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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

Ponad dwustu uczestników, brak wolnych miejsc i uno-
sząca się w powietrzu radość z muzykowania połączona 
z gorącym aplauzem widowni wpłynęły na wyjątkowość 
tegorocznego Koncertu Karnawałowego.

13 stycznia w  sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Miasteczku Śląskim po raz czwarty popis swoich umiejętno-
ści zaprezentowały lokalne orkiestry i zespoły.

Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe pod wieloma względa-
mi. Orkiestrę Reprezentacyjną Gminy Miasteczko Śląskie popro-
wadził nowy dyrygent Artur Kulka, który wprawdzie pracuje 
z zespołem zaledwie od kilku miesięcy, ale nawet po tak krót-
kim okresie prowadzenia można już wyczuć batutę nowego 
kierownika. Licznie zgromadzona publiczność nie kryła swoje-
go entuzjazmu nagradzając dyrygenta i bisującą orkiestrę owa-
cjami na stojąco. Po raz drugi w historii Koncertu Karnawałowe-
go wystąpiła Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin i Żyglinek, której 
przewodniczył także nowy dyrygent Robert Waloszczyk. Już 
w trakcie jej występu słuchacze nie kryli swojego podziwu dla 
coraz wyższego kunsztu artystycznego orkiestry, którego prze-
jawem były końcowe gromkie brawa. Nie można pominąć ze-
społu M.A.Z.E.M., który tym razem zaprosił do wspólnego mu-
zykowania zaprzyjaźnionych członków orkiestry. Poszerzony 
skład przełożył się na silniejsze brzmienie zespołu.

Koncert Karnawałowy był także szczególny z  innych powo-
dów. Po  raz pierwszy uświetniła go obecność konferansjera, 
w  którego rolę wcielił się niezastąpiony Mariusz Jarzombek. 
Swoim niepospolitym poczuciem humoru zaskarbił sobie 
sympatię publiczności już od  pierwszych minut koncertu. 
Po raz pierwszy też odbyło się tak uroczyste wręczenie nagród 
dla zwycięzców, zorganizowanego już po raz piętnasty, Kon-
kursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choin-
kową. Laureatami okazali się młodsi i starsi plastycy nie tylko 
z naszej gminy, ale również z Bytomia, a nawet... z Lublina. No-
wością były także konkursy dla samych uczestników koncertu, 
którzy naprowadzani przez konferansjera odpowiadali na py-
tania dotyczące historii Miasteczka Śląskiego. Najwięcej trudu 
mogło sprawić pytanie postawione przez naszego „Strzybne-
go Ślązoka” Józefa Jendrusia, a  dotyczące znaczenia słowa 
najduch. Jak się okazało z  jego wyjaśnieniem nie mieli więk-
szego problemu uczestnicy wydarzenia. Na zwycięzcę i osobę 
towarzyszącą czeka kolacja w „Spichlerzu dworskim”.
Zwieńczeniem niemal trzygodzinnego koncertu było uroczyste 
wykonanie Marszu Radeckiego. Tak obfite w atrakcje (nie tylko 
muzyczne) wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez udziału głów-
nego sponsora Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. oraz za-
angażowania Restauracji Spichlerz Dworski, P.P.H.U. KORAL 
Sp.z o.o., ART STUDIO OHO oraz Kawiarni „Stylowa”.
Do zobaczenia za rok!  

Niech trwa karnawał!
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2016 ROKU
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie

tel. 32 3938001, 32 3938020
e-mail: odpady@miasteczko-slaskie.pl

MIASTECZKO ŚLĄSKIE: Asnyka, Astronautów, Białego, Cegielniana, Ceramiczna, Cynkowa, Czarnieckiego, Dębina, Dudy, 
Dworcowa, Działkowa, Fredry, Gajowa, Gałczyńskiego, Gierzyna, Gwiaździsta, Hutnicza, Kilińskiego, Kolejowa, Konopnickiej, 
Krótka, Kruczkowskiego, Leśna, Matejki, Metalowa 4, Modrzewskiego, Niepodległości, Norwida, Orkana, Pękatego, Pindora, 
Piwna, Plac Władysława Jagiełły, Północna, Promienna, Rubinowa, Rycerska, Rydla, Rynek, Słoneczna, Sportowa, Staromiejska, 
Sztolniowa, Tetmajera, Woźnicka, Wspólna, Wybickiego, Złota, Żołnierska

Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Niesegregowane
(zmieszane)

2, 15, 
29 12, 26 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 

29 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 
30

Segregowane
(worki) 8 4 3, 31 28 27 23 21 18 15 13 10 8

BRYNICA: Borowa, Grobla, Rzeczna, Tartaczna, Władysława Łokietka, Żyglińska
BIBIELA: Imielów 51,  Starowiejska, Władysława Łokietka 41, 43, 51, 53, 55

Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Niesegregowane
(zmieszane) 9, 22 5, 19 4, 18 1, 15, 

29 13, 28 10, 24 8, 22 5, 19 2, 16, 
30 14, 28 12, 25 9, 23

Segregowane
(worki) 9 5 4 1, 29 28 24 22 19 16 14 12 9

BIBIELA: Starowiejska 6 (Mieczysko)

Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Niesegregowane
(zmieszane)

2, 15, 
29 12, 26 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 

29 12, 26 9, 23 7, 12 4, 18 2, 16, 
30

Segregowane
(worki) 9 5 4 1, 29 28 24 22 19 16 14 12 9

ŻYGLIN – ŻYGLINEK: Brynicka, Chełmońskiego, Długosza, Imielów, Karpacka, Księdza Wyciślika, Makowa, Malczewskiego, 
Nowowiejska, Okólna, Paprotna, Południowa, Poniatowskiego, Ptasia, Sokoła, Studzienna, Stacyjna, Stwosza, Śląska, Św. Marka, 
Wodociągi Bibiela, Zielona

Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Niesegregowane
(zmieszane) 9, 22 5, 19 4, 18 1, 15, 

29 13, 28 10, 24 8, 22 5, 19 2, 16, 
30 14, 28 12, 25 9, 23

Segregowane
(worki) 9 5 4 1, 29 28 24 22 19 16 14 12 9

ŻYGLIN – ŻYGLINEK: Akacjowa, Brzozowa, Budowlana, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Gwarecka, Harcerska, Jaworowa, Jesionowa, 
Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Łąkowa, Modrzewiowa, Podleśna, Polna, Przygodna, Przyjaźni, Rolna, Skautów, Skrajna, 
Sokoła 12-13, Sosnowa, Storczykowa, Szyndros, Sztygarska, Świerkowa, Śląska 2, 16-16A, Księdza Wyciślika  41B-41C

Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Niesegregowane
(zmieszane)

2, 15, 
29 12, 26 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 

29 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 
30

Segregowane
(worki) 9 5 4 1, 29 28 24 22 19 16 14 12 9

1. PSZOK ul. Przyjaźni 2a – Żyglinek
2. PSZOK (odpady zielone) ul. Leśna b/n 

Miasteczko Śląskie

Godziny otwarcia:
W KAŻDĄ SOBOTĘ 8.00 – 12.00

Pojemniki i worki na odpady komunalne należy wystawić każdorazowo przed posesję w dniu ich opróżnienia 
zgodnie z harmonogramem, w przypadku ich niewystawienia pojemniki/worki nie będą opróżnione/odbierane.
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ZAWIADOMIENIE
o zmianie stawki za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
w Gminie Miasteczko Śląskie

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zawiadamia, iż 
od  1  stycznia 2016  r. obowiązują nowe stawki opłaty 
za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalny-
mi na terenie Gminy Miasteczko Śląskie. Stawki zostały 
przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim 
Nr XIV/116/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi i wynoszą odpowiednio:
• 10,00 zł miesięcznie/osobę za odpady komunalne 

zbierane w sposób selektywny,
• 20,00 zł miesięcznie/osobę za odpady komunalne 

zbierane w sposób nieselektywny.

Podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi na  terenie Gminy Miasteczko Śląskie 
w  odniesieniu do  zamieszkałych przez mieszkańców 
nieruchomości, jest iloczyn liczby mieszkańców za-
mieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Termin wnoszenia opłat nie uległ zamianie. W ramach 
przypomnienia informuję, iż opłaty za  odbiór i  zago-
spodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy raz 
na  miesiąc, w  terminie do  10 dnia każdego miesiąca 
za  miesiąc poprzedni na  indywidualne numery kont 
bankowych, bądź w Kasie Urzędu Miejskiego.

Wraz ze zmianą wysokości opłaty za odbiór i zagospo-
darowanie odpadami komunalnymi NIE MA OBO-
WIĄZKU SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI (zmiany 
bądź korekty deklaracji należy składać w  przypadku 
zmiany danych mających wpływ na  wysokość opłaty, 
np. zmiana liczby osób na nieruchomości zamieszkałej 
związane z narodzinami, zgonami, wyjazdami, wypro-
wadzkami lub zmianą sposobu zbierania odpadów – 
selektywny bądź nieselektywny [zmieszany]).

UWAGA:
1. W  przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty 

za styczeń lub kolejne miesiące 2016 r., należy do-
konać dopłaty, do  wysokości stawek obowiązują-
cych od 1 stycznia 2016 r.

2. W  przypadku zmiany danych mających wpływ 
na  wysokość opłaty, należy w  terminie 14 dni 
od  momentu zaistnienia zmiany złożyć nową de-
klarację zmieniającą, której druk jest dostępny 
na  stronie internetowej Urzędu www.miasteczko-
slaskie.pl w zakładce System gospodarowania od-
padami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie 
oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku 
Śląskim pokój nr 24.

Burmistrz Miasta
Krzysztof Nowak

Gimnazjum

Tradycyjnie, jak co roku, młodzież z Publicznego Gimna-
zjum oraz przyjaciele ze  szkół średnich pod czujnym 
okiem Siostry Michaeli oraz Joanny Flak przygotowali 
przedstawienie jasełkowe. Widowisko zatytułowane „Wy-
bieraj dobrze” było połączeniem tradycji ze współczesno-
ścią, żywego słowa z pantomimą i tańcem.
12 stycznia z inicjatywy pani Małgorzaty Żółkiewicz przed-
stawienie zostało zaprezentowane pacjentom oraz perso-
nelowi Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego 
w  Tarnowskich Górach. Widowisko składało się z  dwóch 
części. Pierwsza – adresowana do dzieci – była krótką opo-
wieścią o Bożym Narodzeniu wzbogaconą śpiewem kolęd 
i piosenek świątecznych. Druga – przeznaczona dla doro-
słych – mówiła o trudnej sztuce dokonywania właściwych 
wyborów. Występujący niezwykle cieszyli się, że  mogą 
przynieść świąteczną i noworoczną radość ludziom cho-
rym, przebywającym w  szpitalu. Na  zakończenie grupa 
pacjentów i uczniów wymieniła pomiędzy sobą własno-
ręcznie przygotowane upominki.

14 stycznia młodzi aktorzy wy-
stąpili na konkursie jasełek w ra-
mach XIV  Ogólnopolskich Wrę-
czyckich Jasełek – Wręczyca 
2016. Na  scenie zaprezentowało 
się 40 zespołów. Zespół teatralny 
z  Miasteczka Śląskiego – drugi 
raz z rzędu – zdobył I miejsce. Za-
szczytem dla grupy był występ 
17  stycznia w  czasie Prezentacji 
Laureatów Wręczyckich Jasełek. 
Nagrodzone przedstawienie 
mieszkańcy Miasteczka Śląskiego 
mogli zobaczyć 14 stycznia w bu-
dynku gimnazjum.

Serdecznie dziękujemy sponsorom finansującym nam 
przejazdy do  Wręczycy oraz do  Tarnowskich Gór – 
w  szczególności Burmistrzowi Miasta Miasteczko Ślą-
skie, dyrektorowi MOK w  Miasteczku Śląskim, Radzie 
Rodziców oraz Samorządowi Uczniowskiemu gimna-
zjum, dyrektorowi GOK we Wręczycy Wielkiej.

Młodzi aktorzy z zespołu teatralnego 
wraz z opiekunami 

Nowy rok, nowe wyzwania
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Dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin obchodziły nasze 
mieszkanki – Agnieszka Miara i Emilia Szulc. Z tej okazji Do-
stojnym Jubilatkom życzenia złożył Burmistrz Miasta 
Krzysztof Nowak.  

Burmistrz Krzysztof Nowak i Agnieszka Miara... ...oraz Emilia Szulc

Jubileusz

Dnia 20 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”. Medale wręczył Jubilatom Burmistrz Miasta Krzysztof Nowak. Szanownym Jubilatom 
życzymy wielu lat życia w dobrym zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Wśród jubilatów byli: Elżbieta i Alojzy Boryczka, 
Renata i Joachim Darmas, Róża i Ernest Gwóźdź, Janina i Stefan Mazur, Stefania i Zygfryd Michalik, Genowefa i Stefan 
Pakos, Gertruda i Ryszard Plaza, Łucja i Ryszard Roman, Irena i Alfons Warmuszok, Maria i Paweł Żydek.  

I żyli długo i szczęśliwie...
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Informacje
o 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
odbył się również w Miasteczku Śląskim. W MOK-u wy-
stąpiły dzieci i młodzież z zespołów tanecznych, prezen-
tując przedstawienie „Mikołaje podróżują po  świecie”. 
W  ramach finału odbyła się również aukcja gadżetów 
związanych z  WOŚP oraz przekazanych przez dobro-
czyńców. W Miasteczku Śląskim zebrano 8 806 zł, co jest 
największą sumą od 2001 roku. Pieniądze zostały przeka-
zane na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pe-
diatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki me-
dycznej seniorów.
o Ferie zimowe organizowane przez MOK będą 
w  tym roku wyjątkowo atrakcyjne i  oryginalne. Dzieci 
będą miały okazję odbyć podróż Szlakiem Zabytków 
Techniki. Obiekty znajdujące się na  szlaku związane 
są  z  tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, kolejnic-
twem, łącznością, włókiennictwem, produkcją wody 
oraz przemysłem spożywczym i  jest to  zdecydowanie 
najbardziej interesująca trasa turystyki industrialnej 
w  Polsce. Dzieci z  Miasteczka Śląskiego oraz dzielnic 
miejscowości będą mogły się o tym już niedługo przeko-
nać same. Dodatkowo wycieczki będą przeplatane te-
matycznymi zajęciami warsztatowymi w MOK-u, prowa-
dzonymi na podstawie materiałów opracowanych przez 
koordynatorów szlaku. Szczegółowych informacji doty-
czących programu oraz zapisów prosimy szukać na pla-
katach, stronie internetowej oraz w biurze MOK-u. Orga-
nizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w  Miasteczku 
Śląskim we współpracy z Komisją Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i  Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Śląskiego.
o Do  końca stycznia 2016 roku prezentujemy w   MOK-u 
wystawę fotografii podsumowujących działalność 
kulturalną Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku 
Śląskim w  2015 roku. Przedstawia ona szeroki wachlarz 
wydarzeń, które miały miejsce w minionym roku zarówno 
w budynku MOK-u, jak również na terenie miasta. Znajdu-
ją się tutaj zdjęcia koncertów, licznych występów zespo-
łów działających na  terenie naszego miasta, wystaw, 
przedstawień, projekcji filmów i wiele innych.
o „Lista przebojów babci i dziadka” to tytuł koncertu 
przygotowanego przez dzieci i młodzież biorących udział 
w zajęciach tanecznych, nauki gry na gitarze oraz keybo-
ardzie, które odbywają się w  MOK-u. Dziadkowie mieli 
okazję wspomnieć lata swojej młodości oraz wrócić 
do muzyki, której wtedy słuchali.
o MOK w  Miasteczku Śląskim znalazł się na  trasie 
koncertowej Korteza, którego debiutancki album do-
tarł na  szczyt listy Najlepszych Polskich Płyt 2015 roku. 
Zdecydowanie jest to  artysta z  górnej półki, o  czym 
świadczy chociażby zainteresowanie biletami, które zo-
stały wyprzedane już po dwóch tygodniach od ogłosze-
nia koncertu. Z pewnością będzie to nietuzinkowe wyda-
rzenie dla naszego miasta i  przyczyni się do  jego 
promocji w regionie.
Bilety wyprzedane!
o 5 lutego 2016 o godzinie 17.30 odbędzie się werni-
saż wystawy obrazów 21-letniej mieszkanki Miasteczka 

Śląskiego Patrycji Miary. Jest to niezwykle uzdolniona stu-
dentka pedagogiki. Jej talent został odkryty podczas Prze-
glądu Twórczości Nieprofesjonalnej, który odbył się w 2015 
roku w  MOK-u. Prace Patrycji zaprezentowane podczas 
przeglądu zwracały uwagę publiczności, analizowano 
je i dyskutowano na ich temat. Dobór tematyki prac udo-
wadnia, że  Miasteczko Śląskie jest świetnym miejscem 
do  szukania inspiracji. Natomiast sama autorka obrazów 
jest przykładem kolejnego, wyjątkowego talentu w  na-
szym mieście. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!
o Do Miasteczka Śląskiego wrócił kabaret! Już 27 lu-
tego o  godzinie 17.30 w  MOK-u  rozśmieszy nas do  łez 
Piotr Bałtroczyk, postać znana i lubiana przez tysiące fa-
nów w całej Polsce. Artysta przedstawi swój najnowszy 
program kabaretowy pod tytułem „Tylko dla dorosłych”. 
Tytuł określa również do  jakich widzów kierowany jest 
prezentowany materiał.

Bilety są dostępne w cenie 35 zł na portalach biletyna.pl, 
ticketpro.pl, w salonach EMPIK, SATURN i MEDIA MARKT, 
w  biurze podróży „ORBAL” (Tarnowskie Góry, ul. Rynek 
15) oraz w  biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w  Mia-
steczku Śląskim (ul. Srebrna 24). Organizatorami koncer-
tu są  WEST KONCERTY oraz Miejski Ośrodek Kultury 
w Miasteczku Śląskim.
o Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin i Żyglinek kontynu-
ując wieloletnią tradycję, przeszła w  Nowy Rok ulicami 
dzielnic Miasteczka Śląskiego, aby kolędować wspólnie 
z mieszkańcami. Muzykanci zostali bardzo ciepło przyję-
ci, mieszkańcy Żyglina i Żyglinka chętnie przyłączyli się 
do wspólnego grania i śpiewania, aby rozpocząć Nowy 
Rok w  miłej i  rodzinnej atmosferze. Równie muzycznie 
powitano 2016 rok na ulicach Miasteczka Śląskiego.  
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42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.:  32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek 7.30–16.30, od wtorku do czwartku 7.30–15.30, piątek 7.30–14.30
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Pełno atrakcji
Grudzień jest miesiącem, który w naszym Przedszkolu koja-
rzy się z wieloma atrakcjami. 4 grudnia wraz z zaproszonym 
gościem panem Franciszkiem Spotem – górnikiem świętowa-
liśmy Barbórkę. Z tej okazji dzieci uczęszczające do najstarszej 
grupy przygotowały okolicznościowe wiersze i piosenki.
Podczas spotkania przedszkolacy mieli okazję dokładnie za-
poznać się z elementami galowego stroju górniczego oraz po-
słuchać o tym, jak to kiedyś pracowało się w kopalni, a jak jest 
teraz. Na zakończenie uroczystości przedszkolacy wręczyli na-
szemu gościowi pamiątkowe laurki.
Jak wiadomo Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym 
miejscu, na całym świecie. 5 grudnia z workiem pełnym pre-
zentów przyjechał również do naszych milusińskich. Pracowi-
te pszczółki specjalnie na tę okazję przygotowały krótki pro-
gram artystyczny, podczas którego prezentowały swoje 
umiejętności wokalne i  recytatorskie. Dostojny gość długo 
rozmawiał z dziećmi, zachęcał je, aby były grzeczne, nie gry-
masiły przy jedzeniu, dbały o zabawki oraz słuchały rodziców 
i  pań w  przedszkolu. Na  zakończenie święty Mikołaj wszyst-
kim przedszkolakom osobiście wręczał duże paczki pełne 
słodkości. Oczekiwana cały rok wizyta upłynęła w bardzo mi-
łej atmosferze i przyniosła naszym podopiecznym wiele rado-
ści. Dzień ten na  długo pozostanie w  pamięci wszystkich 
przedszkolaków.  

Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 3

Zakończenie roku
Spotkanie z górnikiem
10 grudnia przybył do naszego przedszkola pan Franciszek 
Spot – górnik. Podczas  uroczystości z okazji ,,Dnia górnika’’ 
wystąpiły przedszkolaki z wierszykami i wspólnie śpiewaliśmy 
śląskie piosenki. Dzieci  dowiedziały się jak ważny jest węgiel 
oraz do czego jest potrzebny. Nasz gość opowiedział dzie-
ciom o kopalni, o niebezpiecznej pracy górnika pod ziemią. 
Zaprezentował się w pięknym górniczym mundurze.

Pasowanie na przedszkolaka
15 grudnia odbyło się w naszym przedszkolu, w grupie naj-
młodszej, uroczyste „Pasowanie na przedszkolaka”. Nasze ma-
luszki od pierwszych dni pobytu w przedszkolu uczyły się 
wierszyków, piosenek i zabaw kołowych, które wykonały dla 
rodziców podczas pierwszej w tej grupie uroczystości. Rodzi-
ce również złożyli przysięgę, że będą z zaangażowaniem wy-
chowywać swoje dzieci. Pani Dyrektor każdego maluszka „pa-
sowała” na przedszkolaka.

Spotkania przy choince
Z  okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zorganizo-
wano  w przedszkolu spotkania z rodzicami. Takie spotkania 
miały miejsce w  grupach: „Misie” i „Kotki”. W świątecznej at-
mosferze dzieci recytowały wierszyki i śpiewały świąteczno 
-zimowe piosenki. Nie mogło również zabraknąć pięknych ko-
lęd i słodkiego poczęstunku.

Zajęcia w bibliotece
17 grudnia nasi przedszkolacy z grupy starszej odwiedzili  Bi-
bliotekę dla dzieci, mieszczącą się w MDK-u, gdzie wzięli udział 
w zajęciach przygotowanych przez panią Lilkę, która zachęca-
ła dzieci do wypożyczania książek, zaznajomiła z zasadami 
korzystania i szanowania książek. Podczas spotkania przed-
szkolaki otrzymały zakładki do książek.

Konkursy
Jak co roku  nauczycielki i dzieci włożyli wiele wysiłku i pomy-
słowości w wykonanie przepięknych prac na konkurs, organi-
zowany przez MDK w Miasteczku Śląskim ,,Na stroik lub ozdo-
bę bożonarodzeniową”. Każda praca była niepowtarzalna.
W naszym przedszkolu ogłoszony został konkurs „Zimowe za-
bawy na śniegu”. Czekamy na prace. Można je będzie podzi-
wiać w naszej pracowni plastycznej.  
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Cały rok w duszy nam gra...
Szkoła Podstawowa nr 2

W grudniu odbyło się w naszej szkole spotkanie z muzykami 
Filharmonii Śląskiej. Uczniowie chętnie uczestniczyli w spotka-
niu, nucąc i śpiewając znane piosenki, wyklaskując znane rytmy, 
grając na instrumentach. Wszystko to odbywało się przy dźwię-
kach pianina i saksofonu sopranowego. Spotkanie było dosko-
nałą żywą lekcją muzyki.
W tym roku nasza szkoła włączyła się w akcję Szlachetna Pacz-
ka. Dzięki szlachetności i  pomocy darczyńców udało się nam 
przygotować paczki dla potrzebującej rodziny. Dziękujemy 
za ofiarowany czas, za szlachetność, dobro i otwartość na dru-
giego człowieka.
Uczniowie klas I-III brali udział w XV edycji Konkursu Przyrodni-
czo-Leśnego „Las wokół nas”, zorganizowanego przez Nadle-
śnictwo Brynek. Laureatkami naszej szkoły zostały: Ania Drasz-
czyk z kl. Ia – zajęła III miejsce, Marcelina Wylężek z kl. II i Ania 
Piontek z kl. III – zdobyły wyróżnienia.
21 grudnia klasa Ib wystąpiła dla dzieci naszego przedszkola 
oraz swoich rodziców w spektaklu słowno-muzycznym pt. „Gru-
dniowe spotkania”, a  22 grudnia uczniowie klas starszych za-
prosili szkołę i przedszkole do obejrzenia jasełek. Po jasełkach 
w  świąteczny nastrój wprowadziły nas dzieci klas młodszych 
oraz Zespół Wokalno-Taneczny „Groszki” prezentując wierszyki 
i przepiękne świąteczne piosenki. W tym dniu w klasach odby-
wały się również spotkania opłatkowe.  

Biblioteka

Świat książek, świat magii
W  grudniu Oddział Dziecięcy MBP odwiedziła grupa starsza-
ków z Przedszkola nr 3 w Miasteczku Śląskim. Dzieci zostały za-
proszone do  podróży po  bibliotece tworząc pociąg, podczas 
której uczestniczyły w literackich zgadywankach na podstawie 
znanych im baśni. Lekcja miała na celu zachęcenie dzieci do za-
pisania się do biblioteki oraz zapoznania ich z zasadami wypo-
życzania księgozbioru panującymi w bibliotece oraz z zasadami 
obchodzenia się z książkami. O tym, jak książka lubi lub nie lubi 
być traktowana powiedział dzieciom wiersz Jana Huszczy 
pt. ,,Skarga książki”.

Również w  grudniu Oddział Dziecięcy zorganizował Loterię 
Świąteczną, podczas której uczestnicy losowali numerki z pyta-
niami na  temat świąt Bożego Narodzenia. Loteria dostarczyła 
dużo radości. Były słodycze, zabawki i  przede wszystkim 
uśmiechnięte dzieci w świątecznym nastroju.  

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 108 w Mia-
steczku Śląskim informuje o terminach pobierania opłat 
wędkarskich na rok 2016. Opłaty będą pobierane w budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.
Styczeń 2016:
7 stycznia, godzina 17.00 – 18.00
14 stycznia, godzina 17.00 – 18.00
21 stycznia, godzina 17.00 – 18.00
28 stycznia, godzina 17.00 – 18.00 
Luty 2016:
4 lutego, godzina 10.00 – 11.00
11 lutego, godzina 17.00 – 18.00
18 lutego, godzina 10.00 – 11.00 
25 lutego, godzina 17.00 – 18.00
Marzec 2016:
3 marca, godzina 17.00 – 18.00
10 marca, godzina 17.00 – 18.00 
17 marca, godzina 17.00 – 18.00
24 marca, godzina 10.00 – 11.00 
31 marca, godzina 17.00 – 18.00
Kwiecień 2016:
7 kwietnia, godzina 17.00 – 18.00
14 kwietnia, godzina 17.00 – 18.00 
21 kwietnia, godzina 17.00 – 18.00
28 kwietnia, godzina 10.00 – 11.00
Godziny pobierania opłat mogą ulec zmianie po wcześniej-
szym  poinformowaniu na tablicach ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej: www.pzw.org.pl/miasteczko_slaskie/
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