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Miejscowy plan zagospodarowania – Żyglinek
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.) informuję, że Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
Uchwałą Nr VI/27/11 z dnia 22 lutego 2011 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek.

Dotacje
na sport
Ludowy Klub Sportowy „Żyglin” uzyskał
dotację w wysokości 30.000 złotych, a Hutniczy Klub Sportowy „ODRA” w wysokości
45.000 złotych. Dotacje zostały przyznane
w wyniku rozstrzygnięcia tegorocznej edycji otwartego konkursu ofert na realizację
zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie
prowadzenia zajęć z piłki nożnej dla dzieci
i młodzieży z terenu Żyglina, Żyglinka, Brynicy i Bibieli oraz Miasteczka Śląskiego. 
red.
Wieści

Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42
pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3
przywołanej ustawy zapoznać się można w Referacie Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim (pok. 27) oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim: www.bip.miasteczko-slaskie.pl.
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNĄ
cyfrową mammografię
Panie między 50. a 69. rokiem życia. Mammografia jest darmowa, gdy od
ostatniego badania finansowanego przez NFZ upłynęły pełne 2 lata.

23 marca w godz. 9.00 – 14.00
24 marca w godz. 12.00 – 17.00
mammobusu stojący
przy sklepie GS, ul. Sokoła
w Żyglinie

25 marca w godz. 9.00 – 16.00
28 marca w godz. 10.00 – 17.00
mammobusu stojący na parkingu
przy Stacji CARITAS, ul. Dworcowa
w Miasteczku Śląskim

Nie jest potrzebne skierowanie ani zaproszenie!
Mammografia wykonywana jest na bieżąco bez wcześniejszych zapisów!
Z udziału w programie wykluczone są pacjentki leczone z powodu
rozpoznania raka piersi.
Jedynymi dokumentami, jakie należy ze sobą zabrać, są:
•• karta chipowa lub dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne,
•• dowód tożsamości z numerem PESEL,
•• jesli to możliwe – zdjęcie z poprzedniej mammografii; to ważne dla
oceny badania.
Szczegółowe informacje: 32 278-98-96, 784-067-503
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W skrócie
10 marca br. w Urzędzie Miasta Chełm Śląski odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin: Imienin, Marklowice, Miasteczko Śląskie, Pszów oraz Chełm Śląski. Zgodnie z wieloletnią tradycją,
spotkania te organizowane są corocznie. Ich celem jest podsumowanie dorobku gmin w minionym roku oraz wymiana doświadczeń. W tegorocznym spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz, Skarbnik oraz Sekretarz Miasta.
***
25 marca br. o godz. 11.00 odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim.
W porządku obrad m.in. podjęcie uchwał w sprawach: nadania
statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego w Miasteczku Śląskim oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania, aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasteczka Śląskiego na lata 2009 – 2015.
***
1 kwietnia br. o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie
boiska wielofunkcyjnego w Żyglinie. 

Zmiana rozkładu jazdy
Z dniem 23 marca br. kurs autobusu komunikacji miejskiej
MZK linii nr 87, relacji Żyglin Kościół – Tarnowskie Góry
Dworzec, w dni robocze został przyspieszony z godz. 6.05
na godz. 6.00. Zmiana ta ułatwi pasażerom skorzystanie
z przesiadek na inne linie autobusowe. 
Paweł Kowolik

OGŁOSZENIE

o wywieszonych wykazach nieruchomości
przeznaczonych do zbycia
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, zostały wywieszone następujące wykazy
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Wykaz Nr G.6840.1.4.2011 nieruchomości położonej
w Miasteczku Śląskim przy ulicy Tartacznej
(działka nr 433/52);
2. Wykaz Nr G.6840.2.3.2011 nieruchomości położonej
w Miasteczku Śląskim
3. w rejonie ulicy Południowej – Studziennej
(działka nr 1271/366);
4. Wykaz Nr G.6840.3.4.2011 nieruchomości położonej
w Miasteczku Śląskim przy ulicy Wyciślika
(działka nr 102/11);
5. Wykaz Nr G.6840.4.3.2011 nieruchomości położonej
w Miasteczku Śląskim przy ulicy Wyciślika
(działka nr 314/92 i 315/92);
6. Wykaz Nr G.6840.5.3.2011 nieruchomości położonych
w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Harcerskiej i Skautów.
Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia
01.03.2011 r. do dnia 22.03.2011 r. Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (na podstawie art. 34 ust 1
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
Nr 102. poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tych
sprawach do dnia 12.04.2011 r.
Z powyższymi wykazami zainteresowani mogą zapoznać się na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim
(obok pokoju nr 27) lub na stronie internetowej: www.bip.miasteczko-slaskie.pl
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Uchwały Rady Miejskiej
W dniu 22 lutego 2011 roku odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała Nr VI/20/11 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii na rok 2011.
2. Uchwała Nr VI/21/11 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczącej określenia zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miasteczko Śląskie i jej jednostek podległych.
3. Uchwała Nr VI/22/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.
4. Uchwała Nr VI/23/11 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11”.
5. Uchwała Nr VI/24/11 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
6. Uchwała Nr VI/25/11 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
7. Uchwała Nr VI/26/11 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczącej określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Miasteczko Śląskie, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
8. Uchwała Nr VI/27/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko
Śląskie obejmującego Żyglinek.
9. Uchwała Nr VI/28/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglin Zachód.
10. Uchwała Nr VI/29/11 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na miesiąc marzec 2011 roku.
11. Uchwała Nr VI/30/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej: www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz w Referacie Organizacyjnym
Urzędu Miejskiego – pokój nr 30. 
Ewa Okaj
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Reaguj na przemoc!

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2011
terminy i metody przeprowadzenia
Od 1 do 17 marca br. rachmistrzowie przeprowadzili obchód przedspisowy. Spis rozpocznie się natomiast
1 kwietnia i potrwa do końca czerwca.
Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez użycia formularzy
papierowych. Spis będzie realizowany metodą mieszaną,
tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym,
w następującej kolejności:
•• pobranie danych z systemów informacyjnych,
•• samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie danych pozyskanych z systemów informacyjnych; etap ten trwał będzie
w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r.,
•• wywiad telefoniczny przeprowadzany przez
ankietera statystycznego w dniach od 8 kwietnia
do 30 czerwca 2011 r.,
•• wywiad przeprowadzany przez rachmistrza
spisowego z wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicznego w dniach od 8 kwietnia do
30 czerwca 2011 r.
Dodatkowo od 1 kwietnia do 16 czerwca br. będzie można
samemu spisać się przez Internet. W tym celu konieczne
będzie zalogowanie się na stronie internetowej www.spis.
gov.pl lub www.stat.gov.pl, a następnie wypełnienie odpowiedniego formularza. Spisać w ten sposób będzie się
można przez 14 dni od pierwszego logowania. Można będzie wprowadzać dane do formularza etapami, dowolnego dnia, o dowolnej porze. Wprowadzone dane będą zapamiętywane. Jeśli nie wypełnimy formularza do końca,
należy wyjść z aplikacji przyciskiem „wyloguj”.
Jeśli zechcemy ponownie uruchomić formularz, należy
wpisać numer PESEL i zapamiętane hasło. Po upływie 14
dni nie będzie już dostępu do formularza i jeżeli nie wpiszemy wszystkich wymaganych danych, to spis zostanie
dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza,
który odwiedzi nas w domu.
Jeżeli nie skorzystamy z możliwości samodzielnego spisu
przez Internet, to od 8 kwietnia do 30 czerwca zostaniemy
spisani za pomocą wywiadu telefonicznego, który przeprowadzi z nami ankieter statystyczny, dzwoniąc do nas
do domu. Jeżeli nie będzie podanego numeru telefonu
lub informacji do uzupełnienia będzie dużo, wtedy możemy się spodziewać, że odwiedzi nas rachmistrz spisowy,
który w naszym domu przeprowadzi z nami wywiad.
W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. w drodze wywiadów telefonicznych zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
Spis obejmie osoby zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniac. Przeprowadzany będzie w celu sprawdzenia kompletności dokonanego spisu, poprawności uzyskanych
danych i ich zgodności ze stanem faktycznym. 
red.
Wieści

Nr 3 (7)

Dom, rodzina – to słowa kojarzące się z miłością, bezpieczeństwem i spokojem. Niestety, dla wielu rodzin jest on areną przemocy, tyranii i agresji. Często zjawisko przemocy domowej jest
uznawane za problem wewnątrzrodzinny, w który nie należy ingerować.
W ostatnich latach zaszły pozytywne zmiany w postrzeganiu zjawiska przemocy domowej. Problem ten jest również nagłaśniany
w środkach masowego przekazu i kampaniach społecznych. Dotychczasowy kilkuletni okres obowiązywania przepisów ustawy
z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wykazał konieczność wprowadzenia zmian ustawowych w celu zwiększenia skuteczności walki ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Propozycje koniecznych zmian uwzględniono w ustawie z dnia
10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowana
ustawa wprowadza modyfikacje ukierunkowane na:
•• rozwój profilaktyki jako formy działań zapobiegających
zjawisku przemocy w rodzinie,
•• zmianę świadomości społecznej,
•• skuteczną ochronę ofiar przemocy, w tym szczególnie dzieci,
•• stworzenie mechanizmów ułatwiających izolację sprawców
od ofiar przemocy,
•• zmianę postaw osób stosujących przemoc w rodzinie przez
poddanie ich oddziaływanio korekcyjno-edukacyjnym.
Do zadań gminy należy stworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez m.in. opracowanie
i realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Uchwałą Nr V/19/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia
12 stycznia 2011 r. został przyjęty „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Miasteczko Śląskie na lata 2011 – 2017”.
Celem głównym programu jest zmniejszenie skali zjawiska
przemocy w rodzinach poprzez podniesienie skuteczności
działań na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinach na terenie Miasteczka Śląskiego.
W ramach realizacji programu jest tworzony Gminny Punkt
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim przy ul. Staromiejskiej 8. W punkcie tym osoby doznające przemocy otrzymają
kompleksową pomoc, łącznie z zapewnieniem poradnictwa
prawnego i psychologicznego. Program zakłada również wdrożenie działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i zmianę świadomości społeczności lokalnej.
W najbliższym miesiącu zostanie powołany zespół interdyscyplinarny, składający się z reprezentantów instytucji działających na
rzecz pomocy dziecku i rodzinie, którego zadaniem będzie wielospecjalistyczna pomoc rodzinom z problemem przemocy.
Niezwykle ważna jest wrażliwość na ten problem naszej społeczności lokalnej. Dlatego też w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim przyjmowane są wszelkie informacje
o przypadkach stosowania przemocy od osób będących świadkami tego typu incydentów. Każda taka informacja jest sprawdzana i podejmowane są stosowne działania mające na celu
przede wszystkim pomoc i ochronę osób doznających przemocy. Również w stosunku do osób stosujących przemoc podejmowane są odpowiednie czynności w ramach obowiązujących aktów prawnych. 
Irena Bielak
marzec 2011
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W MOK-u
W ostatnim czasie odbyło się wiele ciekawych imprez.
Z uczestnikami projektu „Świat jest ciekawy” spotkał się pochodzący z Miasteczka Śląskiego Adrian Kulik – basista grupy
„Lipali”.

Młodzież uczestniczyła w wykładzie Dawida Surmika dotyczącym paleontologii. Najmłodszych rozbawił Teatr Art.-Re z Krakowa z przedstawieniem pt. „Doktor Dolittle” . Podczas warsztatów ceramicznych powstały piękne ozdoby wielkanocnego
stołu. 8 marca panie bawiły się na tradycyjnym babskim combrze z okazji swojego święta. Do zabawy przygrywał zespół
„Golden mix”. 
Irena Lukosz-Kowalska

Przedstawienie „Doktor Dolittle”

Plany
Ośrodka Kultury
Adrian Kulik - basista grupy „Lipali”

30 marca o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie z aktorem
Krzysztofem Respondkiem. Młodzież prowadząca spotkanie
będzie zadawała aktorowi pytania, chcąc znaleźć odpowiedź
na pytanie, czy pochodzenie z małego miasteczka nie stanowi przeszkody w zrobieniu kariery.
W kwietniu zapraszamy mieszkańców na zorganizowaną
w Ośrodku wystawę fotografii Arnolda Ochmana, urodzonego w 1968 roku w Miasteczku Śląskim a obecnie mieszkającego w Stirling (Szkocja).
Zapraszamy także na spotkanie z Ryszardem Kowalskim, fotoreporterem i filmowcem.
Również w kwietniu młodzież uczestnicząca w projekcie
„Świat jest ciekawy” rozpocznie archiwizację fotograficzną
zabytków architektury i przyrody Miasteczka Śląskiego. Wystawę poplenerową można będzie zobaczyć w MOK-u
w czerwcu 2011 r. 
Irena Lukosz-Kowalska

Zaproszenie
Warsztaty ceramiczne
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Młodzież chcącą uczestniczyć w zajęciach nowo powstającego big bandu zapraszamy do Miejskiego
Ośrodka Kultury w czwartki na godzinę 17.00. 
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Konkurs plastyczny
W lutym br. uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta
wzięli udział w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi z pomocą” zorganizowanego przez Komendę Główną Państwowej
Straży Pożarnej.

Gminna Komisja Konkursowa na swym posiedzeniu w dniu
28 lutego 2011 r. wybrała do etapu powiatowego prace wykonane przez:
W grupie I młodszej (6-8 lat):
1. Janinę Hajduk,
2. Agatę Łanuchę, Zuzanę Foks,
3. Aleksandrę Wojtas, Paulinę Budny, Syntię Kokot,
4. Emilię Wujda, Izabelę Machurę, Katarzynę Wilk – ze Szkoły
Podstawowej nr 1,
5. Arkadiusza Matejczyka z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Żyglina.
W grupie II średniej (9-12 lat):
1. Joannę Szulc,
2. Weronikę Michalską,
3. Dominika Podbioła,
4. Martę Płowiec,
5. Martę Kowalska – wszyscy z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żyglinie. 
Jerzy Żuchowicz

Janina Hajduk

Joanna Szulc

Agata Łanucha, Zuzanna Foks

Głównym celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży różnorodności działań zawodu strażaka podczas pełnienia służby. Istotne jest pokazanie znaczenia jego pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi. Konkurs
poszerza wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie,
o trudnej i bardzo potrzebnej pracy strażaka; pokazał, że w dzisiejszych czasach strażak nie tylko gasi pożary, ale także ratuje
ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych, podczas
klęsk żywiołowych, usuwa skutki katastrof chemicznych i ekologicznych.
Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6–16 lat, w następujących kategoriach wiekowych: 6–8 lat, 9–12 lat, 13–16 lat.
Przebiega w kilku etapach: eliminacje gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz centralne. Na każdym szczeblu eliminacji prace
konkursowe wybiera specjalnie powołane Jury. Technika wykonania prac konkursowych to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż,
malowanie na tkaninie. Po eliminacjach wojewódzkich po pięć
prac finałowych z każdej z czterech grup zostanie przesłanych
do Centralnej Komisji Konkursowej Komendy Głównej PSP. Laureatów konkursu poznamy w połowie czerwca 2011 r.
Na konkurs wpłynęły 23 prace w grupie młodszej, a w grupie
średniej – 8. W grupie młodszej jedna praca ze względów formalnych nie została uwzględniona w ocenianiu.
Wieści
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Dominik Podbioł

Marta Kowalska
marzec 2011
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Wideokonferencja w SP 1 W Przedszkolu Nr 3...
17 lutego odbył się bal karnawałowy. Panie Bożena Hajduk
i Beata Halamus zgłosiły już po raz trzeci przedszkole do bicia
rekordu Disney’a „Wielki Bal Księżniczek”. Tak jak co roku, po
sesji zdjęciowej bal rozpoczęła pani dyrektor Helena Pośpiech,
życząc wszystkim księżniczkom, księciom i innym przebierańcom wesołej zabawy, wielu wrażeń i niespodzianek. Ukoronowaniem balu jest wykonanie przez dzieci pod kierunkiem nauczycieli kroniki „Wielki Bal Księżniczek 2011”.

1 marca br. w ramach realizacji projektu Comeniusa „Znaczenie gestów w różnych kulturach europejskich” nasza szkoła
wzięła udział w wideokonferencji, w której uczestniczyły również pozostałe szkoły partnerskie z Włoch, Turcji i Wielkiej Brytanii. Tym razem udało nam się dłużej połączyć ze szkołą koordynującą z Monopoli (Włochy) oraz z Mersin (Turcja).
Uczniowie i nauczyciele z tamtejszych szkół przygotowali dla
nas krótkie prezentacje o swoich szkołach, a także zadawali
pytania uczniom naszej szkoły porozumiewając się w języku
angielskim. Nasi uczniowie również przedstawili swoje prace
plastyczne o wszystkich krajach partnerskich oraz skecz w języku angielskim „At the airport”.

Podczas kolejnej wideokonferencji będziemy chcieli uzyskać
kontakt z pozostałymi szkołami z Bussero (Włochy) oraz Whickham (Wielka Brytania).
Ta forma komunikacji, w której uczniowie mogą zobaczyć
i porozmawiać ze swoimi rówieśnikami z innych krajów w języku angielskim, jest doskonałą okazją do przełamania barier
językowych i kulturowych. 
Katarzyna Matejczyk–Wylężek
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Rozwijając zdolności plastyczne, wychowankowie przedszkola pod kierunkiem Bożeny Hajduk, Henryki Pytlok i Beaty Halamus brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Samorządowe Przedszkole „Dworek na
Krzemionkach” w Krakowie. Tematem konkursu była „Postać
Pani Zimy”.
Z okazji „tłustego czwartku” dzieci otrzymały słodką niespodziankę ufundowaną przez pana Kaszuba.
Po raz kolejny nauczyciele Beata Halamus i Henryka Pytlok
zgłosiły swoich podopiecznych do realizacji programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół
nas”, którego celem jest zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich papierosy. W ramach
programu nauczycielki zorganizowały także „edukację antynikotynową” dla rodziców, którym dostarczyły materiały z zakresu profilaktyki antynikotynowej. 
Henryka Pytlok
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...w Gimnazjum
Po feriach zimowych gimnazjaliści z zapałem podjęli trud zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Bardzo szybko zbliża
się termin egzaminu gimnazjalnego dla uczniów kończących
naukę na tym etapie. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony
będzie w dniach 12, 13 i 14 kwietnia – kolejno z części przedmiotów: humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języka
obcego (j. niemieckiego). Wynik egzaminu jest dla uczniów bardzo ważny, ponieważ ma wpływ na rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych (punkty uzyskane za egzamin są jednym z kilku
kryteriów punktowych wliczanych w procesie rekrutacji).
Uczniowie doskonalą umiejętności uczestnicząc w różnych
konkursach. Sukcesem jest uzyskanie czołowych miejsc, ale
również doskonalenie umiejętności, zdobycie wiedzy wykraczającej ponad realizowany zgodnie z podstawą programową
materiał i możliwość zdobycia umiejętności pokonywania stresu związanego z rywalizacją. Udział w konkursach zespołowych
umożliwia doskonalenie współpracy w grupie.
Ostatnie sukcesy naszych gimnazjalistów to:
1. Wojewódzkie konkursy przedmiotowe III etap (ostatni)
Do III etapu został zakwalifikowany uczeń kasy 3b Michał
Dec z 3 przedmiotów: biologii, historii i geografii. Eliminacje
wojewódzkie odbywały się w Katowicach 28 lutego z biologii, 2 marca z historii i 7 marca z geografii.
Michał został laureatem Wojewódzkich Konkursów z biologii
i z historii. Laureatowi oraz jego opiekunom (p. H. Celary
i p. M. Piasecka) serdecznie gratulujemy. Michał czeka jeszcze na wyniki z geografii.
Zgodnie z uprawnieniami laureatów konkursów o zasięgu
wojewódzkim, określonych w rozporządzeniu dotyczącym
oceniania, klasyfikowania oraz przeprowadzania egzaminów, Michał jest zwolniony z 2 części egzaminu gimnazjalnego i uzyska najwyższy wynik z odpowiedniej części egzaminu, a także otrzyma z danych zajęć edukacyjnych celujące
roczne oceny klasyfikacyjne.
2. Konkursy sportowe
•• 16 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach
dokonano podsumowania II Gimnazjady – Mistrzostw
Gimnazjów o Puchar Burmistrzów i Wójtów Powiatu Tarnogórskiego. Za udział w zawodach Gimnazjum otrzymało
pamiątkową statuetkę. Mamy nadzieję na większe sukcesy
w kolejnej edycji zawodów.
•• 21 i 22 lutego br. drużyna siatkarzy (zawodnicy: Rafał Bednarek, Mateusz Madej, Tobiasz Skrobek, Adrian Gatys, Daniel Marciniak, Mateusz Mazur, Dawid Cogiel, Kamil Świerc,
Marcin Franczyk, Dariusz Chamera) rozegrała mecze w Salezjańskim Zespole Szkół w Tarnowskich Górach. Chłopcy
zajęli I miejsce w grupie szkół tarnogórskich i Miasteczka
Śląskiego. Reprezentować będą grupę w Rejonowych Zawodach w Siatkówce Chłopców.
Opiekunem drużyny jest p. Michał Dyrgała.
•• 3 marca br. w Gimnazjum w Rybnej odbyły się zawody półfinału rejonowego w piłce nożnej halowej chłopców. Drużyna Gimnazjum zajęła III miejsce.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
NA TERENIE MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO
W ramach corocznie organizowanej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w bieżącym roku akcja ta przeprowadzona będzie w terminie od 21 do 30 marca. Zbiórka prowadzona 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 nieskładanie do pojemników wielkogabarytowych
odpadów z rozbiórek budynków, remontów oraz innych odpadów
komunalnych. Apeluję jednocześnie o zachowanie porządku i czystości wokół rozstawianych pojemników i niezostawianie odpadów
przed pojemnikami.
Szczegółowy harmonogram rozstawienia kontenerów na terenie
miasta przedstawia się następująco:
Miasteczko Śląskie: od 21 do 23 marca 2011 r.
1. ul. Dworcowa – KP 7
2. ul. Norwida (garaże) – KP 33
3. ul. Plac Jagiełły – KP 33
4. ul. Tetmajera – Wybickiego – KP 7
5. ul. Norwida – Pindora – KP 7
6. ul. Modrzewskiego – Działkowa – KP 7
7. ul. Sportowa – KP 7
8. ul. Woźnicka – KP 7
9. ul. Cynkowa – KP 7
10. ul. Ceramiczna – Dworcowa – KP 7
11. ul. Norwida (dworzec PKP) – KP 7
Żyglin – Żyglinek: od 24 do 26 marca 2011 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
Bibiela – Brynica: od 28 do 30 marca 2011 r.
1. ul. Starowiejska (pętla autobusowa) – KP 7
2. ul. Starowiejska (leśniczówka) – KP 7
3. ul. Rzeczna – KP 7
4. ul. Łokietka – KP 7
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Szkołę reprezentowali: Kamil Świerc, Dariusz Chamera, Dominik Knop, Mateusz Pączek, Karol Kaźmierczak, Mateusz
Madej, Adrian Gatys, Mateusz Dziemba, Sebastian Kamiński, Tobiasz Skrobek, Mateusz Kiermaszek i Dominik Michalik. Ich opiekunem jest także p. Michał Dyrgała.
•• 8 marca br. w Gimnazjum nr 2 w Tarnowskich Górach rozegrano zawody w tenisie stołowym. Drużyna w składzie: Karolina Warecka, Angelika Sus, Igor Tyrakowski, Damian Lazaj i Mateusz Madej zajęła IV miejsce. Opiekun drużyny to
pan Jan Broja.
Ponadto uczniowie Gimnazjum 9 lutego br. uczestniczyli
w Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach w rozgrywanych
kolejnych meczach w zawodach siatkówki dziewcząt w ramach Ligi Gimnazjalnej, a 19 lutego br. wzięli udział
w IV Spartakiadzie Miasteczka Śląskiego, zorganizowanej
przez Stowarzyszenie „Góra Jerzego” i Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w konkurencji siatkówka chłopców.
Uczniowie aktywnie organizują także życie kulturalne w szkole.
W dniu 14 lutego br. przygotowano Gimnazjalne Walentynki,
które urozmaicono koncertem muzycznym w wykonaniu Mateusza Ledwonia i Rafała Pawełków, a 8 marca uczniowie klas III
zorganizowali „Familiadę”, „Randkę w ciemno” i pokaz tańca. 
Danuta Stankiewicz

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
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Sukces tenisistki z Żyglina

Dni otwarte
„Słońce świeci – deszczyk pada,
w naszym przedszkolu wesoła gromada”

7 marca 2011 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3
w Tarnowskich Górach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Tarnogórskiego w Tenisie Stołowym Dziewcząt. W rywalizacji udział
wzięły szkoły podstawowe z naszego powiatu. Najlepszą zawodniczką – zdobywając pierwsze miejsce – została uczennica
kl. VI z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Żyglinie Natalia
Młynek. Dalsze miejsca zajęły Joanna Szulc i Daria Adamczyk.
Nie jest to jedyny sukces Natalii. W ostatnim tygodniu lutego
wygrała również Turniej Tenisa Stołowego w Psarach, deklasując rywalki. Zawodniczki do zawodów przygotował nauczyciel
wychowania fizycznego p. Sebastian Król. Gratulacje! 
ZS-T

Przedszkole nr 2 w Żyglinie serdecznie zaprasza rodziców wraz
z dziećmi na Dni Otwarte, które odbędą się w dniach 28–
31 marca 2011 r. w godz. od 9.00 do 11.00.
Zapewniamy miłą i serdeczną atmosferę podczas spotkań.
Rodzice poznają warunki panujące w naszej placówce, dzieciaki
natomiast będą mogły aktywnie uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez nauczycielki.
Zapisy do przedszkola na rok 2011/2012 potrwają od 1 do
29 kwietnia 2011 r.
Karty zgłoszeniowe można pobrać w kancelarii. 
ZS-T

Uwaga, konkurs!
MOK zaprasza do udziału w XII Edycji Konkursu Plastycznego o tematyce ekologicznej pt. „Matka Ziemia” lub „Zabawka Ekologiczna” oraz XII Edycji Konkursu Plastycznego
na najpiękniejszy stroik lub kartkę wielkanocną. Szczegóły na stronie inernetowej MOK: www. mokmiast.art.pl 

42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.: 32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
www.miasteczko-slaskie.pl
sekretariat@miasteczko-slaskie.pl
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