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Koncert

Karnawałowy

2018!

Kolejny sezon jak zawsze
rozpoczęliśmy w MOK-u muzycznie!
Podczas tradycyjnego Koncertu
Karnawałowego wystąpiła Orkiestra
Reprezentacyjna Gminy Miasteczko
Śląskie pod batutą Artura Kulki
wraz z solistami: Joanną Wojnowską
i Ireneuszem Miczką
Atrakcyjnym dodatkiem były
występy dzieci i młodzieży z zespołów tanecznych prowadzonych przez Alicję Kowaluk. Koncert Karnawałowy to impreza organizowana z powodzeniem od
kilku lat. Każdorazowo jest to gigantyczna dawka muzyki rozrywkowej, w atrakcyjnych aranżacjach

z energią wyczuwalną aż do ostatniego krzesła na sali widowiskowej MOK-u. Nie inaczej było też w
tym roku. Podczas koncertu rozdano również nagrody dla laureatów
Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową. Konkurs z roku na rok cieszy się
coraz większym zainteresowaniem

nie tylko mieszkańców Miasteczka
Śląskiego ale także Bytomia, Gliwic,
Lublina, Nakła Śląskiego, Zbrosławic czy Tarnowskich Gór. Poza regulaminowymi kategoriami wiekowymi wyróżniono również podopiecznych Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, których pra-

Wielkie inwestycje
w Miasteczku

29 stycznia 2018r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku
wybudowanych nowych lokali socjalnych w Miasteczku
Śląskim przy ul. Srebrnej 10A i 10B oraz przebudowanego
i wyremontowanego budynku Przedszkola Nr 3 przy
ul. Srebrnej 12 wraz z placem zabaw
Dokończenie na str. 2

ce charakteryzowały się wyjątkową starannością, dbałością o szczegóły, bogactwem barw i technik.
Podczas koncertu na gości czekała
nie tylko uczta artystyczna ale także wiele karnawałowych atrakcji,
przysmaków oraz konkursów z ciekawymi nagrodami.
Zdj. Dariusz Zwardoń

Wieści

Nr 2(89)

Wielkie inwestycje w Miasteczku

Dokończenie ze str. 1

Koszt budowy mieszkań socjalnych wyniósł 1.530.470,03 zł,
a wykonawcą była firma A1 PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. W lokalach znajduje się
18 mieszkań w tym: 1 chronione
oraz 1 pomieszczenie tymczasowe. Termin zasiedleń przewidywany jest do końca lutego 2018 r.
Przebudowa i remont budynku Przedszkola nr 3 kosztowała

365.500,06 zł, a wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjno-Handlowe BUD-SYSTEM z siedzibą w Katowicach.
Budowa placu zabaw przy
Przedszkolu Nr 3 w to koszt
409.590,00 zł. Wykonawcą była
firma COLOR-SPORT S.C. Adam
WILK, Waldemar KOSIOROWSKI
z siedzibą w Bieruniu.

Prestiżowa nagroda i inwestycje
Rozmowa z prezesem Huty Cynku Miasteczko Śląskie – Mirosławem Indyką
Podczas uroczystej Gali Noworocznej Tarnogórskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej, która odbyła się w Operze Śląskiej
11 stycznia, Huta Cynku Miasteczko Śląskie została wyróżniona po raz kolejny prestiżową
nagrodą „Platynową Sakwą Miasteczka Śląskiego”. Dzięki czemu HCM S.A jest tak często ostatnio nagradzana?
- To ogromna zasługa Zarządu
oraz wszystkich pracowników naszej Huty i ich ogromnego zaangażowania. To dzięki nim i ich pracy jesteśmy liderem produkcji czystego
cynku, a należy dodać, że to jedyny zakład w Europie, który wytapia
go w tej technologii. Skutecznie łączymy produkcję najwyższej jakości cynku z dbałością o ochronę środowiska.
Jakie znaczenie dla Spółki
mają inwestycje?
- Oczywiście jak w każdej działalności, inwestycje mają ogromne znaczenie. Nasze najważniejsze działania w tym zakresie polegały na budowie instalacji neutra-
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lizacji i odtalowania ścieków, dzięki czemu udało się zwiększyć ilości oczyszczonych ścieków, pozbawionych szkodliwych substancji. Wcześniej, w 2015 zakończyliśmy rozbudowę Oddziału Rektyfikacji Cynku, dzięki czemu udało się zoptymalizować produkcję.
Ostatnie inwestycje to budowa rurociągu odprowadzającego gazy
z instalacji odsiarczania gazów do
komina WUG dzięki czemu udało się nam ograniczyć emisję szkodliwych substancji do środowiska
naturalnego. W końcu ubiegłego
roku oddaliśmy do użytku nowy
budynek markowni, na ukończeniu jest także remont budynku
straży zakładowej. Cały czas trwają także prace modernizacyjne
w budynku biurowym i jego otoczeniu. Do 2020 roku Huta Cynku
planuje zrealizować inwestycje o
łącznej wartości ok. 170 mln złotych. Cel tych wszystkich działań
to ochrona środowiska – obniżenie szkodliwych emisji.
Huta w roku bieżącym będzie obchodzić ważny jubileusz.

Jakie wydarzenia są planowane
w związku z tym?
- To niewątpliwie bardzo ważny
dla nas i naszego zakładu jubileusz
– w tym roku przypada 50. lecie
pierwszego wytopu cynku i ołowiu. To pół wieku historii nie tylko naszej Huty, ale także całej lokalnej społeczności, która z hutą
jest związana. Huta trwale wtopiła się w dzieje Miasteczka Śląskiego, i choć przeżywała różne koleje losu, w 50. lecie swojego istnienia wchodzi jako zakład nowoczesny, perspektywiczny i działający
na międzynarodową skalę.
W związku z rocznicą planujemy
szereg wydarzeń: począwszy od
tradycyjnego Dnia Hutnika, przez
uroczysty koncert dla mieszkańców, po specjalistyczną międzynarodową konferencję naukową poświęconą zagadnieniom technologii ISP. Dzięki takim spotkaniom ist-

nieje płaszczyzna do wymiany poglądów w skali światowej i możliwość podzielenia się własnymi dokonaniami.
Podsumowując, co jest najważniejsze w procesie produkcji – i w szerszym rozumieniu –
w ziałalności Huty?
- Zawsze najważniejszy jest człowiek, jego potrzeby i wymagania.
Dlatego właśnie przyjęliśmy Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, która realizowana jest
w czterech podstawowych obszarach: ochrony środowiska, rozwoju
społeczności lokalnej, ładu organizacyjnego oraz relacji publicznych.
Na wszystkie wyzwania, problemy i zdania zawsze należy patrzeć z
perspektywy człowieka, i taką właśnie zasadą kierujemy się w Spółce. Stąd wielka dbałość o środowisko pracy, profilaktykę naszych pracowników i ich rodzin.
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Mieszkanie chronione
W dniu 15 stycznia 2018r. Urząd Miejski przekazał do dyspozycji
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim
lokal nr 2 w nowo oddanym budynku przy ulicy Srebrnej 10B
przeznaczony na mieszkanie chronione
Wyposażenie mieszkania uwzględnia podstawowe potrzeby i możliwości
kierowanych. Na zakup odpowiedniego umeblowania i sprzętów gospodarstwa domowego została przeznaczona
kwota 9.600,00zł z czego 4.800,00zł. to
środki własne Gminy i 4.800,00zł. udzielona na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotacja
z budżetu państwa.
Mieszkanie to jest funkcjonalne nie
tylko poprzez wkład finansowy, ale
także dzięki osobistym staraniom i pełnym zaangażowaniu pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, przyznawaną
decyzją administracyjną o skierowaniu do korzystania ze wsparcia ww.
mieszkaniu.
Decyzję wydaje się osobom pełnoletnim na czas określony tj. osobie, która
ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.
Powyższa forma pomocy ma na celu przygotowanie osoby tam przebywającej pod opieką specjalistów do samodzielnego funkcjonowania
w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym zostaną
uwzględnione w projekcie uchwały przyjętej przez radę miejską.
MOPS

POSREBRZANE DZIEJE

„Co kryje żyglińska ziemia?”
Na ostatnim spotkaniu z cyklu „Posrebrzane dzieje”,
wspólnie z panem Marianem Lysikiem opowiedzieliśmy
wam o pewnych faktach i przypuszczeniach dotyczących
najstarszej historii Żyglina
W naszej opowieści nie zdążyliśmy poruszyć
wszystkich tematów zapowiadanych w programie „Posrebrzanych dziejów”. Niektóre – szczególnie te dotyczące XVIII i XIX wieku – zostały jedynie zasygnalizowane. Obiecałem kontynuację
i „dopowiedzenie” ich na następnym spotkaniu,
ale – jak to w życiu bywa – wyszło inaczej.
Wprawdzie „Posrebrzane dzieje” wracają
do Żyglina, tyle tylko, że w zupełnie inne czasy. Nie dokończymy – przynajmniej na razie –
XVIII i XIX - wiecznych opowieści, lecz cofniemy się o kilkaset, a może i kilka tysięcy lat!
Wielu z was wie zapewne o prowadzonych
na terenie Żyglinka, a zleconych przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej badaniach archeologicznych, którymi od kilku
lat kieruje dr. Eugeniusz Foltyn przy współ-

pracy żony, dr. Edelgardy Foltyn.
Oni będą naszymi gośćmi.
Będziecie mieli okazję posłuchać o
pradziejach żyglińskiej ziemi, jak i odkryciach, które być może pomogą uszczegółowić
czas powstania średniowiecznej miejscowości. Dowiecie się na jakie relikty kilku „różnoczasowych epizodów osadniczych” natrafiono
i czym mieszkańcy tych osad się zajmowali.
Tylko podczas przeprowadzonych na przełomie września i października ubiegłego roku prac
archeologicznych natrafiono na 127 artefaktów.
Najciekawsze będziecie mogli obejrzeć!
„Posrebrzane dzieje” tym razem skorzystają z gościnności żyglińskiej „podstawówki”,
w której w ubiegłym roku oddano do użytku
nową pracownię. W miejscu świetnie wypo-

sażonym (dzięki Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”) w nowoczesne urządzenia multimedialne, ze ściany wyłożonej kamieniem z żyglińskich kamieniołomów popatrzy na was jeden
z żyjących tu niegdyś dinozaurów, a w gablotach znajdziecie minerały będące od wieków
skarbami tej ziemi.
W piątek 23 lutego o godz. 18.oo zapraszam
do „Wykopaliska Wiedzy” – bo tak nazywa się
szkolna pracownia – by o wykopaliskach i najstarszej historii Żyglina posłuchać.
Marek Kaleja
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ODPADY BIODEGRADOWALNE
W styczniu bieżącego roku właściciele nieruchomości, którzy mają zdeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w Naszej Gminie, zostali wyposażeni w brązowe pojemniki na odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki związany jest ze zmianą dotychczasowych
przepisów od 1 lipca 2017 r.
Pragnę również poinformować, iż brązowe pojemniki są dopełnieniem dotychczasowego systemu odbioru odpadów komunalnych. Pojemnik brązowy jest jednym z wielu elementów, na które składa się cały system. Z opłaty 14 zł od osoby gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, czyli:
1. odbiera, transportuje, zbiera odpady
z gospodarstw domowych,
2. corocznie organizuje akcję wielkogabarytową i akcję mobilną odbioru odpadów niebezpiecznych i elektrośmieci,
3. utrzymuje punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy mogą oddawać niepotrzebne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny
i elektroniczny itp., czynny dwa razy w tygodniu,
4. wyposaża nieruchomości w pojemniki czarne na odpady zmieszane, pojemniki
brązowe na Bio oraz worki do selektywnej
zbiórki tworzyw sztucznych, szkła i papieru, w nieograniczonej ilości,
5. zagospodarowuje odpady komunalne
poprzez ich odzysk i unieszkodliwienie w
regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów, sortowniach odpadów, kompostowniach,
6. edukuje mieszkańców, dzieci przedszkolne i szkolne z zagadnień prawidłowej
gospodarki odpadów,
7. pokrywa koszty obsługi administracyjnej.
W związku z powyższym, zmiana wysokości opłaty nie dotyczy wyłącznie wyposażenia nieruchomości w brązowe pojemniki, lecz
wszystkich wyżej wymienionych elementów
systemu.
Co to są odpady biodegradowalne?...
Odpady biodegradowalne są to odpady,
które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
Odpady biodegradowalne, dzielimy na dwie
grupy:
1) Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, czyli skoszona trawa, liście, gałązki drzew i krzewów, kwiaty ogrodowe, rośliny doniczkowe i inne kwiaty, zgniłe
owoce i warzywa, trociny, kora drzew czy łupiny orzechów. Ich przeznaczeniem, winno być
kompostowanie na przydomowych kompostownikach.
2) Drugą grupę odpadów biodegradowalnych stanowią odpadki kuchenne. Wśród nich
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WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

Obierki, odpadki warzywne i owocowe,
resztki jedzenia, liście i chwasty, drobne
gałązki, skoszoną trawę, kwiaty balkonowe,
ogrodowe, cięte

Kości zwierząt i ich odchodów, ziemi i kamieni,
popiołu, leków, drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF, innych odpadów
komunalnych w tym niebezpiecznych

PAMIĘTAJ:

Odpady zielone należy w pierwszej kolejności poddawać kompostowaniu!

Częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych
w Gminie Miasteczko Śląskie:
dla nieruchomości jednorodzinnych:
w okresie zimowym od listopada do marca – 1 raz w miesiącu
w okresie letnim od kwietnia do października – 2 razy w miesiącu
dla nieruchomości wielolokalowych (bloki):
w okresie zimowym od listopada do marca – 2 raz w tygodniu
w okresie letnim od kwietnia do października – 3 razy w tygodniu
Odpady zielone tj.: trawa, liście i gałęzie można również oddać do PSZOK-u
znajdującego się w Miasteczku Śląskim – Żyglinku przy ul. Przyjaźni 2a w dniach:
środy w godzinach: 10.00 – 17.00
soboty w godzinach: 8.00 – 12.00

resztki mięsa, pozostałości ryb i owoców morza, filtry do kawy, torebki z herbatą, obierki,
ogryzki, ścinki, itp., które trafią na instalacje
i będą podlegać procesom biostabilizacji.
Jedną z możliwości zagospodarowania odpadów biodegradowalnych jest ich skompostowanie. Przy braku kompostownika na nieruchomości, do dyspozycji mamy brązowy pojemnik, do którego należy wrzucać:
Po odbiorze odpadów trafiają one do kompostowni, która na skalę przemysłową wypro-

dukuje z nich kompost. Jednak istotnym jest,
by odpad tak przygotowany pozbawiony był
odpadów, które nie mogą się znaleźć w brązowym pojemniku.
Pamiętajmy, że odpady biodegradowalne
to w dużej mierze cenna biomasa, która wcale nie musi być składowana, zaś jej użycie wiąże się z wieloma korzyściami środowiskowymi
i ekonomicznymi.
Burmistrz Miasta
Krzysztof Nowak
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Strażak Roku

Podatki lokalne
Informujemy, że w Referacie Gospodarki Finansowej
wprowadzono nowe programy komputerowe do wymiaru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego w związku z czym wymienione podatki należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku (nakazie płatniczym). Podatki można, również wpłacać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wymiaru wymienionych podatków prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Finansowej (podatki – pokój nr 6 ) osobiście
bądź telefonicznie na nr 32 393 80 16.

UWAGA AZBEST
W dniu 15.01.2017 r. odbyło się spotkanie jury
Kapituły Wyboru Strażaka Roku Gminy Miasteczko
Śląskie. Kapituła w składzie:
Burmistrz Miasta Krzysztof Nowak,
Inspektor Zarządzania Kryzysowego Bogdan Tomaszowski,
Prezes OSP Żyglinek Rafał Bernat,
Prezes OSP Brynica Zdzisław Lasczyca,
Komendant Gminny ZOSP RP Marek Moczek,
dokonała wyboru Strażaka Roku spośród czterech kandydatów (po
dwóch z każdej jednostki). Zwycięzcą pierwszej edycji wyborów został druh OSP Żyglinek Michał Filipczyk.
W dniu 26.01.2018 r. w Miasteczku Śląskim odbyła się Gala Strażaka
Roku na której wręczono pamiątkowe statuetki druhom - zwycięzcom
z poszczególnych gmin.
Na tej samej Gali statuetkę w plebiscycie na „Strażaka Roku za całokształt działalności na rzecz ochrony pożarowej Powiatu Tarnogórskiego” otrzymał Prezes Honorowy ZOSP RP, druh Jan Jenczek (wieloletni naczelnik OSP Żyglinek).
Opracował: B. Tomaszowski

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że afrykański pomór
świń (ASF) stwierdzono w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Czechach, Polsce. Choroba stanowi zagrożenie dla
milionów świń i dzików oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne. Afrykański pomór świń, który nie jest groźny dla ludzi,
może być przenoszony przez żywność.
W związku z powyższym resztki jedzenia należy wyrzucać wyłącznie do pojemników na śmieci.

Burmistrz Miasta Miasteczko Śl. informuje, że do dnia
14.03.2018 r. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji osobom fizycznym na rok 2018 w zakresie usuwania, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Wniosek jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Miasteczko Śl.
pok. 28 oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

INFORMACJA O SYTUACJI POŻAROWEJ
NA TERENIE MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO W 2017 R.

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie KPP Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach za 2017 r. o sytuacji pożarowej na
terenie gminy Miasteczko Śląskie, i tak:
Łącznie odnotowano 141 interwencji, w tym 37 pożarów.
Brak danych na temat strat spowodowanych pożarami
i wartości uratowanego mienia.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały również do
104 innych interwencji, które dotyczyły:
- miejscowe zagrożenia małe – 21 przypadków,
- miejscowe zagrożenia lokalne – 77 przypadków,
- miejscowe zagrożenia średnie – 2 przypadki,
- alarmy fałszywe – 4 przypadki (wszystkie w dobrej wierze).
Brak danych dotyczących strat spowodowanych zagrożeniami miejscowymi oraz uratowanego mienia.
Udział jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta był następujący:
1) OSP Żyglinek – łącznie 133 interwencji/wyjazdów, w tym:
- do pożaru – 41
- do miejscowego zagrożenia – 83
- fałszywe alarmy – 4
- ćwiczenia – 4
- zabezpieczenie rejonu - 1
2) OSP Brynica – łącznie 10 interwencji/
wyjazdów, w tym:
- do pożaru – 5
- do miejscowego zagrożenia – 5
Analizując sytuację pożarową można wyróżnić
pod względem wielkości:
- 35 pożarów małych,
- 2 pożary średnie.
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Wielkanocne
Warsztaty Rękodzieła!

Dzień Babci i Dziadka
w MOK-u!

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zaprasza na Wielkanocne warsztaty rękodzieła prowadzone przez Izę Kot. Mają one
na celu pobudzenie wyobraźni, jak również
rozwoju manualnego uczestników. Stwarzają
one również możliwość pielęgnowania tradycji przygotowywania ozdób wielkanocnych.
Podczas warsztatów uczestnicy wykorzystując różne techniki oraz ciekawe materiały
plastyczne stworzą prace, które z pewnością
będą piękną ozdobą, a może prezentem dla
bliskiej osoby :-)
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy: 32 288-88-70 /
promocja@mok.miasteczko-slaskie.pl
lub osobiście w siedzibie MOK-u.
Harmonogram zajęć:
20 lutego godz. 17:00 – Kartka Wielkanocna
techniką Mixed media
6 marca godz.17:00 – Wielkanocny koszyczek z papierowej wikliny
20 marca godz.17:00 – Tradycyjne malowanie i szkrobanie pisanek
Udział w zajęciach jest bezpłatny!

18 stycznia świętowaliśmy w MOK-u Dzień
Babci i Dziadka. Z tej okazji odbyły się warsztaty, pt.: „Kochani Dziadkowie”, na których dzieci wraz z dziadkami wykonały wspaniałe ramki na zdjęcia. Jednocześnie MOK-owska grupa fotograficzna w ramach swoich warsztatów
wykonała i wydrukowała rodzinne fotografie,
które od razu można było oprawić.
Śliczne zdjęcie we własnoręcznie wykonanej
ramce był idealnym prezentem na Dzień Babci i Dziadka. Nie mogło zabraknąć też tańców
i słodkości, które dzieci z chęcią pałaszowały.

Posrebrzane Dzieje:
„Co kryje żyglińska ziemia?”

Rodzinne warsztaty
rękodzieła „Robimy sztukę”
– broszki

Uciekinierzy z PRL-u!
W lutym w MOK-u prezentowana jest wystawa pt.: „Uciekinierzy z PRL-u”, przygotowana i udostępniona przez Oddziałowe Biuro
Edukacji Publicznej IPN w Katowicach. Zwiedzający będą mieli okazję poznać różnorodne formy ucieczek z komunistycznej Polski
oraz metody stosowane przez władze w celu
przeciwdziałania temu zjawisku. Na ekspozycji zgromadzono wiele unikalnych fotografii
i dokumentów.
Wystawa będzie dostępna do 28 lutego.
Wstęp jest bezpłatny!

Od października 2017 roku przy MOK-u
działa Grupa Fotograficzna, która pod okiem
Wojtka Stankiewicza zgłębia tajniki sztuki fotografii. Uczestnicy są bardzo aktywni, oprócz
zajęć teoretycznych organizują warsztaty studyjne czy wyjeżdżają na plenery fotograficzne
dzięki którym rozwijają swoją pasję.

26. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy!
14 stycznia br. odbył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem graliśmy razem z całą Polską i światem dla wyrównania szans w leczeniu noworodków!
Miasteczkowscy wolontariusze: Kacper,
Kuba, Nadia, Marta, Maja i Wiktoria zebrali
łącznie 6.705,87 złotych!
Dziękujemy artystom: Marii Wylężek, zespołowi Muode Koty oraz zespołowi MAZEM,
którzy zgodnie z ideą WOŚP wystąpili charytatywnie! Niezawodnie pomimo mrozu na scenie pojawiły się dzieciaki z zespołów tanecznych działających przy MOK-u w asyście choreografki Alicji Kowaluk.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz
osobom, które przyczyniły się do realizacji
projektu.
Już teraz zapraszamy za rok na 27. Finał
WOŚP!

24 stycznia w MOK-u odbyły się kolejne już
warsztaty z cyklu „Robimy sztukę” prowadzone przez Magdalenę Zaton. Tym razem uczestnicy wykonali broszki i wisiory z modeliny.
Ten wyjątkowy cykl warsztatów cieszy się
dużym zainteresowaniem. Cykl skierowany jest do młodzieży, dorosłych oraz rodziców z dziećmi. Kreatywne i twórcze spędzanie
czasu razem daje mnóstwo satysfakcji i radości nie tylko z odkrywania zdolności plastycznych, procesu tworzenia, ale przede wszystkim z własnoręcznego wykonania ozdoby.
Każdorazowo udział w warsztatach jest bezpłatny, ze względu na duże zainteresowanie obowiązują zapisy. Informacje o kolejnych
warsztatach będą publikowane na stronie internetowej i Facebook’u MOK-u oraz na plakatach.

Dzień Kobiet!
10 marca o godzinie 17:00 zapraszamy do
Filii MOK-u w Żyglinie na wyjątkowy koncert
z okazji Dnia Kobiet.
Przed publicznością wystąpią Chór Męski
„Piast”, Zespół Dafne działający przy TCK-u,
a dawkę śmiechu zapewni Kabaret „Bez Chłopa”. Organizatorami wydarzenia są MOK, Chór
Męski „Piast” oraz Klub RELAKS z Żyglina.

Wieści RATUSZA
Z MIASTECZKOWSKIEGO

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie.

Redaktor naczelny: Agnieszka Kałuża, nakład: 1 000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych materiałów, ich opracowania redakcyjnego i dokonywania skrótów.
Zdjęcia: archiwa Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych instytucji kultury.
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Zdj. Mariusz Korzus

23 lutego br. o godzinie 18:00 zapraszamy
na kolejne spotkanie z niezwykle ciekawego
cyklu pt.: Posrebrzane Dzieje. Fakty i legendy
z przeszłości Miasteczka. Tym razem tematem
przewodnim będą odkrycia dotyczące działalności człowieka na terenie Żyglina i Żyglinka,
których dokonali archeolodzy. Spotkaniu będzie przewodzić Marek Kaleja, a jego gośćmi
będą Eugeniusz I Edelgarda Foltyn, prowadzący badania na tym terenie.
Rozmowa odbędzie się w „Zielonej Pracowni” mieszczącej się w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Żyglinie (ul. Harcerska 5).
Wstęp wolny!

MOK-owska Grupa
Fotograficzna!

Oprócz uczty artystycznej na słuchaczy czekać będzie słodki poczęstunek, a drogich Pań
nie ominie drobny upominek z okazji ich święta.
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Wieści z Przedszkola NR 3 Wieści z biblioteki
Miesiąc styczeń obfitował w różne ciekawe
wydarzenia: Rozwiązany został konkurs organizowany
przez panią Mirkę ,,Ulubiona postać z bajki”

Każda z prac wyróżniała się pomysłowością, sposobem wykonania, użyciem różnorodnych materiałów. W wykonanie prac zaangażowali się rodzice - służąc
swoim pociechą radą i pomocą.
Wszystkie prace zostały nagrodzone i są ozdobą przedszkola.
Świętowaliśmy „Dzień Babci
i Dziadka”. Nasze maluszki, średniaki i starszacy od wielu dni
uczyły się wierszyków, piosenek
i tańców, aby zaprezentować je
przed Dziadkami. Wszystkim bardzo się podobało po występach
nastąpiło wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków
i słodki poczęstunek.
Odbył się wyczekiwany przez
dzieci bal karnawałowy. Każde dziecko w tym dniu przyszło
przebrane za swoją ulubioną postać bajkową. Bawiliśmy się doskonale pod okiem profesjonalnych wodzirejów. Nie zabrakło
słodkiego poczęstunku i pamiątkowego zdjęcia.
Przedszkolacy mogli uczestniczyć w trzech przedstawieniach teatralnych wykonanych
przez zaproszonych z Krakowa aktorów: „Psoty nie z tej ziemi”, „Z kłutnią na ty” i bajce „Kot
w butach”. Dzieci uczyły się przy
okazji umiejętności przewidywa-

nia skutków swoich działań i bezpiecznych zachowań. Było dużo
dobrej zabawy, a aktorzy otrzymali gromkie brawa.
Oddział Dziecięcy MBP zaprosił Tarnogórzankę, panią Barbarę, która wciela się w postać clowna i prowadzi zajęcia z dziećmi
chorymi lub niepełnosprawnymi, a celem prowadzącej jest rozbawienie ich. Spotkanie to odbyło się na terenie naszego przedszkola. Pani Barbara opowiadając
o niepełnosprawnych dzieciach,
które rozśmiesza odwiedzając je
w szpitalach, uświadomiła maluchom jak to dobrze jest być
w pełni sprawnym. Dzieci miały
okazję zaznajomić się z rekwizytami, które pomagają w odbiorze
świata dzieciom niewidomym lub
niedowidzącym. Było to bardzo
refleksyjne i pouczające doświadczenie dla przedszkolków.

Beata Halamus

Oddział Dziecięcy MBP zaprosił Tarnogórzankę, panią
Barbarę, która wciela się w postać clowna i prowadzi
zajęcia z dziećmi

Przeważnie są to niepełnosprawne dzieci, a celem prowadzącej jest rozbawienie ich. Wizyta, która odbyła się w ramach
współpracy z panią Katarzyną
Buszką ze Szkoły Podstawowej nr
1, wstępnie miała mieć miejsce na
terenie biblioteki. Finalnie jednak
odbyła się na terenie Przedszkola
nr 3 w Miasteczku Śląskim. Strój
clowna, w jakim przybyła Pani
Barbara, a także mnóstwo rekwizytów, w jakie była wyposażona,
nadały niesamowitej oprawy kolorystycznej tym zajęciom. Mnogość tych rekwizytów, a także
umiejętność ich zaprezentowania
poprzez magiczne sztuczki, opowiastki i słowno-manualne demonstracje przyprawiły uczestników o zawrót głowy! Momentami było bardzo wesoło (zwłaszcza kiedy dzieci były łaskotane
przy pomocy pawich piór), momentami zaskakująco (jak np.
przy prezentacji kolorowanki,
która na oczach zdumionych widzów najpierw była czarno-biała by po chwili stać się w pełni kolorową, a następnie całkowicie
pustą!). Było wesoło, ale i refleksyjnie. Pani Barbara opowiadając przedszkolakom o niepełnosprawnych dzieciach, które rozśmiesza odwiedzając je w szpita-

lach, uświadomiła maluchom jak
to dobrze jest być w pełni sprawnym. Dzieci miały okazję zaznajomić się z rekwizytami, które pomagają w odbiorze świata dzieciom niewidomym lub niedowidzącym. Było to bardzo pouczające doświadczenie dla przedszkolaczków. Na koniec zajęć każde
z dzieci zostało obdarowane balonikiem w kształcie serduszka.
Liliana Rozińska

A w Przedszkolu Niepublicznym...
... są same grzeczne dzieci, które 6 grudnia
odwiedził Święty Mikołaj, wręczając
każdemu prezent

Następnego dnia przybył do
nas Górnik, aby opowiedzieć
o pracy na kopalni i zaprezentować górniczy mundur galowy.
Aby kultywować tradycję spotkań opłatkowych, 14 grudnia
dzieci wraz ze swymi rodzicami
przybyli do przedszkola w godzinach popołudniowych. Spotkanie tym razem miało formę warsztatowo-integracyjną, a uczestnicy mieli okazję, aby stworzyć stroiki i ozdoby świąteczne. Gdy małe
arcydzieła były gotowe, rozpoczęło się wspólne kolędowanie, przełamywanie opłatkiem i składanie

życzeń. W piątek przed świętami Bożego Narodzenia odbyła się
także uroczysta Wigilia dla dzieci.
23 stycznia przedszkolacy udali się
do Galerii Ateneum, gdzie siedząc
na scenie, na wygodnych poduszkach mogli oglądać przedstawienie „Pan Tom Buduje Dom”. Później wycieczkowicze udali się do
Bazyliki w Katowicach - Panewnikach, gdzie podziwiali ogromną stajenkę. Oprócz tradycyjnego żłóbka można również zwiedzać ruchomą stajenkę oraz żywy
żłóbek, w którym atrakcją są zwierzęta np.: kucyk, owce, króliki,

oślica, alpaki. Z okazji Dnia Babci
i Dziadka przedszkolacy przygotowali Jasełka, które zaprezentowali 25 stycznia na scenie w MOK-u.
Oprócz Jasełek, dzieci przygoto-

wały również wiersze, piosenki,
tańce i laurki dla wszystkich wspaniałych babć i kochanych dziadków.

A. Krupa
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