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7 marca w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim
został podpisany akt notarialny dokumentujący powstanie nowej fundacji o nazwie Fundacja na rzecz
rozwoju Miasteczka Śląskiego. Fundatorami zostały
firmy z Miasteczka Śląskiego oraz Tarnowskich Gór.
Swą siedzibę Fundacja będzie miała w budynku
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miasteczku
Śląskim przy ulicy Srebrnej 6.
(cd. na str. 3)
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FUNDACJA NA RZECZ DZIECI

„MIASTECZKO ŚLĄSKIE”
Badania dzieci na ołów.
W kwietniu br. Zostaną
przeprowadzone w szkołach powszechne badania dzieci i młodzieży
w zakresie narażenia na
ołów.

Zgodnie z programem
obejmą
one
dzieci
w wieku 8, 10, 12 lat (klasy 1,3 oraz 5 szkoły podstawowej) oraz młodzież
w wieku 14 i 16 lat (klasy
1 i 3 gimnazjum). Badanie
to jest powszechne, za pisemną zgodą rodzica na
listach w szkole. Zostanie
sfinansowane ze środków
UM oraz Fundacji. Nie
wyobrażamy sobie, że
mogą być przypadki odmów rodzica. To wykluczy jakąkolwiek pomoc
Fundacji w przyszłości.
Tegoroczne badanie będzie połączone z wywiadem środowiskowym na
odrębnych
ankietach.
Dzieci młodsze, a także
kobiety w ciąży badane są sukcesywnie przez
cały rok.
Wyjazdy profilaktyczno zdrowotne
Zostały już ustalone turnusy śródroczne tzw. Zielone
szkoły na 2008 rok.
- 85 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim wyjedzie
w okresie 06-19 maja
do Władysławowa (DW
BURSZTYM), a następnie
45 dzieci w okresie 1-14
września do Łeby (DW
MAGNAT-I)
- 45 dzieci ze Szkoły Podstawowej z Żyglinie wyjedzie w okresie 5-18 czerwca do Jastrzębiej Góry
(DW JASTRZĘBIA)
- 45 gimnazjalistów wyje-



dzie w okresie 25 kwietnia
do 9 maja do Świnoujścia
(DW PORĄBKA), a następnie drugie 45 w okresie 23 maja do 5 czerwca
do Węgierskiej Górki.
Niezależnie od tego planowane są w wakacje
kolonie zdrowotne w Żegiestowie.
Odpłatność
rodzica
za turnus pozostaje nie
zmieniona w stosunku do
ubiegłego roku tj. 330 zł.
Fundacja nie jest w stanie zróżnicować dopłat
rodziców w zależności od
dochodów. Prosimy by
ci bogatsi pomogli tym
gorzej sytuowanym, aby
w wytypowanych rocznikach wyjechały wszystkie
dzieci.
Dla dzieci pracowników,
emerytów oraz rencistów
Huty Cynku dopłata ta
może być refundowana
w wysokości 75% przy dochodzie 1000 zł/osobę w
rodzinie, 50% przy dochodzie 1000-1500 zł/osobę
oraz 25% przy dochodzie
powyżej 1500 zł/osobę
z zakładowego funduszu socjalnego. Tak korzystnych uwarunkowań
nie ma żadna gmina w
Polsce. Starajmy się to
docenić. W organizacji
turnusów dopłaca także
tutejszy UM.
Dodatkowo, jeśli będzie
wola jesienią (IX-X) może
być zorganizowany drugi
turnus zdrowotny w Lipnicy Wielkiej na Orawie
(pierwszy-zimowy już odbył się na przełomie I/II).
Niezależnie od tego bez
ograniczeń realizowane
są wyjazdy do ośrodków
sanatoryjnych (np. Rabka oraz Górki Wielkie) poprzez służbę zdrowia.
Wszystkim najlepsze życzenia wielkanocne.
FUNDACJA NA RZECZ
DZIECI „Miasteczko Śląskie”
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Mieczysław Dumieński

Na sza Jubil atka
22 .02 .20 08r. n a sza Mi a steczkow i anka

Pani Ger tr uda Spr ycha

obchodziła 90 -te urodziny.
Z tej oka zji n ajserdeczniejsze życzeni a
zdrow i a , ra dości , u ś mi echu
ora z
nieu stającej pogody ducha
Składają
Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Myśliwczyk
oraz
Burmistrz Bronisław Drozdz

SESJA RADY MIEJSKIEJ
W dniu 5 marca 2008 r. odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na
której zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XVIII/127/08 w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2008 rok,
2. Uchwała Nr XVI 11/128/08 w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
3. Uchwała Nr XVI 11/129/08 w sprawie
przystąpienia do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie
granica” z siedzibą w Mierzęcicach,
4. Uchwała
Nr XVI 11/130/08 w sprawie
regulaminu
określającego wysokość stawek
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat oraz obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
a
także
innych
składników wynagrodzenia w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Miasteczko Śląskie w 2008 r.
Teksty powyższych uchwał są dostępne na stronie www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego - pokój
nr 30.
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FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU

MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO

(dokończenie ze str. 1)
Celem nowopowstałej Fundacji jest:
1. kreowanie lokalnych postaw aktywności,
2. promowanie postaw
przedsiębiorczości,
3. aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie
pomocy osobom bezrobotnym lub zagrożonym utratą
pracy,
4. wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych ,
5. działanie na rzecz rozwoju potencjału gospodarczego,
6. wspieranie inicjatyw naukowych i technicznych,
7. wspieranie różnorodnych
form współpracy regionalnej oraz międzynarodowej,
8. propagowanie wiedzy
o Unii Europejskiej i programach pomocowych.
Swoje cele Fundacja realizować będzie poprzez:

1. współpracę z władzami
samorządowymi oraz oświatowymi,
2. organizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji, konkursów oraz innych form
szerzenia wiedzy,
3. prowadzenie działalności
publicystycznej i informacyjnej,
4. podejmowanie przedsięwzięć wspierających rozwój
przedsiębiorczości,
5. organizację pomocy stypendialnej oraz innej pomocy finansowej dla dzieci
i młodzieży uzdolnionej,
6. działanie na rzecz rozwoju turystyki,
7. współpracę z innymi fundacjami o podobnym celu
działania oraz innymi placówkami w kraju i poza granicami w zakresie realizacji
celów statutowych,

PIERWSZE KOŚCIOŁY ŻYGLIŃSKIE

8. wspieranie zdolności
przystosowawczych osób
do zmian strukturalnych w
gospodarce.
14 marca Fundatorzy wybrali skład Rady Fundacji. W Zarządzie zasiadły

darowizn, spadków i zapisów, uchwalanie rocznych planów działalności
oraz planów finansowych,
składanie oświadczeń woli
oraz zawieranie umów, reprezentowanie
Fundacji

Pani Joanna Jałowiecka
jako prezes, Pani Justyna
Foks jako sekretarz oraz
Pani Izabela Adamus jako
skarbnik. Do zadań Zarządu
należy: bieżące kierowanie działalnością Fundacji,
sprawowanie zarządu nad
majątkiem, przyjmowanie

na zewnątrz, wykonywanie uchwał Rady Fundacji,
podejmowanie uchwał w
innych sprawach przedstawionych przez Zarząd,
Radę Fundacji lub przez
Fundatora.
Fundacja posługiwać się
będzie własnym logiem.
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BURMISTRZ MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Miasteczku Śląskim
Obręb Żyglin k. m. 1 dod. 3
Lp.

nr działki

Pow. w ha

nr KW

położenie

cena wywoławcza
w zł

wadium w zł

1.

1843/368, 1850/368

0,1629

73113

ul. Grabowa

60 100,00

6 010,00

2.

1844/368, 1849/368

0,1583

73114

ul. Grabowa

58 500,00

5 850,00

3.

1853/368, 1861/368

0,1213

73117

ul. Grabowa

45 000,00

4 500,00

4.

1854/368, 1860/368

0,1225

73118

ul. Grabowa

45 500,00

4 550,00

5.

1855/368, 1859/368

0,1238

73119

ul. Grabowa

45 900,00

4590,00

6.

1856/368, 1858/368

0,1218

73120

ul. Polna

45 200,00

4520,00

7.

1866/368, 1875/368

0,1002

73122

ul. Jodłowa

37 400,00

3740,00

8.

1867/368, 1874/368

0,0976

73123

ul. Jodłowa

36 400,00

3640,00

9.

1868/368, 1873/368

0,1083

73124

ul. Jodłowa

40 300,00

4 030,00

10.

1869/368, 1872/368

0,1091

73125

ul. Polna

40 600,00

4 060,00

11.

1911/368, 1922/368

0,0946

77397

ul. Sosnowa

27 500,00

2 750,00

12.

1912/ 368, 1921/368

0,0942

77398

ul. Jodłowa

27 300,00

2 730,00

13.

1913/368, 1920/368

0,0953

77399

ul. Jodłowa

27 600,00

2 760,00

14.

1914/368, 1919/368

0,0944

77400

ul. Jodłowa

27 400,00

2 740,00

15.

1915/368, 1918/368

0,0949

77401

ul. Jodłowa

27 500,00

2 750,00

16.

1916/368, 1917/368

0,0916

77402

ul. Jodłowa

26 600,00

2 660,00

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie:
1. Działki zapisane pod nr 1 i 2 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu
163 MN oraz w części pod tereny komunikacji pieszej – symbol planu 200KX.
2. Działki zapisane pod nr 3,4,5,6 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu
162 MN oraz w części pod tereny komunikacji pieszej – symbol planu 201 KX.
3. Działki zapisane pod nr 7,8,9,10 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu
161 MN.
4. Działki zapisane pod nr 11,12,13,14,15,16 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 159 MN.
Opis działek:
1. Zapisane pod pozycją od 1 do 10
Działki położone są w dzielnicy Żyglin w obrębie terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową. Odległość od
centrum handlowo – administracyjnego Miasteczka Śląskiego wynosi ok. 3-4 km. Od strony północnej i wschodniej
granice tego obszaru stanowią rozległe tereny leśne. Kształt działek regularny zbliżony do prostokąta. Teren działek
płaski porośnięty trawą i rzadkimi kępami młodych drzew i krzewów (samosiejki). Działki nie są uzbrojone. Istnieje możliwość doprowadzenia sieci elektrycznej i wodociągowej. Dojazd ulicami o nawierzchni gruntowej. Działki są niezabudowane i nieogrodzone.
2. Zapisane pod pozycją od 11 do 16
Działki położone są w dzielnicy Żyglin w obrębie terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową. Odległość od
centrum handlowo – administracyjnego Miasteczka Śląskiego wynosi ok. 3-4 km. Od strony północnej i wschodniej
granice tego obszaru stanowią rozległe tereny leśne. Kształt działek regularny zbliżony do trapezu. Teren działek płaski
porośnięty trawą oraz młodymi sosnami. Działki nie są uzbrojone. Istnieje możliwość doprowadzenia sieci elektrycznej i
wodociągowej. Dojazd ulicami o nawierzchni gruntowej. Działki są niezabudowane i nieogrodzone. Wschodnia część
działek położona jest w strefie ochronnej gazociągu wysokoprężnego, który przebiega równolegle do wschodniej
granicy działek w odległości około 17 m. Powierzchnia działki nr 1911/368 i 1922/368 zajęta przez strefę ochronną gazociągu wynosi około 360 m2 (czyli ok. 38% powierzchni), powierzchnia działki nr 1916/368 i 1917/368 wynosi około 380
m2 (czyli około 41% powierzchni), natomiast powierzchnia działek nr 1912/368 i 1921/368, 1913/368 i 1920/368, 1914/368
i 1919/368 oraz 1915/368 i 1918/368 zajęta przez strefę ochronną gazociągu wynosi około 420 m2 (czyli około 45% powierzchni). W strefie ochronnej jest zakaz zabudowy, a wszelkie inwestycje wymagają uzgodnienia z GOZG. Równolegle do gazociągu w odległości około 40 m od wschodniej granicy działek przebiega linia energetyczna SN. W związku
z powyższym sposób zabudowy i zagospodarowania terenu działek jest znacznie ograniczony. Istnieje możliwość zabudowy zachodniej części działek, natomiast część wschodnia może być przeznaczona pod ogród przydomowy.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2008 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Rynek 8,
pokój 3 o godz. 13:00
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości jak wyżej w nieprzekraczal-
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nym terminie do dnia 11 kwietnia 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 (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. 393-80-38, 393-80-27.
Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.bip.miasteczko-slaskie.pl

Burmistrz Miasta
Miasteczko Śląskie

Bronisław Drozdz

BURMISTRZ MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim
Obręb Brynica k. m. 2
Lp.

nr działki

Pow. w ha

nr KW

położenie

cena wywoławcza
w zł

wadium w zł

1.

433/52

0,1798

70975

ul. Tartaczna

13 700,00

1 370,00

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie działka przeznaczona jest
pod tereny produkcyjno – usługowe – symbol planu PU oraz w niewielkiej części pod tereny dróg dojazdowych – symbol planu KD ½. Część działki przeznaczona pod drogę dojazdową znajduje się w jej środkowej części i zajmuje około
4% powierzchni działki.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Miasteczku Śląskim w sołectwie Brynica przy ulicy Tartacznej. Najbliższe sąsiedztwo
stanowi zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, tereny użytkowane rolniczo i rozległe tereny leśne. Działka jest nieuzbrojona, niezabudowana i nieogrodzona. Obecnie jest użytkowana rolniczo. W północnej części działkę przecina
energetyczna linia napowietrzna. Kształt działki niekorzystny. Działka stanowi wąski pas o szerokości około 7,5 m i długości około 240 m. Zabudowa i zagospodarowanie działki zgodnie z ustaleniami planu wymagać będzie scalenia z
działkami sąsiednimi.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2008 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Rynek 8,
pokój 3 o godz. 1300
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości jak wyżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 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 (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. 393-80-38, 393-80-27.
Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.bip.miasteczko-slaskie.pl

Burmistrz Miasta
Miasteczko Śląskie

Bronisław Drozdz
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OGŁOSZENIA
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
Przypominam mieszkańcom Gminy Miasteczko Śląskie o możliwości nieodpłatnej, selektywnej zbiórki
odpadów, która może odbywać się poprzez:
1. Wrzucanie szkła, papieru i tektury oraz tworzyw
sztucznych do pojemników rozstawionych na terenie Gminy.
> Szkło należy wrzucać do pojemników w kolorze
zielonym.
> Papier i tekturę należy wrzucać do pojemników w
kolorze niebieskim.
> Tworzywa sztuczne należy wrzucać do pojemników w kolorze żółtym.
2. Składowanie opakowań z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, ze szkła i z metalu w specjalnych
wzmocnionych workach foliowych jednorazowego użytku. W/w worki są udostępniane bezpłatnie
właścicielom posesji przez przedsiębiorcę Renatę
Hołodniuk, działającego pod nazwą: „REN” Renata Hołodniuk.
Drodzy mieszkańcy Gminy Miasteczko Śląskie, w
związku z notorycznym zanieczyszczaniem placyków, na których są rozmieszczone pojemniki do
selektywnej zbiórki szkła, papieru i tektury oraz
tworzyw sztucznych, zwracam się ponownie z zapytaniem: Czy tak trudno jest wrzucić odpady do
odpowiedniego pojemnika ? Pojemniki te zostały rozstawione w nadziei, że mieszkańcom będzie
łatwiej segregować odpady, a tym samym Gmina
nasza stanie się czystsza. Tymczasem ciągle ktoś
zostawia „tobołki” obok pojemników, niejednokrotnie robiąc sobie obok nich wysypisko śmieci.
Drodzy mieszkańcy, proszę o odrobinę dobrej woli
i rozbudzenie w sobie poczucia estetyki. Tak łatwo
jest powiedzieć: gdzie indziej jest tak fajnie i czysto,
a u nas .... A u nas, to my sami mamy wpływ na to
czy będzie czysto, czy będzie się obok pojemników
do selektywnej zbiórki przechodziło z oburzeniem i
niesmakiem.

INFORMACJA - MZKP
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim uprzejmie informuje, że MZKP Tarnowskie Góry od dnia 15 marca
2008 r. wprowadził w dni wolne od pracy przesunięcia w rozkładzie jazdy linii autobusowych nr 1,
87 i 129 w następujący sposób:
- likwiduje kurs linii 129 o godz. 5.45 z Dworca Autobusowego w Tarnowskich Górach do TESCO oraz
kurs 5.53 z TESCO do centrum Tarnowskich Gór,
- uruchamia na linii nr 1 dodatkowe kursy o godz.
5.45 z Dworca Autobusowego oraz o godz. 6.10 z
TESCO przesuwając równocześnie odjazd z Dworca Autobusowego z godz. 6.20 na 6.24,
- na linii nr 87 zostają przyspieszone kursy z godz.
8.10 (Dworzec Autobusowy), 8.30(Żyglin Kościół),
9.00 (Dworzec Autobusowy) i 11.00 (Dworzec Autobusowy) na godz. 8.06, 8.26, 8.48 i 10.48.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY
OD POSIADANIA PSÓW
Informuję, że zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.
t. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) Rada
gminy może wprowadzić opłatę od posiadania
psów, którą pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Rada gminy w Miasteczku Śląskim, w
roku 2008 zrezygnowała z możliwości wprowadzenia powyższej opłaty.

ROZSTAWIENIE KONTENERÓW
WIELKOGABARYTOWYCH NA ODPADY
KOMUNALNE NA TERENIE GMINY
MIASTECZKO ŚLĄSKIE

W ramach corocznie prowadzonej akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych w bieżącym roku, akcja przeprowadzona będzie w terminie od 14 do 19
kwietnia.
Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby prawidłowego zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, a więc takich, których nie można składować
w pojemnikach stanowiących wyposażenie posesji.
W związku z powyższym, proszę o nie składanie do
pojemników wielkogabarytowych odpadów z rozbiórek budynków, remontów oraz innych odpadów
komunalnych. Apeluję jednocześnie o zachowanie
porządku i czystości wokół rozstawianych pojemników i nie zostawianie odpadów przed pojemnikami.
Szczegółowy harmonogram rozstawienia kontenerów przedstawia się następująco:
Miasteczko Śląskie
od 14 do 15 kwietnia 2008 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

Bibiela - Brynica

od 16 do 17 kwietnia 2008 r.
1. ul. Starowiejska - KP 7
2. ul. Rzeczna - KP 7
3. ul. Łokietka - KP 7 (ul. Łokietka 16.04., ul. Starowiejska
– leśniczówka 17.04.)

Żyglin - Żyglinek

od 18 do 19 kwietnia 2008 r.
1. ul. Wyciślika - KP 7
2. ul. Paprotna - KP 7
3. ul. Św. Marka - KP 7
4. ul. Śląska - 2 szt. - KP 7
5. ul. Harcerska - KP 7
6. ul. Wita Stwosza - KP 7
7. ul. Stacyjna - KP 7
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Przedszkole Nr 1

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Nr 1
w Miasteczku Śląskim ul. Dębina 1
ogłasza zapisy dzieci,
które od września 2008 będą uczęszczać
do przedszkola.
ZAPISY OD 1 DO 30 KWIETNIA BR.

w w w.p r zedsz ko l en r1. jask y. p l

Dni otwartych drzwi w Przedszkolu Nr 1
w Miasteczku Śląskim ul. Dębina 1
Nadszedł termin kwietniowych zapisów dzieci
do przedszkola na rok szkolny 2008/2009.
Prosimy o zapisywanie wszystkich dzieci 6 letnich oraz dzieci młodszych.
Zachęcamy Rodziców dzieci ; 3 ; 4 ; 5; letnich,
które nie były naszymi podopiecznymi w roku
bieżącym do odwiedzenia nas w czasie
Dni otwartych drzwi od 8.04 do 10.04. br., kiedy to 8.04 , 9.04 i 10.04 w godzinach od 9:00
do 10:30, oraz 10.04 w godzinach od 14:40 do
15:40 wasze pociechy będą mogły uczestniczyć wraz z przedszkolakami w zajęciach plastycznych, muzycznych, różnych zabawach
ruchowych itp.
Celem Dni otwartych drzwi jest zapoznanie
dzieci i ich Rodziców ze specyfiką naszej placówki – miejsca, w którym dziecko ma możliwość radosnego przeżycia każdego dnia i zdobycia wielu umiejętności.
Barbara Fischer
Dyrektor Przedszkola Nr 1
w Miasteczku Śląskim

8

* 3 marca odbył się na
terenie naszego przedszkola teatrzyk. Dzieci
obejrzały przedstawienie
kukiełkowe pt. Kłamstwa
kozy. Były zainteresowane, skupione i przejęte
losem ubogiej Sieroty
skrzywdzonej przez Kozę
Kłamczuchę. Na szczęście, jak to w bajce bywa,
dobro zwyciężyło. Sierotka znalazła przyjaciół, a
Koza dostała nauczkę i
odczuła na własnej skórze skutki złego zachowania. Po przedstawieniu dzieci nagrodziły grę
aktorów gromkimi i długimi brawami oraz złożyły
obietnicę, że nie będą
kłamać. Już po raz trzeci
w tym roku szkolnym odwiedzili nas aktorzy teatralni. Teatr to ciekawsza
forma zainteresowania
dzieci literaturą i sztuką
Teatr wprowadza dzieci
w świat wartości moralnych, takich jak: miłość,
dobroć, prawda . Postawa bohaterów wpływa
na zachowanie dziecięce. Dzieci dowiadują się,
co jest dobre, a co złe.
* Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje świat
zaczynając od najbliższego środowiska: moja
rodzina i moja miejscowość.
Przedszkolacy
spotkali się już z dziadkiem Natalki, Panem Józefem Jędruś - Ślązakiem
Roku. 6 marca odwiedził
nas równie miły i wyjątkowy gość Pan Antoni
Famuła - dziadek Bartka.
Pan Antoni jest autorem
książki Miasteczkowskie
bery i legendy i opowiedział dzieciom w gwa-
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rze śląskiej, jak to było w
Miasteczku dawno temu.
Wyjątkowym przeżyciem
dla przedszkolaków była
projekcja krótkiego filmu.
Film powstał dzięki zaangażowaniu całej rodziny
Pana Famuły, a szczególnie wnuków: Wojtka,
Bartka oraz Agnieszki i
Magdy. Opowiada on
historię biednego Francika, który przechytrzył
skąpego
leśniczego.
Bardzo dziękujemy, że
Pan Antoni znalazł czas
i ochotę , by przybliżyć
dzieciom historię naszego miasta. Spotkania z
mieszkańcami społeczności lokalnej są bezcenną lekcją historii dla naszych dzieci, dlatego już
niedługo kolejne spotkanie z ciekawą osobą.
* Już jesteśmy! Dyrekcja
i nauczyciele Przedszkola Nr 1 w Miasteczku
Śląskim zachęcają do
odwiedzania strony internetowej placówki www.
przedszkolenr1.jasky.pl.
Strona zawiera informacje dotyczące przedszkola: jego historię, wykaz personelu, zdjęcia
z odbywających się imprez, a także propozycje
interesujących
zabaw
dla przedszkolaków oraz
ciekawe artykuły, które
pozwolą poszerzyć wiedzę na temat edukacji
i wychowania dziecka
w wieku przedszkolnym.
Sponsorem strony jest
firma Koral , wykonanie i pomoc techniczna
Stowarzyszenie
Góra
Jerzego. Internet dostarczyła firma PROTONET.
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wieści z mops

Twoja szansa na lepsze jutro

Miejska Biblioteka Publiczna
w

Miasteczku Śląskim

Przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej w
swoich założeniach ma na celu podniesienie poziomu życia i wyrównanie szans osób wykluczonych
społecznie. Aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Miasteczku Śląskim przystępuje do
programu finansowanego z funduszy unijnych pod
nazwą Kapitał Ludzki. Fundusze pozyskane z tego
programu będą adresowane do osób :
* Poszukujących pracy, długotrwale pozostających
bez zatrudnienia,
* Chcących podnieść lub zdobyć kwalifikacje zawodowe,
* Chętnych do wzajemnej współpracy,
* Korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Program przewiduje:
* Edukację – uzupełnienie wykształcenia,
* Uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
* Zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych,
* Możliwość otrzymania wsparcia finansowego,
* Specjalistyczne wsparcie terapeutyczne i psychospołeczne.
Przystąpienie do programu poprzedzone jest pracochłonnymi procedurami przygotowawczymi ze
strony pracowników MOPS-u, dlatego też od osób
objętych powyższą pomocą oczekuje się pełnego
zaangażowania i współpracy z realizatorami projektu.
Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul.Staromiejska 8
42-610 Miasteczko Śląskie
Tel. 032 2888466
Czynne:
Od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Marzec 2008 był miesiącem obfitującym
w ciekawe wydarzenia kulturalne pod
patronatem Miejskiej
Biblioteki Publicznej w
Miasteczku Śląskim.
10 marca w Oddziale
Dziecięcym odbyło się
spotkanie z miasteczkowską artystką Panią
Teresą Kot, która uczyła zaciekawione dzieci
trudnej sztuki zdobienia
pisanek. Pani Kot przygotowała
specjalne
wydmuszki pokryte farbą podkładową, wypożyczyła młodym entuzjastom profesjonalne

farby, a następnie zaprezentowała
swoje
umiejętności, aby dzieci
mogły ją naśladować.
Miłą niespodzianką dla
wszystkich uczestników
było nagrodzenie najładniejszych prac wielkanocnymi ozdobami
wykonanymi przez artystkę. W czasie spotkania w bibliotece pokazano również album
prac wykonanych różnymi technikami przez
Panią Teresę oraz jej
córki - Izabelę i Agatę.
Wykonane pisanki można podziwiać na świątecznej wystawie w oddziale.

INFORMACJA
INFORMUJĘ, że w ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miasteczku Śląskim działa:
PUNKT KONSULTACYJNY
42 – 610 Miasteczko Śląskie, ul. Staromiejska 8
czynny:
Pani Wanda Łuczak
poniedziałek - środa, godz. 17:00 - 20:00
Pani Halina Majkrzak
wtorek, godz. 15:30 - 18:30
w w/w dniach i godzinach czynny jest telefon nr (032)
– 288 84 11 oraz od lutego br. działa telefon zaufania
o numerach: 517 797 228, 781 161 202
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Miejski Osrodek Kultury
www.mokmiast.art.p l

V Wielkopostne
Spotkania Teatralne
9 marca w zabytkowym kościółku młodzież z
kółka teatralnego pod kierunkiem Pani Joanny Flak wystawiła Adorację Krzyża.

16 marca Teatr Effatha z Rajczy wystawił sztukę
Proces obywatela J…
Wciąż otwarta jest pokonkursowa wystawa kartek i stroików Wielkanocnych. Nadesłano ok.
600 kartek oraz 31 stroików. Prace nadesłano
m.in. z Tarnowskich Gór, Bytomia, Bielska Białej,
Rybnika, Lublińca, Grabiny, Miasteczka Śląskiego, Żor, Woźnik, Katowic, Będzina.
30 marca w Brynicy odbędzie się uroczyste powitanie wiosny. Zbiórka o godzinie 15:45 w świetlicy w Brynicy, następnie uroczysty pochód.
Wystąpią m.in. Koło Gospodyń Wiejskich z Pyrzowic, Zespół Folklorystyczny Brynica, Miejska Orkiestra Dęta z Miasteczka Śląskiego oraz inne zespoły folklorystyczne z powiatu tarnogórskiego.
W trakcie imprezy zostanie rozstrzygnięty konkurs
na najlepszą Marzannę.
5 kwietnia o godzinie 18:00 w MOK-u rozpocznie
się koncert. Wystąpią: Coda, Another Word,
Off-a-side, gościnnie zespół z Gliwic. Wstęp 5 zł

8 marca
BABSKI COMBER
8 marca w MOK-u z okazji Dnia Kobiet odbył się
BABSKI COMBER. Przy muzyce zespołu Bernadety
Kowalskiej i Przyjaciele bawiły się nie tylko panie,
obecni byli również panowie, którzy musieli jednak
odpowiednio się ucharakteryzować.

Wciąż oglądać można wystawę Pana Piotra
Gregulskiego

APE L
Zapraszamy wszystkich byłych członków Miejskiej Orkiestry Dętej oraz osoby umiejące grać
na instrumentach dętych o zasilenie orkiestry w
związku z planowanym na jesień Jubileuszem
100-lecia Orkiestry.
W każdy poniedziałek o godzinie 18:00 w MOK-u
odbywają się spotkania nowej grupy artystycznej, zapraszamy wszystkich, którzy pragną porozmawiać o sztuce.
Przypominamy, że do 16 kwietnia w MOK-u
przyjmowane są prace do IX Edycji Konkursu
Plastycznego o Tematyce Ekologicznej Pt. Matka Ziemia lub Zabawka ekologiczna.
Tematyka prac powinna obejmować ochronę
środowiska, wizję czystej planety, selekcję odpadów i wtórne ich wykorzystanie.
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Miejska Biblioteka Publiczna

w Miasteczku Śląskim -

Spotkanie autorskie z Janem Drechslerem
(dokończenie ze str. 7)

Mikołaj

Musik

W marcowym numerze Informatora przedstawiam
Państwu Pana Mikołaja Musika. W tym roku skończy
on 77 lat, mieszka w Bibieli. Ten utalentowany, skromny Miasteczkowianin pisze wiersze, teksty piosenek,
posiada ogromną wiedzę o Miasteczku Śląskim. Zapraszam do czytania Jego wierszy.

Mój cel
Gdybym pisał o niczym
Stałbym się nikim
Nic bym nie naprawił
Tylko zawód sprawił
Dlatego piszę o ludzkiej niedoli
O sprawach które tak ludzi boli
By to naprawić to sam nie zdołam
Przez to o pomoc rozumu wołam.

11 marca, w Wypożyczalni dla Dorosłych
miało miejsce spotkanie autorskie z Panem
Janem Drechslerem autorem książek Utopce doliny Dramy oraz Historia srebrem pisana, w
których sięga do skarbnicy legend najbliższych nam terenów.
Spotkanie
zakończy-

wiedzą i wyrażali gotowość jej literackiego
opracowania. W czasie
spotkania można było
także otrzymać autograf, gdyż obecny na
prelekcji Jan Hahn podpisywał książeczki pt.
Śląsk w Europie własnego autorstwa.
Oprócz wystaw ozdób
świątecznych w biblio-

ło się żywą dyskusją w
licznej grupie słuchaczy
zainteresowanych twórczością Dreschlera. Poruszano między innymi
temat konieczności podejmowania wysiłków
ocalenia przed zapomnieniem legendowego dziedzictwa kulturowego. Goście chętnie
dzielili się posiadaną już

tekach zorganizowano
rocznicowe prezentacje
książek Henryka Ibsena,
Andrzeja Szczypiorskiego i Aliny Centkiewiczowej.
Życząc naszym czytelnikom radosnych Świąt
Wielkanocnych, zapraszamy do wiosennego
odwiedzania bibliotek.

Bibiela
Bibiela wioska w lesie ukryta
Spokojna, cicha, mgiełką zakryta
Czasem o niej zapominali
Niektórych rzeczy nie dostarczali.
Ale czy ona zawsze taka była?
Przecież tu kiedyś kopalnia żyła
Srebro, żelazo wydobywali
Dobrą jakością ją rozsławiali
Woda w tej ziemi też zgromadzona
Dla śląskich miast jest dostarczana.
Tu ksiądz Blachiński oazę tworzył
Tu Papież kamień węgielny złożył
Szczątki z Fatimy tu u nas mamy
Poza granicę również sięgamy.
Ta piękna brzoza co w herbie była
Daleko sięgła, ją rozsławiła.
Za zaszczyt ludzie to sobie mają
Którzy w Bibieli dzisiaj mieszkają
Stąd do czterech katedr prawie jednakowo
daleko mają
Takie przypadki się w świecie nie zdarzają.
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Zespół OFF-A-SIDE powstał w styczniu 2008 roku
w Miejskim Domu Kultury, w Miasteczku Śląskim
z inicjatywy Tobiasza
Króla (gitara solowa). Do
wspólnej przygody z muzyką zaprosił on Oskara
Balcera (gitara prowadząca) oraz Kamila Buszka (perkusja), po krótkim
czasie do zespołu dołączyła również Anna Chuda (wokal).
Kapela gra szeroko pojętego rocka i bluesa.
Obecnie grają covery takich zespołów jak Dżem
czy też Łzy, ale posiadają również kilka utworów
swojego autorstwa.

Nazwa
zespołu
powstała pod wpływem
impulsu. Jak mówią młodzi artyści:
Po części wiąże się ona
ze sposobem naszego
życia bo wyrywamy się
z codziennych zajęć,
żeby tylko pograć, żeby
pokazać się od strony
swojej duszy. Po każdej
próbie czujemy jakby
balast problemów całego tygodnia zniknął.
Wolimy
spędzać czas
grając na próbach, niż
na piciu piwa z kumplami na ławce.
22-letni Tobiasz gra już
od 9 roku życia, zaczynał
na gitarze akustycznej,
od kilku miesięcy gra na

gitarze elektrycznej. Zakładając własny zespół
spełnił swoje największe
marzenie. Oprócz muzyki
interesuje się psychologią, sportem (szczególnie piłką nożną). Kolejny
cel jaki sobie wyznaczył
to pomoc ludziom niepełnosprawnym - przez
prowadzenie zajęć muzycznych Tobiasz pragnie
pomagać innym.
Oskar w tym roku ukończy 18 lat, od roku gra na
gitarze (na elektrycznej
3 miesiące). Interesuje
się sportem (szczególnie
siatkówką), informatyką,
uwielbia muzykę.
17-letni Kamil gra na perkusji. Interesuje się sportem, szczególnie piłką
nożną.
Anna, wokalistka zespołu,
ma 17 lat. Śpiewa od 6
roku życia. Na swoim kon-

cie ma parę konkursów
na szczeblu powiatowym
ze świetnymi wynikami.
Interesuje ją wojskowość,
sztuki walki (Capoeira),
a przede wszystkim muzyka (wokal).
Zespół niestety, boryka się z problemem nagłośnienia, gdyż brakuje
środków na zakupienie
odpowiedniego sprzętu.
Młodzi artyści poszukują
gitarzysty grającego na
gitarze basowej. Wszystkich chętnych zapraszają
na próby zespołu w poniedziałki (17:00 – 19:00)
i piątki (17:00 – 20:00) do
Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.
Zapraszamy
również
wszystkich na debiutancki koncert zespołu 5
kwietnia o godzinie 18:00
w MOK-u w Miasteczku
Śląskim.

(aut. Justyna Foks)
fot. Justyna Foks)
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