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Nowy burmistrz
Dnia 20 listopada br. w Urzędzie Miejskim odbyła
się I Sesja Rady Miejskiej w Kadencji 2018-2023
Okręg nr 4 Anna Liszka
Okręg nr 5 Marcin Paruzel
Okręg nr 6 Tomasz Respondek
Okręg nr 7 Roman Boino
Okręg nr 8 Irena Lukosz-Kowalska
Okręg nr 9 Dariusz Zok
Okręg nr 10 Paweł Pawlak
Okręg nr 11 Damian Siwy
Okręg nr 12 Andrzej Bramowski
Okręg nr 13 Agata Śliwa
Okręg nr 14 Bogdan Skowronek
Okręg nr 15 Wojciech Janik

Podczas Sesji ślubowanie złożył nowowybrany burmistrz Michał Skrzydło oraz radni. Dokonano również wyboru Przewodniczącego Rady, którym
został Tomasz Respondek. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani Roman
Boino i Damian Siwy. Przez najbliższe
5 lat interesy mieszkańców w radzie
będą reprezentowali:
Okręg nr 1 Piotr Schneider
Okręg nr 2 Zbigniew Płomiński
Okręg nr 3 Krzysztof Sołtysik

Jarmark

Adwentowy 2018
2 grudnia 2018 roku odbył się tradycyjny
Jarmark Adwentowy w Miasteczku Śląskim
Podczas gdy na scenie występowały lokalne zespoły, w straganach można było zakupić świąteczne rękodzieło, pierniki i inne pyszności. Nie zabrakło
oczywiście Świętego Mikołaja. Była to
idealna okazja do spędzenia czasu z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami na świeżym powietrzu.
Podczas Jarmarku wystąpiły: Zespoły
taneczne działające przy MOK-u, Dzieci
z Przedszkola nr 3 w Miasteczku Śląskim,
Zespół wokalno-taneczny „Groszki”,
Dzieci ze Szkoły nr 2 w Żyglinie, Dzieci
z Przedszkola nr 1 w Miasteczku Śląskim,
Schola Parafialna „Źródło” oraz Młodzieżowa Schola Parafialna, Chór Mieszany
„Sienkiewicz”, Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie.
Organizatorami wydarzenia był:
Miejski Ośrodek Kultury w Miastecz-

Wspaniałych i pełnych radości
świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku pasma sukcesów
i spełnienia wszystkich planów
życzą

Burmistrz

Michał Skrzydło
oraz

ku Śląskim, Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, Rzymskokatolicka Parafia
Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Dziękujemy za wspólnie spędzony
czas i zapraszamy za rok!

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Respondek
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Czy jest Pan/Pani za kontynuacją wydawania
miesięcznika Wieści z Ratusza?

		

Tak

Nie

Przedszkole Nr 3
Miesiąc listopad obfitował w wiele
ciekawych wydarzeń

Prosimy o wycięcie ankiety i złożenie jej w sekretariacie Urzędu Miejskiego
lub w kościele po Mszy św.

Konkurs potraw

tradycyjnych i regionalnych
14 listopada w BiOK-u w Tąpkowicach odbył się Konkurs Potraw Tradycyjnych i Regionalnych
zorganizowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich Górach oraz Bibliotekę
i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach.
Tym razem tematem przewodnim
konkursu była gęsina o wdzięcznej nazwie „Na Morcina nojlepszo gynsina”. W konkursie tym
wziął udział Zespół Folklorystyczna „Brynica”. Panie przygotowały
wiele pyszności, jednak wyróżnienie otrzymały za gulasz z gęsich
wątróbek. Gratulujemy sukcesu.

Drodzy mieszkańcy, informujemy
iż Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
podjęła decyzję, że od 1 stycznia
2019 r. Gmina nie będzie pobierała
opłaty handlowej na targowisku.

Jubilaci
60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo
Krystyna i Eugeniusz Przybyłek. Jubilatom życzymy dalszych lat życia
w zdrowiu i pomyślności.
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8 listopada - odbyła się uroczysta akademia z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości. Dzieci, które zgłosiły uczestnictwo
w konkursie literacko-wokalnym
,,Moja Ojczyzna” recytowały wiersze i śpiewały piosenki o tematyce patriotycznej. Wspólnie odśpiewaliśmy Mazurek Dąbrowskiego.
11 listopada o godzinie 11 dzieci
z wszystkich grup w podniosłej atmosferze odśpiewały Hymn Narodowy. 16 listopada gościliśmy aktorów Teatru ,, Skrzat” z Krakowa,
którzy w ciekawy i zabawny sposób wystąpili w teatrzyku ,,O babci, krasnalu i kolorowych kulkach”.
20 listopada nasi przedszkolacy mogli uczestniczyć w warsztatach z pokazem ratownictwa medycznego z elementami szkolenia dzieci w udzielaniu pierwszej
pomocy. 27 listopada odbyły się
w naszym przedszkolu ćwiczenia
przeciwpożarowe.
Po usłyszeniu alarmu oraz poleceniu szybkiego opuszczenia bu-

dynku cały personel wraz z dziećmi
został ewakuowany na przedszkolny plac zabaw. Na sygnale przyjechała straż pożarna z Żyglinka. Dzieci zobaczyły pokaz ratownictwa
i oprzyrządowanie wozu strażackiego. Był to pełen wrażeń dzień.
28 listopada dzieci w przedszkolu miały nietypowego gościa.
Pani Monika Kaźmierczak, była naszym gościem w związku z obchodzonym w listopadzie Dniem Kolejarza. Podczas pogadanki dzieci dowiedziały się wielu ciekawych
rzeczy na temat pracy osób zatrudnionych na kolei oraz jak zachować bezpieczeństwo podczas
przebywania przy przejazdach kolejowych i na peronach.
W listopadzie odbył się także
konkurs na stroik lub ozdobę bożonarodzeniową. Rodzice wraz
z dziećmi zaangażowali się w wykonanie pięknych oryginalnych
prac. Każda praca została nagrodzona.
Nauczycielka: Beata Halamus

KAMPANIA EDUKACYJNA
GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE

„SEGREGUJESZ = DOBRZE POSTĘPUJESZ” 2018 r.
W dniu 23 listopada 2018 r. uczniowie szkół podstawowych oraz
mieszkańcy Gminy Miasteczko Śląskie wzięli udział w kampanii edukacyjnej „Segregujesz = Dobrze Postępujesz”, realizowanej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Celem kampanii była edukacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tegoroczna kampania odbyła
się w formie talent show przygotowanego przez uczniów szkół podstawowych z Miasteczka Śląskiego i Żyglina o tematyce segregacji odpadów, ochrony środowiska i przyrody. Uczniowie biorący udział w wydarzeniu otrzymali ciekawe nagrody w postaci ilustrowanej encyklopedii zwierząt, zestawów artystycznych (kredki, farbki, pędzle), zaś mieszkańcy przybyli na wydarzenie otrzymali gadżety promujące system gospodarki odpadami komunalnymi w Naszej gminie w postaci mini książeczek kucharskich, ulotek i magnesów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w kampanii
„Segregujesz = Dobrze Postępujesz”. Jednocześnie zachęcamy do
prawidłowego segregowania odpadów komunalnych w swoich gospodarstwach domowych.
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Mikołajkowy spektakl

„Bajkowi goście świętego Mikołaja”
6 grudnia w MOK-u odbył się wyjątkowy
spektakl pt.: „Bajkowi goście świętego
Mikołaja”, w którym wystąpiły zespoły
taneczne działające przy MOK-u pod
kierunkiem Alicji Kowaluk
Dzieci z zespołów Crazy Young, Smerfy, Krasnoludki, Minionki, Gumisie tańczyły w pięknej świątecznej scenerii. To było wyjątkowe przeżycie, pełne wesołych uniesień. Wszyscy poczuli magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Po zakończonym
przedstawieniu dzieci spotkały się z alpakami, które ochoczo pozowały do zdjęć w ten mikołajkowy dzień.

Świeże Soki z SP Nr 1

Od początku grudnia br. wdrożono
w miasteczkowskiej SP-1 uważam bardzo udaną
akcję nieodpłatnej podaży dzieciom soków
owocowo – warzywnych
Impulsem tego była już wcześniej prowadzona przez grupę rodziców w części gimnazjalnej tej
szkoły okresowa podaż takich soków. Wytwarzano je na miejscu
z zakupionych produktów oraz
wykorzystaniem własnych urządzeń. Podaż dzieciom takich soków ma ważne znaczenie w profilaktyce ich zdrowia i prawidłowego żywienia. Lepszym jest gdy
dziecko od czasu do czasu wypije szklankę takiego naturalnego
soku, zamiast przysłowiowej tabletki, tym bardziej że wykonane
w tym względzie przez Panią Ewę
Koczyba badanie wykazało wiele
uwag. Drugim impulsem było lepsze wykorzystanie realizowanego w klasach 1-5 szkół podstawowych programu AR i MR „Owoce
i warzywa w szkole”. Część dzieci
niezbyt chętnie konsumuje przekazywane produkty – za to z dobrze przygotowanymi sokami jest
zupełnie inaczej. Kluczem do tego

był zakup odpowiedniej wolnoobrotowej wyciskarki.
Nie kryję, że Fundacja zamierzała
w br. wdrożyć w szkołach Miasteczka i Żyglina program, który pozwolił by na możliwie częste podawanie dzieciom takich soków. Niestety instytucja grantowa nie zaakceptowała tego. W tej sytuacji zadecydowano o jego wdrożeniu tylko w SP-1. Zakupiono dobrej klasy
wyciskarkę, która wykorzystywana jest praktycznie codziennie do
wytwarzania soków z produktów
otrzymanych w ramach ww. programu „Owoce i warzywa w szkole”, a na dzień 07 grudnia br. zaplanowano nieodpłatną podaż każdemu dziecku w szkole szklanki takiego soku. Pragnę tu podziękować
Panu Krzysztofowi Respondkowi z którego darowizny zakupiono
ww. wyciskarkę, a także potrzebne
do akcji w dniu 07 grudnia br. owoce i warzywa. W sposób szczególny
dziękuję gronu rodziców, Paniom:
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Żanetcie Żydek, Katarzynie Matwiej, Ewie Sikorskiej, Annie Ziółkowskiej, Ewie Piątek, Dorocie Budzińskiej oraz Bożenie Dyrgała które poświęciły sporo swego czasu
na przygotowanie tych soków oraz
użyczenie prywatnych wyciskarek, a także innego sprzętu (w tym
dniu w krótkim czasie trzeba było
wytworzyć ponad 100 litrów soku,
stąd z konieczności musiało pracować kilka wyciskarek). Panie przygotowały kilkanaście rodzajów
smakowych soków, które zadowoliły chyba wszystkich, a także kto
chciał skorzystał z dokładki lub drugiego soku. Myślę, że w domach

dzieci to potwierdziły. Cała akcja
była dobrze przygotowana i zorganizowana. Na przyszłość zakłada się, że taka akcja „Dzień Soków”
będzie prowadzona 1 raz w miesiącu. Może znajdą się inni sponsorzy
(na zakup owoców i warzyw potrzeba ok. 650 zł). Za to praktycznie
codziennie Szkoła nadal będzie podawać (pojedynczym klasom) odpowiednio skomponowane soki
z produktów otrzymanych w ramach ww. programu AR i MR.
Liczymy, że akcja ta zostanie dobrze przyjęta przez społeczność
rodziców, co umożliwi jej rozszerzenie na szkołę w Żyglinie oraz
placówki przedszkolne.
Fundacja informuje też, że wzorem lat ubiegłych zakłada organizację w okresie najbliższych ferii zimowych zimowiska w Kamiannie
dla 30 uczniów. Kierujemy na niego
dzieci, które chcą się nauczyć jazdy
na nartach (bez sprzętu). Małą grupę narciarzy, umiejących jeździć na
nartach oraz posiadających własny
sprzęt skierujemy na zimowisko w
Świeradowie Zdroju. Więcej informacji w szkołach.
M. Dumieński
Prezes Fundacji
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Wieści z biblioteki
Listopad w Miejskiej Bibliotece Publicznej
był miesiącem, w którym obraz i piękne bo
poetyckie słowo były środkami oddziaływania
na wyobraźnię i wrażliwość odwiedzających
bibliotekę czytelników

Mowa o wystawie dotyczącej życia i działalności lokalnej
patriotki Pani Józefy Bramowskiej oraz o wieczorach poetyckich. Wyżej wspomniana wystawa prezentująca różne odsłony
pani senator była hołdem złożonym tej wybitnej patriotce, a zastosowane na wystawie elementy takie jak: kultywowany tak bardzo przez Panią Józefę ludowy
strój śląski, śląskie hafty, koronki, boncloki, czy waszbret oddały specyfikę i urok Górnego Śląska. Do tego wszystkiego jeszcze cukierki ,,Kopalnioki”, którymi
częstowano na wernisażu przypomniały mieszkańcom o na-

szej kopalnianej przeszłości. Innymi słowy lokalny patriotyzm
się szerzy… . Ducha patriotyzmu
mają też okazję zaczerpnąć klasy szkolne odwiedzające bibliotekę celem obejrzenia wystawy.
Uczestnicy zajęć w oparciu o wystawę, zapoznają się z sylwetką
Pani Bramowskiej, oglądają krótki
filmik na temat wiązania śląskiego
nakrycia głowy mężatek, czyli purpurki i tworzą tzw. adresy hołdownicze jako uroczystą formę złożenia hołdu osobie szczególnie zasłużonej. Wszystkich zainteresowanych historią naszego miasta
informujemy, że do końca grudnia
tego roku można oglądać w na-

szej bibliotece zarówno wystawę
o Pani senator jak i wystawę zatytułowaną ,,Miasteczkowksa szpalta przeczytania warta”, prezentująca wycinki prasowe na temat naszej gminy z lat 1927-1939. W listopadzie zakończył się w naszej bibliotece kurs komputerowy dla seniorów. Mamy też za sobą kolejną edycję Jesiennych Wieczorów

z Poezją, które jak zwykle pełne
były sentymentów i refleksji, a to
za sprawą przede wszystkim wierszy zaprezentowanych na wieczorkach oraz jesiennej aurze uzyskanej dzięki dekoracjom z jabłek,
jeży, dyni, liści czy kasztanów.
A wszystko to w blasku świec…. ,
no poezja!
Liliana Rozińska

Burmistrz

Miasta Miasteczko Śl.
informuje, że Gmina Miasteczko Śląskie
przystąpiła do opracowania

„Programu ograniczenia niskiej emisji
dla Gminy Miasteczko Śl.” (PONE)
Przedmiotowy dokument pozwoli na pozyskanie środków zewnętrznych
i realizację działań z zakresu ochrony powietrza na terenie naszej gminy takich jak:
– wymiana starych kotłów na ekologiczne,
– prace termomodernizacyjne,
– montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych.
Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z pozyskanych środków
zewnętrznych, a także od inwestorów (mieszkańców).
Do złożenia wniosku o dofinansowanie potrzeba jednak informacji o planowanych przez mieszkańców inwestycjach, w związku z tym zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety, która posłuży do opracowania
dokumentu PONE oraz umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie.
Ankietę można wypełnić w formie papierowej, którą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śl. lub wypełnić on – line:
- www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-miasteczko
Informacji w ww. zakresie udziela Referat Gospodarki Miejskiej tel. 32 39
380 29 oraz firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. zajmująca się opracowaniem dokumentu tel. 794 243 787, 792 243 788
W związku z realizacją w/w projektu Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
zaprasza mieszkańców Gminy na spotkania w sprawie opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie” (PONE).
Spotkania odbędą się:
1. Dnia 7 stycznia 2019 r. o godzinie 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultu
w Miasteczku Śląskim ul. Srebrna 24
2. Dnia 8 stycznia 2019 r. o godzinie 17.00 w Filii w Żyglinie Miejskiego
Ośrodka Kultury ul. Śląska 44
3. Dnia 9 stycznia 201 9r. o godzinie 17.00 w Siedzibie Sołectwa Brynica
ul. Łokietka 5
4. Dnia 10 stycznia 2019 r. o godzinie 17.00 w Siedzibie Sołectwa Bibiela
ul. Starowiejska 8
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