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Informator Urzędu Miejskiego

Porozumienie
Gospodarczo-Turystyczne
15 stycznia 2008 roku w Kochanowicach Gminy:
Boronów,

Ciasna,

Herby,

Kalety,

Kochanowice,

Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Tworóg oraz
Woźniki będące Partnerami związku Gmin pn.: „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej
Panwi oraz Górnej Liswarty” podpisały porozumienie w
sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu
subregionalnego pn.: ochrona dorzecza Małej Panwi
i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej
polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni
ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej. Podpisane porozumienie to kolejny krok w realizacji programu
związku.

42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE ul. RYNEK 8
tel.: (032) 393-80-00, 393-80-01, fax 393-80-02

e-mail: burmistrz@miasteczko-slaskie.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek od 9.00 do 17.00
wtorek-piątek od 7.30 do 15.30
W TYM NUMERzE:
Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne

str.
1,3

Wieści z MOPS

2

Biblioteka (podsumowanie 2007 roku)

2

Sesja Rady Miejskiej - grudzień
Drewniany kościółek w Miasteczku Śląskim

2
3,7

Nowelizacja ustawy

4

Statystyka (rok 2007)

4

Recykling

5

Przetarg ustny nieograniczony

5

Jak założyć własną ﬁrmę

6-7

Przedszkole nr 1, Zespół szkolno-Przedszkolny
nr 2, Przedszkole nr 3

8-9

Beneﬁs Jerzego Macoły

10

Nasza Jubilatka-Pani Helena Nowak

10

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego...

10

Plan zajęć i imprez w MOK

11

Koncert Kolęd

11

Jasełka

12

Noworoczny Bal Przebierańców

12

Celem utworzenia Projektu jest stworzenie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, powstrzymującego
napływ nieczystości do wód gruntowych oraz powierzchniowych zlewni rzeki Małej Panwi i Liswarty, stanowiących
dorzecze Odry, a co za tym idzie ochronę największego
zbiornika wodnego w województwie opolskim-Jeziora
Turawskiego. Obszar objęty Projektem będzie dzięki temu
mógł utrzymać normy ochrony środowiska określone
w aktach prawnych Unii Europejskiej.
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(cd. na str. 3)
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1

wieś c i z m o ps
Święta

Bożego

rodzenia,
czas

to

go przy Wypożyczalni dla

przez odwiedzających bi-

Dorosłych Koła SPB od czy-

bliotekę.

Na-

niu i modlitwie oraz łama-

telników wpłynęło 387,56

szczególny

niu się opłatkiem goście

gr.,

spotkań

i

kwotę

tę

przezna-

czy-

dziękujemy

za

reflek-

zasiedli do uroczystej ko-

czono na zakup nowości

sympatyczną współpracę

sji, podziękowań i skła-

lacji. Pan Burmistrz życzył

książkowych.   2090 złotych

i zapraszamy do częstego

dania sobie życzeń. To

wszystkim zebranym wszel-

wydano na prenumeratę

odwiedzania nas również

czas, w którym odczuwa-

kiej pomyślności i radości

22 tytułów czasopism.

w 2008 roku. Nowych czy-

my najsilniejszy związek

w Nowym Roku, płynącej

Ważnym wydarzeniem

z naszymi tradycjami.

z faktu Narodzenia Bo-

w rozwoju Miejskiej Biblioteki

żej

W tej wyjątkowej atmo-

do

przyjaźni z  książką .

Życzenia

Publicznej było przeniesienie Filii nr 1 do pomieszczeń

minamy, iż ze względu na

roku odbyło się po raz kolej-

ne wszystkim przybyłym

w zaprzyjaźnionym Zespo-

obowiązek wymiany do-

ny tradycyjne już w naszej

na spotkanie opłatkowe

le Szkolno - Przedszkolnym

wodów osobistych, przy-

Gminie spotkanie opłat-

złożył również ksiądz pro-

w Żyglinie. Poprawiły się w

chodząc

kowe dla osób samotnych

boszcz oraz pracownicy

ten sposób warunki prze-

w nowym roku do bibliotek,

z udziałem:

MOPS.

chowywania księgozbioru

należy okazać dokument

oraz przede wszystkim  wa-

w

runki korzystania z niego

danych osobowych.

dniu 19.12.2007

- Burmistrza Miasta Pana
Bronisława

Drozdza,

ks.

Dzieciny.

telników zachęcamy

noworocz-

sferze w

świąteczne

i

W imieniu wszystkich
uczestników

i

naszym

proboszcza Henryka Dyki

składamy szczególne po-

oraz Kierownika i przed-

dziękowania

stawiciela

– Panu Prezesowi Janowi

pracowników

socjalnych MOPS.

celu

przypo-

pierwszy

raz

znowelizowania

SESJA RADY MIEJSKIEJ

sponsorowi

Jelonkowi oraz pracowni-

Jednocześnie

W

dniu

27

grudnia

rowego

zaopatrzenia

udział

kom firmy Koral za corocz-

2007 r. odbyła się XVI Se-

w wodę i zbiorowego od-

wzięło 16 osób z terenu na-

ne przygotowanie kolacji

sja Rady Miejskiej w Mia-

prowadzania ścieków na

szej Gminy. W miłej, przed-

i miłą obsługę w czasie

steczku Śląskim.

terenie Gminy Miasteczko

świątecznej

spotkania.

W

spotkaniu

atmosferze,

Na Sesji zostały podjęte

przy wspólnym kolędowa-

następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XVI/112/07

Podsumowanie roku 2007
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Miasteczku Śląskim

Śląskie na okres od dnia 1
lutego 2008 r. do dnia 31
stycznia 2009 r.”.

w sprawie ustalenia wy-

5. Uchwała Nr XVI/116/07

kazu wydatków, które nie

w sprawie nadania nazwy

wygasają z upływem roku

drodze wewnętrznej.
6. Uchwała Nr XVI/117/07

budżetowego 2007.
2.Uchwała Nr XVI/113/07

w sprawie budżetu miasta

W ubiegłym roku ka-

- to pracownicy umysło-

w sprawie dopłaty dla ta-

Miasteczko Śląskie na 2008

lendarzowym w miejskich

wi, 150 stanowią robotni-

ryfowych odbiorców usług

rok.

bibliotekach w Miastecz-

cy, 2 - to rolnicy,  osoby

z zakresu zbiorowego za-

7. Uchwała Nr XVI/118/07

ku Śląskim zarejestrowano

pracujące w innych, nie-

opatrzenia w wodę i zbio-

w sprawie planu pracy Ko-

łącznie imponującą liczbę

sklasyfikowanych

rowego

misji Rewizyjnej.

1502 czytelników. Struktu-

dach oraz nie zatrudnieni

ra tej grupy ze względu na

- to 242.

zawo-

odprowadzania

8.Uchwała Nr XVI/119/07

ścieków.
3. Uchwała Nr XVI/114/07

w sprawie planu pracy Ko-

osiągnięty wiek przedsta-

W roku 2007 czytelni-

w sprawie zmiany uchwały

misji Budżetu i Inwentary-

wia się następująco : 446

kom wypożyczono 29843

w sprawie wieloletniego

zacji.

czytelników do lat 15, 219

książki i 1836 prenumero-

planu rozwoju i moderni-

9.Uchwała Nr XVI/120/07

do lat 19, 210 do lat 24, 403

wanych

biblioteki

zacji urządzeń wodocią-

w sprawie planu pracy Ko-

do lat 44, 155 do lat 60 i 69

czasopism. W czytelniach

gowych i kanalizacyjnych

misji Rozwoju, Infrastruktu-

powyżej 60 roku życia.

udostępniono 2139 książek

będących w posiadaniu

ry, Przestrzeni i Środowiska.

i 858 czasopism.

Przedsiębiorstwa

Wodo-

Teksty powyższych uchwał

Przygladając
jęciom

się

za-

wykonywanym

przez

Na realizację i posze-

ciągów i Kanalizacji Spół-

są dostępne na stronie

czytelni-

rzenie księgozbioru wyda-

ka z o.o. na terenie Gminy

www.bip.miasteczko-slaskie.pl

ków, stwierdziliśmy, że: 716

no łącznie 18124 złote. Za

Miasteczko Śląskie.

lub w Referacie Organiza-

spośród nich - to ucznio-

sumę tę zakupiono 1104

4. Uchwała Nr XVI/115/07

wie, 147 - to studenci, 245

woluminy. Do działające-

w sprawie „Taryf dla zbio-

przez



Naszym  stałym
telnikom

naszych
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cyjnym Urzędu Miejskiego
– pokój nr 30.

WIEŚCI Z RATUSZA

(dokończenie ze str. 1)
Partnerzy

podejmują

wraz

z

przepompownią

wspólnie inicjatywę pole-

ścieków w Bibieli oraz bu-

gającą na realizacji wyżej

dową kanalizacji sanitarnej

wymienionego

w Żyglinie.

projektu

w zakresie zgłoszonym do
Programu

Rozwoju

Każdy z Partnerów zo-

Sub-

bowiązany jest we włas-

regionu Centralnego Pro-

nym zakresie i na własny

gramu Operacyjnego Wo-

koszt wykonać: koncepcję

jewództwa

na

(w przypadku braku doku-

lata 2007-2013. Realizacja

mentacji technicznej przed

projektu będzie polegać

przystąpieniem do opraco-

nogramie rzeczowo-finan-

na budowie, modernizacji,

wania stadium wykonalno-

sowym.

rozbudowie

ści); dokumentację tech-

Śląskiego

oczyszczalni

swojego etapu zadania.
Nadzór nad prawidło-

Każda z Gmin przepro-

wą realizacją całości pro-

ścieków i systemów ka-

niczno-projektową

wadzi indywidualne po-

jektu, jak i wykonaniem

nalizacji

oraz

z koniecznymi pozwolenia-

stępowanie

innych

budowie sieci kanalizacji

mi na budowę lub program

z zachowaniem przepisów

tych tym porozumieniem,

sanitarnej w zrzeszonych

fun kcjona l no - uż y tkow y;

Prawa zamówień publicz-

sprawować będzie Lider

gminach. Gmina Miastecz-

przewidziane do realizacji

nych i zawrze umowę z

Projektu-Gmina Kochano-

ko Śląskie zajmie się budo-

zadania zgodnie z zakre-

wykonawcą na realizację

wice.

wą kanalizacji sanitarnej

sem określonym w harmo-

sanitarnej

wraz

Drewniany kościółek

Z miejscem tym nierozerwalnie łączy się także
postać świętobliwego ks.
Teodora Christopha, który zasłynął wśród mieszkańców Śląska dzięki swej
dobroci oraz obraz Matki
Boskiej Bolesnej, do której
przybywali wierni z odległych miast i miasteczek
prosząc o jej łaski. Prócz bogatych tradycji i historii, ja-

WIEŚCI Z RATUSZA

czynności

obję-

(jf)

kie wiąże się z powstaniem
kościółka warto zwrócić
uwagę na jego bezcenne
walory
architektoniczne,
które świetnie oddają wygląd jednej z czterech grup

regionów naszego kraju.
Do położenia fundamentów i pierwszych desek robotnicy przystąpili
w 1665 roku, ale za nim to
mogło nastąpić mieszkańcy musieli pozyskać zgodę
na budowę pierwszej świątyni w swoim miasteczku.

sakralnego budownictwa
drewnianego w Polsce,
a mianowicie odmiany śląskiej, która posiada charakterystyczne dla siebie
cechy pozwalające na odróżnienie jej wśród innych

Z prośbą o pomoc
zwrócono się do ówczesnego pana ziemi bytomsko-tarnogórskiej, hrabiego Łazarza Henckla von
Donnersmarck (który nie
dożył ukończenia budo-

w Miasteczku Śląskim

Począwszy od 1995
roku w dniu św. Jerzego,
tj. w rocznicę nadania
praw miejskich osadzie
Miasteczko Śląskie, odprawia się w drewnianym
kościele Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny Mszę św. w intencji
mieszkańców
miasta.
Klimat, jakie nadaje
wnętrzu zapach drewna
i odgłos „skrzypiących”
desek pozwala w zupełnie nowy niezwykły sposób przeżywać spotkanie z Bogiem.

przetargowe
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wy). Uzyskał on zgodę od
biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebnickiego dnia
12 września 1664 roku.
Zachowane do dziś
zabytki drewnianej architektury sakralnej potwierdzają, iż na Śląsku budownictwo to żywe było, aż
do połowy XIX wieku. Architekturę śląskich drewnianych kościółków należy niewątpliwie łączyć
z ludowym nurtem, w którym doszukać się można
prymitywizmu
technicznego i braku zależności
od jakiegokolwiek stylu.
Podobnie jest z kościołem
w Miasteczku Śląskim. Kościół w swej bryle i założeniu niczym nie odbiega od
swych poprzedników.
Typowe założenie kościoła o prostokątnej nawie
zbliżonej prawie kształtem
do kwadratu i prezbiterium
prostokątnym, zamkniętym
trójbocznie pojawia się
prawie w każdym drewnianym kościele tego typu.

(cd. na str. 7)



NoWELIzAcJA USTAWY
o PRzEKSzTAŁcENIU PRAWA
UŻYTKoWANIA WIEczYSTEGo
W PRAWo WŁASNoŚcI NIERUcHoMoŚcI.

wniosek 50% bonifikaty od

cenia prawa użytkowania

opłaty.

wieczystego w prawo włas-

9.

ności. Cenę nieruchomości

zwrotu kwoty równej udzie-

Burmistrz

Miasta

żąda

ustala się na podstawie jej

lonej bonifikacie po jej walo-

W dniu 1.01.2008 roku we-

w życie ustawy czyli w dniu

wartości. Na poczet ceny

ryzacji, jeżeli osoba na rzecz

szła w życie nowelizacja usta-

13.10.2005 r. byli użytkowni-

nieruchomości

gruntowej

której zostało przekształco-

wy o przekształceniu prawa

kami wieczystymi nierucho-

sprzedawanej jej użytkowni-

ne prawo użytkowania wie-

użytkowania

mości:

kowi wieczystemu zalicza się

czystego w prawo własności

kwotę równą wartości prawa

nieruchomości przed upły-

użytkowania

wieczystego

w prawo własności nieruchomości. Poniżej przedstawiamy zasady przekształcania prawa użytkowania

- zabudowanych na cele
mieszkaniowe;
- zabudowanych garażami;

wieczystego

wem 5 lat, licząc od dnia

tej nieruchomości, określo-

przekształcenia, zbyła lub

ną według stanu na dzień

wykorzystała nieruchomość

sprzedaży.

na inne cele niż cele, które

wieczystego w prawo włas-

- przeznaczonych pod

ności nieruchomości. Wnio-

zabudowę na cele mieszka-

7. Osobie fi zycznej, której

stanowiły podstawę udzie-

sek o przekształcenie takie-

niowe;

dochód miesięczny na jed-

lenia bonifikaty. Nie dotyczy

nego członka rodziny w go-

to zbycia na rzecz osoby bli-

spodarstwie domowym nie

skiej.

przekracza

10. Przekształcenie prawa

go prawa znajduje się na
stronie internetowej Urzędu:

www.bip.miasteczko-sla-

- przeznaczonych pod
zabudowę garaży;
- rolnych (z wyłączeniem

przeciętnego

skie.pl

nieruchomości przeznaczo-

miesięcznego wynagrodze-

użytkowania

ZASADY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI:

nych w planie zagospoda-

nia w gospodarce narodo-

w prawo własności nieru-

rowania

wej

półrocze

chomości następuje nieod-

lub w decyzji o warunkach

roku poprzedzającego rok,

płatnie na rzecz użytkow-

zabudowy na cele inne niż

w którym wystąpiono z żąda-

ników wieczystych lub ich

1.

Przekształcenie

prawa

przestrzennego

za

ostatnie

wieczystego

rolne)

niem przekształcenia prawa

następców prawnych, któ-

wieczystego

3. Decyzję o przekształceniu

użytkowania

wieczystego

rym oddano nieruchomość

w prawo własności odby-

prawa użytkowania wieczy-

w prawo własności nieru-

w użytkowanie wieczyste w

wa się na zasadach wyra-

stego w prawo własności

chomości,

zamian

żonych w ustawie z dnia 29

wydaje:

przez

użytkowania

ogłaszanego

Prezesa

za

wywłaszczenie

Głównego

lub przejęcie nieruchomości

lipca 2005 r. o przekształ-

1) starosta w odniesie-

Urzędu Statystycznego Bur-

gruntowej na rzecz Skarbu

ceniu prawa użytkowania

niu do nieruchomości bę-

mistrz Miasta udziela na jej

Państwa na podstawie in-

wieczystego w prawo włas-

dących własnością Skarbu

wniosek, 90% bonifikaty od

nych tytułów, przed dniem 5

ności nieruchomości (Dz. U.

Państwa;

opłaty, jeżeli nieruchomość

grudnia 1990 r.

2) burmistrz w odniesie-

jest zabudowana na cele

11. Osoba, na rzecz której

późn. zm).

niu do nieruchomości stano-

mieszkaniowe albo przezna-

dokonano

2. Z żądaniem przekształ-

wiących własność gminy.

czona pod tego rodzaju za-

zobowiązana jest do pokry-

z 2005 r, nr 175 poz. 1459 z

cenia prawa użytkowania

4.

Prawo użytkowania

przekształcenia

budowę.

cia kosztów wyceny nieru-

wieczystego w prawo włas-

wieczystego przekształca się

8. Osobom fi zycznym, które

chomości.

ności mogą wystąpić:

w prawo własności z dniem,

prawo użytkowania wieczy-

12. Wnioski o przekształce-

w którym decyzja stała się

stego uzyskały przed dniem

nie

ostateczna. Decyzja taka

5 grudnia 1990 roku oraz ich

stego w prawo własności

stanowi podstawę wpisu do

następcom prawnym, Bur-

można

ne będące właścicielami

księgi wieczystej.

mistrz Miasta udziela, na ich

31 grudnia 2012 r.

lokali, których udział w nie-

5. Osoba, na rzecz której zo-

ruchomości wspólnej obej-

stało przekształcone prawo

muje prawo użytkowania

użytkowania

wieczystego (oraz ich na-

w prawo własności nieru-

stępcy prawni);

chomości, jest obowiązana

Urodzenia

65

Małżeństwa

70

Rozwody

12

Zgony

67

1) osoby fi zyczne (oraz
ich następcy prawni);
2) osoby fi zyczne i praw-

wieczystego

3) spółdzielnie mieszka-

do uiszczenia dotychczaso-

niowe będące właściciela-

wemu właścicielowi opłaty

mi budynków mieszkalnych

z tytułu tego przekształce-

lub garaży:

nia.

które

4

opłatę z tytułu przekształ-

w

dniu

wejścia

użytkowania
składać

wieczydo

dnia

STATYSTYKA

W 2007 roku w naszym mieście miały miejsce:

6. W decyzji burmistrz ustala
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REcYKLING

powtórnym

przetwarzaniu

kilka sposobów pozyskiwa-

Wraz z rozwojem cywi-

tekstylia mogą być odzyski-

substancji lub materiałów

nia surowców wtórnych:

lizacji zwiększa się ilość i

wane i poddawane dalszej

zawartych

- gromadzenie w wydzielo-

różnorodność

przeróbce, a następnie po-

w procesie produkcyjnym

nych pojemnikach

nownie użyte.

w celu uzyskania substancji

- skup przez określone fi rmy

produkowa-

nych na świecie odpadów.
Pociąga to za sobą wymóg

w

odpadach

Wiele słyszy się o recy-

lub materiału o przeznacze-

- stosowanie kaucji zwrotnej

to

klingu, jednak nie wszyscy

niu pierwotnym lub o innym

Nie wszystkie zebrane

nowszych metod odzyski-

rozumieją jego znaczenie.

przeznaczeniu, w tym też re-

surowce wtórne są jednak

wania z odpadów surowców

Zapoznajmy się więc z de-

cykling organiczny, z wyjąt-

odpowiedniej jakości, czę-

zdatnych

kiem odzysku energii”.

sto są zanieczyszczone lub

opracowywania

do

coraz

ponownego

finicją tego słowa: zgodnie

wykorzystania. Takie skład-

z Ustawą z dnia 27 kwietnia

niki odpadów komunalnych

2001

jak makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale czy

„taki odzysk, który polega na

Podstawowym elemen-

złożone ze zbyt wielu mate-

odpadach-

tem recyklingu jest system

riałów, ich zagospodarowa-

przez recykling rozumie się

selektywnej zbiórki surow-

nie wiąże się wtedy z dodat-

ców wtórnych. Wyróżnia się

kowymi kosztami.

roku

o

Miasteczko Śląskie, dn. 03.01.2008 roku.
BURMISTRz MIASTA
MIASTEczKo ŚLĄSKIE

segregacji odpadów. Niska

Obręb Miasteczko Śląskie k.m. 1
Lp.

Numer działki

1.

2023/1340

0.9834

Nr
KW
74531

świadomość

społeczeń-

stwa dotycząca skutków zaniedbania tego problemu,
staję się już odczuwalna

Położenie

Cena
wywoławcza
w zł

Wadium
w zł

chociażby wzrostem cen za

ul. Leśna

215 000,00

21 500,00

polepszyć stan środowiska,

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko
Śląskie działka przeznaczona jest w części pod tereny produkcyjno – składowe, transportu i zaplecza technicznego – symbol planu P oraz w niewielkiej części pod tereny
usług komercyjnych – symbol planu U.
opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w zachodniej części Miasteczka Śląskiego przy ulicy Leśnej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny przemysłowe, tereny eksploatacji gliny oraz tereny leśne. W odległości około
200 m przebiega magistrala kolejowa Katowice – Gdynia. Odległość od centrum handlowo – administracyjnego miasta oraz od linii drogowej Tarnowskie Góry – Częstochowa wynosi około 1,5 km. Uzbrojenie ulicy Leśnej stanowi sieć elektryczna i wodociągowa. Nawierzchnia ulicy utwardzona, bitumiczna (z licznymi ubytkami masy bitumicznej).
Kształt działki nieregularny, teren płaski. Na terenie działki znajduje się wytwórnia mas
bitumicznych obecnie nie użytkowana (urządzenia do produkcji masy oraz zasieki na
kruszywa). Działka jest w znacznej części ogrodzona (ogrodzenie z siatki). Wykorzystywana jest jako składowisko materiałów budowlanych.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 2008 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Miasteczku Śląskim, Rynek 8, pokój 3 o godz. 15:00
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości jak wyżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2008 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim: ING Bank Śląski S.A. Katowice oddział Miasteczko Śląskie na konto
Nr 42 1050 1386 1000 0002 0086 1235.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
bankowy tutejszego Urzędu, potwierdzony wyciągiem bankowym.
Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż
przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym terminie.
Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z
ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 nr 261 roku, poz. 2603 z późn. zm.)
Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, pokój 27, tel. 393-8038, 393-80-27.
Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.bip.miasteczko-slaskie.pl

WIEŚCI Z RATUSZA

dostrzec wokół Nas działania, które mobilizują do

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Miasteczku Śląskim

Pow.
w ha

Tak naprawdę trudno
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wywóz odpadów. Chcąc
zmniejszyć

koszt

wywozu

odpadów oraz ilość terenów

przeznaczanych

na

kolejne składowiska odpadów musimy uświadamiać
ekologicznie nie tylko dzieci
i młodzież, lecz również ludzi dorosłych.
Pamiętajmy, że dzięki recyklingowi ogranicza się:
- zużycie surowców naturalnych, których zasoby gwałtownie maleją,
- dewastację krajobrazu,
- koszty produkcji dzięki
zmniejszeniu zużycia surowców pierwotnych w jej trakcie,
- wydatki na poszukiwanie
nowych źródeł surowców
pierwotnych,
- ilość odpadów deponowanych na składowiskach,
a tym samym wydatki na
budowę nowych składowisk.
- koszty transportu odpadów na składowiska.

(jf)
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JA K Z A ŁOŻ YĆ W Ł A S N Ą
FIRMĘ
Dzisiaj, kiedy tak trud-

Bezpłatne

działalności gospodarczej

rozpatrzenie wniosku na-

zgodnie z Polską Klasyfika-

stępuje w ciągu 7 dni.

problemów

cją Działalności PKD (UWA-

3. Pieczątka firmowa

GA- od 1 stycznia 2008 r.

Żaden przepis prawny

cę, w której można reali-

rejestracji firmy:

obowiązuje PKD2007); datę

nie narzuca obowiązku po-

rozpoczęcia

siadania pieczątki. W trak-

myśląc z czego zrezygnować, żeby mała pen-

Urząd

Miasta

lub

Gminy
Osoby

działalności

gospodarczej.
Zaświadczenie o wpisie

ści związanych z rejestracją

sja wystarczyła do końca

podmioty nieposiadające

do ewidencji działalności

własnej firmy może się ona

miesiąca warto pomyśleć

osobowości prawnej, roz-

gospodarczej

jednak okazać niezbędna.

o własnej firmie. Firmie,

poczynając indywidualną

się do 14 dni od daty zło-

4. Bank

w której my sami zadecy-

działalność gospodarczą

żenia wniosku. Koszt wynosi

Pomimo braku przepisu

dujemy, co, jak i kiedy. Bez

muszą zgłosić ją do ewi-

100 zł, przy czym w Gminie

zobowiązującego

stresu, obaw przed zwol-

dencji działalności gospo-

Miasteczko Śląskie osoby

siębiorcę do posiadania ra-

nieniem, nękającym sze-

darczej (wg ustawy z dnia

bezrobotne zwolnione są

chunku bankowego, część

fem. Pamiętajmy o tym,

2 lipca 2004 roku o swobo-

z tej opłaty.

rozliczeń musi być doko-

że miejscem pracy może

dzie działalności gospo-

2. Urząd Statystyczny

nywana za jego pośred-

być nasz własny dom. Do-

darczej).

Osoby prawne, jednost-

nictwem: rozliczenia po-

Organ

fizyczne,

cie załatwiania formalno-

czyli

tyczy to szczególnie ko-

administracji

otrzymuje

ki organizacyjne nie ma-

między

przed-

przedsiębiorcami

biet wychowują-

p r ze k ra c za j ą ce

cych dzieci oraz

określone

osób

niepełno-

przekazanie skła-

sprawnych, któ-

dek do Zakładu

rym

Ubezpieczeń Spo-

codzienne

zmaganie

limity;

się

łecznych; zapłata

z dojazdem do

podatków związa-

miejsca

pracy

nych z prowadzo-

uciążliwe,

ną działalnością;

jest
a



gospodarczej.

wykonywanej

rozpoczyna się procedura
1.

tych

do ewidencji działalności

przedmiot

no jest znaleźć dobrą prazować się zawodowo, nie

waniu

wykonywania działalności;

na-

otrzymanie zwro-

wet niemożliwe.

czasem

tu podatku od to-

Chcąc zachęcić

warów i usług.

Państwa do za-

Zgłoszeniu

łożenia własnej

w urzędzie skarbo-

działalności, lub

wym, ZUS itd. pod-

przynajmniej do

legają

zastanowienia

rachunki

wszystkie
banko-

się nad taką możliwością

samorządowej

dokonuje

jące osobowości prawnej

we posiadane przez przed-

przedstawiam

rejestracji na podstawie

oraz osoby fizyczne pro-

siębiorcę.

twienia poszczególne kro-

pisemnego

zgłoszenia

wadzące działalność go-

5. Urząd Skarbowy

ki, które należy podjąć,

złożonego przez wniosko-

spodarczą i ich jednostki

Zgłoszenia rozpoczęcia

aby zarejestrować własną

dawcę. Druk „zgłoszenia

zobowiązane są do posia-

działalności

firmę.

do ewidencji działalności

dania numeru identyfika-

czej przez osobę fizyczną

dla

uła-

gospodar-

Najpierw należy upew-

gospodarczej” należy po-

cyjnego krajowego rejestru

we

nić się, czy wybrany przez

brać w Wydziale Ewidencji

urzędowego

podmiotów

Skarbowym dokonuje się

nas „biznes” ma szanse

Działalności Gospodarczej

gospodarki narodowej tzw.

poprzez wypełnienie for-

rozwoju i uzyskania zysków.

Urzędu Miasta lub Gminy.

REGON-u.

mularza

Ważna jest tutaj lokaliza-

W zgłoszeniu tym określa-

W celu złożenia wniosku

cja firmy, branża w jakiej

my: przedsiębiorcę oraz

RG-1 o przyznanie REGON-

planuje się działać oraz

jego numer PESEL, miejsce

u w Urzędzie Statystycz-

potrzeby

potencjalnych

zamieszkania i adres przed-

nym

klientów. Po przeanalizo-

siębiorcy, miejsce i adres

zaświadczenie

należy
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przedstawić
o

wpisie

właściwym

NIP-1.

Urzędzie

Osobisty

NIP przedsiębiorcy staje się
NIP-em firmowym.
Przed

rozpoczęciem

działalności

przedsiębior-

ca musi wybrać jedną z

WIEŚCI Z RATUSZA

form opodatkowania: karta podatkowa, ryczałt od

7. Państwowy Inspektorat Pracy

przychodów ewidencjono-

Właściwy inspektor pra-

wanych, podatkowa księ-

cy musi zostać powiado-

ga przychodów i rozcho-

miony pisemnie w ciągu 30

dów KPiR, 19 procentowy

dni, w przypadku zdecydo-

podatek dochodowy-linio-

wania się przez przedsię-

wy. Rejestracja w Urzędzie

biorcę o zatrudnieniu pra-

Skarbowym musi być doko-

cowników.

nana przed rozpoczęciem

8. Terenowa Stacja Sa-

działalności gospodarczej,

nitarno –Epidemiologiczna

jest ona bezpłatna.

Powiadomienie

6. zakład Ubezpieczeń
Społecznych

ciwego

państwowego

inspektora

Zgodnie z art.6 ust.1 usta-

właś-

sanitarnego

o miejscu, rodzaju i zakresie

wy z dnia 13 października

prowadzonej

1998 r. o systemie ubezpie-

oraz przewidywanej liczbie

czeń społecznych (Dz. U. Nr

pracowników musi nastą-

137, poz. 887 z późniejszymi

pić w ciągu 30 dni od dnia

zmianami) obowiązkowe-

rozpoczęcia działalności.

mu

ubezpieczeniu

rytalnemu

i

eme-

rentowemu

Jeśli

działalności

chcesz

dodatkowe

uzyskać

informacje,

podlegają osoby fizyczne

potrzebna ci rada, poszu-

prowadzące pozarolniczą

kujesz „nowej drogi rozwo-

działalność

ju zawodowego”, planujesz

oraz

osoby

własny biznes –koniecznie

z nimi współpracujące.
Zgłoszenia do ubezpie-

zgłoś się do LoKALNEGo

czenia należy dokonać na

oKIENKA

odpowiednich

czoŚcI

formula-

PRzEDSIĘBIoRprowadzonego

rzach (ZUS ZUA- zgłoszenie

przez Joannę Jałowiecką

do ubezpieczeń oraz ZUS

przy ulicy Srebrnej 6 pok.

ZFA-

106. Uzyskasz bezpłatną

zgłoszenie

płatnika

składek-osoby fizycznej) do

pomoc!

7 dni od dnia powstania

W

kolejnym

numerze

obowiązku ubezpieczenia.

Wieści z ratusza osobom

Zgłoszenie to adresuje się

bezrobotnym podpowiemy

do

od-

jak pozyskać środki finanso-

działu ZUS z uwagi na sie-

odpowiedniego

we z Powiatowego Urzędu

dzibę prowadzenia działal-

Pracy na założenie własnej

ności gospodarczej.

działalności gospodarczej.

(na podstawie danych uzyskanych z WUP Katowice)

(jf)

(dokończenie ze str. 3)

Drewniany kościółek...
Według dawnych opisów kościół w Miasteczku
Śląskim miał szerokość 42
i długość 80 stóp, co na
stopy śląskie daje 12,092
i 23,04 m (1 stopa śląska =
0, 288m, miary tej używa-

WIEŚCI Z RATUSZA

no na Śląsku do 1820 roku),
zaś według stóp pruskich
13,188 i 25,12 m (1 stopa
pruska = 0,314m). Dzisiejsze wymiary kościoła z
uwzględnieniem przeróbek
z XVIII i XIX wieku wynoszą

13,49 i 24,74 m. Nawa wewnątrz mierzy 9,30 x 10 m,
a prezbiterium 6,30 x 8,80
m długości. Autorami budowli byli Marcin Gebck
(przyp. Marcin Gębczyk),
którego sygnaturę MARc
GEBcK/ A:D: 1666 wycięto
przy drzwiach na czwartej belce od dołu ściany
południowej nawy i Joan
Dzyjkowic (przyp. Jan
Dziejkowic), który podpisał się JoAN DzYJKoWIc
1666 na południowej ścianie nawy, na siódmej belce od góry.
Jednym z ciekawszych
rozwiązań planistycznych,
jakie zastosowali tutaj budowniczowie, jest odstawienie wieży od korpusu
kościoła. W tym wypadku wiąże się to z wyborem miejsca pod budowę
świątyni.
W Miasteczku Śląskim
ziemię pod założenie kościelne przekazał ówczesny burmistrz miasta Jan
Mańka. Była to parcela o
długości 140 i szerokości
71 stóp, wytyczona przy
zachodniej pierzei rynku.
Oczywiście zgodnie z ówczesną tradycją tuż przy
kościele sytuowano cmentarz, obecnie już nieistniejący. Całość obwiedziono
parchanem z daszkiem,
rozebranym i zamienionym
na nowy w XX wieku.
Kościół
orientowano
na wschód, a więc niska i
mało efektowna część budowli, jakim było prezbiterium nie mogła godnie
reprezentować zabudowy
rynku. Postanowiono, więc
oddzielić wieżę od korpusu kościoła i ustawić ją w
linii rynku tak, że stała ona
się dominantą w centrum
miasta. W wolnostojącej
dzwonnicy w Miasteczku
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Śląskim wisiały dzwony
opatrzone inskrypcjami i
datami.
Dzwony te zostały skonfiskowane w latach II wojny światowej. Prawdopodobnie któryś z nich mógł
się zachować, ponieważ
Niemcy najstarsze zabytkowe obiekty przekazywali do kościołów w Niemczech.
Kościół w Miasteczku
jest doskonałym przykładem odmiany śląskiej,
gdzie zarówno prezbiterium, jak i nawa posiadają
oddzielnie dostosowane
do szerokości każdej z części rozstawy kozłów krokwiowych. W wyniku takiego rozwiązania otrzymuje
się jakby dwa oddzielne
dachy, wyższy nad nawą
i niższy nad prezbiterium.
Dachy te połączone są w
całość za pomocą gontów, które płynnie przechodzą z jednego dachu
w drugi.
Można napisać, iż dzięki rozwadze władz i mieszkańców Miasteczka Śląskiego drewniany kościół
pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, jeden z
najcenniejszych zabytków
Ziemi Tarnogórskiej, oparł
się niszczycielskiemu działaniu czasu i do dziś zachwyca nas swoim pięknem.
Znacznie więcej na
temat drewnianej architektury kościoła w Miasteczku Śląskim, a także o
pierwszych drewnianych
kościółkach (niestety już
nieistniejących) w Żyglinie
mogą Państwo przeczytać
w świetnie opracowanych
Zeszytach Tarnogórskich
dostępnych w biliotece
dla dorosłych w Miasteczku Śląskim.

(af)



Przedszkole Nr 1
04.01.2008 roku odwiedził nas teatr SKRZAT
z Krakowa. Dzieci uczestniczyły w przedstawieniu
pt : „Muzyczne podróże dookoła świata”. Przedstawienie wniosło wiele radości, twórczego klimatu
oraz poczucie przeżywania czegoś wyjątkowego.
Dzieci brały czynny udziału w przedstawieniu
w charakterze widza i aktora. Była to świetna okazja do wspólnej zabawy, do zaobserwowania ich
postaw, przejawów emocji.
Przedszkolaki świętowały Dzień Babci i Dziadka
w grupie młodszej 10 stycznia 2008 r., a w grupie
starszej 11 stycznia . Dziadkowie mieli okazję obejrzeć występy swoich wnuków jak również skorzystać z poczęstunku. Wspólne kolędowanie dostarczyło wszystkim miłych wrażeń, dzieci ofiarowały
dziadkom własnoręcznie wykonane laurki.

Droga Babciu , Drogi Dziadku.
Wszyscy bardzo was kochamy
I dlatego właśnie dzisiaj .
W Wasze święto Wam życzymy
Byście zdrowi i pogodni byli,
Byście ciągle nas kochali,
Bo my was będziemy wiecznie,
Chociaż brzdące z nas niegrzeczne.
Wnuczęta

Przedszkole Nr 2
Ostatnie chwile starego roku upłynęły dzieciom w miłej i pełnej atrakcji atmosferze.
4.12.07 r. odwiedził dzieci zaprzyjaźniony
z przedszkolem górnik Pan Paweł Dziewior, który
ciekawie opowiedział im o pracy w kopalni i zwyczajach panujących wśród górników. Dzieci przedstawiły przygotowany program o tematyce górniczej.
7.12.07 r. podczas wyjazdu do Rura-Parku
w Chorzowie dzieci, oprócz fantastycznej zabawy,
spotkały się z Mikołajem.
14.12.07 r. odbyło się spotkanie opłatkowe,
którego atrakcją było przedstawienie kukiełkowe
pt. Podążając za gwiazdą przygotowane pod kierunkiem Pań M. Kornobis i mgr I. Langer oraz wspólne
kolędowanie z rodzicami.
11.01.08 r. dzieci przygotowały i przedstawiły dwie inscenizacje kostiumowe Idziemy do Babci
i Dziadka oraz Bajeczkę o małpce pod kierunkiem
Pań M. Kornobis i mgr I. Langer, którymi uświetniły wcześniejszy ze względu na ferie Dzień Babci



i Dziadka Zaproszeni Goście przyjęli z wielkim entuzjazmem występy dzieci. W przygotowanie scenerii
i kostiumów zaangażowani byli wszyscy pracownicy
przedszkola i rodzice.
Na dzień 28.01.08r. zaplanowano dla przedszkolaków bal przebierańców pod hasłem: Kogo spotkać
można w dżungli z nadzieją, że dostarczy on dzieciom
wiele radości i atrakcji.

szkoła podstawowa
nr 2
Okres świąteczno-noworoczny obfitował w konkursy i imprezy, w których uczniowie naszej szkoły
brali liczny i chętny udział.
W konkursie na Eurochoinkę organizowanym
przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
w ramach projektu pt.: Uczymy się nie dla szkoły,
lecz dla życia szkoła zdobyła wyróżnienie za prezentację choinki, która swoim wyglądem kojarzyła się
z Wielką Brytanią. Wszyscy uczniowie szkoły pod
kierunkiem Pań mgr G. Ochman i mgr B. Bentkowskiej włączyli się w realizację zadania.
W X Edycji Międzyświetlicowego Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego pt. Kartka Bożonarodzeniowa
lub Noworoczna uczniowie korzystający ze świetlicy
szkolnej wzięli w nim udział i uzyskali wyróżnienie.
Szkolnym animatorem konkursu była mgr B. Gwóźdź
- nauczyciel świetlicy.
Podobny charakter miał konkurs ogłoszony przez
MOK w M-ku Śl., którego laureatką została ucz.
kl. III Julia Rachel (opiekun mgr B. Bentkowska).
Uczniowie korzystający ze świetlicy pod kierunkiem mgr B. Gwóźdź przygotowali i zaprezentowali
całej społeczności Zespołu przedstawienie Jasełek,
którego elementem było wspólne kolędowanie artystów i widzów.
Po przedstawieniu uczniowie uczestniczyli w klasowych spotkaniach opłatkowych, które przygotowali z wychowawcami przy pomocy rodziców.
Zespół wokalno-taneczny GROSZKI, jak co roku
uświetniał swymi występami spotkania opłatkowe
organizowane przez różne środowiska na terenie
Gminy min. MOK, Parafie, Rada Dzielnicy, WOŚP,
spotkania emerytów i rencistów (opiekun zespołu
mgr B. Bentkowska).
Aktywność sportowa uczniów przejawiała się
w licznym udziale w zajęciach SKS, co zaowocowało zdobyciem I miejsca w Międzyszkolnym Turnieju
Piłki Siatkowej Chłopców oraz zaangażowaniem w
rywalizacji w zawodach międzyklasowych w piłce
nożnej siatkowej i tenisie stołowym
(opiekun mgr S. Król).
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Wszyscy uczniowie szkoły aktywnie uczestniczyli
w zajęciach profilaktycznych: Stop przemocy i agresji rówieśniczej prowadzonych przez Panią psycholog
specjalistę ds. profilaktyki mgr Alinę Wierzchowską.
Celem zajęć było wskazanie na rolę atmosfery bezpieczeństwa, pozytywnych relacji w klasie, akceptacji, respektowania norm współpracy w grupie oraz
eliminowania zachowań agresywnych. Środki finansowe na przeprowadzenie zajęć uzyskano z Gminnej
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miasteczku Śląskim.
Uczniom klas I-III zasady bezpiecznego spędzania ferii przekazali Panowie policjanci z miejscowego Komisariatu Policji, którzy dodatkowo pokazali
dzieciom elementy wyposażenia policjanta na służbie
min. kajdanki.
Zebranie z rodzicami poprzedzone zostało prelekcją i projekcją filmu pt. Wolność Oddechu-Zapobiegaj
Astmie w ramach prowadzenia w szkole działalności
oświatowo-zdrowotnej przy współpracy z Państwową
Inspekcją Sanitarną, Polskim Towarzystwem Alergologicznym i Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej. Szkolnym koordynatorem programu jest higienistka szkolna Pani Ewa Koczyba.
Ferie w szkole przyjemne i ciekawe to hasło towarzyszy zajęciom organizowanym w szkole dla uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w nich. Opracowano szczegółowy harmonogram, który znajduje się
w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
Aby uprzyjemnić powrót do nauki, w pierwszym
dniu zajęć po feriach 28.01. br. w godz. 16.00-18.15
zaplanowano zabawę karnawałową – bal przebierańców dla uczniów. Patronat nad zabawą przejęła Rada
Rodziców.

Przedszkole Nr 3
Miesiąc grudzień obfitował w naszym przedszkolu w wiele miłych i przyjemnych wydarzeń.
4 grudnia dzieci z naszego przedszkola obejrzały w MOK-u w Miasteczku Śląskim bajkę pt.
Królowa Śniegu w wykonaniu Teatru ART-RE
z Krakowa.
6 grudnia od samego rana dzieci czekały na
niecodziennego gościa. Na to uroczyste spotkanie
z Mikołajem przedszkolacy przygotowywali się już
wcześniej, ucząc się wierszyków i piosenek. Jego
przybycie wywarło ogromne poruszenie i radość.
Po wysłuchaniu piosenek i wierszy oraz krótkiej
rozmowie Mikołaja z dziećmi nastąpił najważniejszy moment spotkania- wręczenie prezentów.
Dzieci obiecały Mikołajowi, że przez cały rok będą
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starały się być grzeczne i posłuszne rodzicom i wychowawczyniom oraz zaprosiły miłego Gościa, aby
wrócił za rok.
7 grudnia dzieci z naszego przedszkola zostały zaproszone do MOK-u na występy
w wykonaniu dziecięcych zespołów tanecznych.
W tym mikołajkowym spektaklu brali udział również nasi przedszkolacy, którzy doskonalą swoje
umiejętności taneczne na zajęciach w MOK. Bardzo nam się podobało. Dziękujemy za zaproszenie
i słodką niespodziankę.
17 grudnia z okazji minionego święta Górników
Barbórki gościliśmy w naszym przedszkolu przedstawiciela, tego popularnego na naszej śląskiej
ziemi zawodu. Pan Janusz Cogiel ojciec jednego z
naszych wychowanków zaprezentował się w górniczym stroju galowym i opowiedział o ciężkiej pracy
w kopalni. Podczas występów i rozmów z gościem
dzieci mogły zweryfikować swoją wiedzę zdobytą
podczas zajęć przedszkolnych. Dzieci pochwaliły
się znajomością śląskich tańców i piosenek oraz recytowały wiersze o tematyce górniczej. Nad całością imprezy czuwała nauczycielka H. Pytlok. Bardzo dziękujemy Panu Górnikowi za przybycie.
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia nauczycielki H. Pytlok i G. Filipczyk
zorganizowały dwa konkursy; w pierwszym dzieci
miały wykonać postać Mikołaja, w drugim najciekawszą ozdobę choinkową. Zainteresowanie konkursami było bardzo duże. Wszystkie prace były
ciekawe i wymagały dużego zaangażowania ze strony dzieci jak i rodziców. Zdobią one teraz choinki
i hol naszego przedszkola.
Dziękujemy wszystkim za udział. Mamy nadzieję, że nagrody wszystkim dzieciom się podobały.
W miesiącu grudniu nauczycielki B. Hajduk
i J. Sołtysik wznowiły wydawanie naszej przedszkolnej gazetki. Każdy znajdzie w niej coś dla
siebie. Dla rodziców proponujemy artykuły o treściach pedagogicznych, które pozwolą poszerzyć
wiadomości na temat wychowania i edukacji swojego dziecka. Przedszkolacy mogą brać udział w
konkursach, rozwiązać krzyżówki, rebusy i kolorować obrazki.
Podsumowaniem grudniowych wydarzeń było
spotkanie opłatkowe w ramach, którego dzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy, składaliśmy sobie życzenia, a na koniec mały aniołek wręczył wszystkim uczestnikom słodki upominek.
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Benefis Jerzego Macoły
3 stycznia w MoK-u w Miasteczku Śląskim odbył się benefis znanego śląskiego kompozytora
Jerzego Macoły oraz promocja płyty Nasze Róże
zespołu Bernadety Kowalskiej i Przyjaciele. całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży biletów cegiełek został przekazany Fundacji na Rzecz Dzieci
Miasteczko Śląskie.

Na sza Jubil atka
Z oka zji 80 -t ych urodzin
Pani Hel eny Nowak ,
założyc i elki Zes poł u
Folkl or yst yczn ego „Br y ni ca”
Najserdeczni ejsze życzeni a
zdrow i a , ra dośc i , u ś mi echu
ora z ni eu stają cej pogody duch a
Życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Myśliwczyk
oraz
Burmistrz Bronisław Drozdz

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO NA
POSTAĆ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
9 stycznia w Miejskim ośrodku Kultury zostały ogłoszone wyniki VI Edycji Konkursu Plastycznego na najciekawszą postać Świętego
Mikołaja.
Prowadzący imprezę: Anna Wodarczyk, Adam
Gruca oraz Andrzej Miś wraz z gośćmi zabawiali
publiczność nie tylko wspaniałą muzyką i śpiewem,
lecz również piękną mową śląską, o której młodzi
ludzie często zapominają.
Podczas benefisu wystąpili m.in.: zespół Coda,
Grzegorz Polaczek z kabaretu Rak, zespoły Tomas,
Karpowicz Family, Bajery, Nas Troje. Uroczystość
uwieńczył występ Zespołu Bernadety Kowalskiej
i Przyjaciele.
(jf)

Prace nadesłały dzieci z Miasteczka Śląskiego, Tarnowskich Gór, Bytomia, Lublińca, Rybnika. Dzieci wykonały przepiękne prace w najróżniejszych technikach
plastycznych, gdzie łączyły obok siebie malarstwo, kolaż,
rzeźbę, rysunek. Dzięki temu konkursowi możemy odkryć
jak wielką pasją jest dla dzieci sztuka, ile pokładają w niej
radości, a także jak wiele ta forma twórczości wnosi w ich
niewinne jeszcze spojrzenie na świat.
Młodzi artyści przedstawili prace w następujących
kategoriach: forma przestrzenna, plakat, obraz, stroik oraz kartka Bożonarodzeniowa. Prace nadal można oglądać w MOK, a szczegółowa lista nagrodzonych artystów znaleźć można na stronie internetowej:
www.mokmiast.art.pl.
Należy zwrócić uwagę, że wiele osób odwiedzających Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim jest zachwycona ilością oraz jakością odbywających się tutaj
zajęć. Twierdzą, że w wielu miastach ośrodki kulturalne
nie posiadają aż tak rozbudowanej gamy zajęć. Głęboki
ukłon należy się tutaj Pani Irenie Kowalskiej, która już zaprasza na kolejny konkurs – kartkę oraz stroik Wielkanocny. Zachęcamy, więc dzieci, młodzież oraz dorosłych do
czynnego udziału w zajęciach oraz imprezach organizowanych przez MOK.
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zajęcia w MoK

Dzień

Godzina

Zespół taneczny
Crazy
Zespół taneczny
Smerfy 1
Zespół taneczny
Smerfy 2
Zespół taneczny
Krasnoludki
Warsztaty
ceramiczne
Jumpstyle Project
Kurs Rock & Roll’a

Wt
Cz

15.30-17.00
15.30-17.00

Śr

15.30-17.00

SP 2 Żyglin
Zespół wokalny
Groszki

Sekcja Skata
j-niemiecki
Zespół muzyczny
Aerobic dla Pań
Kółko teatralne
Zespół młodzieżowy
Chór mieszany
Sienkiewicz
Chór męski
Piast
Miejska Orkiestra
Dęta
Nauka gry na
Keyboardzie
Break Dance
Grupa taneczna
dziewcząt
Nauka gry
na skrzypcach
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Śr

17.00-18.00

Wt

17.00-18.00

Pt

16.00-17.30

Śr
Cz
Pn
Śr
Cz
Pt
Pn
Wt
Cz
S
N
Cz
Wt
Pn
Śr
Pt
Pn
Wt
Pn
Pt
Pn
Cz
Śr
Cz
N

16.00-18.00
17.00-18.30
12.20-13.20
12.20-14.20
12.20-13.20
17.00-19.00
18.00-21.00
18.00-21.00
18.00-21.00
17.00-20.00
10.00-13.00
17.00
18.00-20.30
18.00-19.30
18.00-19.00
18.00-19.30
18.00-20.00
18.00-20.00
15.00-18.00
15.00-18.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
11.30-13.00

Śr

18.00-20.00

Cz

14.00-17.00

Pn
Pt

16.00-18.00
16.00-18.00

Wt

18.00-20.00

Cz

17.00-20.00

13 stycznia odbył się XVI Finał Wielkiej
orkiestry Świątecznej Pomocy - wystąpili:

zespół Taneczny pod kierunkiem Alicji Kowaluk,
zespół Groszki, Another World.

Koncert Kolęd

Zaśpiewajmy Jezuskowi...
20 stycznia w Kościele Parafialnym
w Żyglinie odbył się koncert kolęd w wykonaniu chórów: Piast z Żyglina, Nowowiejski
z Rept Śląskich oraz Hejnał-Echo z Karwiny
(Czechy).

Szczególnie zapraszamy na Warsztaty ceramiczne pod kierunkiem Pana
Władysława Grzesicy. Nadal można zapisywać się na pozostałe zajęcia, które odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury.

I M PRE z Y W LU T YM
Zapraszamy także na imprezy, które
odbędą się w lutym:
5 luty Śledź 18.00-24.00
Wielkopostne spotkania teatralne
Konkurs na Kartkę i stroik wielkanocny
Szczegóły Imprez na afiszach i na stronie
internetowej MOK.
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JASEŁKA
8 stycznia młodzież działająca w kółku teatralnym wystawiła Jasełka. W przygotowaniu spektaklu pomogły Panie: Joanna Flak, celina Skoczyłas,
Joanna cieślik oraz Alicja Kowaluk.

W przedstawieniu udział wzięli:
Grupa teatralna: Alcer Mateusz, Cogiel Kinga,
Droś Arkadiusz, Jarecka Lucyna, Karwat Marek,
Kawalec Dominika, Kowaluk Katarzyna, Królik Mateusz, Labus Magdalena, Skoczylas Kajetan, Sobańska Magdalena, Sok Paweł, Urbańczyk Rafał, Wylężek Joanna, Zok Szymon;
Zespół wokalny:

Jarosz Diana, Duda Judyta, Siwy Dominika, Cogiel Aleksandra, Kurzawa Kinga, Galbierska Olimpia, Kowaluk Katarzyna, Pitsz Karol, Skoczylas Kajetan, Cogiel Kinga, Sobańska Magdalena, Wylężek
Joanna, Hańderek Angelika, Kandzia Martyna,
Kawalec Dominika, Kubecka Alicja, Nowak Dorota, Wachowska Marta, Labus Magdalena, Zok Szymon, Jarecka Lucyna, Droś Arkadiusz;
Zespół taneczny:
Kowaluk Anna, Wiśniewska Paulina, Jaros Monika, Mazur Monika, Kicińska Wiktoria, Kotara Natalia, Warzecha Sonia, Zięba Maja.
Odwiecznym problemem człowieka jest wybór między dobrem a złem, to także główny temat spektaklu. Co powinienem wybrać: mieć,
posiadać, zdobywać, czy dawać, być, kochać?
Co naprawdę jest najważniejsze w moim życiu? A
jeśli już zdobędę wszystko - usiądę i stwierdzę, że
rzeczy, które posiadam nie zastąpią mi drugiego
człowieka, jego bliskości…..To reﬂeksje, które narzuciły mi się po obejrzeniu spektaklu. W tym momencie odpowiedź była jasna – TRZEBA BYĆ, ale
również TRZEBA MIEĆ SIŁĘ, aby trzymać się tej myśli
i ćwiczyć ciągle wiarę w to, co dobre. W nowym
2008 roku życzę wszystkim takiej siły i motywacji do
bycia lepszym człowiekiem. Serdecznie gratuluję młodym aktorom świetnej gry i wierzę, że dalej
będą rozwijali swoje zainteresowania w kierunku
teatru.
(af)

Noworoczny Bal Przebierańców
16 stycznia MoK
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