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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

Udana sprzedaż!

27 października 2016  r. w  Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego 
w  Miasteczku Śląskim spotkali się mieszkańcy budynku przy 
ul.  Srebrnej 15 oraz burmistrz miasta. Celem spotkania było 
podpisanie w  obecności notariusza Krzysztofa Śmiei umowy 
ustanowienia odrębności własności lokali i  sprzedaż 
lokali  ww.  budynku. Tym samym pierwszy budynek 
wielorodzinny nie jest już własnością Gminy Miasteczko Śląskie. 
Jednak zanim doszło do samego aktu notarialnego, konieczne 
było przeprowadzenie wszystkich procedur określonych 
w  przepisach prawnych. Pierwsze sygnały dotyczące chęci 
nabycia lokali mieszkalnych na bardzo korzystnych warunkach 
zaczęły napływać do  nas już prawie trzy lata temu. Zgodnie 
z  wówczas obowiązującymi zasadami, każdy, kto zamierzał 
kupić lokal od  Gminy, nie mógł zalegać z  opłatami za  czynsz 
przez co najmniej rok, dotyczyło to również zaległości (niedopłat 
np.  za  ogrzewanie), nieraz w  bardzo małych kwotach, rzędu 
kilkunastu groszy. Następnie przeprowadzono inwentaryzację 
budowlaną, mającą głównie na  celu uporządkowanie 
przynależnych do mieszkań piwnic. Pierwszy oficjalny wniosek 
o wykup mieszkania wpłynął do Urzędu 26.02.2016 r., a ostatni 
11.04.2016 r. W  tym momencie ruszyła cała procedura 
zmierzająca do  zbycia nieruchomości stanowiącej własność 
gminy. Po  wielu problemach udało się sprawę doprowadzić 
do szczęśliwego zakończenia i  tym samym mieszkańcy nabyli 
lokale z 95% bonifikatą. 

remonty dróg
W październiku rozpoczęliśmy pierwszy etap remontu 
ul. Wyciślika w Miasteczku Śląskim. Roboty obejmują nałożenie 
nawierzchni asfaltowej, wymianę krawężników oraz wykonanie  
nowego chodnika dla pieszych z kostki betonowej. Koszt 
pierwszego etapu wynosi 249 tysięcy złotych. Prace suk-
cesywnie idą do przodu.
Drugi etap remontu planowany jest na przyszły rok. 
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o 25 listopada o  godzinie 16.00 zapraszamy dzieci w  wieku 5-12 lat 
na bezpłatne warsztaty muzyczne, które odbędą się w Miejskim Ośrodku 
Kultury w  Miasteczku Śląskim. Będzie to  świetna okazja do  uczestnictwa 
w interaktywnych ćwiczeniach, muzykowaniu na instrumentach czy nauki 
poprawnej emisji głosu poprzez zabawę. Podczas spotkania dzieci będą 
pracować w  oparciu o  kolędy i  pastorałki jako materiał muzyczny. 
Prowadzącymi są  animatorzy pracujący w  Regionalnym Ośrodku Kultury 
w Częstochowie w ramach Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki.
Zapisy w biurze MOK-u: art@mok.miasteczko-slaskie.pl, tel. 32 288 88 70.

o Zapraszamy pasjonatów na  bezpłatne warsztaty fotograficzne 
prowadzone przez Sławomira Jodłowskiego, członka Związku Polskich 
Artystów Fotografików i  prezesa Jurajskiego Fotoklubu RP. Prowadzący 
współpracuje z TVP jako operator obrazu filmowego, twórca oraz animator 
kultury w  dziedzinie upowszechniania fotografii. Kurs kierowany jest 
zarówno do zaawansowanych, jak również do początkujących fotografów. 
Planowane są  zajęcia w  mobilnym studio fotograficznym oraz plenery. 
Spotkanie odbędzie się 29 listopada o godzinie 18.00 w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Miasteczku Śląskim.
Zapisy w biurze MOK-u: art@mok.miasteczko-slaskie.pl, tel. 32 288 88 70.

o Klimat Świąt Bożego Narodzenia będzie można poczuć podczas 
warsztatów plastycznych w  Miejskim Ośrodku Kultury w  Miasteczku 
Śląskim. Celem inicjatywy jest integracja mieszkańców naszego miasta, 
promowanie kreatywnego wykorzystywania czasu wolnego oraz przede 
wszystkim pobudzanie wyobraźni. W ramach warsztatów odbędą się dwa 
spotkania, na których uczestnicy pod okiem plastyczki wykonają wieniec 
adwentowy oraz świąteczne skarpety, które można wykorzystać jako 
ozdobę lub opakowanie na prezenty dla najbliższych. Pierwsze warsztaty 
odbędą się 2, a kolejne 16 grudnia, o godzinie 17.30. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.
Zapisy w biurze MOK-u: art@mok.miasteczko-slaskie.pl, tel. 32 288 88 70.

o Miejski Ośrodek Kultury w  Miasteczku Śląskim ogłasza XVI Edycję 
Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Przyjmowane 
są w biurze MOK-u. Termin składania prac mija 23 grudnia 2016 r. Uroczyste 
wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w  styczniu podczas 
Koncertu Karnawałowego.
Regulamin i  wszelkie szczegółowe informacje są  dostępne na  stronie 
internetowej oraz w biurze MOK-u. Zachęcamy do udziału!

o Czy wiesz, że  gołębie pocztowe mogą lecieć z  prędkością nawet 
100  km/h? Czy wiesz, że  gołąb pocztowy potrafi wrócić, nawet jeśli jest 
na drugim końcu świata? Czy wiesz, że gołąb to stworzenie inteligentne? Te 
oraz wiele innych ciekawostek pojawiło się podczas Wystawy Gołębi 

Pocztowych, która prezentowana była w listopadzie w filii MOK-u w Żyglinie. 
Była to świetna okazja do poznania, zrozumienia i docenienia fenomenu 
hodowli tych ptaków. Organizatorem wystawy był Polski Związek 
Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Miasteczko Śląskie.

o W Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim odbył się wernisaż 
wystawy zdjęć Mariusza Korzusa, który jest rodowitym miasteczkowianinem. 
Jego prace są  świetnym dowodem na  to, że  w  naszym mieście mieszka 
wiele ciekawych, zdolnych i utalentowanych osób.

Spośród wielu pasji, oprócz kolarstwa i  podróży, fotografia jest czymś, 
co  wciągnęło Mariusza dogłębnie i  jest jego drugim życiem. Jak sam 
twierdzi, nie pamięta, kiedy dokładnie fotografia go pochłonęła, aczkolwiek 
cofając się o sześć lat, po niefortunnej przygodzie z utopieniem aparatu, 
kupił pierwszą lustrzankę i  od  tamtej pory zaczął fotografować bardziej 
świadomie. Wernisaż pt. „Zakątki Europy” był jego pierwszym. Fotografie 
przedstawiały przede wszystkim krajobrazy uchwycone podczas podróży, 
które odbył. Artysta pięknymi i niepowtarzalnymi widokami chce zachęcić 
oglądających do spontanicznych wyjazdów i odkrywania świata.

o Kolejne spotkanie z  cyklu Posrebrzane Dzieje odbyło się dokładnie 
350  lat po  wykonaniu napisu na  belce tęczowej drewnianego kościółka: 
„TEN DOM BOŻY WYSTAVIONY IEST Lau DEM DEI DIE 23 8bris AN.1666”. 
Tę właśnie datę przyjmujemy za dzień wybudowania świątyni. Dzięki pracy 
i poszukiwaniom Marka Kalei, uczestnicy mogli zobaczyć wszystkie relikwie 
znajdujące się w  Miasteczku Śląskim. Było to  możliwe przede wszystkim 
dzięki uprzejmości proboszcza miasteczkowskiej parafii. Spotkaniu 
towarzyszyła również wystawa fotografii wykonanych przez Darka 
Zwardonia i Wojtka Stankiewicza pt. „Tajemnice starego kościółka”.

 Ze środków MOK-u zostały zakupione pamiątkowe magnesy, które rozdano 
wszystkim gościom spotkania. Są one wykonane z naturalnego kamienia. 
Na  pierwszym planie widnieje autolitografia Wiktora Gosienieckiego 
z  początku XX wieku przedstawiająca kościół oraz herb Miasteczka 
Śląskiego, natomiast w  tle znajduje się fragment dokumentu „Descriptio 
inventarium” z 1749 roku. 

o Szkoła Językowa OPEN przy współudziale Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Miasteczku Śląskim zorganizowała bal przebierańców dla dzieci z okazji 
Halloween. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, 
a przebrania dzieci były niezwykle ciekawe i starannie dobrane. Odbyło 
się również wiele konkursów, w  których dzieci chętnie brały udział, 
integrując się z rówieśnikami. 

MOK – zawsze
na czasie!
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zapraszamy
„W dalekiej bajkowej krainie żyła sobie samotna starsza pani. 
Pragnęła mieć przyjaciółkę, z którą mogłaby miło spędzać czas. 
Na  urodziny wróżki podarowały jej małe ziarenko...” – tak 
zaczyna się opowieść o  maleńkiej dziewczynce – Calineczce. 
Jeśli chcesz dowiedzieć się, co było dalej, zapraszamy 9 grudnia 
do  Miejskiego Ośrodka Kultury w  Miasteczku Śląskim, gdzie 
dzieci i  młodzież z  zespołów tanecznych Crazy, Smerfy, 
Krasnoludki, Gumisie i Minionki będą towarzyszyły Calineczce 
w jej przygodach.
Przedstawienie odbędzie się o godzinie 16.00 oraz 18.00 w sali 
widowiskowej MOK-u. Bezpłatne wejściówki można odebrać 
w biurze MOK-u. 

Obchody narodowego 
Święta niepodległości
W dniu 11 listopada w naszym mieście odbyły 
się uroczyste obchody Narodowego Święta 
Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się od  mszy św. w  kościele parafialnym 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w  Miasteczku 
Śląskim, która odprawiona została w intencji Ojczyzny. We mszy św. 
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z  bur-
mistrzem miasta Panem Krzysztofem Nowakiem i  wice-
przewodniczącym Rady Miejskiej w  Miasteczku Śląskim Panem 
Kazimierzem Hetmańczykiem na czele, radni Rady Miejskiej oraz 
mieszkańcy miasta. Mszę uświetniły Reprezentacyjna Orkiestra 
Gminy Miasteczko Śląskie oraz poczty sztandarowe.

W  dalszej części obchodów w  uroczystym przemarszu 
przedstawiciele władz miasta wraz z  mieszkańcami udali się 
w  miejsca pamięci narodowej na  terenie gminy. Złożyli 
symboliczne kwiaty i  znicze pod tablicą pamiątkową 
i  „Pomnikiem Wolności” przy ulicy Woźnickiej, jak również 
na Cmentarzu Parafialnym w Miasteczku Śląskim. Kwiaty i znicze 
zostały również złożone pod pomnikiem „Pamięci Poległym 
w  Powstaniu Śląskim oraz Zamęczonym w  Obozach przez 
Faszyzm Niemiecki Obywateli Żyglina” w Żyglinie, przy kamieniu 
pamiątkowym znajdującym się przy Hucie Cynku oraz pod 
tablicą pamiątkową przy ulicy Pindora.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się 
w  przygotowanie uroczystości związanych z  obchodami 
tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości. Dziękujemy 
także wszystkim, którzy przybyli na  uroczystości, za  wspólny 
w nich udział. 

program 
usuwania azbestu
Rada Miejska w  Miasteczku Śląskim Uchwałą Nr XXII/181/16 
z  dnia 28.10.2016  r. przyjęła „Program usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śl. 
na lata 2016-2032”.
Podstawą opracowania ww.  dokumentu jest Program Oczysz-
czania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (przyjętego uchwałą Nr 
39/2010 Rady Ministrów z  dnia 15 marca 2010  r.), w  którym 
wskazano, że  do  zadań samorządu gminnego należy 
przygotowanie i  aktualizacja programów usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest.
Przyjęty Program, będzie narzędziem wspomagającym 
zaplanowane w  skali gminy działania w  zakresie usuwania 
wyrobów zawierających azbest, a  także otwiera drogę 
do pozyskania źródeł finansowych w zakresie działań związanych 
z  demontażem, transportem i  składowaniem (unieszko-
dliwianiem) wyrobów azbestowych. Realizacja zapisów 
Programu wpłynie na  poprawę stanu środowiska poprzez 
podwyższenie jakości powietrza atmosferycznego, wyeli-
minowanie włókien azbestowych z powietrza.
Ponadto, przyjęty Program zawiera inwentaryzację, która została 
wykonana z  natury, wyrobów zawierających azbest zloka-
lizowanych na terenie Gminy. 

fot. Grzegorz Siemieniuk, wm.pl
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Jak zapewnić prawidłową 
wentylację w mieszkaniu?

Wielkimi krokami zbliża się kolejna zima. Jest 
to pora roku, w której bardzo często docho-
dzi do zakłóceń w działaniu wentylacji grawi-
tacyjnej. Jest to  niebezpieczne zjawisko 
szczególnie w mieszkaniach, w których znaj-
dują się urządzenia gazowe.
Wentylacja w  budynku napotyka na  wiele 
przeszkód, częściowo architektonicznych, 

ale w zdecydowanej większości wynikają one również z mody-
fikacji wprowadzanych przez nieświadomych zagrożenia 
mieszkańców.
Jak rozwiązać popularne problemy z  wentylacją w  budynku? 
Co  powinniśmy zrobić, aby zlikwidować niebezpieczeństwa 
związane z problemami z wentylacją?
Wchodząc z  zewnątrz do  mieszkania źle wietrzonego, od  razu 
czujemy zaduch oraz nadmierną wilgotność. Jest to pewny sy-
gnał, że wentylacja w tym mieszkaniu jest nieprawidłowa. Stąd 
pojawia się pytanie, na czym polega wentylacja w mieszkaniu?
Wentylacja – najogólniej rzecz ujmując – jest procesem polegają-
cym na wymianie zanieczyszczonego powietrza na świeże. Świe-
że powietrze wnika do pokoi w mieszkaniu z zewnątrz, najczę-
ściej poprzez okna, zbiera zawieszone w  znajdującym się tam 
powietrzu zanieczyszczenia i  przenika w  głąb lokalu. Wędruje 
do tych pomieszczeń, w których umieszczono kratki wentylacyj-
ne, czyli najczęściej do kuchni i łazienki. Jeśli wentylacja w bloku 
bądź mieszkaniu działa prawidłowo, to  usuwa z  pomieszczeń 
parę wodną, zapachy, alergeny, a przede wszystkim dwutlenek 
węgla.
Zadaniem wentylacji jest także zmniejszenie zawartości pary 
wodnej w powietrzu wewnętrznym. Źródłem pary wodnej w bu-
dynkach mieszkalnych są ludzie (oddychanie, wydzielanie przez 
skórę) oraz także czynności domowe, takie jak pranie, gotowanie, 
kąpiel czy zmywanie. W  przypadku niedostatecznej wentylacji 
może wystąpić kondensacja pary wodnej na „zimnych” (chłod-
niejszych) powierzchniach ścian zewnętrznych. Zjawiska te wy-
stępują szczególnie w mieszkaniach, gdzie ze względów oszczęd-
nościowych ich użytkownicy utrzymują obniżoną temperaturę. 
W takich przypadkach często występuje zawilgocenie ścian, roz-

wój pleśni i grzybów, a w konsekwencji niszczenie przegród bu-
dowlanych, ale również złe samopoczucie oraz choroby.
Warto także sprawdzić samemu czy kratki wentylacyjne w  na-
szym mieszkaniu nie są brudne. Czasami samo oczyszczenie ta-
kiej kratki może poprawić ciąg i przywrócić prawidłowe funkcjo-
nowanie wentylacji w naszym mieszkaniu.
Podstawowym warunkiem umożliwiającym działanie wentylacji 
grawitacyjnej jest zapewnienie dopływu powietrza zewnętrzne-
go do  mieszkań. W  większości budynków wznoszonych przed 
1990  r. nie było problemu z  doprowadzeniem powietrza ze-
wnętrznego do mieszkań. Stosowane w tamtych latach okna nie 
odznaczały się dużą szczelnością. Najczęściej występowały skargi 
lokatorów na zbyt duże szczeliny w oknach, co powodowało nad-
mierne wyziębienie mieszkań. Sytuacja zmieniła się po roku 1990, 
kiedy to zaczęto stosować okna PCV. Okna te charakteryzują się 
bardzo dużą szczelnością i niewłaściwa ich eksploatacja jest naj-
częstszą przyczyną braku właściwej wentylacji.
Jak więc użytkować mieszkanie z urządzeniami gazowymi, aby 
prawidłowo działała wentylacja?
1. Zapewnić stały dopływ świeżego powietrza poprzez:

 • wietrzenie mieszkania;
 • korzystanie z funkcji rozszczelnienia okien;
 • niezasłanianie klatek wentylacyjnych oraz otworów 

w drzwiach łazienkowych;
2. Instalowanie lub wymiana urządzeń gazowych przez osobę 

uprawnioną.
3. Regularne (przynajmniej raz w roku) dokonywanie czynności 

serwisowych przez autoryzowane zakłady naprawcze.
4. Drzwi łazienkowe winny otwierać się na zewnątrz, a w dolnej 

ich części winny znajdować się otwory lub kratka wentylacyj-
na. Łączna powierzchnia otworów nie może być mniejsza niż 
220 cm2.

5. Stosowanie sufitów podwieszanych, zabudowa rur w łazien-
ce oraz inne prace nie mogą obniżać kubatury łazienki, która 
wynosi minimum 8 m3.

6. Przed kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę, a w czasie 
kąpieli nie należy używać innych urządzeń gazowych 
(kuchenka, piekarnik), powoduje to bowiem zmniejszenie 
ilości tlenu w mieszkaniu. Kąpiel połączona z włączeniem 
i wyłączeniem piecyka gazowego powinna trwać jak 
najkrócej. 

Jubileusze
20 i 22 października dwie pary małżeńskie 
obchodziły Diamentowe Gody (60-lecie za-
warcia związku małżeńskiego): Państwo Te-
resa i Sylwester Bańczyk (na zdjęciu) oraz 
Państwo Elżbieta i Alojzy Galbas.
Szanownych Jubilatów odwiedził burmistrz 
miasta Krzysztof Nowak, przekazując oko-
licznościowe życzenia. 

designed by Lembrik - Freepik.com
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Szkoła Podstawowa nr 2

Letnia Liga Tenisowa

35 lat zespołu „BrYnICa”
5 listopada br. Zespół Folklorystyczny „BRYNICA” obchodził 
Jubileusz 35-lecia swojej działalności. Założycielką Zespołu 
i długoletnim prezesem do 2008 roku była pani Helena Nowak. 
Obecnie zespół liczy 20 członków, 3 członków wspierających 
i  6  członków honorowych. Instruktorem muzycznym oraz 
grającym na  akordeonie jest Pan mgr  Marcin Kubala, 
choreografem Pani mgr Teresa Urbańczyk-Gomoluch, prezesem 
Pani Barbara Fischer. Zespół kultywuje tradycję śląską, śpiewa 
i tańczy. W repertuarze zespołu są piosenki ludowe, przyśpiewki, 
kolędy, pieśni maryjne i  kościelne, obrzędy takie jak śląskie 
wesele, marzaniok, wianki, obrzędy świąt wielkanocnych. 
Każdego roku zespół bierze czynny udział w Dniach Miasteczka 
Śląskiego i  Kiermaszu Bożonarodzeniowym, przygotowując 
różne pyszności. „BRYNICA” promuje nasze miasto, uczestnicząc 
w  uroczystościach naszego regionu. Uroczyste obchody 
jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą w  Kościele Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Brynicy, następnie w sali bankietowej 
Florian odbyła się część artystyczna nagrodzona gromkimi 
brawami. Zespół dziękuje wszystkim przybyłym gościom, 
sympatykom, przyjaciołom, sponsorom i  delegacjom chórów, 
którzy zaszczycili swoją obecnością. Zainteresowanych tradycją, 
śpiewem i  tańcem zespół zaprasza na  próby w  każdy wtorek 
o godzinie 17.00 do OSP Brynica. 

Barbara Fischer

Tyle się dzieje
13 października odbyły się w  naszej szkole obchody Dnia 
Edukacji Narodowej. Przepiękną laurką na  tę  okoliczność była 
część artystyczna, podczas której uczniowie recytowali wiersze, 
śpiewali piosenki, składali życzenia – a  wszystko to  w  naszej 
śląskiej gwarze.
4 listopada uczniowie naszej szkoły wybrali się na  wystawę 
gołębi pocztowych do miejscowego Domu Kultury. Dzieci miały 
możliwość zobaczenia z  bliska gołębi różnych kategorii. 
Na powitanie dzieci otrzymały słodki poczęstunek. Dziękujemy 
organizatorom wystawy za zaproszenie.
9 listopada obchodziliśmy Dzień św. Marcina. Orszak 
ze  św.  Marcinem na  czele, przy blasku pochodni, lampionów 
i  dźwiękach instrumentów muzycznych, wyruszył spod szkoły 
na żygliński parking.

W części artystycznej nasi uczniowie przybliżyli postać zawsze 
niosącego pomoc świętego. Ten żyjący w IV w. święty wsławił się 
wyjątkową skromnością i  konsekwencją w  niesieniu pomocy 
potrzebującym. Część słowna przeplatana była piosenkami. 
W  trakcie świętowania delektowano się świętomarcińskimi 
rogalami i ciepłym kakao. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do  organizacji i  uświetnienia naszej 
uroczystości. 

Wraz z  nadejściem jesiennej pogody zakończyła się zacięta 
rywalizacja tenisistów. W pierwszej edycji Letniej Ligi Tenisowej 
udział wzięło 14 zawodników. Mecze rozgrywane były przez cały 
sezon letni w okresie od maja do końca października. 5 listopada 
pogoda już nie pozwoliła na podsumowanie ligi na korcie, więc 
zawodnicy zebrali się na  hali sportowej przy ul.  Sportowej 1, 
gdzie wręczono nagrody dla wszystkich uczestników. 
Fundatorem nagród był Urząd Miejski z  Panem Burmistrzem 
na czele.
Na podium w kategorii kobiet stanęły:
I miejsce: Karolina Stasiczek
II miejsce: Zofia Długosz
III miejsce: Aleksandra Kancel,
natomiast w kategorii mężczyzn:
I miejsce: Kamil Kupisz
II miejsce: Wojciech Długosz
III miejsce: Jacek Kaminiorz
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i  zapraszamy 
na II edycję Ligi Tenisowej już od kwietnia 2017 roku. 

Trener Agnieszka Barowska
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W czwartek 27 października gościliśmy w Filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w  Żyglinie starszą grupę dzieci z  Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci 
z biblioteką, omówienie zasad korzystania z niej oraz pobudzenie 
zainteresowania książką.
Na  początku przedszkolaki uważnie wysłuchały pogadanki 
na temat biblioteki, zasad korzystania z księgozbioru i warunków, 
jakie należy spełnić, aby zostać czytelnikiem. Poznały również 
nowe pojęcia, takie jak audiobook, karta książki oraz dowiedziały 
się, co to jest regulamin. Chętnie udzielały odpowiedzi na zadane 
pytania oraz aktywnie brały udział w dyskusji. Na koniec spotkania 
wspólnie stworzyliśmy regulamin dla najmłodszych, na  znak 
akceptacji dzieci odbiły pod nim swoje paluszki.

W dalszej części zajęć znalazł się także czas na przeglądanie bajek 
oraz komiksów, co  bardzo zainteresowało młodych czytelników 
i  wszyscy obiecali sumiennie, że  na  pewno odwiedzą jeszcze 
bibliotekę.
Całe spotkanie przebiegło w  radosnej atmosferze, pełnej 
dziecięcych uśmiechów, a  wszyscy uczestnicy spotkania zostali 
obdarowani zakładkami do książek. 

Coroczny koncert z  okazji Dnia Papieskiego organizowany 
przez Chór Męski PIAST 16 października w  parafii NNMP 
w  Żyglinie miał w  tym roku formę uroczystego nabożeństwa 
różańcowego. Oprócz organizatorów, udział w nim wzięli również 
zaproszeni goście – Chór Mieszany Sienkiewicz z  Miasteczka 
Śląskiego i Zespół Wokalno-Taneczny Groszki z Żyglina. Modlitwa 
prowadzona przez członków poszczególnych zespołów była 
przeplatana występami chóralnymi oraz wspólnym śpiewem 
pieśni maryjnych. Kulminacją nabożeństwa było błogosła-
wieństwo eucharystyczne udzielone przez księdza proboszcza 
oraz nagrodzona gromkimi brawami pieśń „Twoje miasto 
Wadowice” w wykonaniu chóru Piast. Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim uczestnikom tego wyjątkowego nabo-
żeństwa oraz władzom miasta Miasteczko Śląskie za współudział 
w jego organizacji. 

Mirosław Mazur

dzień papieski 
Chóru pIasT

Przedszkole nr 3

Jesienne przedszkole 
W  pewien październikowy wtorek zaskoczone przedszkolaki 
usłyszały głośny alarm oraz polecenie szybkiego opuszczenia 
budynku. Jak się za  chwilę okazało, przyczyną tego zamieszania 
był pożar naszej przedszkolnej kuchni. Wkrótce rozległ się dźwięk 
syren i na teren przedszkola wjechała straż pożarna.

Biblioteka

Mali czytelnicy

Dzielni strażacy szybko ugasili ogień, a  z  budynku na  noszach 
wynieśli poszkodowaną kucharkę, której udzielili pierwszej 
pomocy. Wszystko to  z  zapartym tchem obserwowały 
przedszkolaki. Wyjaśniono im później, że  nie był to  prawdziwy 
pożar, lecz ćwiczenia, a każdy, zarówno dorosły, jak i dziecko, musi 
wiedzieć, jak w takiej sytuacji się zachować. Przedszkolaki zostały 
pochwalone za  szybkie i  sprawne wyjście z  przedszkola oraz 
zachowanie spokoju. W  nagrodę mogły obejrzeć z  bliska wóz 
strażacki z jego oprzyrządowaniem.

Jak co  roku, w  naszym przedszkolu ogłoszony został jesienny 
konkurs plastyczny. Tym razem temat konkursu brzmiał: „Jesienią, 
jesienią kolory się mienią”. Przepiękne prace przyniosło aż 29 dzieci. 
Każda z  nich wyróżniała się pomysłowością, zastosowaniem 
różnorodnych, ciekawych materiałów (w większości wykorzystano 
naturalne materiały przyrodnicze). W wykonanie prac zaangażo-
wali się również rodzice, którzy służyli dzieciom radą i  pomocą. 
Wszystkie prace zasłużyły na pochwałę i nagrodę.
Zapraszamy do udziału w następnych konkursach. 
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Zarząd Koła PZW nr 108 w Miasteczku Śląskim in-
formuje, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze od-
będzie się 10  grudnia 2016  r. O  godz. 14.00 (drugi 
termin godz. 14.15) w  Miejskim Ośrodku Kultury 

w Miasteczku Śląskim. Wszystkich członków koła serdecznie za-
praszamy. 

Zarząd Koła.

Uchwały rady Miejskiej
W dniu 28 października 2016 roku odbyła się XXII Sesja Rady 
Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte nastę-
pujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXII/178/16 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2016 rok.
2. Uchwała Nr XXII/179/16 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 
2016-2026.

3. Uchwała Nr XXII/180/16 w sprawie pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Powiatu Tarnogórskiego.

4. Uchwała Nr XXII/181/16 w sprawie przyjęcia „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Miasteczko Śl. na lata 2016-2031”.

5. Uchwała Nr XXII/182/16 w sprawie nadania Statutu Miejskie-
mu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim.

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

Walne zgromadzenie 
sprawozdawczo-Wyborcze

ewakuacja
W dniu 18.10.2016 r. przeprowadzona została próbna ewakuacja 
budynku Urzędu Miejskiego.
Scenariusz ewakuacji zakładał „silne zadymienie i drażniący zapach 
na parterze budynku oraz zasłabnięcie osoby poszkodowanej”.
W zabezpieczeniu i przewietrzeniu budynku Urzędu wzięła udział 
nasza jednostka OSP Żyglinek, która ewakuowała osobę 
poszkodowaną (pracownik UM). Akcja przebiegła sprawnie, 
procedury i  czas zostały zachowane. Całość ćwiczenia wraz 
z omówieniem zamknęła się w ok. 40 min.
Ćwiczenia tego typu w  budynkach użyteczności publicznej 
są obowiązkowe, jednak pragniemy przeprosić klientów naszego 
Urzędu za zaistniałe utrudnienia. 

Opracował:
B. Tomaszowski




