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Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

Charytatywnie
– dla nas wszystkich
3 lutego Komitet Społeczny pielęgniarek oddziałowych „Go-
spodynie” ze szpitala WSP S.A. im. B. Hagera w Tarnowskich Gó-
rach zorganizował pierwszy koncert charytatywny pod hasłem 
„Dla mnie, dla Ciebie, dla Nas – Szpital”, którego celem była 
zbiórka funduszy na zakup pościeli dla pacjentów.
– Troszczymy się o dobro każdego chorego, w szczególności o kom-
fort jego pobytu w  naszej placówce. Dlatego niedawno, całkiem 
spontanicznie, narodził się w nas pomysł zorganizowania koncertu 
charytatywnego, aby zebrać środki na zakup pościeli – mówią pie-
lęgniarki. – Życzymy całemu społeczeństwu powiatu dużo zdro-
wia, jednak musimy być świadomi tego, że każdy z nas może być 
potencjalnym pacjentem naszego szpitala – dodają.
Swoją obecnością koncert zaszczycili między innymi: burmistrz 

miasta Tarnowskie Góry Arkadiusz Czech, burmistrz miasta Mia-
steczko Śląskie Krzysztof Nowak, Pani prezes Izabela Paprotna, 
Pani poseł Barbara Dziuk, przewodniczący Rady Powiatu Adam 
Chmiel, wicestarosta Andrzej Elwart, radni Rady Powiatu, dzia-
łaczka Okręgu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chórów i Or-
kiestr Beata Piegza.
Wszyscy, którzy chcieli tego dnia wspierać szczytny cel, bawili 
się przy rewelacyjnych występach – prosto z Miasteczka Śląskie-
go Józef Jędruś oraz Krzysztof Respondek i Bernadeta Kowal-
ska, Młodzieżowy Chór Rozrywkowy DAFNE, Parafialny Kwartet 
Instrumentalny z  Bobrownik Śląskich, a  jeżeli ktoś miał smak 
na coś dobrego – można było zaopatrzyć się w słodkości na kier-
maszu przygotowywanym przez pielęgniarki WSP S.A.  
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» dalszy ciąg na str. 8

Nagrody 
w dziedzinie kultury

Zgodnie z treścią Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim 
Nr LII/411/10 z dnia 20 października 2010 r., której załącznikiem 
jest Regulamin przyznawania dorocznych nagród Burmistrza 
Miasta Miasteczko Śląskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, Burmistrz 
Miasta przyznaje nagrody 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 rzeczową lub pieniężną. Wysokość nagrody rzeczo-
wej i pieniężnej nie może przekroczyć kwoty 3 tys. zł.

Mogą być przyznane osobom lub zespołom osób, które działa-
ją na  terenie miasta lub są  związane z  miastem, profesjonali-
stom lub amatorom, za osiągnięcia w zakresie upowszechnia-
nia i  kultywowania twórczości oraz ochrony dziedzictwa 
kulturowego Miasteczka Śląskiego, a  także organizowania 
przedsięwzięć kulturalnych na jego terenie. Mogą być przyzna-
wane także za wieloletnią, wyróżniającą się działalność w zakre-
sie 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 środowi-

sko twórców i animatorów kultury.

Zgłoszenia kandydatów do nagród przyjmuje Burmistrz Miasta 
w  okresie od  1 stycznia do  15 marca każdego roku (można 
je  składać w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  pokoju nr 1). 
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.  

Trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 
do kolejnej edycji nagród Burmistrza Miasta 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury.

Jubileusz
23 stycznia br. swoje 90-te urodziny obchodziła Pani Regina 
Gwóźdź. Z tej okazji Szanownej Jubilatce życzenia złożyła 
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak.  
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» ciąg dalszy na str. 4

Kulturowo
w MOK’u

o Wernisaż wystawy obrazów Patrycji Miara!
Spotkania odbywające się w Miejskim Ośrodku Kultury za każ-
dym razem udowadniają, że w Miasteczku Śląskim znajduje się 
wielu utalentowanych ludzi, którzy tworzą osobliwe dzieła 
sztuki w domowym zaciszu. Goście ostatniego wernisażu mieli 
okazję poznać niezwykle uzdolnioną, młodą mieszkankę nasze-
go miasta Patrycję Miara. Obrazy przez nią namalowane i przed-
stawione zachwyciły publiczność, skłoniły do refleksji oraz dys-
kusji. Dobór tematyki prac udowodnił również, że Miasteczko 
Śląskie jest świetnym miejscem do  szukania inspiracji i  na-
tchnienia. Wystawę obrazów można zobaczyć bezpłatnie 
w  Miejskim Ośrodku Kultury w  Miasteczku Śląskim (ul. Srebr-
na 24) do końca lutego w godzinach 7.00 – 21.00.
o Czołówka polskiej sceny muzycznej w MOK-u!
Licznie zgromadzona w MOK-u publiczność miała okazję usły-
szeć na żywo klimatyczne utwory Korteza z jego debiutanckiej 
płyty „Bumerang”. Krążek ten trafił na szczyt zestawienia naj-
lepszych albumów 2015 roku. Artysta urzekł słuchaczy dojrzałą 
barwą głosu oraz minimalistycznymi, lecz niezwykle intymny-
mi i osobistymi piosenkami. Kortez zręcznie posługując się me-
lodyką oraz tekstem wprowadził publiczność w walentynkowy 
nastrój. Często powtarzane pochlebne opinie na temat artysty 
oraz tempo w jakim rozeszły się bilety na to wydarzenie, moty-
wują do organizacji kolejnych koncertów, o których informacje 
będą na  bieżąco umieszczane na  stronie internetowej 
 MOK-u oraz na plakatach.
o Wracają Posrebrzane Dzieje!
Po przerwie odbędzie się spotkanie z cyklu Posrebrzane Dzieje. 
Legendy i fakty z przeszłości Miasteczka pod tytułem „Tajemni-
ce starego kościółka”. Marek Kaleja, który jest opiekunem mery-
torycznym cyklu, opisuje najbliższe spotkanie w  następujący 
sposób: „Kto wie, ile ołtarzy znajduje się w starym, drewnianym 
kościółku? Na to proste z pozoru pytanie, odpowiedź wcale nie 
jest jednoznaczna. Jeśli sądzicie, że cztery – nie macie racji. Czy 
wiecie, relikwie jakich świętych są w nich ukryte? A może ktoś 
zna historię dzwonów wiszących przed wiekami w drewnianej 
dzwonnicy? W czasie II wojny światowej zarekwirowali je Niem-
cy. Czy wszystkie? Być może i dziś słuchamy dźwięku jednego 
z nich, nie zdając sobie z  tego sprawy! Kto został pochowany 
pod podłogą kościoła? O  czym mówią francuskie inskrypcje 
na podstawie jednej z figur? Dlaczego pod dachem nawy wy-
budowano jeszcze jeden, mniejszy dach? Po co w balustradzie 
chóru furtka, do której nie prowadzą żadne schody? Ślady, któ-
rych biskupów krakowskich i wrocławskich możemy w kościół-
ku odnaleźć? Na te i wiele innych pytań potrafimy dziś odpo-
wiedzieć. Jednak kościółek skrywa też tajemnice, których być 
może nie da się już wyjaśnić. Na kolejnym spotkaniu z cyklu Po-
srebrzane dzieje, postaramy się rozwikłać kilka zagadek z prze-
szłości 350-cio letniego jubilata, a zdjęcia Wojtka Stankiewicza 
i Darka Zwardonia zaprowadzą Was w miejsca i pokażą rzeczy, 
których większość z  Was nie miałaby  okazji nigdy obejrzeć”. 
Spotkanie „Tajemnice starego kościółka” oraz prezentacja wy-
stawy odbędzie się 13 marca 2016 r. o godzinie 17.00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury w  Miasteczku Śląskim. Wystawa będzie rów-
nież dostępna w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Miastecz-
ku Śląskim.
o Wielkanoc w MOK-u!
Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, dlatego MOK 
przygotował warsztaty oraz konkursy związane z tą właśnie te-

matyką. 1 i 8 marca o godzinie 17.00 oraz 17 marca o godzinie 
16.30 odbędą się warsztaty rękodzieła prowadzone przez Iza-
belę Kot, której umiejętności plastyczne nie pozostawiają żad-
nych wątpliwości. Uczestnicy będą wykonywać pisanki, palmy 
wielkanocne oraz zajączki z  masy marcepanowej. W  związku 
z ograniczoną liczbą miejsc zapisy na warsztaty odbywają się 
w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. 
Srebrna 24, 32 288 88 70, art@mok.miasteczko-slaskie.pl).
o Jak co roku nie zabraknie również konkursu kierowane-
go do plastyków w każdym wieku. W biurze oraz na stronie 
internetowej MOK-u znajdują się szczegółowe informacje doty-
czące konkursu, w którym tym razem jury oceni najciekawsze 
koszyki wielkanocne.
o Powitanie wiosny!
W niedzielę 20 marca o godzinie 16.00 w Brynicy odbędzie się 
tradycyjne topienie Marzanny. Zeszłoroczne obchody zostały 
nagrane przez pracowników Państwowego Muzeum Etnogra-
ficznego w Warszawie, uświadomiły mieszkańcom, że kultywu-
ją tradycję, która powoli zamiera na terenie Polski. Wiosnę przy-
witamy w  towarzystwie Zespołu Folklorystycznego „Brynica”, 
który pojawi się w pięknych, ludowych strojach oraz Orkiestry 
Reprezentacyjnej Gminy Miasteczko Śląskie, która poprowadzi 
przemarsz spod budynku OSP Brynica nad rzekę.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczestnic-
twa w tym nietuzinkowym wydarzeniu.
Z topieniem Marzanny związany jest również Konkurs Plastycz-
ny na  najciekawszą kukłę Marzanny lub gaik wiosenny, który 
jest organizowany już po raz siedemnasty. Na prace czekamy 
do 11 marca 2016, a wszelkie szczegółowe informacje znajdują 
się w Regulaminie, który jest dostępny w biurze oraz na stronie 
internetowej MOK-u (mok.miasteczko-slaskie.pl).
o Nowy cykl spotkań!
W marcu rozpoczyna się nowy cykl spotkań dotyczących 
kultury ludowej. Podczas pierwszych zajęć, które odbędą 
się 3 marca o godzinie 16.30 prowadząca poruszy temat 
roku obrzędowego. Kolejne tematy będą dotyczyć trady-
cyjnych strojów, obyczajów rodzinnych, demonologii 
i wierzeń ludowych, architektury i wystroju izby oraz sztu-
ki i rzemiosła ludowego. O terminach będziemy informo-
wać na bieżąco. Spotkania organizowane są we współpra-
cy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach.
o Spotkanie z poezją!
Zwiewność, piękno i  ulotność to  główne cechy poezji. 
Wystarczy być tylko otwartym na jej wdzięki. Stowarzy-
szenie Klub Abstynentów „ITAKA” organizuje Spotkanie 
z  poezją wielkopostną, które odbędzie się 19 lutego 
o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w  Miasteczku Śląskim. Na  słuchaczy będzie 
czekać bogaty zbiór wierszy i  dzieł różnych twórców. 
Wstęp wolny!
o Do Miasteczka Śląskiego wrócił kabaret!
Już 27 lutego o godzinie 17.30 w MOK-u do łez rozśmieszy 
nas Piotr Bałtroczyk, postać znana i lubiana przez tysiące 
fanów 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).
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Organizatorami wydarzenia są  WEST KONCERTY oraz 
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim.
o Pędzlem po płótnie!
Wystawa, którą będzie można oglądać w  MOK-u  od  7 
do  31  marca prezentuje wycinek działalności pracowni 
plastycznej. Uczestniczki zajęć dla dorosłych i młodzieży 
– Bożena Dyrgała, Agnieszka Dyrgała, Julia Kukuła oraz 
Ewa Szafraniec – podejmują tematy związane z  martwą 
naturą, krajobrazem czy detalem nie tylko, aby zdobywać 
nowe umiejętności warsztatowe, ale przede wszystkim 
dla pasji, radości tworzenia i rozwoju wrażliwości plastycz-
nej. Wystawa jest o tyle wyjątkowa, że Panie po raz pierw-
szy zmierzyły się z malarstwem akrylowym na płótnie.
Prace powstały pod kierunkiem instruktorki Magdaleny 
Zaton.
o Bunt na scenie – przedstawienie teatralne!
Pewnego spokojnego, wiosennego dnia, w  małym, pro-
wincjonalnym teatrze zaczynają dziać się dziwne rzeczy... 
Czy aktorzy i dyrekcja poradzą sobie w tej niecodziennej 
sytuacji? Czy pani Maria odkryje swoje prawdziwe obli-
cze? Czy pan Zenek wróci do  zdrowia fizycznego i  psy-
chicznego? I wreszcie, czy Walczak chociaż raz poprawnie 
zapisze to co podsłuchał?
Na te i  inne pytania odpowiemy już 4 marca o godzinie 
19.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim. 
Młodzieżowa grupa teatralna pod wodzą Piotra Charczu-
ka zaprasza na spektakl „Bunt na scenie”.  

» dokończenie ze str. 3

Noworoczne spotkanie
15 stycznia w Centrum bankietowym „Koral” w Miasteczku 
Śląskim odbyło się coroczne Powiatowe Spotkanie Noworocz-
ne Strażaków i  Seniorów Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w którym wzięło 
udział 120 członków i weteranów służby pożarniczej.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. prezes WFOŚiGW – An-
drzej Pilot, Komendant Powiatowy PSP w Tarnowskich Górach 
– Ryszard Świderski, członek Prezydium Zarządu Wojewódz-
kiego ZOSP RP w Katowicach – Jan Ozga, prezes Oddziału Po-
wiatowego – Jan Jenczek, burmistrzowie i wójtowie Powiatu 
Tarnogórskiego: Grzegorz Czapla – Ożarowice, Eugeniusz 
Gwóźdź – Tworóg, Jan Murowski – Krupski Młyn, Wiesław Ol-
szewski – Zbrosławice, Marek Cyl – Świerklaniec, Wojciech 
Żmudziński – przedstawiciel Tarnowskich Gór oraz inni zapro-
szeni goście.
Szanowne grono przywitał w imieniu nieobecnego gospoda-
rza spotkania Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Bogdan Tomaszowski.
Po chwili milczenia ku pamięci zmarłych strażaków i odśpiewa-
niu hymnu „Rycerze Floriana” wysłuchano wzajemnych życzeń 
noworocznych oraz wręczono nagrody honorowe i dla zasłużo-
nych strażaków OSP, które otrzymali m. in.: Andrzej Pilot prezes 
WFOŚiGW i Eugeniusz Gwóźdź wójt Gminy Tworóg – Krzyż Św. 
Floriana Zasłużony dla OSP Powiatu Tarnogórskiego.
Po tej uroczystości pożegnano wspólnie odchodzącego w stan 
spoczynku Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich Gó-
rach – Ryszarda Świderskiego, który podziękował serdecznie 
wszystkim druhom za wieloletnią współpracę. Wspólną kolację 
uzupełniła część artystyczna z zespołem. Spotkania noworocz-
ne strażaków OSP mają długoletnią historię i tradycję.
Za pomoc finansową i organizacyjną poniesioną przez Gminy 
Powiatu, organizator – Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP składa serdeczne podziękowania.  

Kulturowo
w MOK’u

Biblioteka

Książka na życzenie
Styczeń w bibliotece jest miesiącem podsumowań, zbiera-
nia danych i wypełniania formularzy statystycznych.
Na ogólną statystykę funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej złożyła się działalność Wypożyczalni dla Dorosłych, 
Oddziału Dziecięcego oraz Filii nr 1 w Żyglinie.
W 2015 roku biblioteka zarejestrowała 763 aktywnych czytel-
ników. Księgozbiór biblioteki wzbogacono o 1193 książki i 19 
audiobooków. Czytelnicy wypożyczyli łącznie 15 576 ksią-
żek, na miejscu udostępniono 787 książek, a bibliotekę od-
wiedziło 15 716 czytelników.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy nas odwiedzali, wypoży-
czali, korzystali z naszych zbiorów oraz brali udział w spotka-
niach i imprezach.

Oddział Dziecięcy
W nowym roku Oddział Dziecięcy MBP postanowił wyjść na-
przeciw oczekiwaniom literackim naszych czytelników.
W  związku z  tym w  bibliotece utworzono „wieżę życzeń”, 
do której można wrzucać karteczki z tytułem poszukiwanej 
pozycji, której jeszcze nie ma  na  stanie biblioteki, a  było-
by fantastycznie, gdyby była.
Zachęcamy zatem czytelników do  sprecyzowania swoich 
potrzeb literackich, a biblioteka postara się w miarę swoich 
możliwości oraz w odpowiednim czasie odpowiedzieć na te 
potrzeby.  
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Przedstawiamy Państwu sprawozdanie KPP Straży Pożar-
nej w Tarnowskich Górach za 2015 r. o sytuacji pożarowej 
na terenie gminy Miasteczko Śląskie.

Łącznie odnotowano 105 interwencji, w tym 48 pożarów. 
Straty spowodowane pożarami wynoszą szacunkowo oko-
ło  88 100  zł, a  uratowane mienie to  szacunkowo oko-
ło 103,81 mln zł.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały również 
do  56 innych interwencji (miejscowych zagrożeń), które 
dotyczyły:
• wady środków transportu – 3 przypadki,
• niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków 

transportu – 9 przypadków,
• huragany, silne wiatry, tornada – 10 przypadków,
• nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarza-

jące zagrożenie – 23 przypadki,
• wady urządzeń grzewczych innych niż elektryczne 

i nieprawidłowa ich eksploatacja – 1 przypadek,
• inne lub nieustalone – 10 przypadków.
Straty spowodowane wystąpieniem innych zagrożeń miej-
scowych wyniosły szacunkowo 219 200  zł, a  uratowane 
mienie to ok. 10 tys. zł. W ww. zdarzeniach 12 osób zostało 
rannych, a 1 osoba poniosła śmierć.
Odnotowano 1 alarm fałszywy – alarm „w dobrej wierze”.
Przypuszczalnymi przyczynami powstawania pożarów 
były:
• podpalenia – 3,
• zaprószenie ognia – 31,
• nieprawidłowa eksploatacja instalacji grzewczej – 1,
• wady i zwarcia instalacji elektrycznej – 2,
• inne lub nieustalone – 11.
Udział jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
miasta był następujący:
1. OSP Żyglinek – łącznie 96 interwencji/wyjazdów, w tym:

• do pożaru – 47,
• do innego miejscowego zagrożenia – 49;

2. OSP Brynica – łącznie 10 interwencji/wyjazdów, w tym:
• do pożaru – 4,
• do innego miejscowego zagrożenia – 6.

Analizując sytuację pożarową można wyróżnić:
1. pod względem wielkości:

• 47 pożarów małych,
• 1 pożar średni;

2. ze względu na rodzaj palącego się obiektu:
• 2 pożary budynków mieszkalnych (1 jednorodzinny, 

1 wielorodzinny),
• 1 pożar budynku produkcyjnego,
• 1 pożar budynku magazynowego,
• 1 pożar pojazdu,
• 15 pożarów lasu,
• 25 pożarów traw,
• 1 pożar użytków rolnych,
• 2 – inne.

Opracował:
B. Tomaszowski, inspektor ZK

Informacja
o sytuacji pożarowej na terenie 
Miasteczka Śląskiego w 2015 r.

Przedszkole nr 3

Wesołe życie 
przedszkolaków
11 stycznia nasi przedszkolacy wzięli udział w  warsztatach 
edukacyjnych organizowanych przez Centrum Stomatologii 
i Ortodoncji „Akademia Zdrowego Uśmiechu”. Podczas wizyty 
przeprowadzona została prezentacja multimedialna z zakresu 
profilaktyki jamy ustnej wraz z diagnozą stanu uzębienia.

Również 11 stycznia gościliśmy w naszym przedszkolu akto-
rów, którzy przedstawili dzieciom spektakl pt. „Maniery Bie-
dronki Lucynki”. Aktorzy w żartobliwy, ale też pouczający spo-
sób przypomnieli widzom, na czym polegają dobre maniery 
i wychowanie.

13 stycznia odwiedziła 
nas pani Ewelinka, która 
poprowadziła warszta-
ty plastyczne „Wirujące 
farby”. Prowadząca po-
przez rozmowę i ekspe-
rymenty pobudziła wy-
obrażnię dzieci, które 
poprzez zabawę kolora-
mi podstawowymi do-
wiedziały się, jak powstają kolory pochodne. Nasze dzieci po-
znały pojęcia takie jak „grawitacja” i  „siła odśrodkowa”.
Na  koniec każde dziecko własnoręcznie wykonało magiczny 
obraz.

20 stycznia został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Zimo 
baw się z nami” zorganizowany w naszym przedszkolu przez 
p. Beatę. Nagrody zostały rozdane, otrzymały je wszystkie bio-
rące udział w  konkursie przedszkolaki. Dziękujemy dzieciom 
i rodzicom za udział w konkursie.

25 stycznia  grupa „Misie”, 28 stycznia  – grupa „Kotki”, 
i  29  stycznia  – grupa „Biedronki” zaprosiły swoje Babcie 
i  Dziadków na  wspólne świętowanie „Dnia Babci i  Dziadka”.
Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wierszyki i tańczyły.
Po  występie dzieci zaprosiły babcie i  dziadków do  wspólnej 
zabawy przy muzyce. Uwieńczeniem uroczystości były przy-
gotowane prezenty, słodki poczęstunek oraz pamiątkowe 
zdjęcia. To były naprawdę wyjątkowe dni, pełne uśmiechu, ra-
dości i wzruszeń.  

Grażyna Filipczyk
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8 stycznia na sali gimnastycznej odbyło się kolędowanie dla 
rodziców uczniów naszej szkoły. Była to  pewnego rodzaju 
prezentacja talentów wokalno-muzycznych. Dzieci pięknie 
grały na instrumentach, „Groszki” prowadziły śpiew, a przy-
byli goście wraz z uczniami włączyli się we wspólne śpiewa-
nie kolęd.

18 stycznia uczniowie naszej szkoły bawili się na balu karna-
wałowym. Każdy uczestnik zabawy miał na sobie kolorowy 
strój, maskę czy makijaż upodabniający do bajkowej postaci 
lub bohatera kreskówki. O odpowiedni klimat i dobrą zaba-
wę dbali profesjonalni animatorzy zabaw. Nie zabrakło rów-
nież słodkiego poczęstunku przygotowanego przez Radę 
Rodziców.

26 stycznia naszą szkołę odwiedzili: Babcie i Dziadkowie dzie-
ci klas I. Zebranych gości serdecznie powitała pani dyrektor 
Beata Ćwięczek, składając serdeczne życzenia. Uczniowie 
przedstawili program artystyczny. Były wierszyki, piosenki 
oraz tańce. Specjalną niespodzianką dla zaproszonych gości 
był występ zespołu „Groszki”. Po odśpiewaniu „100 lat”, dzieci 
wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane laur-
ki. W  przyjęciu gości pomagali rodzice, którzy przygotowali 
słodki poczęstunek.

28 stycznia trzech muzyków z zespołu Globetrotters Band za-
prezentowało uczniom poszczególne grupy instrumentów: 
strunowe, dęte i perkusyjne. Objaśnili ich budowę, zaznajomi-
li z historią powstania oraz sposobem wydobywania dźwięku. 
Dzieci oprócz instrumentów, tj. fletu, saksofonu czy gitary po-
znały instrumenty, z  którymi najprawdopodobniej nigdy się 
nie spotkały, a były to: KAZU, z którego wydobywał się dźwięk 
podobny do głosu kaczki, EWI – elektryczny instrument dęty, 
który może naśladować inne instrumenty, BUZUKI – instru-
ment szarpany, podobny do mandoliny. Spotkanie było bar-
dzo pouczające i ciekawie przeprowadzone.  

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

Szkoła Podstawowa nr 2

Uczniowskie zabawy 
Właściciel mieszkania lub lokator 
odmawia wstępu do lokalu

Przeprowadzanie konserwacji i  re-
montów części wspólnych, jak też 
usuwanie awarii w  nieruchomości 
wspólnej czy w lokalach ma na celu 
ochronę przedmiotu współwłasno-
ści (wspólnoty), jak i  lokali, a  także 
zachowanie ich co najmniej w stanie 
niepogorszonym. Wobec tego obo-
wiązek ten jest skorelowany z  obo-
wiązkiem współdziałania z  innymi 
właścicielami lokali czy z  zarządcą 

w ochronie wspólnego dobra.
Wobec powyższego często pojawia się pytanie, czy właści-
ciel mieszkania lub lokator ma obowiązek udostępnić lokal? 
Postaramy się krótko omówić tę ważną sprawę. Kwestie te 
regulują m.in. dwa akty prawne, tj.: wobec właścicieli Ustawa 
z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (dalej uwl). Natomiast 
wobec lokatorów którzy zajmują lokal na podstawie umowy 
najmu Ustawa z  dnia 21.06.2001 r. o  ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cy-
wilnego (dalej opl).
W czasie prowadzonych na nieruchomości wspólnej przeglą-
dów, remontów, napraw niejednokrotnie pojawia się ko-
nieczność uzyskania dostępu do prywatnych lokali. Ustawo-
dawca przewidział taką potrzebę w art. 13 ust. 2 w/w ustawy: 
„Na  żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany ze-
zwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do prze-
prowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii 
w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia bu-
dynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje”.
W razie odmowy obowiązku udostępnienia lokalu wspólnocie 
mieszkaniowej, na podstawie w/w artykułu ustawy przysługu-
je roszczenie o  nakazanie przez sąd udostępnienia lokalu 
w celu wykonania czynności niezbędnych do przeprowadze-
nia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w  nierucho-
mości wspólnej, a  także w  celu wyposażenia budynku lub 
jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.
Z kolei obowiązkiem lokatora zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 usta-
wy (upl) jest udostępnienie właścicielowi lokalu celem prze-
prowadzenia okresowego lub doraźnego przeglądu stanu 
technicznego lokalu oraz zastępczego wykonania prac ob-
ciążających najemcę. Udostępnienie lokalu odbywa się 
w terminie uzgodnionym przez właściciela z lokatorem. Na-
tomiast w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej 
bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany 
niezwłocznie udostępnić lokal w  celu jej usunięcia. Inaczej 
mówiąc jest on obowiązany udostępnić lokal właścicielowi 
w sytuacjach opisanych powyżej.
Reasumując, najważniejsze w obu tych przypadków jest jed-
nak szukanie takiej metody, która nie będzie prowadziła 
do powstawania konfliktowych sytuacji wewnątrz domowej 
wspólnoty, które zepsują atmosferę na  wiele lat, a  pozwoli 
na  racjonalnie zarządzanie nieruchomością i  zapewni bez-
pieczne jej używanie.  
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Szkoła Podstawowa nr 1

Nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu „Książki 
naszych marzeń” zorganizowanym przez MEN, którego ce-
lem jest popularyzacja czytelnictwa oraz zachęta do podej-
mowania inicjatyw na  rzecz zwiększenia zainteresowania 
czytaniem książek wśród uczniów.
W bibliotece Katarzyna Buszka zbierała karteczki z autorem 
i  tytułem polecanej przez uczniów książki. Podczas zebrań 
z rodzicami również ogłoszono możliwość składania propo-
zycji tytułów książek w bibliotece. Następnie została opraco-
wana lista książek, o które uczniowie chcieliby, aby zwiększy-
ły się zbiory naszej biblioteki szkolnej. Obecnie książki już 
są w bibliotece opracowane i można je wypożyczać. 

28 stycznia w Hali Sportowej w Tarnowskich Górach odbył 
się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej dla klas V. Miło nam poin-
formować, że uczniowie naszej szkoły zdobyli 1 miejsce! Do-
datkowo królami strzelców (po 6 bramek) zostali uczniowie 
naszej szkoły, tj. Piotr Psyk i Milan Pilak. Ostatecznie po rzu-
tach karnych królem strzelców całego turnieju został Piotr 
Psyk. Wyniki meczów:
• SP nr 15 – SP nr 1 Miasteczko Śląskie: 0-9
• SP nr 13 – SP nr 1 Miasteczko Śląskie: 0-1
• SP nr 6 – SP nr 1 Miasteczko Śląskie: 1-4
• Finał: SP nr 3- SP nr 1 Miasteczko Śląskie: 0-5
Uczestnicy turnieju: bramkarze – Adam Budny, Tomasz Hon-
ca, zawodnicy – Bartek Jaskuła (kapitan), Piotr Psyk, Milan 
Pilak, Oliwier Tyczka, Kacper Bartyzel, Szymon Siwiec. Gratu-
lacje dla całej drużyny oraz dla trenera Pana Artura Miozgi.

Kolejny sukces naszych piłkarzy! 3 lutego w Hali Sportowej 
w Tarnowskich Górach odbył się Powiatowy Turniej Piłki Noż-
nej dla klas IV. Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zdobyli 
1 MIEJSCE!!! Tym razem wygrali wszystkie rozgrywane me-
cze! Królem strzelców całego turnieju został Milan Pilak – 
10 bramek. Wyniki meczów:
• SP10 – SP Misteczko Ślaskie: 0-4
• SP13 – SP Misteczko Ślaskie: 2-3
• SP9 – SP Misteczko Ślaskie: 0-3
• SP15 – SP Misteczko Ślaskie: 1-5

Same rewelacje 
Skład drużyny: Adam Budny, Jakub Kiermaszek, Milan Pilak, 
Szymon Siwiec, Wojciech Jaśkowiec, Kacper Kaszuba, Jan Ko-
chel. Gratulacje dla całej drużyny, króla strzelców oraz trene-
ra, Pana Artura Miozgi.

24 szkoły z  województwa śląskiego zostały finalistami 
pierwszej edycji konkursu pn. „Zielona Pracownia”, które-
go przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby 
nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geogra-
ficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Przy 
ocenie wniosków wzięto pod uwagę przede wszystkim po-
mysł na  zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, 
wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zapropono-
wanych rozwiązań. Istotnym kryterium wyboru była różno-
rodność pomocy dydaktycznych, multimedialnych oraz wy-
posażenia. Komisja konkursowa oceniała również 
dostosowanie do grup wiekowych i wykorzystanie pracowni 
przez jak największą liczbę uczniów.
Na  konkurs zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach 
wpłynęły 53 wnioski, a aż 24 z nich uzyskały dofinansowanie 
w formie dotacji do kwoty łącznej 776 242,73 zł. Nasza szkoła 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 29 802,00 zł.

30 stycznia odbyła się już jedenasta zabawa karnawałowa or-
ganizowana przez naszą szkołę. Dzięki ogromnemu wsparciu 
sponsorów udało nam się pozyskać dodatkowe środki pie-
niężne dla szkoły, które zostaną przeznaczone na zakup sprzę-
tu interaktywnego i remont sali artystycznej.

Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim sponsorom zabawy:

Salon Meblowy MEBLE ZWADŁO – Michał Zwadło, EKO REK 
w Miasteczku Śląskim Janusz Górny, Krystyna i Andrzej Brol, 
INSTAL BUDO-TECH Jan Gorol w  Miasteczku Śląskim, Hur-
townia elektryczna EL-VID, Hurtownia chemiczna TRANS – 
HAND, Sklep spożywczy – Ewelina Alcer, Kwiaciarnia – Danu-
ta Hetmańczyk, EXPRESs 2 w Miasteczku Śląskim – Edward 
Klyta, Zajazd u  Moniki, Restauracja Kuźnia Smaku w  Mia-
steczku Śląskim, Spichlerz Dworski, Stacja paliw S1, Arka-
diusz i  Maria Warmuszok Sklep ABC, Akademia Piękna, 
Warsztat samochodowy JaCar Jakub Żydek, Warsztat samo-
chodowy H. T. Buszka, P.P.H.U. KORAL Sp. z o.o., Veolia Woda, 
Strefa cięcia. Salon fryzjerski Grażyna Topczewska, Brick Tar-
nowskie Góry, Euromebel Styl, artby Marcin Painta, Ad – Ra 
– Met, Klub sportowy Voley, LKS Żyglin, Odra Miasteczko, 
Sklep rowerowy Piotr Galbas, Topago group, Blu-Vision. 
„Bracia Franczyk” S.C. Piekarnia-Cukiernia, PZU, Tuperrware 
Bożena Wiokała, Daria Gogola.
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Patrycja Miara – wernisaż 
Spotkania odbywające się w  Miejskim 
Ośrodku Kultury za  każdym razem udo-
wadniają, że w Miasteczku Śląskim miesz-
ka wielu utalentowanych ludzi, którzy 
tworzą osobliwe dzieła sztuki w  domo-
wym zaciszu. Goście ostatniego wernisa-
żu mieli okazję poznać niezwykle uzdol-
nioną, młodą mieszkankę naszego miasta 
Patrycję Miara. Obrazy przez nią namalo-
wane i  przedstawione zachwycały pu-

bliczność, skłoniły do refleksji oraz dysku-
sji. Dobór tematyki prac udowodnił 
również, że Miasteczko Śląskie jest świet-
nym miejscem do szukania inspiracji i na-
tchnienia.
Wystawę obrazów można zobaczyć bez-
płatnie w Miejskim Ośrodku Kultury w Mia-
steczku Śląskim (ul. Srebrna 24) do końca 
lutego w godzinach od 7.00 do 21.00.  


