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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

Dobre, bo polskie!

Szanowni Państwo,
Nadchodzą Święta Wielkanocne, które 
zawsze niosą przesłanie zwycięstwa 
dobra nad złem, życia nad śmiercią 
i nadzieję, która zawieść nie może. 
Z okazji Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego życzymy Wszystkim 
mieszkańcom oraz gościom naszego 
miasta spokoju, radości, miłych 
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, 
zgody i pojednania, otwarcia 
na potrzeby innych, miłości wzajemnej 
w rodzinach, życzliwości przyjaciół i znajomych, a także 
zdolności do przebaczania, które jest drogą do pokoju. Niech 
tegoroczne Święta Wielkanocne staną się dla nas wszystkich okazją 
do pojednania i okazywania sobie miłości i szacunku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Jendruś 

Fundacja na Rzecz Dzieci Miastecz-
ko Śląskie w  ramach programu ARR 
pn. „Wycofane z  rynku owoce (jabł-
ka)” w  2016  r. dostarcza Zespołowi 
Szkolno-Przedszkolnemu w  Mia-
steczku Śląskim (jak również pozo-
stałym placówkom oświatowym 
w  Miasteczku Śląskim) soczyste, 
zdrowe jabłka. Radość z  reakcji 
przedszkolaków oraz uczniów bar-
dzo nas cieszy. Dzieci ze  smakiem 
zjadają je na przerwach, jak również 
zabierają do  domów. Tutejsza spo-
łeczność jest bardzo zadowolona 
z wdrożonego programu. Dostawcą 
jabłek jest pan Kamil Koncki z Krze-
śniakowa k. Warki. Przy dostawie ja-
błek jest też specjalna urzędowa 
kontrola Inspekcji Handlowej, przy 
okazji kontrola jakościowa. Tak więc 
jabłka są prosto z chłodni, wysokiej 
jakości i wartości smakowej.
Jedzmy jabłka – dobre, bo polskie!

Burmistrz
Krzysztof Nowak
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Kto otrzyma świadczenie?
Z  pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci 
do  18.  roku życia. Rodzina z  dwojgiem niepełnoletnich dzieci 
będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko nieza-
leżnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 
800 zł netto na osobę (dochód za 2014 rok) wsparcie otrzyma 
rodzina także na  pierwsze lub jedyne dziecko. Dziecko 
do 25. roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest 
uwzględniane przy obliczaniu dochodu na  osobę w  rodzinie. 
Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok 
życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przy-
sługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opie-
kuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Dla rodzin z  dzieckiem 
niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 
1200 zł netto.
Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny ro-
dziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice 
są  w  związku małżeńskim, jak i  rodziny niepełne oraz rodzice 
pozostający w  nieformalnych związkach. W  przypadku rodzi-
ców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycz-
nie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jak załatwić formalności?
Wniosek o  świadczenie będzie trzeba składać raz do  roku. 
Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą 
dokumentowały sytuację dochodową dołączając do  wnio-
sku odpowiednie oświadczenia o  dochodach. Gdy rodzina 
będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolej-
ne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji 
dochodowej.

Kiedy będzie można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od mo-
mentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 
pierwszych trzech miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie 
wstecz od  1 kwietnia. Do  programu będzie można dołączyć 
w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie 
będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. 
Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozli-
czeniowy będzie trwał od  1 października do  30 września na-
stępnego roku kalendarzowego.
Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo 
do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 
2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku.

Gdzie składać wnioski o świadczenia 500+
w Miasteczku Śląskim?
Wypłaty świadczeń „500+” będzie realizował MOPS w Miastecz-
ku Śląskim – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimenta-
cyjnego. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. 
Zgodnie z  ustawą na  złożenie wniosku i  wypłatę świadczenia 
(z  nadpłatą od  kwietnia 2016  r.) przewidziano termin trzech 
miesięcy od wejścia w życie programu.
Wnioski i  inne niezbędne oświadczenia będą wydawane 
po otrzymaniu ich z drukarni. Wszelkie informacje o programie 
i warunkach jego przyznawania są zamieszczone na stronie in-
ternetowej MOPS: http://www.mops-miasteczkosl.pl.

Informacje o  dostępności wniosków, terminach i  godzinach 
składania dokumentów będą aktualizowane na  stronie MOPS 
na bieżąco. Dostępny będzie także wzór wniosku i niezbędnych 
oświadczeń do pobrania i samodzielnego wydrukowania.  

Unieważnienie
dowodu osobistego

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwra-
calnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, 
do  którego dostęp regulują przepisy ustawy z  dnia 
6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, poza tym, in-
formacja o  utracie i  unieważnieniu dowodu osobistego 
jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyj-
nego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowo-
dów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym 
zgłoszonym jako utracony może więc powodować nega-
tywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas prze-
kraczania granic lub dokonywania czynności prawnych 
na  podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unie-
ważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi 
fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu), przez 
co  sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, nie-
mniej dokument ten nie służy już do potwierdzania toż-
samości i przekraczania granic państw, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy o dowodach osobistych.  

Nowe świadczenie w MOPS: 
świadczenie wychowawcze 500+
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 Kultura
  z klasą

o Piotr Bałtroczyk w MOK-u!
Pod koniec lutego widownię w MOK-u rozbawił niezastąpiony 
Piotr Bałtroczyk, który wystąpił w Miasteczku Śląskim ze swoim 
programem „Tylko dla dorosłych”. Dwugodzinny solowy popis 
komika to opatrzona inteligentnym poczuciem humoru relacja 
utkana z opisu zdarzeń ze swojego przeszło 50-letniego życia. 
Znany z telewizji showman zjednał sobie publiczność ogrom-
nym dystansem do otaczającej go rzeczywistości (w tym same-
go siebie!) i spojrzeniem z nowej perspektywy na znane wszyst-
kim sytuacje (któż z  obecnych nie pamięta żartu o  pijanym 
małżonku wracającym do domu?).

Wybuchy niepohamowanego śmiechu, gromkie brawa oraz 
bisy nie pozwoliły Bałtroczykowi prędko opuścić Miasteczka 
Śląskiego – wystąpił w  MOK-u  o  wiele dłużej niż pierwotnie 
planował.

o Przygotowania do Świąt Wielkanocnych!
Podczas Wielkiego Postu MOK zorganizował cykl warsztatów 
rękodzieła, na  których uczestnicy samodzielnie wykonali pi-
sanki, palmy wielkanocne oraz zajączki z  marcepanu. 
Są  to dzieła niepowtarzalne i  jedyne w swoim rodzaju, które 
podczas świątecznego śniadania z  pewnością wzbudzą za-
chwyt współdomowników, tym bardziej, że są to rzeczy wyko-
nane z pasją i wielką dokładnością. Warsztaty prowadziła pla-
styczka Izabela Kot.

o Wieczór poetycki z ITAKĄ!
Dzięki Stowarzyszeniu Klub Abstynentów „ITAKA” mieszkańcy 
oraz przybyli goście mieli niecodzienną okazję uczestniczenia 
w spotkaniu z poezją wielkopostną, które odbyło się w sali wi-
dowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim. 
Na słuchaczy czekał bogaty zbiór wierszy i dzieł lokalnych twór-
ców, kameralna atmosfera oraz nastrojowa muzyka.

Spotkanie z ITAKĄ

o Tajemnice starego kościółka!
W związku z jubileuszem 350-lecia drewnianego kościółka w Mia-
steczku Śląskim odbyło się spotkanie z cyklu Posrebrzane dzieje. 
Legendy i fakty z przeszłości Miasteczka –  „Tajemnice starego ko-
ściółka”. Autorami zdjęć, które można nadal oglądać w „nowym 
kościele” są Darek Zwardoń oraz Wojtek Stankiewicz, natomiast 
spotkanie przygotował Marek Kaleja. Jak mogliśmy się przekonać 
podczas spotkania mieszkańcy naszej gminy są bardzo zaintere-
sowani historią naszych zabytków o czym świadczy szczelnie wy-
pełniona publicznością sala w MOK-u.

o Bunt na scenie!
Uzdolnieni, młodzi aktorzy, ciekawe rekwizyty, dystans, ironicz-
ne poczucie humoru, nowoczesność… tak w  kilku słowach 
można opisać przedstawienie „Bunt na scenie”, które zaprezen-
towała utalentowana młodzież z kółka teatralnego działającego 
przy MOK-u. 

Aktorzy przenieśli widzów do  teatru w  Miasteczku Śląskim, 
gdzie przeciwko dyrekcji zbuntowały się lalki, meble i inne re-
kwizyty, które chciały stworzyć własne, nietypowe przedsta-
wienie o  księciu i  brzydkiej królewnie. Gdy władze teatru nie 
widziały już innego wyjścia, zgodziły się na przedstawienie wg 
pomysłu rekwizytów. Przebieg dalszych wypadków zaskoczył 
niejednego widza.

o Pędzlem po płótnie!
Przez marzec można oglądać w  MOK-u  wycinek działalności 
pracowni plastycznej. Uczestniczki zajęć dla dorosłych i  mło-
dzieży – Bożena Dyrgała, Agnieszka Dyrgała, Julia Kukuła oraz 
Ewa Szafraniec – malują martwą naturę oraz krajobraz nie tylko 
aby zdobywać nowe umiejętności warsztatowe, ale przede 
wszystkim dla pasji, radości tworzenia i  rozwoju wrażliwości 
plastycznej. Wystawa jest o  tyle wyjątkowa, że  Panie po  raz 
pierwszy zmierzyły się z malarstwem akrylowym na płótnie.
Prace powstały pod kierunkiem instruktorki Magdaleny Zaton.
Wstęp wolny!

o Światowa literatura w MOK-u!
Pomiędzy wystawami prezentującymi działalność lokalnych ar-
tystów naszej gminy musiało się też znaleźć miejsce na przybliże-
nie mieszkańcom światowych postaci, których nazwiska nie 
są być może powszechnie znane, a które zdecydowanie warto 
poznać. W kwietniu przeniesiemy się zatem do Szwecji i przestu-
diujemy dzieła najwybitniejszego szwedzkiego poety, pisarza 
i tłumacza Tomasa Tranströmera, którego twórczość została wy-
dana w ponad 60 językach. Pisarz ten został wyróżniony Literac-
ką Nagrodą Nobla w  2011 roku za zwięzłe, przejrzyste obrazy, 
które dają nam świeży dostęp do rzeczywistości, jak mówiło uza-
sadnienie jury. Wystawa to efekt kolejnej współpracy z Ambasa-
dą Szwecji, dzięki której mieszkańcy Miasteczka Śląskiego mają 
okazję poznać światową literaturę na własnym podwórku.  

 Piotr Bałtroczyk w MOK-u

„Bunt na scenie”
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Piękne Babskie
Szaleństwa

W  piątek 29 stycznia w  sali OSP Brynica „płeć piękna” 
po  raz kolejny spotkała się na  Babskim Combrze. Tego-
roczna, trzecia edycja tej barwnej imprezy cieszyła się niesłab-
nącym powodzeniem. W trakcie zabawy nie zabrakło tańców, 
śpiewów, zabaw i konkursów oraz oczywiście przebierańców. 
Przyznać trzeba, że pomysłowość w doborze kreacji nie miała 
granic. Imprezę odwiedziły klowny, indianki, piratki, Pipi Lang-
strumpf, zakonnice, kibice, myszki miki, hiszpanki, policjantki 
oraz damy w kolorowych kapeluszach. Jak co roku o dobrą at-
mosferę dbał „męski rodzynek” Arkadiusz Pigula z  Zespołu 
EXEL. Sądząc po szampańskim nastroju i uśmiechniętych twa-
rzach nie było wątpliwości, że Panie, choć na moment, ode-
rwały się od trosk życia codziennego. Wszystkim Paniom dzię-
kujemy za  wyśmienitą zabawę oraz doskonałe przebrania, 
a Sołtysowi, Radzie Sołeckiej oraz Radnej dziękujemy za zaan-
gażowanie w organizację tej imprezy. Do zobaczenia za rok.  

Pomysł na Wielkanocny żurek wykwintny 
Święta - czas na dobre jedzenie!

- 3 szklanki zakwasu
- 2 surowe polskie kiełbasy
- 2 wyparzone białe kiełbasy
- 50 dag włoszczyzny
- 1 cebula
- 3 ząbki czosnku
- 3 suszone grzyby 
- 1 łyżeczka masła
- 1 szklanka kwaśnej śmietany 
- sól, pieprz, majeranek

Włoszczyznę obrać, umyć, pokroić, zalać 1 litrem wody, dodać po 1 pokrojonej w talarki 
kiełbasie polskiej i białej, posolić, ugotować do miękkości. Pozostałe kiełbasy i obraną 
cebulę pokroić w kostkę, przesmażyć na rozgrzanym maśle. Grzyby sparzyć, osączyć. 
Z wywaru wyjąć włoszczyznę, wlać do niego zakwas, dodać kiełbasę z cebulą, zmiaż-
dżony czosnek oraz grzyby. Żur doprawić solą, pieprzem i majerankiem, zagotować. 
Do zupy dodać śmietanę, wymieszać. Podawać z jajkami ugotowanymi na twardo.

Egg Collection

Easter
Happy

Jedyne
takie ferie

Miejski Ośrodek Kultury w  Miasteczku Śląskim okazał się być 
pierwszą i  jedyną instytucją, która opracowała program ferii 
w pełni oparty na najbardziej interesującej trasie turystyki indu-
strialnej w Polsce – Szlaku Zabytków Techniki Województwa Ślą-
skiego. Inicjatywa ta została doceniona przez wojewódzkie insty-
tucje, a  informacja o  dzieciach z  Miasteczka Śląskiego 
podróżujących Szlakiem Zabytków Techniki rozeszła się szero-
kim echem po całym regionie. Plan wycieczek oraz program za-
jęć dydaktycznych został opracowany we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Wycieczki przeplatane były warsztatami edukacyjnymi nawiązu-
jącymi do wcześniejszych wyjazdów. Podczas warsztatów dzieci 
korzystały z gier pamięciowych, książeczek czy przewodników, 
a w konkursach wygrywały unikatowe gadżety związane ze słyn-
nym Szlakiem Zabytków Techniki. Wszystkie te działania przysłu-
żyły się popularyzacji śląskiego dziedzictwa kulturowego wśród 
młodych mieszkańców naszej gminy.
Ferie Zimowe 2016 zostały zorganizowane we  współpracy 
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Wizyta w Muzeum Chleba w Radzionkowie
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Szkoła z Pompą
Nasi uczniowie zostali laureatami II miejsca kampanii społecz-
no – edukacyjnej „Żyj z pompą” na rzecz dzieci z mózgowym 
porażeniem dziecięcym. Nagrodą były piłki z autografem siat-
karza Piotra Gruszki.

Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców zorganizowała wy-
jazd do  kina do  Tarnogórskiego Centrum Kultury. Klasy I  i  II 
obejrzały film pt. „Dobry dinozaur”, a pozostałe klasy film „Bel-
la i Sebastian 2”.

W naszej szkole od stycznia 2016 r. roku funkcjonuje sala tera-
peutyczna, w której odbywają się zajęcia rewalidacyjne oraz 
korekcyjno-kompensacyjne. Sala jest wyposażona m.in. w ma-
terace, zestaw światłowodów, magiczny sześcian, biały do-
mek, różnego rodzaju pomoce „manipulacyjne”.

Utworzenie takiej sali ma na celu uzyskiwanie lepszych efek-
tów pracy z  uczniami, którzy mają problemy ze  skupieniem 
uwagi, uczeniem się, czytaniem, pisaniem, koordynacją ru-
chową, rozwojem mowy czy trudnościami emocjonalnymi 
i społecznymi. Poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia wpro-
wadza się uczniów w stan relaksacji i odpoczynku, zwiększa 
ich aktywność i motywację do poznawania otoczenia wszyst-
kimi zmysłami, wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeń-
stwa oraz doskonali motorykę dużą i małą, co przynosi lepsze 
efekty w nauce.  

HARMONOGRAM USTAWIENIA 
I WYWOZU POJEMNIKÓW 

NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE
NA TERENIE MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO

W ramach corocznie prowadzonej akcji zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, w bieżącym roku akcja przeprowa-
dzona będzie w terminie od 11 kwietnia 2016 r. do 
16 kwietnia 2016 r.
Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych przeznaczo-
na jest wyłącznie na potrzeby prawidłowego zagospoda-
rowania odpadów wielkogabarytowych, a więc takich, 
których nie można wrzucać do pojemników stanowiących 
wyposażenie posesji. 
Apeluję jednocześnie o zachowanie porządku i czy-
stości wokół rozstawianych pojemników oraz nie-
wrzucanie do nich odpadów z rozbiórek budynków, 
remontów oraz innych odpadów komunalnych np. od-
padów niebezpiecznych.
Szczegółowy harmonogram rozstawienia kontenerów 
przedstawia się następująco:

Miasteczko Śląskie
od 11 do 12 kwietnia 2016 r.

1. ul. Dworcowa – KP 7
2. ul. Norwida (garaże) – KP 33
3. ul. Plac Jagiełły – KP 33
4. ul. Tetmajera – Wybickiego – KP 7
5. ul. Norwida – Pindora – KP 7
6. ul. Modrzewskiego – Działkowa – KP 7
7. ul. Sportowa – KP 7
8. ul. Woźnicka – KP 7
9. ul. Cynkowa – KP 7
10. ul. Ceramiczna – Dworcowa – KP 7
11. ul. Norwida (dworzec PKP) – KP 7

Żyglin – Żyglinek
od 13 do 14 kwietnia 2016 r.

1. ul. Księdza Wyciślika – KP 7
2. ul. Paprotna – KP 7
3. ul. św. Marka – KP 7
4. ul. Śląska (Żyglinek obok przystanku 

autobusowego) – KP 7
5. ul. Śląska – Poniatowskiego – KP 7
6. ul. Harcerska – KP 7
7. ul. Stwosza – KP 7
8. ul. Stacyjna – KP 33

Brynica
od 15 do 16 kwietnia 2016 r. 

1. ul. Rzeczna – KP 7
2. ul. Łokietka – KP 7

BiBiela
od 15 do 16 kwietnia 2016 r. 

1. ul. Starowiejska (pętla autobusowa) – KP 7
2. ul. Władysława Łokietka (leśniczówka; poprzednia na-

zwa ulicy „Starowiejska”) – KP 7
Burmistrz

Krzysztof Nowak

Szkoła Podstawowa nr 2
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Jubileusz
3 marca Diamentowe Gody obchodzili Państwo Krystyna i Je-
rzy Ogrodnik. Szanowni Jubilaci, niech troska i opieka najbliż-
szych towarzyszą Wam na dalsze wspólne lata.  
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29 stycznia w naszym przedszkolu odbyło się szkolenie z zakre-
su nowoczesnych metod monitorowania glikemii oraz aspek-
tów psychologicznych u  dzieci i  osób z  cukrzycą oraz innymi 
chorobami przewlekłymi. Dr n. med. Kornelia Szendzielorz-Ho-
nisz, psycholog mgr Daniel Gryc oraz dr inż. Rafał Daniec posze-
rzyli naszą wiedzę na temat tej choroby, odpowiedniego podej-
ścia do osób chorych, w szczególności dzieci.

5 lutego ugościliśmy aktorów z  Teatru Inspiracja z  Krakowa. 
Przedszkolacy obserwowali jak można „Nauczyć Ufoludka” 
dbać o naszą Ziemię i segregować śmieci. Ufoludek przekonał 
przedszkolaków, że warto odżywiać się zdrowo tzn. jeść warzy-
wa i owoce oraz nie spędzać całego wolnego czasu przy kom-
puterze, ale na wspólnej zabawie z kolegami.

8 lutego w przedszkolu było bardzo „gorąco”, a to za sprawą at-
mosfery związanej z balem, kiedy to z minuty na minutę przy-
bywało pięknych księżniczek, tajemniczych wróżek, odważ-
nych piratów, kowbojów oraz niezliczonych postaci z  bajek. 
Zabawom przy muzyce wspólnie z wodzirejem nie było końca.

29 lutego odwiedzili nas artyści Teatru Kukiełkowego „Tomcio” 
z  Nowego Sącza, którzy zaprezentowali bajkę edukacyjną 
„Brzydal”. Bohaterowie bajki: nosorożec, żyrafa i kameleon byli 
nieco niezadowoleni swoim wyglądem, jednak małpki uświa-
domiły zwierzątkom, iż w życiu nieważny jest wygląd, najważ-
niejsze jest dobro, piękno wewnętrzne i  zdrowie. Perypetie 
zwierząt dzieci śledziły z zapartym tchem, a na zakończenie po-
dziękowały aktorom gromkimi brawami. 

Henryka Pytlok

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

Gościnnie w przedszkoluBibliotekowe atrakcje
W Filii w Żyglinie w pierwszym tygodniu ferii odbywały się za-
jęcia dla dzieci. Uczestnicy codziennie wykonywali różne cie-
kawe prace plastyczne, mające na celu rozbudzenie wyobraź-
ni. Między innymi malowanie pejzaży zimowych pastą 
do zębów, kolorowe kolaże z liter oraz projektowanie ubioru 
i dodatków.
Było wspólne wyklejanie akwarium, które pokazało jak efek-
tywnie pracować w  grupie. W  ostatnim dniu zajęć odbył się 
konkurs wiedzy, w  którym uczestnicy rywalizowali ze  sobą 
zbierając punkty. Na koniec wszyscy, którzy brali udział w za-
jęciach zostali nagrodzeni.

Luty w Oddziale Dziecięcym obfitował w wiele atrakcji. Miło-
śnicy naszego języka zmagali się w konkursie z okazji Między-
narodowego Dnia Języka Ojczystego, który miał miejsce pod-
czas ferii. Zainteresowani modą, a konkretnie tematyką dress 
code brali udział w  konkursie, w  którym ich zadaniem było 
między innymi zaprezentowanie ubioru według podanych 
trzech kategorii, adekwatnych do okazji.

Oprócz tego chętne dzieci uczestniczyły w  zajęciach pla-
stycznych, które tematyką nawiązywały do konkursu o dress 
codzie oraz do  kończącej się zimy. Zwyciężczynią, obydwu 
wspomnianych powyżej konkursów była uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Żyglinie, Patrycja Kowol, serdecznie gra-
tulujemy.

W  lutym w Filii oraz w Oddziale Dziecięcym została również 
zorganizowana Poczta Walentynkowa, dzięki której zakochani 
mogli wyrazić swoje uczucia.
Do 30 marca w Wypożyczalni dla Dorosłych można zwiedzać 
wystawę kamieni szlachetnych i minerałów. Serdecznie zapra-
szamy!  

Biblioteka Przedszkole nr 3

Egg Collection

Easter
Happy



7Wieści                                                                                           Nr 3 (66)                                                                                         marzec 2016

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
Redaktor naczelny: Agnieszka Skrabaczewska, nakład: 1 000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych materiałów, 
ich opracowania redakcyjnego i dokonywania skrótów.
Zdjęcia: archiwa Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz gminnych instytucji kultury.
Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c.
ul. Opolska 23c, 42-600 Tarnowskie Góry
www.kasc.pl

Egg Collection

Easter
Happy

21 lutego 2016 roku w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żyglinku odbyło się walne 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
W czasie tego zebrania druh Jan Jenczek 
poinformował zgromadzonych o swoim 
„symbolicznym przejściu na emeryturę” 
i rezygnacji z pełnienia funkcji w nowo 
wybieranym zarządzie jednostki OSP. 

Druh Jan Jenczek związał swoje życie z Ochotniczą Strażą Po-
żarną w wieku 12 lat. W 1958 roku wstąpił do Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej, utworzonej przez dyrektora szkoły podstawo-
wej w  Żyglinie. Przez kilkanaście lat uczestniczył w  różnych 
kursach przygotowujących strażaków ochotników do niesienia 
pomocy innym. W czasie tych kilku lat dał się poznać jako zaan-
gażowany społecznik, potrafiący przekonać do idei ochotniczej 
straży pożarnej, zarówno najmłodszych, młodszych, jak i star-
szych kolegów. Do  dzisiaj – nie tylko w  naszej jednostce – 
są druhowie i osoby pamiętające pogadanki, prelekcje i ćwicze-
nia przygotowywane w szkołach i przedszkolach naszej gminy 
przez druha Jana. Niektórzy z podopiecznych druha tak bardzo 
związali się ze strażą, że poszli o krok dalej i zostali strażakami 
zawodowymi, niejednokrotnie do dzisiaj.
W 1969 roku – doceniając postawę druha Jenczka i jego wkład 
w budowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyglinku – walne 
zebranie wybrało go do Zarządu, powierzając pełnienie funkcji 
naczelnika. Od  tego czasu, nieprzerwanie przez 47 lat, pełnił 
funkcję naczelnika w zarządzie naszej jednostki. Dzięki swoje-
mu zaangażowaniu, poświęceniu, a  niejednokrotnie uporowi 
wyznaczał kierunek rozwoju naszej OSP.
W czasie tych 47 lat były zdarzenia, które na pewno wspomina 
z dumą, na przykład przeniesienie jednostki ze starej siedziby 

Druh Jan Jenczek w Żyglinku do nowej remizy w Żyglinie oraz takie, które chciał-
by wymazać z pamięci, jak chociażby największy w Europie, tra-
giczny pożar w Kuźni Raciborskiej.
Zaangażowanie druha Jenczka w  działalność pożarniczą nie 
ograniczało się tylko do bliskiego otoczenia. Od wielu lat jest 
bowiem prezesem Zarządu Oddziału Miejskiego i Oddziału Po-
wiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz 
członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Katowicach.
W ciągu wielu lat swojej działalności został uhonorowany dy-
plomami, listami gratulacyjnymi oraz odznaczeniami, między 
innymi:

 • Złotym Znakiem Związku OSP RP,
 • Medalem im. Bolesława Chomicza,
 • Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego,
 • Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za zasługi dla 

Pożarnictwa,
 • Krzyż św. Floriana – Zasłużony dla OSP Powiatu Tarnogór-

skiego,
 • Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa 

Śląskiego”.
Składamy druhowi Janowi Jenczkowi serdeczne podziękowa-
nia za wieloletnią służbę, życzymy Mu dużo zdrowia i nieustają-
cego wsparcia naszej służby!  

Druhowie OSP Żyglinek

W dniu 27 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – 
wyborcze OSP Żyglinek. Nowy skład organu uprawnionego do 
reprezentowania podmiotu przedstawia się następująco:

1. Prezes – Sadowski Tomasz
2. V-ce Prezes/Naczelnik – Gwóźdź Sebastian
3. Skarbnik – Szurgacz Marcin
4. Z-ca Naczelnika – Bernat Rafał
5. Sekretarz – Czech Aleksander
6. Gospodarz – Szeja Jerzy
7. Członkowie Zarządu – Jenczek Jan, Kąkol Łukasz,  

 Musik Franciszek

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący – Najuch Lucjan
2. Członkowie – Szafarczyk Piotr, Gwóźdź Marcin

OSP Żyglinek



marzec 2016                                                                                           Nr 3 (66)                                                                                         Wieści8


