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Obchody 
 

Święta Niepodległości 

 
Jak co roku 11 listopada w naszym mieście odbyły się uroczyste 

obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości roz-

poczęły się od mszy św. w kościele parafialnym pw. Wniebowzię-

cia Najświętszej Marii Panny w Miasteczku Śląskim, która odpra-

wiona została w intencji Ojczyzny. We mszy św. uczestniczyli 

przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem miasta 

Krzysztofem Nowakiem i przewodniczącym Rady Miejskiej w 

Miasteczku Śląskim Józefem Myśliwczykiem na czele, radni Rady 

Miejskiej oraz mieszkańcy miasta. Mszę uświetniły Miejska 

Orkiestra Dęta oraz poczty sztandarowe.  
W dalszej części obchodów w uroczystym przemarszu przedsta-

wiciele władz miasta wraz z mieszkańcami udali się w miejsca 

pamięci narodowej na terenie gminy. Złożyli symboliczne kwiaty i 

znicze pod tablicą pamiątkową i „Pomnikiem Wolności” przy uli-cy 

Woźnickiej, jak również na Cmentarzu Parafialnym w Miastecz-ku 

Śląskim. Kwiaty i znicze zostały również złożone pod pomni-kiem 

„Pamięci Poległym w Powstaniu Śląskim oraz Zamęczonym w 

Obozach przez Faszyzm Niemiecki Obywateli Żyglina” w Żygli-nie, 

przy kamieniu pamiątkowym znajdującym się przy Hucie Cynku 

oraz przy tablicy pamiątkowej przy ul. Pindora.   
Marzena Tomczyk 

 
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przy-

gotowanie uroczystości związanych z obchodami tegorocznego 

Narodowego Święta Niepodległości. Dziękuję także wszystkim, 

którzy przybyli na uroczystości za wspólny w nich udział. 
 

Burmistrz  
Krzysztof Nowak 

 

 

Rajd ALTERNATYWA 

 
5 października br. ponad 120 uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjum z Miasteczka Śląskiego ustawiło się na starcie 

tego-rocznego Rajdu Rowerowego „Alternatywa 2013”, który 

po raz kolejny zorganizowała Gminna Komisja ds. 

Rozwiązywania Pro-blemów Alkoholowych. Rywalizacja 

odbywała się w sześciu ka-tegoriach.  
Wśród dziewcząt z klas I-III najszybsza była Natalia Świerc (SP 

1). Na drugim miejscu znalazły się Patrycja Pałysa i Dominika 

Dzi-wis (SP 1). Wśród chłopców najlepsi byli Sebastian 

Polaczek, Adam Ziaja i Jakub Górski (wszyscy z SP 1).  
W kategorii dziewcząt z klas IV-VI najszybciej pojechała 

Julia Płudowska (SP 2). Tuż za nią uplasowały się Syntia 

Kokot i Agata Lech (obie z SP 1). Najlepszy czas wśród 

chłopców uzyskał Woj-ciech Gaj. Drugie miejsce zajął Jakub 

Ranos, a trzecie – Mateusz Wesołowski (wszyscy z SP 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W kategorii gimnazjalistów wystartowało siedmiu 

zawodników. Najlepszymi okazali się: Kamila Zięba z 

Publicznego Gimnazjum w Miasteczku Śląskim i Dominik 

Wojtowicz z Gimnazjum SOSW w Tarnowskich Górach.  
Po zakończeniu rajdu, w Miejskim Ośrodku Kultury 

burmistrz Krzysztof Nowak wręczył zwycięzcom nagrody, a 

wszyscy uczestnicy wzięli udział we wspólnej zabawie.  
 

Aleksandra Walochnik-Bogus 
 

Odwołanie  
23 października 2013 r. zarządzeniem nr 361/13 burmistrz Mia-

steczka Śląskiego Krzysztof Nowak odwołał z funkcji swojego za-

stepcy pana Rafała Olejnika. Powodem tej decyzji było wyczerpa-nie 

się możliwości współpracy pomiędzy obydwoma panami.  
Od tego dnia burmistrz miasta będzie kierował 
jednoosobowo gminą i Urzędem Miejskim.  

Agnieszka Nowak 
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Uchwały Rady Miejskiej 
 
16 października odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w 

Mia-steczku Śląskim, na której podjęto następujące uchwały:  
1. Uchwałę nr XXXIII/285/13 w sprawie wyrażenia woli przy-

stąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla gminy Miasteczko Śląskie.  

2. Uchwałę nr XXXIII/286/13 w sprawie zmian w 

uchwale bu-dżetowej na 2013 rok.  

3. Uchwałę nr XXXIII/287/13 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko 

Śląskie na lata 2013-2022.   
4. Uchwałę nr XXXIII/288/13 w sprawie zmiany Uchwały   

nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z 

dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegóło-

wego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości i zagospodarowania tych odpadów.  
5. Uchwałę nr XXXIII/289/13 w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.  

6. Uchwałę nr XXXIII/290/13 w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu 

cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim.   
7. Uchwałę nr XXXIII/291/13 w sprawie likwidacji 

jednostki organizacyjnej gminy o nazwie Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim.  

 
Teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej Urzędu w 

zakładce „Baza Aktów Własnych” http://prawomiejscowe.pl/ 

institution/19239/collection/98387 oraz w Referacie 

Organiza-cyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30.  
W bieżącym numerze publikujemy informację dotyczącą 

li-kwidowanego MOSIR-u.   
oprac. red. 

 

W skrócie 
 
•• 28 października 2013 r. w Urzędzie Miejskim w 

Miasteczku Śląskim odbyło się spotkanie burmistrza 

miasta z przedsta-wicielami organizacji pozarządowych, 

podsumowujące te-goroczne konsultacje projektu 

programu współpracy z tymi organizacjami na 2014 rok. 
 
•• 29 listopada odbędzie się kolejna XXXIV sesja Rady Miejskiej 

w Miasteczku Śląskim. W programie m.in. przyjęcie uchwał 

podatkowych na 2014 r. oraz uchwalenie programu współ-

pracy z organizacjami pozarządowymi na następny rok. 
 
•• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w 

grud-niu br. w „Gościńcu Sportowym” nie będą 

świadczone usługi noclegowe. Wszystkie rezerwacje 

będą realizowane do koń-ca listopada br. 
 
•• W związku ze zmianą godzin urzędowania Starostwa Po-

wiatowego w Tarnowskich Górach, zmienią się godziny 

pracy punktu paszportowego znajdującego się przy ul. Kar-

łuszowiec 5. Zmiany dotyczą dni: 24 i 31 grudnia br. W dniu 

24 grudnia punkt paszportowy będzie nieczynny. Nato-miast 

31 grudnia 2013 r. będzie otwarty w godzinach od  
7.30 do 15.30.  

Likwidacja MOSIR-u 

 

16 października 2013 r. Rada Miejska, na 
mój wnio-sek, podjęła uchwałę o likwidacji z 
dniem 31 grud-nia br. Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mia-steczku Śląskim. 
 
Dyskusje o tym, że coś trzeba zrobić z hotelem, toczą się od mo-

mentu, kiedy w 1996 r. gmina, na wniosek Huty Cynku Miastecz-ko 

Śląskie, musiała przejąć ten obiekt na mocy wówczas obo-

wiązujących przepisów ustawy o zasadach przekazywania 

zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa 

państwowe. Ówczesne władze podjęły decyzję o dalszym pro-

wadzeniu hotelu w mieście. Postarano się nawet o kategoryza-cję 

obiektu (1 gwiazdka) oraz prowadzono remonty, aby pod-nosić jego 

standard. Wówczas obiekt był administrowany przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane z Tarnow-skich Gór, 

które w późniejszym czasie przekształciło się w Mię-dzygminne 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Obowiązująca 

wtenczas umowa o administrowanie całym za-sobem komunalnym 

mieszkaniowym i hotelem zawierała za-pis, iż przedsiębiorstwo za 

administrowanie tym zasobem, oprócz wynagrodzenia, będzie mieć 

opłacane przez gminę koszty eksploatacyjne, koszty remontowe 

oraz poniesione koszty usług komunalnych świadczonych na rzecz 

najemców. Z kolei obowiązkiem administratora było wykonywanie 

prac re-montowych na administrowanym zasobie do 35% wartości 

kosztów eksploatacyjnych, które przedsiębiorstwo otrzymywa-ło od 

gminy. Było to bardzo korzystne rozwiązanie, bowiem dzię-ki temu 

stale podnosił się standard lokali mieszkalnych i hotelu. 
 
Sytuacja taka trwała do roku 2007, kiedy zapadła decyzja o 

zmia-nie systemu zarządzania hotelem i powołano do życia 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Od samego początku 

jednostka ta nie przynosiła zakładanych przychodów. Stąd 

już w 2008 r., kiedy za-uważono spadające zainteresowanie 

tym obiektem i rosnące koszty jego utrzymania, wystawiono 

hotel na sprzedaż. Niestety, mimo dwukrotnie ogłoszonych 

przetargów hotel nie został sprzedany.  
Po objęciu swojej funkcji czyniłem liczne starania, aby w jakiś 

spo-sób ratować ten obiekt. Między innymi wyremontowano 

dwa pomieszczenia na parterze (obiekt jest bez windy) o 

wyższym standardzie z łazienkami. Toczyłem rozmowy z 

przedstawicielem wyższej uczelni, aby w Miasteczku Śląskim 

nocowali studenci. Proponowałem zakup obiektu na cele domu 

spokojnej starości. Zabiegałem u inwestorów budujących 

autostrady w pobliżu gminy o wynajem pokoi oraz oferowałem 

pomieszczenia obiek-tu do dzierżawy. Wszystkie te zabiegi nie 

przyniosły spodziewa-nych efektów. Istotnym mankamentem 

tego obiektu jest brak zaplecza gastronomicznego. Na jego 

urządzenie niestety brako-wało pieniędzy. Koszty rosły w 

strasznym tempie, a dochody w ten sam sposób spadały.  
Podjęta została wówczas decyzja o wprowadzeniu 

oszczędności w obiekcie i restrukturyzacji zatrudnienia w 

ośrodku. W pierwszej kolejności polecono rozwiązać umowy o 

pracę z konserwatora-mi, którzy byli emerytami. Ich umowy o 

pracę przekształcono w umowy cywilno-prawne. W dalszej 

części zaproponowano ówczesnej kierownik zmniejszenie o ½ 

etatu wymiaru zatrudnie-nia księgowej i połączenie stanowiska 

pracownika ds. kadrowo-biurowych ze stanowiskiem 

recepcjonistki. Niestety, te założenia wprowadziła dopiero w 

ubiegłym roku nowa kierownik, a ich efektem są oszczędności 

wynoszące w okresie 1,5 roku ponad 107.000 złotych. 
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Restrukturyzacja zatrudnienia nie była oczywiście jedyną formą 

oszczędności. Ograniczono liczbę abonamentów RTV, zrezygno-

wano z telewizji kablowej, zmniejszono opłaty za internet, ogra-

niczono liczbę telefonów komórkowych, czyli prowadzono sze-roko 

zakrojone działania mające na celu ograniczenie kosztów 

funkcjonowania jednostki. Podkreślenia wymaga fakt, że cały czas 

radni wnioskowali do mnie, aby coś zrobić, ponieważ stale rosły 

wydatki gminy przeznaczane na funkcjonowanie jednostki, a malały 

dochody uzyskiwane z jej działalności. Dla porównania dochody w 

2012 r., zarówno z najmu pomieszczeń dla potrzeb działalności 

gospodarczej, jak i najmu pokoi w hotelu, wyniosły 200.441,48 zł (w 

2008 r. – 396.305,54 zł), a koszty utrzymania w 2012 r. samego 

tylko hotelu to kwota 385.834,51 zł.  
Koszty utrzymania MOSiR-u i dochody osiągnięte z jego działal-

ności na przestrzeni ostatnich lat obrazuje poniższa tabela: 
 

Rok Dochody (zł) Wydatki (zł) 

2008 400.495,50 881.068,01 

2009 279.753,27 936.790,89 

2010 208.571,17 1.058.786,57 

2011 221.043,40 949.754,70 

2012 207.741,27 1.073.361,00 

I-IX 2013 123.446,65 644.476,03 

Razem: 1.441.051,26 5.544.237,20 
 
Biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich kilku latach w pobliżu 

Mia-steczka Śląskiego powstały liczne miejsca hotelowe o dużo 

wyż-szym standardzie i porównywalnych cenach, a także mając 

na uwadze wnioski radnych, aby w tej jednostce wprowadzić 

oszczędności i podjąć stosowne kroki zmierzające do pozbycia 

się hotelu w drodze sprzedaży, ogłoszone zostały dwa 

przetargi. Pierwszy odbył się 8 kwietnia, a drugi 29 lipca 2013 r. 

Zakończyły się wynikiem negatywnym.  
W dniu 27 września br. ogłoszone zostały rokowania na 

sprzedaż hotelu, których wynik poznamy 2 grudnia. 

Jednocześnie podjęta została decyzja o likwidacji Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji z dniem 31 grudnia 2013 r.  
Od nowego roku zadania dotyczące sportu, rekreacji i turystyki 

przejmie Urząd Miejski. Na mocy art. 23' kodeksu pracy przejęta 

zostanie hala sportowa wraz z trzema pracownikami tj. gospoda-

rzem obiektu i dwiema sprzątaczkami. Natomiast dziesięć osób 

zatrudnionych dotychczas w gościńcu sportowym (dawnym ho-telu) 

otrzymało wypowiedzenia w związku z likwidacją ich miejsc pracy 

(ze skróconym okresem wypowiedzenia do dwóch miesię-cy i 

odszkodowaniem za skrócenie okresu wypowiedzenia).  
Taki tryb funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście już 

się kiedyś sprawdził. Bowiem do roku 2007, ściślej do 30 kwiet-nia, 

baza sportowa funkcjonowała w ramach urzędu, który pro-wadził te 

zadania, zatrudniając jednego robotnika gospodarcze-go i dwie 

sprzątaczki. Dziś wracamy do tej formuły.  
Gościniec  sportowy  (hotel),  funkcjonujący  w  ramach 

MOSiR-u ma powierzchnię 2.995,51 m
2
, cztery kondygnacje i 

posiada 66 pokoi, w których jest 130 miejsc noclegowych. 

Chcąc go wykorzystać w całym roku w 100% potrzeba 47450 

osób. A wykorzystanie tego obiektu jest na poziomie 10-15%.  
Kilka słów o audycie przeprowadzonym w jednostce w 2012 r. W 

dniu 27 lutego 2012 r. przedstawiciele Urzędu Miejskiego prze-

prowadzili zapowiedzianą w styczniu tego roku kontrolę w MO-SiR-

ze, podczas której stwierdzone zostały liczne nieprawidłowo- 

ści w szeroko pojętej polityce kadrowej i zarządzaniu jednostką. 

Ilość tych nieprawidłowości spowodowała przerwanie kontroli i 

zlecenie profesjonalistom przeprowadzenia typowego audytu. Jego 

wyniki pokazały jednoznacznie błędy w zarządzaniu jed-nostką, 

konieczność zmiany regulaminu organizacyjnego i liczne inne. Po 

otrzymaniu wyników audytu wystąpiła konieczność skierowania 

sprawy do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, która 

wszczęła postępowanie. Obecnie trwa dochodze-nie w sprawie, 

które prowadzi Komenda Powiatowa Policji.  
Już dwa lata temu na sesję Rady Miejskiej w dniu 31 października 

2011 r. skierowany został projekt uchwały o likwidacji tej jednost-ki. 

Wówczas radni sugerowali konieczność podjęcia stosownych 

kroków, gdyż jednostka generowała coraz większe koszty, a do-

chody sukcesywnie spadały. Z decyzji tej wycofałem się, ponie-waż 

jeszcze rodziła się nadzieja uratowania MOSiR-u. Podjąłem wtedy 

działania, które wyżej wymieniłem. W związku w tym, że nie 

przyniosły one oczekiwanych efektów, likwidacja jednostki stała się 

faktem w bieżącym roku.  
Nie jest to łatwa decyzja. Zdaję sobie sprawę z tego, że dzie-sięć 

osób pozostaje bez pracy. Ze swej strony zrobiłem wszystko, co 

było możliwe, aby tych osób nie zostawić samym sobie. Wy-

stosowałem pismo do jednostek organizacyjnych gminy z proś-bą o 

wskazanie wakatów na stanowiskach, które mogłyby przy-jąć 

osoby zwalniane z hotelu. Jednak na dzień dzisiejszy w żadnej 

jednostce na terenie gminy nie ma wakatów i w najbliższym cza-sie 

ich się nie przewiduje. Podjąłem także rozmowy z dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach, która obieca-ła 

pomoc i w tym celu na terenie MOSiR-u 23 października br. zo-

stało zorganizowane spotkanie z przedstawicielem urzędu pracy. 

Jednak z tej możliwości kontaktu skorzystało tylko pięć osób.  
W związku z tym, że na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Miasteczku Śląskim łożą wszyscy mieszkańcy 

mia-sta, obiekt generuje wysokie koszty, a przynosi bardzo 

niskie dochody, dalsze utrzymywanie tej jednostki byłoby 

nierozsąd-ne i niegospodarne. Zatem decyzja o likwidacji tej 

jednostki była jak najbardziej słuszna. Wiele potrzeb 

mieszkańców nie zo-stało jeszcze zaspokojonych i dlatego 

oszczędności lub też środki, które trzeba by było przeznaczyć 

na dalszą działalność MOSiR- u, jakie wynikną z tej decyzji, 

będzie można przeznaczać na inne zadania, które mają 

przyszłość i będą służyć całemu na-szemu społeczeństwu.   
Burmistrz 

Krzysztof Nowak 
 

Zbiórka elektrośmieci  
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim oraz Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami MB Recykling Sp. z o.o. z Kielc 
informu-ją, że w dniu 28 listopada 2013 r. na terenie 
Miasteczka Śląskie-go odbędzie się zbiórka elektrośmieci.  
Prosimy mieszkańców o dostarczenie starego, zużytego, ze-

psutego sprzętu (np. pralki, lodówki, suszarki, mikrofalówki, 

żelazka, drukarki, kamery, komputery, narzędzia 

elektryczne, zabawki elektryczne, baterie, świetlówki i inne) 

do niżej wy-mienionych punktów zbiórki: 
 

28 listopada 2013 r.  
Dzielnica, sołectwo Miejsce zbiórki Godzina zbiórki 

 

    

Miasteczko Śląskie parking przy ul. Dudy 9.00 – 10.00 
 

    

Żyglin – Żyglinek parking przy ul. Sokoła 10.10 – 11.10 
 

    

Brynica parking przy ul. Żyglińskiej 11.20 – 12.20 
 

    

Bibiela 
pętla autobusowa 

12.30 – 13.30  

przy ul. Starowiejskiej  
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 informuje 

 •• 15 listopada zespoły taneczne Crazy I i Smerfy II wzięły 
 

   udział w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Lublińcu. 
 

   Zespół Crazy I, w skład którego wchodzą: Kamila Hońca,  

    

    Kamila Pietryga, Wiktoria Dulska, Natalia Wojsyk, Patrycja 
 

•• 14 listopada gościliśmy jeden z najbardziej popularnych ka- 
 Pilarczyk i Mariusz Głąbała zajął drugie miejsce. 

 

  
 

baretów w Polsce – „Kabaret pod Wyrwigroszem”. Humor,   
 

jak to na takim spotkaniu być powinno, oczywiście dopisał,   
 

a sala wypełniona do ostatniego miejsca bawiła się dosko-   
 

nale. Kabaret przedstawił nam najnowsze skecze, m.in. do-   
 

tyczące segregacji śmieci oraz otrzymywania niechcianych   
 

sms-ów.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na scenie „Kabaret pod Wyrwigroszem” 
 
•• 15 listopada w ośrodku odbył się XI Ogólnopolski Turniej 

Rock'n'Rolla. Wzięło w nim udział 17 par z Kalet, Mysłowic, 

Zawiercia, Miasteczka Śląskiego, Sosnowca i Tarnowskich Gór. 

Pierwsze miejsce w turnieju zajęła para z Miasteczka 

Śląskiego – JULIA SWOBODA i DANIEL LEDWOŃ. Drugie 

miejsce zajęli KAROLINA GRUNER i DANIEL WOJTYRA a trze-

cie – KARINA BRONDER i ADRIAN KALUS (obie pary z Kalet). 

Nagroda publiczności powędrowała do zwycięzców tur-nieju – 

JULII SWOBODY i DANIELA LEDWONIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczestnicy XI Ogólnopolskiego Turnieju Rock’n’Rolla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Miasteczka Śląskiego Krzystof Nowak 

wręcza nagrody parze, która zajęła I miejsce 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zespoły taneczne Crazy I i Smerfy II 
 

•• 10 grudnia o godz. 10.30 do ośrodka zapraszamy dzieci 

na spotkanie z muzyką. Posłuchamy muzyki Fryderyka 

Chopina, historii niezwyczajnych, jak „Ballada o pchle” 

Mo-desta Musorgskiego i wielu innych. 
 

•• 14 grudnia o godz. 10.00 odbędzie się VIII PORANEK Z 

BAJKĄ adresowany do dzieci powyżej szóstego roku ży-cia. 

Będzie to filmowe spotkanie z klasyką animacji. Wstęp na 

projekcję jest bezpłatny. Zapisy na spotkanie prowadzi biuro 

MOK (nr tel. 32 288 88 70). Organizatorami są Miejski 

Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Gminna Komi-

sja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To już ostat-

nie sobotnie spotkanie z bajką w tym roku. Zapraszamy!  
 

Alicja Kowaluk 

fot. Dariusz Zwardoń 
 

Mikołajki 

 

Miejski Ośrodek Kultury wraz z Gmin-

ną Komisją Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych zapraszają wszyst-

kie dzieci na spotkanie z Mikołajem i 

jego przyjaciółmi. Zabiorą oni wszyst-

kich w bajkowy świat wspólnej zaba-

wy, niezwykłej przygody, uśmiechu i 

radości.  
Spotkanie z Mikołajem pt. „Mikołajki 

ze śnieżnej bajki” odbędzie się 1 

grudnia 2013 r. (niedziela) o godz. 

15.45 na parkingu koło kościoła 

parafialnego przy ul. Dworcowej w 

ramach Jarmarku świątecznego. 
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Dzień Misia 
 
25 listopada swoje święto obchodzi Plu-

szowy Miś – najmilsza zabawka, 

najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona 

przytulan-ka przy zasypianiu – miękki, 

puchaty i taki z łatką. Moda na misie nie 

przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, 

wszystkim jest potrzebny Miś! ”  
Światowy Dzień Pluszowego Misia ustano-

wiono w 2002 roku w setną rocznicę po-

wstania maskotki. W 1902 roku prezydent 

Stanów Zjednoczonych Teodor Roosevelt, 

wybrał się na polowanie. Po kilku godzi-

nach bezskutecznych łowów, jeden z po-

lujących postrzelił małego niedźwiadka i 

zaprowadził go do Roosevelta. Prezydent, 

 
Przedszkole nr 1 

 
ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je 

natychmiast uwolnić. Świadek tego zda-

rzenia uwiecznił historię niedźwiadka na 

rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą 

czytał producent zabawek. Od tego czasu 

zaczęto sprzedawać maskotki pod nazwą 

Teddy Bear, która dziś w języku an-

gielskim jest określeniem wszystkich plu-

szowych misiów.  
W miasteczkowskich przedszkolach ob-

chody Światowego Dnia Pluszowego Misia 

rozpoczęły się już 29 października. Oko-

licznościowe imprezy dla dzieci z Przed-

szkola nr 1, nr 3 oraz z Przedszkola Niepu-

blicznego przygotowała pani Monika 
 

Przedszkole nr 3 

 
Ruda z Oddziału Dziecięcego biblioteki, 

która była gościem przedszkolaków, 

prze-brana za Pluszowego Misia.  
Na uroczystości przedszkolaki przyniosły 

ze sobą swoje pluszowe przytulanki. Pani 

Monika czytała milusińskim bajki przynie-

sione z biblioteki. Dzieci śpiewały, 

oglądały książeczki, wykonywały pracę 

plastyczną przedstawiającą misia. Bawiły 

się przy tym doskonale.  
Dzieci z Przedszkola nr 2 w Żyglinie 

także odwiedził Pluszowy Miś. O 

nikim nie zapo-mniał!   
oprac. red. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przedszkole nr 1 
Przedszkole nr 3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przedszkole nr 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przedszkole nr 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przedszkole nr 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedszkole Niepubliczne 
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Wieści z przedszkoli... 

 
Przedszkole nr 1  

W naszym przedszkolu od listopada organizowane są 

zajęcia dodatkowe, poza obowiązującym minimum 

programowym, realizowanym w godzinach 8.00-13.00. 

Zajęcia będą odbywały się w następujące dni:  
•• wtorki: zajęcia plastyczno-techniczne,  
•• środy: zabawy logopedyczne (tylko dla dzieci 5-6 letnich),  
•• czwartki: zajęcia umuzykalniające.  
Także od listopada prowadzone są zajęcia dodatkowe z 

języka angielskiego oraz z języka niemieckiego: w 

poniedziałki i czwartki po godzinie 13.00.  
20 listopada w naszym przedszkolu odbyło się zebranie z 

rodzi-cami, podsumowujące wstępną obserwację dzieci. 

Na zebraniu były omawiane dotychczasowe osiągnięcia 

dzieci, ich zacho-wanie, bieżące sprawy a także 

harmonogram uroczystości przedszkolnych.  
Ewelina Rutkowska 

 
Przedszkole nr 3  

•• 29 października rozstrzygnięty został konkurs plastyczny 

„Pani Jesień dary niesie”, zorganizowany przez Beatę 

Hala-mus i Bożenę Hajduk. Mieliśmy okazję podziwiać 

piękną i bogatą w jesienne kolory wystawę prac. Każde 

dziecko bio-rące udział w konkursie otrzymało nagrodę, 

którą samo so-bie wybrało.  
•• Nasze przedszkole bierze udział w akcji Akademii Zdrowego 

Przedszkolaka „Zboża zjadamy, energię mamy”. W ramach 

tej akcji Grażyna Filipczyk przeprowadziła w grupie najstar-

szej „Słoneczka” zajęcia, w tym zabawy wprowadzające 

dzieci w świat zdrowego żywienia. Podsumowaniem akcji 

było wykonanie prac plastycznych „Zbożowa mandela”. Pra-

ce dzieci zostały sfotografowane i wysłane na organizowany 

przez akademię konkurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•• 6 listopada odbyła się uroczystość pasowania na przedszko-

laka dzieci najmłodszych. Był to pierwszy tak ważny i poważ-

ny debiut. Z uśmiechami na twarzach dzieci recytowały 

wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły otrzymując od rodzi- 

 
ców gromkie brawa. Pani dyrektor za pomocą „czarodziej-

skiej różdżki” dokonała uroczystego „aktu pasowania”. 

Każdy nowo przyjęty przedszkolak otrzymał od swojej wy-

chowawczyni Beaty Halamus dyplom i małą niespodziankę. 

Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek. Na pew-

no był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wra-

żeń zarówno dla dzieci, jak i rodziców.  
•• 7 listopada przedszkolacy uczestniczyli w przedstawieniu 

profilaktycznym pt. „Kolczasta przyjaźń”, przygotowanym 

przez Impresariat Artystyczny INSPIRACJA z Krakowa. 

Przed-stawienie było doskonałą lekcją wychowawczą. Dzieci 

mo-gły zobaczyć przygodę dwóch zwierząt w lesie. Po 

obejrze-niu teatrzyku omówiono zagadnienie wartościowej 

przyjaźni, która jest bezinteresowna, kogo możemy nazwać 

przyjacielem, jaki powinien być przyjaciel. Była to okazja do 

wyjaśnienia dzieciom znaczenia przyjaźni i powiedzenia, iż 

„prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”.  
Henryka Pytlok 

 
Niepubliczne Przedszkole im. 

bł. Edmunda Bojanowskiego 
Pierwsze w naszym mieście Niepubliczne Przedszkole im. bł. 

Edmunda Bojanowskiego działa prężnie od września 2011 r. 

Oferta edukacyjna jest nader bogata: dzieci biorą udział w zaję-

ciach tanecznych prowadzonych przez panią Alę, która odwie-

dza nas raz w tygodniu oraz w zajęciach dodatkowych z języka 

angielskiego prowadzonych przez panią Justynę i z języka nie-

mieckiego prowadzonych przez panią Monikę. Aby wspierać 

prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, dwa razy w tygodniu odwie-

dza nas pani Agata – fizjoterapeutka, która prowadzi dla dzieci 

gimnastykę korekcyjną. Przedszkolaki znajdują się także pod 

opieką logopedyczną, dwa razy w tygodniu mając zajęcia indy-

widualne i grupowe.  
W przedszkolu ciągle coś się dzieje i nie można narzekać na 

nudę! Na początku września dzielne maluchy udały się do Bi-

blioteki Publicznej, gdzie dowiedziały się wielu ciekawych rze-

czy, a nawet stworzyły swoją własną, unikalną książkę.  
Raz po raz odwiedzają nas goście. 17 października przybył 

do przedszkola żołnierz, aby opowiedzieć dzieciom na czym 

polega jego praca. Zwerbował też paru rekrutów i dał im 

przed-smak musztry wojskowej. Zainteresowani byli 

szczególnie chłopcy, którzy wpatrywali się wielkimi, 

błyszczącymi oczami w mundur i ekwipunek wojskowego. 

Po tym spotkaniu wiele dzieci stwierdziło, że w przyszłości 

chcą być żołnierzami i będą bronić naszego kraju.  
Dyrekcja przedszkola zorganizowała również spotkanie z 

Mag-daleną Kramarz – wybitnym pedagogiem z Wrocławia, 

która wspólnie z rodzicami próbowała odpowiedzieć na 

pytanie: Czego naprawdę potrzebują nasze dzieci? Rodzice 

przybyli dość licznie i na pewno nie żałowali, gdyż spotkanie 

okazało się bardzo owocne i pozwoliło na wiele spraw 

związanych z wy-chowaniem spojrzeć z innej perspektywy. 

Rodzice zadawali wiele pytań, radzili się i konfrontowali 

swoje problemy ze spe-cjalistką, która w dziedzinie 

wychowania ma ogromne doświad-czenie.  
Jesienią świat się zmienia, nabiera kolorów, daje nam niezwykłe 

owoce. Jesienią najpiękniej wygląda las. Nasze przedszkolaki miały 

okazję podziwiać złociste i rudawe krajobrazy z bryczki ciągniętej 

przez dwa konie, raz po raz machając a to przechod-niom, a to 

wiewiórkom zbierającym zapasy, a to kasztanom spadającym z 

drzewa. Maluchy wcale nie bały się ani koni, ani szybkiej jazdy i co 

raz pokrzykiwały „wio koniki, wio! ”.  
» dokończenie na str.7 
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Spotkania Wspólnot 
 

Mieszkaniowych 
 
W październiku 2013 r. odbyły się spotkania wspólnot mieszka-

niowych. Jednym z punktów spotkań było omówienie i ustalenie 

zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ście-ków 

oraz projektów nowych regulaminów w powyższej sprawie. Każdej 

wspólnocie z osobna zostało przedstawione rozliczenie kosztów 

dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres od 1 stycznia do 

15 maja 2013 r. w odniesieniu do danego budyn-ku. Został także 

poruszony problem strat w zużyciu wody, będą-cy różnicą 

pomiędzy sumą wskazań liczników indywidualnych w lokalach 

mieszkalnych a zużyciem wskazanym na liczniku bu-dynkowym 

(bądź licznikach budynkowych).  
Przedstawiciele Zarządcy, tj. MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich 

Gó-rach, przedstawili zebranym propozycję pokrywania strat 

po-przez wypracowanie na przestrzeni całego roku rezerwy 

finanso-wej, która corocznie byłaby ustalana podczas zebrania 

właścicieli. W odniesieniu do 2013 r. zaproponowano, aby straty 

te zostały pokryte poprzez przeniesienie środków z funduszu 

remontowe-go i utworzenie z nich rezerwy finansowej. 

Propozycja ta została przyjęta przez większość wspólnot i w 

tym zakresie zostały pod-jęte stosowne uchwały.  
Na propozycję tą nie wyrazili zgody właściciele 

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Srebrnej 10, którzy 

zawnioskowali, aby straty za 2013 r. nie obciążały 

funduszu remontowego, a zostały wpłacone przez 

wszystkich użytkowników lokali w listopadzie i grudniu br.  
Jeżeli chodzi o wypracowanie rezerwy na pokrycie strat w zuży-

ciu wody w 2014 r., uchwały o jej utworzeniu od 1 stycznia 2014 

r. podjęli właściciele Wspólnot Mieszkaniowych przy ul.: Srebr-

nej 10 i Srebrnej 15. Natomiast właściciele Wspólnoty przy ul. 

Srebrnej 17 przyjęli uchwałę o utworzeniu rezerwy finansowej 

już od 1 listopada 2013 r.  
Odmienne stanowisko zajeli właściciele Wspólnot Mieszkanio-

wych przy ul.: Metalowej 1 i Srebrnej 23, którzy zawnioskowali, 

aby nadal jako obowiązujący był regulamin rozliczania kosztów 

zużycia wody przyjęty przez wspólnoty mieszkaniowe w sierp-

niu 2009 r., gdzie uchwalono m.in. zasadę, że różnice występu-

jące pomiędzy sumą wskazań liczników indywidualnych w lo-

kalach mieszkalnych a zużyciem wskazanym na liczniku 

budynkowym będą podlegały rozliczeniu z poszczególnymi 

użytkownikami lokali po dokonanym odczycie, proporcjonal-nie 

do zużycia wody. Wobec powyższego uchwały o utworze-niu 

rezerwy finansowej odnośnie pokrycia strat w tych budyn-kach 

nie zostały przyjęte.  
Przedstawiciele Zarządcy zobowiązali się do przeprowadzenia 

analizy zużycia wody w każdym budynku, a także do przeprowa-

dzenia kontroli prawidłowości wskazań liczników indywidual-nych 

znajdujących się w mieszkaniach oraz liczników budynko-wych i 

kontroli instalacji wodociągowej. O wynikach kontroli i 

przeprowadzonych analizach właściciele zostaną powiadomie-ni na 

corocznych spotkaniach w marcu 2014 r.  
Zebrany materiał pozwoli na określenie wielkości rezerwy finan- 
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sowej na 2014 r. we wspólnotach mieszkaniowych, które 

jej jesz-cze nie określiły, a także na jej korektę przez 

wspólnoty, które już podjęły uchwały o jej utworzeniu.  
W trakcie spotkań został także omówiony regulamin rozliczania 

kosztów energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania, 

przyjęty uchwałami przez wszystkie wspólnoty. Regulamin ten 

określa zasady rozliczania ciepła, jakie dotychczas obowiązują. 

Przedstawione również zostały prace remontowe finansowane z 

funduszu remontowego w odniesieniu do każdej wspólnoty.  
W ślad za podjętymi przez każdą wspólnotę uchwałami i ustale-

niami odrębnie regulującymi zasady rozliczania kosztów dosta-

wy wody i odprowadzania ścieków oraz kosztów centralnego 

ogrzewania, burmistrz miasta podjął zarządzenia odnośnie rozli-

czania ww. kosztów w lokalach komunalnych, na mocy których 

ich najemcy będą rozliczani na takich samych zasadach, jak 

wła-ściciele lokali w każdej wspólnocie.  
Uregulowanie takie było konieczne z uwagi na to, że 

dotychczas nie obowiązywały jednolite zasady rozliczeń 

w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych.  
Z treścią podjętych regulaminów można zapoznać się na 

stronie internetowej: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.   
Celina Kaczmarska 

 

 

Wieczór z poezją 

 
W Wypożyczalni  dla Dorosłych 
Miejskiej Biblioteki Publicznej roz- 
poczęły się  spotkania w  ramach 
V edycji „Jesiennych Wieczorów 
z poezją”. 5 listopada odbyło się 
pierwsze spotkanie czytelników 
z poetką młodego pokolenia Alek- 
sandrą Kot. Autorka zaprezentowała gościom liryki, które 

zain-spirowały uczestników do dyskusji.  
Następne spotkania zaplanowano na kolejne wtorki listopada o 

godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich miłośników poezji!  
 

Wieści z przedszkoli... 
 
» dokończenie ze str. 6  
Przedszkolaki znane są z tego, że ochoczo biorą udział w zaję-

ciach plastycznych, uwielbiają rysować, wyklejać, ciąć i przykle-

jać, ale przede wszystkim lubią malować farbami, dlatego też 

przedszkole odwiedziła specjalistka od farb i wirowania. Zajęcia 

„Wirujące farby” były nie tylko zabawne, ale i kształcące, bo 

dzieci robiąc eksperymenty same dowiadywały się, co to ta-

kiego grawitacja i siła odśrodkowa, ale też mieszały farby i two-

rzyły nowe kolory. Jednak dzieciom najbardziej podobało się 

malowanie pięknych obrazów za pomocą wirującej maszyny, 

pieszczotliwie nazywanej kręciołkiem. Maluchy tworzyły kom-

pozycje z różnokolorowych farb, następnie wkładały swoje pra-

ce do kręciołka, wypowiadały magiczne zaklęcie i kręciołek roz-

bryzgując farby tworzył z ich prac niezwykłe dzieła. Przednia 

była to zabawa, a co najważniejsze każdemu dziecku na 

pamiąt-kę został jedyny i niepowtarzalny obraz, zrobiony przez 

nie samo i zaczarowany przez kręciołka.  
Wielkimi krokami do przedszkola zbliżył się listopad, 

kolejny miesiąc pełen atrakcji.   
Anna Matwiej 
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Nowa dyscyplina 

 
Pomysł na powstanie i realizację w Mia- wego ze sprzętem specjalistycznym (laska 
steczku Śląskim zajęć z hokeja na trawie hokejowa, piłka) i nauczanie umiejętności 
powstał w styczniu 2013 r. po prezentacji podstawowych elementów techniki indy- 
tej dyscypliny sportowej w Publicznym widualnej: prowadzenia piłki, dokładnego 
Gimnazjum. W marcu rozpoczęły się zaję- podania, oddania strzału do bramki, gry 
cia. Początkowo przez trzy miesiące od- z bramkarzem i partnerem w celu przepro- 
bywał  się  jeden  trening  tygodniowo. wadzenia akcji z szybkiego podania. 
Obecnie grupa hokeja na trawie trenuje Jeszcze w tym roku zostaną przeprowa- 
w każdy poniedziałek (16.00-17.30) i środę dzone testy ogólnej sprawności fizycznej 
(15.30-17.00).  Z  uwagi  na  dużą  grupę w celu określenia stopnia wytrenowania. 
i zróżnicowanie wiekowe uczestników za- We wrześniu zawodnicy i zawodniczki 
jęć treningowych, planowane jest zwięk- grupy  hokeja  na  trawie  uczestniczyli 
szenie ilości godzin i dni treningowych. w badaniach lekarskich. 
Wszystkie  zajęcia  są  ukierunkowane Nasza grupa hokeja na trawie w paździer- 
na rozwój ogólnej sprawności fizycznej, niku 2013 r. uczestniczyła w dwóch tur- 
gdyż w tym zakresie uczestniczące dzieci niejach Śląskiej Ligi TK: w Siemianowicach 
w zajęciach wykazują duże braki. Przygo- Śląskich oraz w Tarnowskich Górach. 
towanie fizyczne, koordynacja ruchowa W rozgrywkach  nasza  drużyna  (przy 
i sprawność to podstawa do uprawiania 11 zespołach startujących) odnotowała 
wszystkich sportów. Następny etap to do- pięć zwycięstw, dwa remisy i trzy porażki, 
skonalenie prawidłowego nawyku rucho- zajmując po rundzie jesiennej piąte miej- 

sce. Dalsze rozgrywki odbedą się 

wiosną 2014 roku.  
W okresie zimowym hokej na trawie jest 

rozgrywany w odmianie halowej i druży-

na będzie kontynuować treningi w hali 

MOSiR-u oraz zostanie zgłoszona do roz-

grywek o Halowe Mistrzostwo Śląska w 

kategorii dzieci i młodzików. Grupa ho-

keja na trawie swoje pierwsze zawody ro-

zegrała w czerwcu 2013 r. w Międzynaro-

dowym Turnieju Hokeja na trawie im. 

Stefana Karmelity w Tarnowskich Gó-

rach, w którym zajęła ósme miejsce na 

dziesięć startujących drużyn.  
W początkowym etapie w grupie była duża 

rotacja osób uczestniczących w za-jęciach. 

Dzieci przychodziły, by się spraw-dzić, 

część zrezygnowała. Najbardziej wy-trwała 

grupa pozostała do dzisiaj i to ona stanowi 

trzon drużyny. Hokej na trawie należy do 

trudnych dyscyplin i wymaga od zawodnika 

cierpliwości i sumienności, a przede 

wszystkim pracy w drodze do sukcesu. 

Obecna grupa podczas zajęć treningowych 

wykazuje duże zaangażo-wanie i 

zdyscyplinowanie.  
W ostatnim turnieju naszą drużynę repre-

zentowali: Marta Machura, Janina Haj-

duk, Filip Sierzputowski, Patryk Hajda, 

Martyna Juryniec, Martyna, Lędzioszek 

Martyna Dyrgała i Tomasz Dyrgała. 
 
Zapraszamy wszystkich urodzonych 
w roku 2002 i młodszych, dziewczęta 
i chłopców, do udziału w zajęciach 

hokeja na trawie w każdy 

poniedziałek i środę w godz. 16.00-

17.30 do hali sportowej MOSiR-u.   
Trener Andrzej Miśkiewicz 

 

Turniej siatkówki 
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Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Miasteczku Ślą-

skim odbył się turniej siatkówki 

dla mieszkańców miasta o pu-

char ośrodka. W turnieju wzię-ły 

udział cztery zespoły: MO-SiR I, 

MOSiR II, Publiczne 

Gimnazjum oraz OLDBOYS 

Miasteczko Śląskie.  
Spotkania rozgrywano syste-mem 

każdy z każdym. Odno-towano 

następujące wyniki: Publiczne 

Gimnazjum – MO-SiR II 0:2 

(13:25, 19:25), OLD-BOYS – 

MOSIR I 1:2 (25:19, 23:25, 4:15), 

Publiczne Gimna-zjum – MOSiR I 

0:2 (15:25, 12:25), OLDBOYS – 

MOSiR II 2:1 

 
 
(20:25, 25:16, 18:16), Publiczne 

Gimnazjum – OLDBOYS 0:2 

(24:26, 14:25), MOSiR I – MO-

SiR II 2:0 (25:17, 34:32). 
Z kompletem zwycięstw 
pierwsze miejsce przypadło 
drużynie MOSiR I, na drugim 
miejscu uplasowali się OLD-
BOYSi, trzecie miejsce 
zdobył MOSiR II, natomiast 
uczniowie Publicznego 
Gimnazjum zajęli IV miejsce.  
W skład zwycięskiej drużyny 

wchodzili: Jacek Gulba, Adam  
Augustyniok, Daniel Ochman, 

Dariusz Chamera, Oskar Bal-

cer, Adrian Ochman. 
Gratulujemy!   

Anna Ferdyn 

 
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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