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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

Na  podstawie art. 43 ustawy z  dnia 
3 października 2008 roku o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w  ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na  środowisko (Dz. U. z  2013  r. poz. 
1235 z  późn. zm.) informuję, że  Rada 
Miejska w  Miasteczku Śląskim Uchwałą 
nr XXXV/307/13 z  dnia 30  grudnia 

2013 roku uchwaliła zmianę miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części obszaru miasta Mia-
steczko Śląskie – Sołectwo Bibiela.
Z  treścią dokumentu, uzasadnieniem, 
o  którym mowa w  art. 42 pkt 2 oraz 
podsumowaniem, o  którym mowa 
w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można za-
poznać się w  Referacie Budownictwa, 

Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu 
Miejskiego w  Miasteczku Śląskim oraz 
w  Biuletynie Informacji Publicznej 
(http://www.miasteczkoslaskie.bip.net.
pl/?p = document&ac tion=show&i-
d=7531&bar_id=2477)  

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Uchwalono zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Bibieli

Obwieszczeniem nr IFXIII.7820.16.2012 
z  dnia 3  lutego 2014  r. wojewoda śląski 
podał do  publicznej wiadomości, 
że na wniosek dyrektora Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Ka-
towicach wydał decyzję nr I/2014 (znak 
jw.) o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn. „Budowa autostrady A1 
na odcinku Tuszyn-Pyrzowice – Część III 
odcinek projektowy nr 3 węzeł Zawo-
dzie – węzeł Pyrzowice. Odcinek „I” – 
węzeł Woźniki – węzeł Pyrzowice”.
Decyzją tą  zatwierdzony został podział 

nieruchomości w  niej wymienionych 
oraz projekt budowlany. Nadano jej ry-
gor natychmiastowej wykonalności.
W  decyzji wymienione zostały działki, 
na których ww. inwestycja będzie reali-
zowana, w  tym na  terenie Miasteczka 
Śląskiego (Obręb Bibiela).
Z  decyzją oraz dokumentacją sprawy 
można zapoznać się w  Wydziale Infra-
struktury Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 
pok. 523, w  godzinach pracy Urzędu 
(7.30 -15.30).

Stronom przysługuje prawo wniesienia 
odwołania od wydanej decyzji w termi-
nie 14 dni od dnia wywieszenia obwiesz-
czenia w ŚlUW, w urzędach gmin, przez 
teren których przebiegać będzie inwe-
stycja lub na ich stronach internetowych, 
do  ministra infrastruktury i  rozwoju, 
za pośrednictwem wojewody śląskiego.
Tekst obwieszczenia wojewody dostęp-
ny jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 
pod adresem: http://www.miasteczko-
slaskie.bip.net.pl/? a=2476.  

Decyzja wojewody śląskiego

red.
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Uchwały Rady Miejskiej
14 lutego br. odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Miastecz-
ku Śląskim, na której podjęto następujące uchwały:
1. Uchwałę nr XXXVI/312/14 w sprawie zmian w uchwale budże-

towej na 2014 rok.
2. Uchwałę nr XXXVI/313/14 w sprawie  zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 
2014-2022.

3. Uchwałę nr XXXVI/314/14 w sprawie wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok budżetowy 
2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

4. Uchwałę nr XXXVI/315/14 w sprawie zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Miasteczko Śląskie.

5. Uchwałę nr XXXVI/316/14 w sprawie wyrażenia pozytywnej 
opinii Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczącej 
projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 
w sprawie podziału powiatu tarnogórskiego na okręgi 
wyborcze.

Teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej Urzędu 
w  zakładce Baza Aktów własnych http://prawomiejscowe.pl/
institution/19239/collection/98387oraz w Biurze Rady Miej-
skiej (pok. nr 30).  

opr. red.

Bilans wydarzeń 2013
Publikujemy informację Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w  Tarnowskich Górach o  sytuacji pożarowej 
na terenie Miasteczka Śląskiego w minionym roku.
W 2013 r. odnotowano w sumie 90 interwencji, w tym 37 poża-
rów. Straty spowodowane pożarami wyniosły ok. 92.000 zło-
tych, natomiast  wartość uratowanego mienia oszacowano 
na ok. 1.805.000 złotych.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały również 
do 47 innych interwencji, które dotyczyły:
• wad środków transportu – 5 przypadków,
• niezachowania zasad bezpieczeństwa ruchu środków 

transportu – 13 przypadków,
• huraganów, silnych wiatrów – 4 przypadki,
• gwałtownych opadów atmosferycznych – 2 przypadki,
• nietypowych zachowań zwierząt, owadów stwarzających 

zagrożenie –11 przypadków,
• wad urządzeń grzewczych – 2 przypadki,
• inne – 10 przypadków.
Straty spowodowane wystąpieniem innych zagrożeń miejsco-
wych wyniosły szacunkowo 402.900.000 złotych, a  wartość 
uratowanego mienia to ok. 105.000 złotych.

Przypuszczalnymi przyczynami powstawania pożarów były:
• podpalenia – 12,
• zaprószenie ognia – 16,
• zwarcie instalacji elektrycznej – 2,
• inne lub nieustalone przyczyny – 7.
W ww. zdarzeniach 12 osób zostało rannych, nie odnotowano 
ofiar śmiertelnych.

Odnotowano 6 alarmów fałszywych:
• 1 z systemu sygnalizacji pożarowej,
• 5 zakwalifikowano jako „w dobrej wierze”.

Udział w interwencjach jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu miasta był następujący:
1. Ochotnicza Straż Pożarna Żyglinek – łącznie 69 interwencji/

wyjazdów, w tym:
• do pożaru – 33,
• do innego miejscowego zagrożenia – 32,
• do alarmu fałszywego – 4.

2. Ochotnicza Straż Pożarna Brynica – bez wyjazdu.

Analizując sytuację pożarową na terenie miasta wyróżniono:
1. pod względem wielkości pożarów:

• 36 pożarów zakwalifikowanych jako małe,
• 3 pożary średnie.

2. ze względu na rodzaj palącego się obiektu:
• 4 pożary budynków mieszkalnych (w  tym: 3 budynki 

jednorodzinne, 1 budynek wielorodzinny),
• 3 pożary pojazdów,
• 9 pożarów poszycia leśnego lub lasu,
• 16 pożarów traw,
• 1 pożar słomy,
• 1 pożar śmieci,
• 3 inne.

W 2013 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej jeden raz prze-
prowadziły ćwiczenia na terenie miasta.  

Bogdan Tomaszowski

Informacje
dla podatników składających

zeznania za rok 2013
Naczelnik Urzędu Skarbowego w  Tarnowskich Górach 
zaprasza na szkolenie multimedialne dotyczące elektro-
nicznego wysyłania zeznań, które odbędzie się w Urzę-
dzie Skarbowym w  Tarnowskich Górach, przy ul. Opol-
skiej 23, w  sali nr 39 (II piętro) o  godzinie 16.00 
w poniedziałki: 24 lutego, 10 i 24 marca 2014 r.
Ponadto w dniach od 10 lutego do 25 kwietnia 2014 r. 
w godzinach od 8.00 do 14.00 w Urzędzie w Sali A na sta-
nowisku nr 7 czynny jest punkt elektronicznego składa-
nia zeznań przez podatnika.
Zeznania będzie można składać również w  urzędach 
miast i gmin na terenie powiatu tarnogórskiego.

W Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim 
można będzie złożyć zeznanie w dniach 

od 17 do 21 marca 2014 r. 
 w godzinach od 9.00 do 14.00 (w piątek do 13.00)

Dodatkowe informacje dotyczące składania e-deklaracji 
zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Skarbo-
wego: www.isnet.katowice.pl/us/2430.
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Zapisy 
do klas pierwszych
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Teodora Christo-
pha w  Miasteczku Śląskim informuje, że  31 marca 2014  r. 
upływa termin zgłaszania dzieci do pierwszej klasy.
Rodzic (opiekun prawny) dziecka, które ma rozpocząć naukę 
1  września 2014 roku, powinien zgłosić się do  sekretariatu 
szkoły z dowodem osobistym i numerem PESEL dziecka, aby 
wypełnić kartę zgłoszenia dziecka.
Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe 
w obwodzie szkoły. Na wniosek rodziców (prawnych opieku-
nów) dziecko zamieszkałe poza jej obwodem może zostać 
przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła 
dysponuje wolnymi miejscami.
W roku szkolnym 2014/15 do klasy pierwszej pójdą dzieci 
urodzone w  2007  r. (siedmiolatki) oraz dzieci urodzone 
w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. (sze-
ściolatki).
Dzieci urodzone w  okresie od  1 lipca 2008  r. do  31 grudnia 
2008 r. mogą rozpocząć naukę w szkole na wniosek rodziców.
Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może tak-
że rozpocząć dziecko, które w  danym roku kalendarzowym 
kończy pięć lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość 
do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyję-
ciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szko-
ły po  zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedago-
gicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do  szkoły 
podstawowej, jest zwolnione z  obowiązku przygotowania 
przedszkolnego.  

Ewa Tempich-Garczarczyk

W skrócie
• Styczeń to czas karnawału i organizowania bali. 15 stycznia 
Bal Karnawałowy zorganizowało dla swych przedszkolaków 
Przedszkole nr 3. Odbył się w  Miejskim Ośrodku Kultury. 
Wszystkie dzieci z  utęsknieniem czekały, aby przebrać się 
w swój wymarzony strój i znaleźć się na balu. Kiedy nadszedł 
ten dzień, do sali balowej wkroczyły piękne księżniczki, wróż-
ki, zwierzątka, policjanci, żołnierze a  nawet diabełek. Dzieci 
wyglądały przepięknie. Zabawa też była wyśmienita. Było 
dużo radości, szczególnie przy sypaniu confetti.

• 25 stycznia mogliśmy uczestniczyć w  zorganizowanym 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim Koncercie 
Karnawałowym. W ubiegłym roku odbył się on po raz pierw-
szy, był gorąco przyjęty i od razu zyskał swoich zwolenników. 
Dlatego i w tym roku Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Mia-
steczko Śląskie, zespoły M.A.Z.E.M i  JazzGott wystąpiły 
ze swoim karnawałowym repertuarem. Zakończyły go owacje 
na stojąco!

• 25 stycznia dzieci uczestniczyły w MOK-u w IX Poranku z baj-
ką. Kolejne sobotnie spotkanie małych kinomanów odbyło się 
w sobotę 22 lutego. Współorganizatorem poranków jest Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

• 27 stycznia kolejny już raz odwiedziła Miasteczko Śląskie 
Polska Światłoczuła. Zobaczyliśmy dokument poświęcony 
wybitnej reżyserce Agnieszce Holland. W  filmie „Powrót 
Agnieszki H.” wystąpiła tytułowa bohaterka, opowiadając 
nam o swoich studenckich, burzliwych latach w czasach poli-
tycznych przełomów. Po projekcji odbyło się spotkanie z reży-
serem Jackiem Petryckim.

• 11 lutego w MOK- u dzieci uczestniczyły w spotkaniu z mu-
zyką. Tym razem poznały historię powstania najstarszego in-
strumentu świata – perkusji.

• 13 lutego upłynął termin składania ofert w  postępowaniu 
o  udzielenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu nie-
ograniczonego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w  Mia-
steczku Śląskim o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym 
i dydaktycznym”. Wpłynęło 19 ofert. O rozstrzygnięciu przetar-
gu poinformujemy w następnym numerze.  

oprac. red
źródło: Alicja Kowaluk

Grażyna Filipczyk
Bal w Przedszkolu nr 3

Orkiestra z dyrygentem

Zespół JazzGott
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... już po feriach
W  dniach 27-31 stycznia dzieci liczną 
gromadką uczestniczyły w  zajęciach 
zorganizowanych przez Miejski Ośro-
dek Kultury na czas tegorocznych ferii 
zimowych. Codziennie ośrodek odwie-

dzało ok. 50 dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Wszyscy chętnie wy-
konywali przeróżne prace plastyczne m.in. wizytówki, bałwan-
ki, maski karnawałowe oraz kukiełki, które zagrały potem 
główne role w teatrzykach. Trzeba było wykonać również sce-
nografię i wystąpić przed swoimi kolegami i koleżankami. Po-
mysłów nie zabrakło i wszystkie występy bardzo się podobały. 
Na zajęciach nie zabrakło również tańca i wesołych zabaw przy 
muzyce.

Korzystając z niespotykanych tej zimy opadów śniegu, zabrali-
śmy dzieci na „górki”. Pełne rumieńców po ślizgowych i sanecz-
kowych wyścigach, rozgrzewały się potem ciepłą herbatką i za-
jadały drożdżówkami.

Dzieciom najbardziej podobała się rewia mody. Można było 
tworzyć własne kreacje, prezentowane potem na wybiegu. Nie-
które były naprawdę ciekawe i bardzo oryginalnie zaprezento-
wane. Ostatniego dnia ferii dzieci były na wycieczce w Teatrze 
Ateneum w Katowicach na przedstawieniu „O smoku Grubelo-
ku”. Wszystkie dzieci żywiołowo reagowały na  poszczególne 
scenki i  czynnie, zachęcane przez aktorów, uczestniczyły 
w przedstawieniu.
Sponsorem ferii była Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA.

Ferie na sportowo dla dzieci i młodzieży zorganizowano w Hali 
Sportowej. Zajęcia w dniach od 20 do 31 stycznia 2014 r. odbywa-
ły się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Wszystkie zajęcia zostały oparte na  ogólnym rozwoju fizycz-
nym i  zdolnościach motorycznych poszczególnych uczestni-
ków. Odbywały się więc zajęcia ogólnorozwojowe, biegowe 

w hali sportowej, z układem ćwiczeń gibkościowych, siłowych 
i sprawnościowych. Z uwagi na zróżnicowanie wiekowe uczest-
ników, zajęcia były dostosowane do czterech grup wiekowych, 
które miały różne obciążenia.

Podsumowaniem zajęć ogólnorozwojowych było przeprowa-
dzenie międzynarodowych testów ogólnej sprawności fizycz-
nej. Wszystkie próby sprawnościowe były przeprowadzone 
w prawdziwej sportowej rywalizacji, z dużym zaangażowaniem 
uczestników.

Gry i zabawy dla dzieci szkół podstawowych – zorganizowano 
naukę gry w podstawowe gry zespołowe: minikoszykówka, mi-
nipiłka nożna. Uzupełnieniem były gra w  dwa ognie, unihok 
oraz hokej na trawie. Podczas rozgrywania każdej z gier zespo-
łowych uczestnicy wykazywali duże zaangażowanie. Jako naj-
lepszą grę wybrano unihok (fot. na dole).

Dużo zabawy i radości dostarczyły różne wyścigi rzędów z tora-
mi przeszkód, które odbywały się w  olimpijskiej atmosferze 
i  sportowej rywalizacji. Podczas zajęć sportowych uczestnicy 
wykazywali duże zaangażowanie i  zdyscyplinowanie, a  także 
chęć uprawiania sportu w różnych dziedzinach.  

Alicja Kowaluk, Anna Ferdyn

Zajęcia plastyczne w MOK-u

Chwila prawdziwej zimy podczas ferii

Zajęcia z piłkami gimnastycznymi

Rozgrywki siatkówki



5Wieści                                                                                           Nr 2 (42)                                                                                         luty 2014

Nazwa przedszkola Czas dyżuru

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
PRZEDSZKOLE NR 2 W ŻYGLINIE

UL. HARCERSKA 5
1-15 lipca 2014

PRZEDSZKOLE NR 1
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

UL. DĘBINA 1
16-31 lipca 2014

PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

UL. SREBRNA 12
1-14 sierpnia 2014

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
IM. E. BOJANOWSKIEGO
UL. GAŁCZYŃSKIEGO  26

18-29 sierpnia 2014

Kabaret w MOK-u
Choć do kwietnia jeszcze sporo czasu, już teraz pragniemy 
poinformować, że  27 kwietnia br. w  Miejskim Ośrodku 
Kultury w Miasteczku Śląskim o godzinie 17.00 wystąpi 
znany i jeden z najbardziej popularnych kabaretów w Polsce 
– KABARET MŁODYCH PANÓW. Bilety w cenie 50,00 zł już 
w sprzedaży.  Drugi występ tego samego dnia odbędzie się 
o godz. 20.00. Zapraszamy!  

Alicja Kowaluk

Miasteczko 
też czyta dzieciom
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim włącza się 
w  ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Raz 
w miesiącu zaprosimy do ośrodka znaną osobę do przeczyta-
nia dzieciom bajki.
O  terminie pierwszego spotkania poinformujemy na  plaka-
tach oraz na naszej stronie www.mok.miasteczko-slaskie.pl  

Jak co roku, w marcu pora na powitanie wiosny. 
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim już teraz 

zaprasza na tradycyjną imprezę plenerową 
„Topienie marzanny”. 

Ogłasza również konkurs na najciekawszą
kukłę marzanny lub goik wiosenny. 

Prace można składać w ośrodku  do dnia 19 marca br.
Zostało jeszcze trochę czasu na dobry pomysł i wykonanie.

 Czekają ciekawe nagrody, które wręczone zostaną
podczas tegorocznej imprezy. 

Spotkajmy się więc w Brynicy w niedzielę 
23 marca o godz. 16.00.

Zapraszamy!

Marzanna 2014

Warsztaty 
czerpania papieru

8 stycznia odbyły się 
w  Szkole Podstawowej 
nr 1 warsztaty edukacyjne 
„Spotkania z historią – Pa-
pier ręcznie czerpany”. 
Pokazy prowadzone były 
pr zez pr zedstawicieli 
Czerpalni Papieru KALAN-
DE z  Gliwic. W  zajęciach 

uczestniczyli uczniowie klas czwartych i piątych.
W trakcie warsztatów uczniowie czerpali sitami masę z dębo-
wej kadzi papierniczej, odciskali wyczerpany papier przy uży-
ciu zabytkowej praski, poznali sztukę jego barwienia, pisali 
gęsim piórem i używali pieczęci lakowej. Prowadzący wystąpi-
li w strojach mnichów, jak to dawniej czyniono.
Celem zajęć było przybliżenie historii papiernictwa w powią-
zaniu z zabawą.  

red.

LETNIE DYŻURY 
przedszkoli w 2014 r.
Plan dyżurów przedszkoli jest następujący:
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Dla Babć i Dziadków
Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych 
dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu 
robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych ko-
chanych babć i dziadków. W Przedszkolu nr 1 w grupie młodszej 
„Pingwinki” uroczystość odbyła się 15 stycznia. Relację z uro-
czystośći grupie średniej „Słoniki” zamieścimy w wydaniu na-
stępnym. Zaproszeni goście licznie zjawili się, by wziąć udział 
w obchodach tego święta. Dzień Babci i Dziadka to szczególna 
uroczystość, podczas  której wnuczęta mogą wyrazić miłość, 
szacunek i przywiązanie do swoich dziadków. Z tej okazji dzieci 
przygotowały część artystyczną, w której zaprezentowały swo-
je umiejętności recytatorskie i  wokalne, wręczyły upominki, 
wykonane własnoręcznie, złożyły życzenia oraz zaprosiły bab-
cie i dziadków na słodki poczęstunek. Występ bardzo się podo-
bał, o czym świadczyły gromkie brawa.

Przedszkolakom z grupy starszej „Motylki” Dzień Babci i Dziad-
ka oraz Jasełka Przedszkolne zorganizowano 17 stycznia br. 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim. Serdecznie 
i ciepło powitała zgromadzonych gości pani dyrektor Barbara 
Fischer. Goście zwrócili uwagę na piękną, nastrojową sceno-
grafię wprowadzającą w  jakże dobrze nam znaną opowieść 
wigilijną, związaną z narodzeniem Jezusa. Klimat tamtej nocy 
podkreślały niecodzienne stroje przedszkolaków, ich wielkie 
zaangażowanie i w tle brzmiące kolędy. Wszyscy ulegli magii 
przedstawianych Jasełek, niejednej osobie zakręciła się łza 
w  oku. Uroczystość przygotowała wychowawczyni grupy, 
pani Ewelina Rutkowska.

Po jasełkowym przedstawieniu dzieci zaprosiły swoje babcie 
i dziadków do występu z okazji ich święta. Babcia i dziadek… 
Te krótkie słowa zawierają tyle uczuć, miłości, troski, przyjaź-
ni… To przecież oni – babcia i dziadek – są najczęściej naszymi 
największymi i  najwierniejszymi przyjaciółmi – naszymi 

pierwszymi przyjaciółmi. Dzieci przygotowały dla nich spe-
cjalny program artystyczny. Recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki, a na koniec wręczyły babciom i dziadkom własno-
ręcznie przygotowane upominki.  
Dzieci bardzo się starały, aby przedstawienie było udane. Nie-
jednej babci i  dziadkowi zresztą też łezka kręciła się w  oku. 
Szanowni goście trud dzieci nagrodzili ogromnymi brawami, 
a po występach pochwałom nie było końca.  
Kolejną uroczystością, która odbyła się 16 stycznia również 
w Miejskim Ośrodku Kultury, była „Biesiada z Babcią i Dziad-
kiem”. Tym razem dzieci z  Przedszkola nr 3 zaprosiły swoje 
babcie i  dziadków na  wspólne świętowanie „DNIA BABCI 
I DZIADKA”. Podczas występów dzieci prezentowały wierszyki, 
piosenki i  tańce, poprzez które chciały przekazać babciom 
i  dziadkom uczucia miłości, szacunku i  przywiązania. Goście 
mogli obejrzeć przedstawienie w wykonaniu grupy III „Bałwa-
nek i jego goście” oraz „Bal pod choinką” w wykonaniu dzieci 
z  grupy II. Następnie wystąpił zaproszony gość – pan Józef 
Jendruś, który zabawiał wszystkich swoimi opowieściami oraz 
piosenkami  m.in. „O  starziku”. Podczas jego występu mogli-
śmy też „przenieść” się do opery, gdzie w prawdziwe solistki 
wcieliły się babcie. Było dużo, dużo śmiechu!
Panu Jendrusiowi bardzo dziękujemy za udział w imprezie i jej 
urozmaicenie!

Na zakończenie występów dzieci złożyły babciom i dziadkom 
życzenia, odśpiewały „Sto lat” i  wręczyły słodkie upominki. 
Szczęśliwe i  rozpromienione twarze babć i  dziadków po  raz 
kolejny pokazały nam, jak ważne są takie spotkania. To był na-
prawdę wyjątkowy dzień pełen uśmiechu, radości i wzruszeń.
Wcześniej, 17 stycznia, został rozstrzygnięty konkurs „Kwiatek 
dla Babci i Dziadka” zorganizowany w Przedszkolu nr 3. Dzię-
kujemy dzieciom i rodzicom, którzy wzięli w nim udział. Prace 
konkursowe będą ozdobą przedszkola. Wszystkie dzieci biorą-
ce udział w konkursie otrzymały nagrody.
21 stycznia dzieci i młodzież z zespołów działających w Miej-
skim Ośrodku Kultury zaprosiły swoje babcie i  dziadków 
na  koncert z  okazji ich święta. Na  scenie wystąpiło ponad 
100 małych artystów z zespołów Crazy, Smerfy, Krasnoludki, 
Groszki, rock and rolla oraz keyboardziści i gitarzyści.
Babcie i dziadkowie również dopisali i liczną grupą oklaskiwali 
popisy swoich wnucząt.  

Alicja Kowaluk
Grażyna Filipczyk

Ewelina Rutkowska

Dyrekcja oraz przedszkolacy z  Przedszkoli nr 1 i  3 serdecznie 
dziękują dyrektorowi oraz wszystkim pracownikom Miejskiego 
Ośrodka Kultury za udostępnienie sali widowiskowej oraz za po-
moc w przygotowaniu okolicznościowych imprez.
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Przedszkole nr 1 
informuje:

 • Rodziców, którzy pragną zapisać swoje dzieci do Przed-
szkola nr 1 w  Miasteczku Śląskim informujemy, że  zapisy 
na rok szkolny 2014/2015 oraz rekrutacja będą prowa-
dzone według nowych zasad. Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy przedszkola pod nr tel. 32 28 88 025.  

 • W bieżącym roku dni otwarte w Przedszkolu nr 1 odbę-
dą się w następujących dniach:

 – 11 marca (wtorek) w godzinach 9.30-11.00 
oraz 14.30-16.00,

 – 12 marca (środa) w godzinach 9.30-11.00.

 • W  czerwcu 2014  r. Przedszkole nr 1 będzie obchodzić 
50-lecie istnienia. W celu zorganizowania wystawy foto-
graficznej obrazujacej okres działalności placówki prosimy 
o  udostępnienie zdjęć z  prywatnych kolekcji z  lat 1963-
2000. Zdjęcia można przynosić do  naszej placówki. 

Barbara Fischer

W związku z koniecznością ochrony danych 
osobowych oraz dokumentów tożsamości, 
należy w  sposób szczególny dbać o  dane 
osobowe dotyczące naszej tożsamości, 
by nie dopuścić do ich wykorzystania przez 
osoby nieuprawnione.

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa, 
nikt nie może zatrzymać naszego dowodu osobi-
stego, chyba że możliwość taka wynika z wyraź-
nego uregulowania zawartego w przepisach pra-
wa. Oznacza to, że  przedsiębiorcy nie mają 
podstawy prawnej, aby żądać od  swoich klien-
tów pozostawienia dowodu osobistego „pod za-
staw”. Działanie takie nie znajduje umocowania 
w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże 
się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania 
danych zawartych w  dowodzie osobistym (lub 
innym dokumencie tożsamości) klienta przez 
nieuczciwego przedsiębiorcę do  popełnienia 
przestępstwa na  szkodę osoby, której dane zo-
stały wykorzystane.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU
UTRATY DOWODU OSOBISTEGO

• Utrata dowodu osobistego powinna zostać 
niezwłocznie zgłoszona w dowolnym orga-
nie gminy, a  w  przypadku utraty dowodu 
osobistego za  granicami kraju, w  urzędzie 
konsularnym. Dokument taki zostanie na-
tychmiast unieważniony w  systemie infor-
matycznym, co daje gwarancje bezpieczeń-
stwa posiadaczowi dokumentu, że  nie 
zostanie obciążony negatywnymi skutkami 
w  przypadku nielegalnego posłużenia się 
dokumentem przez nieuczciwego znalazcę,

• Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, któ-
ra utraciła dowód osobisty, fakt ten należy 
zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zo-
stanie odnotowane w systemie informatycz-
nym, do  którego dostęp mają wszystkie 
banki, co  skutkować będzie uniemożliwie-
niem zaciągnięcia zobowiązania przez prze-
stępcę z  wykorzystaniem danych osobo-
wych poszkodowanej osoby.

 źródło: UW Katowice

Zadbaj o swoje
dane osobowe
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Urząd Skarbowy Tarnowskich Górach informuje, że 20 stycz-
nia 2014  r. ruszyła w  całym kraju kolejna akcja Ministerstwa 
Finansów „Nie bądź jeleń, weź paragon.” Akcja ma uświado-
mić korzyści płynące z  brania paragonów oraz z  rzetelnego 
ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przed-
siębiorców. Prowadzona będzie w  okresie ferii zimowych, 
od 20 stycznia do 2 marca 2014 br.

W ww. okresie pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Kato-
wicach, urzędów skarbowych województwa śląskiego wspól-
nie z  innymi służbami będą sprawdzali przestrzeganie przez 
przedsiębiorców obowiązku ewidencji sprzedaży na  kasach 
fiskalnych. Oprócz działań kontrolnych, będzie także prowa-
dzona społeczno-edukacyjna kampania zachęcająca konsu-
mentów do brania paragonu.
Tegoroczną edycję 
akcji ma  promować 
nowy rysunek An-
drzeja Mleczki. Rysu-
nek będzie znajdował 
się na wszystkich ma-
teriałach promocyj-
nych, które będą roz-
dawane podatnikom 
i przedsiębiorcom.
Kontrolerzy spraw-
dzą prawidłowość:
• posiadania kasy fiskalnej oraz dokonywania na niej rejestra-

cji sprzedaży towarów,
• wydawania paragonów stwierdzających dokonanie sprze-

daży,
• prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami prawa podatkowego.

Wzmożone kontrole prowadzone będą nie tylko w godzinach 
urzędowania placówek handlowo-usługowych. Czynności pro-
wadzone będą również w  godzinach wieczornych, nocnych, 
a także w dni wolne od pracy, czyli w soboty i niedziele.
Jednym z celów akcji jest informowanie podatników o korzy-
ściach płynących z posiadania paragonu.

Paragon to podstawowy dowód dokonanych przez nas zaku-
pów, potwierdza, co kupiliśmy, od kogo, kiedy i po jakiej cenie. 
Dzięki niemu możemy reklamować produkty lub usługi, które 
okażą się niezgodne z umową. Aby skutecznie dochodzić swo-
ich roszczeń, potrzebny jest właśnie paragon. Jest on niezbęd-
ny przy składaniu ewentualnych reklamacji lub zwrocie towaru, 
dlatego warto o nim pamiętać odchodząc od kasy. Odbierając 
dowód zakupu, każdy z  nas może dokładnie sprawdzić, 
za co i ile płaci. Paragon pozwala na łatwiejsze porównanie cen 
proponowanych przez różnych sprzedawców. Paragon powi-
nien być czytelny i  zawierać wszystkie informacje określone 
przepisami prawa m.in. nazwę przedsiębiorcy, datę sprzedaży, 
nazwę towaru i jego cenę.  

oprac. red.
źródło: MF, US Tarnowskie Góry

Akcja „Weź paragon” Nagrody 
w dziedzinie kultury
Trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do kolejnej edycji na-
gród burmistrza miasta w dziedzinie kultury.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991r. o or-
ganizowaniu i  prowadzeniu działalności kulturalnej, jednostki 
samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i  przyznawać do-
roczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechniania i ochrony kultury.
W  tym zakresie obowiązuje uchwalony przez Radę Miejską 
w Miasteczku Śląskim w dniu 20 października 2010 r. Regulamin 
przyznawania dorocznych nagród burmistrza miasta Miasteczko 
Śląskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury.
Zgodnie z  Regulaminem nagrody przyznaje burmistrz miasta 
z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1. organizacji lub instytucji kultury,
2. grupy osób lub osoby z danego środowiska twórczego,
3. organizacji pozarządowych,
4. dyrektorów gminnych placówek oświatowych.
Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy. 
Mają formę pieniężną. Wysokość nagrody pieniężnej nie może 
przekroczyć 3.000,00 zł.
Mogą być przyznane osobom lub zespołom osób, które działają 
na terenie miasta lub są związane z miastem, profesjonalistom 
lub amatorom, za osiągnięcia w zakresie upowszechniania i kul-
tywowania twórczości ludowej oraz ochronę dziedzictwa kultu-
rowego Miasteczka Śląskiego, a  także organizowania przedsię-
wzięć kulturalnych na jego terenie. Mogą być przyznawane także 
za wieloletnią, wyróżniającą się działalność w zakresie kultury lub 
za całokształt działalności kulturalnej.
Nagrody przyznaje burmistrz miasta w oparciu o opinię Komisji 
ds. Nagród za Działalność Kulturalną. Komisję w składzie pięciu 
osób powołuje burmistrz. Regulamin nagradzania przewiduje, 
że w skład Komisji wchodzi:
• dwóch przedstawicieli burmistrza miasta,
• przedstawiciel komisji Rady Miejskiej, właściwej w sprawach 

kultury,
• dwóch przedstawicieli reprezentujących miejskie środowisko 

twórców i animatorów kultury.
Zgłoszenia kandydatów do nagród przyjmuje burmistrz miasta 
w okresie od 1 stycznia do 15 marca każdego roku.
Zgłoszenia kandydatów do nagród powinny zawierać:
a) dane wnioskodawcy (nazwa stowarzyszenia/instytucji/jed-

nostki lub imię i nazwisko, adres, telefon),
b) informacje dotyczące zgłaszanego kandydata lub kandyda-

tów do nagrody tj.: imię i nazwisko lub nazwa zespołu, bądź 
grupy osób, adres lub siedzibę,

c) informację dotyczącą osiągnięć kandydata, za które ma być 
przyznana nagroda wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.

Informacje o  przyznanych nagrodach burmistrz miasta podaje 
do publicznej wiadomości. Nagrody wręczane są podczas uro-
czystej Sesji Rady Miejskiej, organizowanej co roku w kwietniu, 
z okazji rocznicy nadania miastu praw miejskich.
Nagrody przyznawane są twórcom, organizatorom życia kultu-
ralnego i pracownikom instytucji kultury od 2008 r.  

red.


