pana Herberta Lecha zajął pan Aleksander König. Miejski 
Ośrodek Kultury składa podziękowania za wszystkie lata pro-
wadzenia orkiestry i zasługi dla jej rozwoju panu Herbertowi 
Lechowi.

Doświadczenie dyrygenta:
Aleksander König – tarnogórzanin, absolwent kulturoznaw-
stwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z zawodu – przed-
siębiorca, założyciel i współwłaściciel firmy Cafe Silesia – Gryf-
ny Kafyj. Z zamiłowania – muzyk, kawosz i globtroter. Absol-
went Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego 
w Tarnowskich Górach w klasie puzonu pod kierunkiem Grze-
gorza Waloszczyka. Doświadczony muzyk i orkiestrant: w la-
tach 1997-2004 pierwszy puzonista Koszęcińskiej Orkiestry 
Dętej, w  latach 2003-2006 pierwszy puzonista Orkiestry Re-
prezentacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie. 
Współzałożyciel i muzyk (puzonista i akordeonista) tarnogór-
skiej grupy Transfuzjon działającej w latach 2000-2007, obec-
nie aktywny członek i  inicjator nowo powstałego, kwartetu 
Silesian Brass Quartet oraz dyrygent Kamiliańskiej Orkiestry 
Dętej w Tarnowskich Górach.

Alicja Kowaluk
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12 listopada dzieci z grup starszych oraz kilkoro czterolatków 
wyjechało do Multikina w Zabrzu na film trójwymiarowy pt. 
„Żółwik Sammy II”. Film dostarczył dzieciom wielu niezapo-
mnianych wrażeń i przeżyć, którymi chętnie dzielili się z rodzi-
cami i rodzeństwem.

W  połowie listopada w  przedszkolu zorganizowany został 
konkurs plastyczny, skierowany do dzieci i  ich rodziców, 
pt. „Nieprawda, że w czasie deszczu dzieci się nudzą.” Celem 
konkursu było pokazanie, że nawet podczas jesiennej szarugi 
można się dobrze bawić. Wpłynęło wiele ciekawych prac. 
Wszystkie zostały nagrodzone.

Dzieci brały również udział w ogólnopolskich konkursach pla-
stycznych:
– pt. „Zdrowo jem – zdrowo rosnę – zdrowo żyję” – zorganizo-
wanym przez Publiczne Przedszkole w Legnickim Polu,
– pt. „Boże Narodzenie” – zorganizowanym przez Gminne 
Przedszkole w Michałowie.

Dużym wydarzeniem dla maluszków z  grupy „Pracowite 
Pszczółki” była uroczystość „Pasowania”, po której dzieci ofi-
cjalnie stały się przedszkolakami. Uroczystość odbyła się 
z udziałem rodziców i wychowawców. Dzieci miały okazję po-
chwalić się dotychczasowymi osiągnięciami oraz pobawić się 
wspólnie z rodzicami.

W naszym przedszkolu nie brakuje wizyt atrakcyjnych, cieka-
wych gości. Tym razem 21 listopada, dzięki cioci Tomka z naj-
starszej grupy, odwiedzili nas przedstawiciele „Fundacji ING 
Dzieciom” i w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zapo-
znali wszystkich przedszkolaków z książką Roksany Jędrzejew-
skiej-Wróbel „Lucjan, lew, jakiego nie było”. Spotkanie zyskało 
niewątpliwie na atrakcyjności dzięki wizycie prawdziwego Lwa 
Lucjana, który zyskał od razu sympatię dzieci.

22 listopada nasze przedszkole odwiedził niezwykły gość: pani 
leśniczy z Nadleśnictwa Świerklaniec. Dzieciaki oczekiwały na-
szego gościa z niecierpliwością od samego rana. Pani leśniczy 
opowiedziała nam o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim 
zwierzętach. Podkreśliła, że człowiek jest gościem w lesie i musi 
szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszka-
jących. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje 
wybranych zwierząt (sarny, dzika, lisa) zamieszkujących lasy na-
szej okolicy. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, w jaki 
sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego niektóre 
zwierzęta gromadzą zapasy, a  inne zapadają w  sen zimowy. 
Podczas spotkania pani leśniczy zadawała przedszkolakom 
wiele pytań, z którymi dzieciaki świetnie sobie radziły. Wykaza-
ły się dużą wiedzą na temat gatunków ptaków zarówno tych, 
które odlatują, jak i tych, które pozostają w Polsce na zimę. Ser-
decznie dziękujemy pani leśniczce za to owocne spotkanie 
i z niecierpliwością czekamy na kolejne,

Dwie najstarsze grupy z naszego przedszkola 23 listopada wy-
brały się na autokarową wycieczkę do Muzeum Chleba znajdu-
jącego się w Radzionkowie, koło Bytomia. W muzeum przywi-
tały nas miłe panie, które zaproponowały dzieciom poznanie 
historii chleba.
Najpierw wspólnie z dziećmi zobaczyliśmy film-bajkę „O królu, 
który chleba nie szanował”. Później pani przewodniczka zapy-
tała dzieci czy chciałyby upiec swój chlebek. Przedszkolacy byli 
tą propozycją zachwyceni! Do wypieku należało się jednak od-
powiednio przygotować. Najpierw należało porządnie umyć 
ręce. Potem dzieci ustawiły się do kolejki, by otrzymać kawałek 
ciasta na plecionkę. Ciasto chlebowe musi być szybciej przygo-
towane. Ono musi odpowiednio „urosnąć”.
Wszyscy zabrali się ochoczo do pracy. Każde dziecko na specjal-
nych stołach wyrabiało ciasto. Należało zrobić trzy wałeczki 
z ciasta, które potem dzieci splatały jak warkoczyk. Przedszko-
lacy mieli wielką frajdę. Z  wielką ostrożnością dzieci zaniosły 
swoje plecionki na blachę. Teraz nasze wytwory trafią do pieca, 
a my w tym czasie zwiedzaliśmy muzeum. W następnych salach 
dzieci mogły zobaczyć, a  nawet dotknąć wielu eksponatów. 
Niektóre sale urządzone są tematycznie. W muzeum dzieci mo-
gły zobaczyć, jak wyglądała kiedyś kuchnia naszych babć. Mają 
tam wiele ciekawych eksponatów (pralkę ręczną, żelazko z du-
szą, maselniczkę, cepy do młócenia zboża, wiele naczyń, a na-
wet kijek do bicia niegrzecznych dzieci z  rzemykiem itd.). 
W muzeum jest zaaranżowany sklepik w starym stylu, z kasą na 
kolbkę, wagą szalkową i pięknym wystrojem. Podczas zwiedza-
nia w powietrzu już od pewnego czasu rozchodził się wspania-
ły zapach pieczonego naszego chlebka. Teraz już wszyscy my-
śleli tylko o tym, by schrupać swoją plecionkę. Ślinka leciała na 

samą myśl. Degustacja była wspaniała, tym bardziej że każde 
dziecko własnoręcznie przygotowało swoje dzieło. Po przyjeź-
dzie do przedszkola dzieci z  wielkim przejęciem opowiadały 
cały przebieg wycieczki swoim rodzicom. Niektóre pociechy 
przywiozły swoim rodzicom kawałek wypieczonego chlebka, 
ale było to bardzo trudne, bo chlebek był naprawdę pyszny 
i trudno było go nie zjeść. Była to naprawdę ciekawa lekcja hi-
storii.

Jak co roku, 5 grudnia do naszego przedszkola zawitał górnik 
w stroju galowym – dziadek Natalii z grupy średniej – pan Fran-
ciszek Spot, aby poszerzyć wiadomości dzieci na temat ciężkiej 
i czasami niebezpiecznej pracy górnika. Dzieci dowiedziały się, 
że górnik to zawód szczególny, bo wykonuje się go pod ziemią, 
czyli w warunkach odmiennych niż człowiek pracuje i żyje. Gru-
pa średnia i starsza przygotowały dla naszego gościa krótki wy-
stęp artystyczny, recytowały wierszyki oraz zaśpiewały piosen-
kę „My górnicy”. Mamy nadzieję, że pan Franciszek odwiedzi 
nasze przedszkole w przyszłym roku.

A 6 grudnia przybył do naszego Przedszkola prawdziwy Miko-
łaj! Był bardzo wysoki, miał białą brodę, ubrany był w czerwony 
strój i przyniósł nam prezenty: gry i  słodycze. Już od samego 
rana przedszkolaki nasłuchiwały, czy nie słychać dźwięku 
dzwonka św. Mikołaja. Wcześniej nauczyły się wielu piosenek 
i wierszy, które specjalnie dla niego przygotowały. Każda grupa 
zaprezentowała swoje umiejętności recytatorskie i  wokalne. 
Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej atmosferze. Mi-
kołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami i prosił, aby były 
grzeczne przez cały rok.   Powiedział, że w  tym roku byliśmy 
bardzo grzeczni – widział to z nieba – i dlatego odwiedził nasze 
Przedszkole.

Ewelina Rutkowska

Co ciekawego 
w Przedszkolu nr 1

Przedszkole nr 3
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23 listopada br. na terenie naszej szkoły odbył się I etap Diece-
zjalnego Konkursu Biblijnego z  Ewangelii św. Jana. Wzięło 
w nim udział 29 dzieci naszej szkoły, spośród których wyłonio-
no trójkę najlepszych znawców tej Ewangelii. Należą do nich: 
Małgorzata Wojtowicz z kl. IV b – zdobyła 30 punktów, Janina 
Hajduk z  kl. IV a  – 30 punktów i  Zuzanna Hajduk z  kl. VI a  – 
29 punktów. Będą one reprezentować naszą szkołę w II etapie, 
który odbędzie się 10 stycznia w Tarnowskich Górach.

15 listopada br. zostały wręczone nagrody za udział w konkur-
sie ekologicznym zorganizowanym przez Veolia. Praca naszych 
uczniów została wyróżniona, a  wśród nagrodzonych znaleźli 
się Kacper Wojtas z klasy II b, Aleksandra Wojtas, Agata Łanu-
cha, Zuzanna Foks, Paulina Budny, Izabela Machura, Adam 
Lembicz z klasy III b.

8 listopada br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkur-
sie przedmiotowym z języka polskiego z elementami historii, 
którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Katowicach 
Do II etapu zakwalifikowali się: Roksana Wosz, Weronika Woj-
syk, Zuzanna Hajduk i Patryk Bańczyk.

Spotkanie z filharmonią …

6 listopada uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami zostali za-
proszeni na spotkanie z przedstawicielami Filharmonii Śląskiej 
w Katowicach. Spotkanie odbyło się w Miejskim Domu Kultury 
w  Miasteczku Śląskim i  miało charakter koncertu solistyczno-
kameralnego. Audycje szkolne, jak określają comiesięczne spo-
tkania z dziećmi pracownicy filharmonii, obejmują różne aspek-
ty muzyki. Prowadzący omawiają twórczość znanych 
kompozytorów, epoki muzyczne a przede wszystkim pozwala-
ją na żywo zapoznać się z różnymi instrumentami oraz wysłu-
chać utworów muzycznych. W czasie pierwszego spotkania za-
proszeni goście zaprezentowali następujący repertuar: Marsz 
Turecki W. A. Mozarta, Ave Maria, Życzenie  F. Chopina, Taniec 
Węgierski nr 5 J. Brahmsa, Kołysankę z  cyklu Kolędziołek Be-
skidzkich S.  Wiechowicza.

W związku z narastającą potrzebą oraz dużym zainteresowa-
niem tematem 26 listopada w przedszkolu odbyło się szkole-
nie z zakresu podstaw opieki diabetologicznej nad dzieckiem 
z cukrzycą typu I i praktycznej obsługi osobistej pompy insuli-
nowej, gleukometru i  pena. Część teoretyczną i  praktyczną 
przygotowała i prowadziła dr n. med. Kornelia Szendzielorz-
Honisz.

Nauczyciele uczestniczyli również w: konferencji na temat 
„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, warsztatach meto-
dycznych” pt. „Rozwijanie umiejętności społecznych i inteligen-
cji emocjonalnej poprzez zabawę na zajęciach w przedszkolu” 
oraz warsztatach plastycznych zorganizowanych w  naszym 
przedszkolu pt. „Pakowanie prezentów.”

27 listopada przedszkole odwiedził objazdowy teatr lalek, któ-
ry wystawił przedstawienie pt. „Żaba Feliks”. Dzieci poznały 
jedną z form teatralnych oraz sposób poruszania kukiełkami.

Mirosława Skop

Młodym słuchaczom z minuty na minutę ten kameralny kon-
cert podobał się coraz bardziej. Największym zaskoczeniem 
dla naszych uczniów okazała się muzyczna interpretacja zna-
nego dzieciom wiersza J. Tuwima „O Panu Tralalińskim”. Prowa-
dząca wyjaśniła uczniom, że byli kompozytorzy, tacy jak na 
przykład Witold Lutosławski, którzy komponowali utwory pod 
teksty pisane dla dzieci. Zatem ten akcent z pewnością skłoni 
młodych słuchaczy do udziału w kolejnym spotkaniu, które za-
planowano na grudzień. Czekamy z niecierpliwością na kolejny 
koncert!    

Listopad był wyjątkowo ciekawym i  intensywnym okresem 
w życiu naszej szkolnej biblioteki. Rozpoczęliśmy go od ogłosze-
nia wyników październikowego konkursu pod hasłem „Moja 
ulubiona postać z  bajki”. Uczniowie konkurowali ze sobą 
w dwóch kategoriach wiekowych: pierwszej skierowanej do klas 
od I – III oraz drugiej przeznaczonej dla klas od IV do VI.
Wszystkie prace wykonane przez dzieci były bardzo ładne i sta-
rannie wykonane, a  każda miała w  sobie coś wyjątkowego. 
Z tego powodu wybranie najlepszych było bardzo trudne. Osta-
tecznie w pierwszej kategorii zwyciężyła Natalia Kaszuba, na II 
miejscu znalazł się Jakub Sadowski, zaś III miejsce zajęła Ewelina 
Jędrzejczak. W drugiej kategorii wiekowej najlepsza okazała się 
Zuzanna Hajduk, tuż za nią uplasowała się Aleksandra Karwat, 
natomiast III miejsce ex aequo zajęły Małgorzata Wójtowicz 
i Martyna Buchcik. Wszystkim laureatom gratulujemy.

7 listopada odbyło się autorskie spotkanie pani Dominiki Byli-
cy, autorki wielu ciekawych książek dla dzieci, które skierowa-
ne było do uczniów klas młodszych. W spotkaniu udział wzięli 
uczniowie z  klas pierwszych. Nasz gość przygotował bardzo 
ciekawy program zajęć, który uczynił spotkanie bardzo intere-
sującym i pouczającym. Przed dziećmi stanęły liczne zadania, 
w których mogły wykazać się kreatywnością i wyobraźnią oraz 
rozwinąć swoje umiejętności i  zainteresowania. Uczniowie 
między innymi tworzyli wraz z panią Dominiką rymowanki i ry-
sowali obrazy, do których zainspirować miał ich jeden z wier-
szy autorki.
Zdjęcia z tego wydarzenia można zobaczyć w folderze galeria 
na naszej stronie internetowej. Dodatkowo istnieje możliwość 
zakupienia jednej z książek pani Dominiki pt. „Wierszyki ciotki 
Dominiki” w naszej bibliotece w cenie 8 zł.

Natomiast 26 listopada miał miejsce Światowy Dzień Misia. 
Z tej okazji w naszej bibliotece odbyły się liczne konkursy i za-
bawy. Dodatkowo uczniowie, którzy przynieśli w tym dniu mi-
sia do szkoły, byli zwolnieni z niezapowiedzianych kartkówek 
i pytania ustnego.

Chcemy poinformować, że do 6 grudnia trwała akcja „I Ty mo-
żesz zostać św. Mikołajem”. Uczniowie przynosili zabawki, 
słodycze, farby plakatowe, układanki oraz puzzle. Zebrane 
prezenty zostały przekazane dzieciom z Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Edukacyjnego w  Rusinowicach. Wszystkim darczyń-
com za dobre serce dziękujemy.

Ewa Tempich-Garczarczyk

WIEŚCI Z JEDYNKI
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W dniu 6 grudnia 2012 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zorganizował dla młodzieży „Mikołajkowy turniej piłki siatko-
wej drużyn mieszanych”, który odbył się w Gimnazjum w Mia-
steczku Śląskim. Zawody rozegrano w trzech kategoriach:
• Klasa I GIMNAZJUM
• Klasa II GIMNAZJUM
• Klasa III GIMNAZJUM

WYNIKI TURNIEJU:

KLASA I 
GIMNAZJUM

KLASA II 
GIMNAZJUM:

KLASA III 
GIMNAZJUM

I MIEJSCE 
– KLASA I A

I MIEJSCE 
– KLASA II B

I MIEJSCE 
– KLASA III B

II MIEJSCE 
– KLASA I B

II MIEJSCE 
– KLASA II C

II MIEJSCE 
– KLASA III C

III MIEJSCE 
– KLASA I C

III MIEJSCE 
– KLASA II A

III MIEJSCE 
– KLASA III A

W dniu 7 grudnia 2012 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zorganizował dla młodzieży „Mikołajkowy turniej tenisa stoło-
wego”, który odbył się w sali gimnastycznej w budynku Hali 
Sportowej w Miasteczku Śląskim. Zawody rozegrano w czte-
rech kategoriach:
• Kategoria szkół podstawowych
• Kategoria szkół gimnazjalnych
• Kategoria do lat 18
• Kategoria „OPEN”

WYNIKI TURNIEJU

KATEGORIA 
SZKÓŁ 

PODSTAWO-
WYCH

KATEGORIA 
SZKÓŁ 

GIMNAZJAL-
NYCH

KATEGORIA 
„OPEN”  

o puchar 
Burmistrza

KATEGORIA    
DO LAT 18

I MIEJSCE
Jakub 

Wiśniewski

I MIEJSCE
Kacper 
Karwot

I MIEJSCE
Kacper 
Karwot

I MIEJSCE
Mateusz 

Madej

II MIEJSCE
Patryk 

Napora

II MIEJSCE
Karol Wons

POZOSTALI  
UCZESTNICY:
• Karol  Wons
• Mateusz 

Madej
• Marcel  

Popanda
• Wojciech 

Długosz
• Radosław 

Madejski

II MIEJSCE 
Damian Lazaj

III MIEJSCE 
 Michał 
Pączek

III MIEJSCE 
Tomasz 
Strugała

IV MIEJSCE
Dominik 

Jędruszek

POZOSTALI  
UCZESTNICY:
• Wojciech 

Długosz
• Marcel  

Popanda
• Radosław 

Madejski
• Dawid 

Jaskuła
• Marek 

Makowski

W dniu 8 grudnia 2012 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zorganizował „Turniej piłki siatkowej o puchar MOSiR-u”, który 
odbył się w  sali gimnastycznej w  budynku Hali Sportowej 
w Miasteczku Śląskim.

WYNIKI TURNIEJU:

I MIEJSCE
ONE MOVE 
LASOWICE

II MIEJSCE
TMS SIATKARZ 
STRZYBNICA

III MIEJSCE
MOSiR MIASTECZ-

KO ŚLĄSKIE

Anna Ferdyn

MOSiR


