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Budżet Miasteczka Śląskiego
W ubiegłym roku osiągnęliśmy dochody ogółem
w wysokości 33.331.140,81 zł. Dzięki tak wysokim
dochodom można było dokonać wydatków na
łączną kwotę 32.304.408,50 zł

Rok 2016 zakończono nadwyżką
w wysokości 1.026.732,31 zł. Wielkość nadwyżki operacyjnej wpływa decydująco na możliwość korzystania przez Gminę z kredytów. Im wyższa nadwyżka opera-

cyjna tym lepsza sytuacja finansowa Gminy.
Na dzień 31 grudnia 2016 wskaźnik zadłużenia Gminy wyniósł
7,12% i jest najniższy od roku 2009.

Ferie Zimowe 2017!
Podczas tegorocznych ferii zimowych organizowanych przez
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, Urząd Miejski w
Miasteczku Śląskim oraz Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzieci poznały fascynujące doświadczenia
chemiczne, pracowały z suchym
lodem, tworzyły chemiczny wulkan, próbowały zapanować nad
cieczą nieniutonowską, rozwijały swoje umiejętności manualne podczas warsztatów technicznych oraz poznały ciekawą prehistorię naszego regionu.
W tym celu odwiedziły również Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie, położony w niecce daw-

nego kamieniołomu wapieni triasowych Sadowa Góra, gdzie odsłonięto warstwy skał zawierające
w sobie liczne szczątki szkieletowe szkarłupni, mięczaków, głowonogów, ryb, a nawet kości gadzie
prajaszczura nothozaurus sprzed
230 mln lat. Warsztaty edukacyj-

ne były przeplatane zajęciami plastycznymi oraz sportowymi, gdzie
można było się zrelaksować, rozluźnić czy spędzić czas aktywnie.
Odbyły się również planowane
wyjazdy do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach gdzie młodzież
pod czujnym okiem ratowników i
opiekunów uczyła się pływać.
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Warsztaty fotograficzne w MOK-u

Spotkanie z poezją!

Zapraszamy pasjonatów fotografii na bezpłatne warsztaty prowadzone przez Sławomira Jodłowskiego, członka Związku Polskich Artystów Fotografików i prezesa Jurajskiego Fotoklubu RP. Prowadzący
współpracuje z TVP jako operator obrazu filmowego, twórca oraz animator kultury w dziedzinie upowszechniania fotografii. Kurs kierowany jest zarówno do zaawansowanych jak również do początkujących
fotografów. Planowane są zajęcia w mobilnym studio fotograficznym
oraz plenery. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a zapisy przyjmowane są w biurze MOK-u: 32 288 88 70, art@mok.miasteczko-slaskie.
pl. Najbliższe spotkanie odbędzie się 3 marca (piątek) o godz.18:00 w
Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Sebrna 24).

Stowarzyszenie Klub Abstynentów ITAKA oraz Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim mają przyjemność zaprosić na II Spotkanie z
pieśnią i poezją wielkopostną, które odbędzie się 24 marca o godzinie
16:00 w siedzibie MOK-u. Oprócz wierszy napisanych przez członków i
sympatyków klubu, będzie można usłyszeć pieśni wykonane przez zaprzyjaźnionego ze stowarzyszeniem gitarzystę Alfreda Cierpioł. Wstęp
na to wydarzenie jest bezpłatny, a na gości czekać będzie poczęstunek.

Powitanie wiosny!
W niedzielę 19 marca o godzinie 16:00 w Brynicy odbędzie się tradycyjne topienie Marzanny. Rejestracja obchodów przez pracowników Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie uświadomiły mieszkańcom, że kultywują tradycję, która powoli zamiera na terenie Polski. Wiosnę przywitamy w towarzystwie Zespołu Folklorystycznego „Brynica”, który pojawi się w pięknych, ludowych strojach
oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Gminy Miasteczko Śląskie, która poprowadzi przemarsz spod budynku OSP Brynica nad rzekę. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w tym nietuzinkowym wydarzeniu. Z topieniem Marzanny związany jest również Konkurs Plastyczny na najciekawszą kukłę Marzanny lub gaik
wiosenny, który organizowany jest już po raz osiemnasty. Na prace
czekamy do 10 marca 2016, a wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie, który jest dostępny w biurze oraz na stronie
internetowej MOK-u (mok.miasteczko-slaskie.pl).
Wstęp na imprezę jest wolny!

Informacja
o otwartym konkursie ofert w dziedzinie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Burmistrz Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert Zarządzeniem
Nr 678/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku. Ofertę złożyły 2 podmioty:
Hutniczy Klub Sportowy „ODRA” i Ludowy Klub Sportowy Żyglin.
Komisja zbadała oferty pod względem formalnym i merytorycznym, biorąc pod uwagę wymogi:
merytoryczne
(nowatorstwo projektu, społeczne uzasadnienie, zasięg działania, mierzalny cel działania, miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, zgodność projektu z realizacją ogólnych celów rozwoju i ocenę
realizacji zadań w latach poprzednich,
biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania środków).
W tym zakresie Komisja mogła przyznać
od 0 do 15 punktów.
- finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości,
oszczędności i efektywności wykonania, udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania ). W tym zakresie Komisja mogła przyznać od 0 do
10 punktów.
- organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe i doświadczenie, wkład rzeczowy i osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków). W tym zakresie Komisja mogła przyznać od 0 do 10 punktów.
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- społeczne (dostępność
realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców,
przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie
społeczne na usługi
świadczone w ramach
projektu). W tym zakresie Komisja mogła przyznać od 0 do 10 punktów.
Oferta LKS Żyglin uzyskała 153
punkty. Zadanie będzie realizowane
dla 2 drużyn piłki nożnej i przy udziale 2 trenerów. Natomiast oferta Hutniczego Klubu Sportowego „ODRA”
uzyskała punktów 176 i będzie realizowana dla 6 drużyn piłki nożnej przy
udziale 5 trenerów.
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie Zarządzeniem Nr 699/17 z dnia 12
stycznia 2017 roku rozstrzygnął otwarty konkurs w dziedzinie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i
sportu
Dotację w wysokości 85.000,00 złotych uzyskał Hutniczy Klub Sportowy „ODRA” na zadania „Piłka w Miasteczku dla każdego”.
Dotację w wysokości 40.000,00 złotych uzyskał Ludowy Klub Sportowy
Żyglin na zadanie „Sport dla wszystkich. Piłka nożna częścią Nas”.

Bezpłatne warsztaty rękodzieła w MOK-u
W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami plastycznymi
serdecznie zapraszamy na Wielkanocne warsztaty rękodzieła, które odbędą się w MOK-u 20 marca, 31 marca oraz 7 kwietnia o godzinie 17:30.
Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy przyjmowane są w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim: 32 288 88 70, art@mok.
miasteczko-slaskie.pl

Informacje z Sesji
Dnia 29 listopada ub.r. o godz. 11.00 odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXIII/183/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2. Uchwała Nr XXIII/184/16 w sprawie opłaty targowej
3. Uchwała Nr XXIII/185/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na
2016 r.
4. Uchwała Nr XXIII/186/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2015 – 2022
5. Uchwała Nr XXIII/187/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy
Miasteczko Śląskie do 2023 roku
6. Uchwała Nr XXIII/188/16 w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Powiatu Tarnogórskiego
7. Uchwała Nr XXIII/189/16 w sprawie Programu Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami w roku 2017
Dnia 22 grudnia ubr. o godz. 11.00 odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte następujące uchwały:
1. 		 Uchwała Nr XXIV/190/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na
2016 rok.
2. 		 Uchwała Nr XXIV/191/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2016 – 2026.
3. 		 Uchwała Nr XXIV/192/16 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
4. 		 Uchwała Nr XXIV/193/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2017 – 2027.
5. 		 Uchwała Nr XXIV/194/16 w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie
na 2017 rok.
6. 		 Uchwała Nr XXIV/195/16 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasteczko Śląskie” za lata 20142015.
7. 		 Uchwała Nr XXIV/196/16 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miasteczko Śląskie na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.
8. 		 Uchwała Nr XXIV/197/16 w sprawie nadania Statusu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim.
9. 		 Uchwała Nr XXIV/198/16 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na
I kwartał 2017 r.
10. Uchwała Nr XXIV/199/16 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Inwentaryzacji na I kwartał 2017 r.
11. Uchwała Nr XXIV/200/16 w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju i Porządku Publicznego na I kwartał 2017 r.
12. Uchwała Nr XXIV/201/16 w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury
i Gospodarki Nieruchomościami na I kwartał 2017 r.
Z treścią uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej (Urząd
Miejski pok. 31) lub na stronie internetowej http://prawomiejscowe.pl/institution/19239/yearbooks
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Szkło surowiec

wielokrotnego użytku

Opakowania szklane, długi czas pozostawały w niełasce. W latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nasz kraj zalały opakowania plastikowe,
które skutecznie wyparły szkło, jako opakowanie żywności, szczególnie w
postaci butelek. Warto pamiętać, że szkło pozostaje jednym z najzdrowszych
opakowań na żywność, a w obecnej dobie przeżywa swego rodzaju renesans.
Nie jest on jeszcze takiej skali, jakby się tego oczekiwało, ale produkty
spożywcze pakowane w szklane opakowania są coraz bardziej powszechne
Szklane opakowania zbierane
są do worków i kontenerów koloru zielonego. Pojemnik na szkło
jest chyba najmniej problematycznym ze wszystkich pojemników. Wystarczy bowiem pamiętać, że trafiają do niego wyłącznie trzy rodzaje szklanych opakowań – butelki, słoiki i szklane opakowania po kosmetykach. Oczywiście mogą one być bezbarwne
lub barwione, kolorowe. Nie ma
jakiegokolwiek znaczenia kolor
opakowania szklanego, wszystkie one są bowiem zbierane do
zielonych pojemników. Pamiętajmy, że segregacja odpadów ma
być w założeniu jak najbardziej
przyjazna mieszkańcom. Z tego
też względu nie musimy zrywać z
opakowań jakichkolwiek etykiet,
metalowych obrączek czy też
czyścić słoików i butelek. Opakowania szklane, podobnie jak inne
opakowania, mają być po prostu
dobrze opróżnione, czyli bez zawartości. I to całkowicie wystarczy. W opakowaniach po kosmetykach częstokroć zdarzają się
plastikowe rurki z obejmami metalowymi, których nie sposób wyciągnąć bez użycia dużej siły czy
prostych narzędzi. Nie mamy takiego obowiązku, a zakłady recyklingowe doskonale radzą sobie
z przerabianiem szkła i odseparowywaniem zbędnych elementów w procesie jego przerobu.
Ze wszystkich opakowań, w tym
szklanych, odkręcajmy tylko to
co da się odkręcić. W szczególności dotyczy to plastikowych czy
metalowych zakrętek lub kapsli. Te plastikowe śmiało przekażmy dzieciom, które podczas zbiórek charytatywnych zaniosą je
do przedszkoli i szkół. Pomoc innym jest niemniej istotną korzyścią prowadzenia segregacji od-

padów, co korzyści wynikające z
ochrony środowiska.
Proces
recyklingu
odpadów opakowaniowych ze szkła
jest procesem, który wiąże się z

czyli przede wszystkim piasek,
wapień i sodę, ale także ogromną
ilość wody, około trzydzieści procent energii i radykalnie zmniejszyć ilość zanieczyszczeń przemy-

ogromnymi korzyściami dla środowiska. Szkło bezbarwne i kolorowe trafiając do zakładów recyklingowych, w procesie technologicznym jest w pierwszej fazie
oczyszczane w drodze ręcznej segregacji z elementów, które mogłyby zaszkodzić jakości surowca.
Opakowania szklane są rozdrabniane w kruszarkach bębnowych.
W trakcie procesu przetwarzania
usuwa się automatycznie etykiety
czy ich pozostałości oraz elementy metalowe. Automaty dokonują rozsegregowania szkła na kolorowe i bezbarwne. Powstający w
wyniku przerobu granulat szklany
służy m.in. do produkcji nowych
opakowań szklanych. Wyprodukowanie jednej tony szkła z granulatu szklanego, a nie z surowców,
pozwala zaoszczędzić nie tylko
dwie tony surowców potrzebnych
do produkcji jednej tony szkła,

słowych emitowanych do środowiska. Recykling jest bowiem procesem bardzo czystym, w przeciwieństwie do produkcji nowych
materiałów z surowców. Istotne
jest też to, że szkło jest surowcem
nadającym się do wielokrotnego
przerobu.
Wiele wątpliwości wśród
mieszkańców wywołują inne
szklane przedmioty, w kontekście tego czy powinny one czy też
nie, trafić do pojemnika koloru
zielonego. Najczęściej mylą nas
szklanki, bowiem nie bez powodu
uznajemy je za szklane, większość
z nich takowymi przecież jest.
Musimy mieć jednak na względzie, że do pojemnika koloru zielonego trafiają wyłącznie opakowania. Szklanki nie będąc opakowaniami, są dodatkowo produkowane w innej technologii, która powoduje, że szkło ze szklanek
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jest po prostu szkłem słabszym.
W efekcie chodzi o to, by do dobrej jakości szkła, z butelek, słoików i opakowań po kosmetykach, nie dosypywać szkła gorszej
jakości, by opakowania produkowane z powstałego w ten sposób granulatu nie były obarczone wadami fabrycznymi. Innymi
słowy, by w fabrykach nie pękały same pod wpływem napełniania, a tak się niestety zdarza. Poza
tym szklanki są produktem wyrzucanym przez nas sporadycznie, zaś butelek, słoików i opakowań po kosmetykach jest najwięcej. Zwróćmy uwagę również na
to, iż wszelkie szklane lub szkłopodobne przedmioty, nie będące butelkami, słoikami i opakowaniami po kosmetykach, są odpadami zmieszanymi i powinny trafiać do pojemników przeznaczonych do gromadzenia właśnie takich odpadów. Dotyczy to m.in.
wspomnianych już szklanek, ale
także kieliszków, filiżanek, talerzyków, wazoników, wszelkiej ceramiki i porcelany, a ponadto fajansu i kryształów. Jest wśród pozostałych szklanych przedmiotów jeden wyjątek, a mianowicie
szklane szyby. Jeśli są rozbite stanowią odpad zmieszany, jeśli są
w całości trafiając do przerobu,
służą między innymi do produkcji tzw. kocich oczu, odblasków
wtapianych w asfalt na zakrętach
dróg. Zapewniają nam znakomite
doświetlenie zakrętów, przyczyniając się do zmniejszenia liczby
wypadków drogowych.
Szkło jest, było i będzie fundamentem opakowań, które są najbardziej zdrowymi opakowaniami na żywność. Starajmy się korzystać w jak największym zakresie
z tego rodzaju opakowań, bo nie
tylko może mieć to wpływ na stan
naszego zdrowia, ale nie będzie
to bez znaczenia dla stanu naszego środowiska naturalnego. Wielokrotna przeróbka szkła, pozwala
prowadzić gospodarkę mniej ekspansywną w stosunku do natury, a
przez to chronimy ją z myślą o następnych pokoleniach. Wydobycie
surowców niezbędnych do produkcji szkła wiąże się bardzo często z niszczeniem krajobrazu, warto mieć zatem na względzie możliwości wynikające z korzystania z
już wyprodukowanego szkła, właściwie bez ograniczeń.
Krzysztof Nowak

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Romuald Burczyk

Polish-American Development Council,
założyciel marki ZielonyPunkt.co
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Platynowa Sakwa Miasteczka Śląskiego
W dniu 12 stycznia
2017 roku, w Operze
Śląskiej w Bytomiu
odbył się uroczysty
Koncert Noworoczny
Białego Śląska
zorganizowany przez
Izbę PrzemysłowoHandlową w
Tarnowskich Górach
Podczas tej uroczystości, została po raz
pierwszy wręczona Platynowa Sakwa Miasteczka Śląskiego, którą otrzymała firma
EUROMEBEL STYL. Statuetkę odebrał wła-

ściciel firmy Pan Grzegorz Strzoda. Wręczenie tej prestiżowej nagrody było poprzedzone posiedzeniem kapituły w składzie: przewodniczący Rady Miejskiej Józef Jendruś oraz

Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej Justyna Ślązok. Nagroda została wręczona za dynamiczny rozwój firmy i tworzenie nowych
miejsc pracy na terenie miasta.

Kolędowanie Chóru PIAST
Okres świąteczno-noworoczny tradycyjnie już
obfitował w życiu Chóru Męskiego PIAST z Żyglina
w występy z repertuarem kolędowym
Rozpoczęcie sezonu kolędowego miało miejsce w Żyglinie, gdzie
29 grudnia chórzyści aktywnie
uczestniczyli w Wieczorze Kolęd
organizowanym przez Stowarzyszenie Góra Jerzego. Mimo silnego mrozu, chętnych do wspólnego, a także solowego śpiewu nie
brakowało. Atmosferę podgrzewało ognisko i poczęstunek przygotowany przez organizatorów.
Kolejny występ chóru miał miejsce 8 stycznia w kościele pw. św.
Józefa w Tarnowskich Górach. Kolędowanie przy żłóbku było oprawą Mszy Świętej, po której licznie
zgromadzeni parafianie nagrodzi-

li chór brawami i słowami uznania.
15 stycznia to z kolei oprawa niedzielnej Mszy Świętej w parafii pw.
św. Jakuba Apostoła w Sączowie.

Występ chóru PIAST w tej parafii
zawsze spotyka się z ciepłym przyjęciem przez parafian i miejscowego księdza proboszcza. Niedziela
22 stycznia to dla chóru udział w

koncercie Ożarowickie Kolędowanie. Chór wystąpił w towarzystwie
Ludowego Zespołu Śpiewaczego OŻAROWIANKI, Chóru Żołnier-

Święta Cecylia zamieszkała w Żyglinie
29 stycznia 2017r. podczas
koncertu Żyglińskie Kolędowanie miało miejsce szczególne wydarzenie dla śpiewaków i muzyków Żyglina
i całej żyglińskiej parafii
Ksiądz proboszcz A.Potyra
dokonał poświęcenia nowej figury świętej Cecylii – patronki
śpiewaków, chórzystów i muzyków kościelnych. Wyrzeźbiona w drewnie figura wysokości 120 cm znalazła swo-
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je zaszczytne miejsce w nawie głównej kościoła parafialnego. Figura została ufundowana przez chórzystów Chóru
Męskiego PIAST, Zespół Wokalno-Taneczny GROSZKI, Orkiestrę Dętą Dzielnicy ŻyglinŻyglinek przy finansowym
wsparciu firmy Aldamex A.Barczyk, D.Siwy oraz innych darczyńców.
Święta Cecylio – Patronko
nasza – módl się za nami.
Mirosław Mazur

skiego WETERAN z Ożarowic oraz
Orkiestry Dętej OSP Ożarowice.
Zwieńczeniem koncertu było
wspólne odśpiewanie kolędy Bóg
się rodzi przez zespoły biorące
udział w koncercie i zgromadzoną publiczność. Ostatnim, a zarazem najważniejszym dla chóru był
występ przed rodzimą publicznością w kościele parafialnym w Żyglinie. Tradycyjny już koncert Żyglińskie Kolędowanie zgromadził miejscowe zespoły, czyli Zespół Wokalno-Taneczny GROSZKI, Orkiestrę Dętą Dzielnicy Żyglin-Żyglinek,
Chór Męski PIAST oraz zaproszonego gościa specjalnego - Chór Parafialny CANTORES FAMILIAE z Piekar
Śląskich. Dziękujemy serdecznie
licznie zgromadzonej na koncercie
publiczności i wszystkim, z którymi
przez cały ten miesiąc wspólnie kolędowaliśmy.

Mirosław Mazur

Dyżur letni 2016/2017
Przedszkoli w Miasteczku Śląskim

03.07. – 17.07. 2017 r.

– Przedszkole nr 1 w Miasteczku
Śląskim ul. Dębina 1

18.07. – 01.08. 2017 r.

– Przedszkole nr 3 w Miasteczku
Śląskim ul. Srebrna 12

02.08. – 16.08. 2017 r.

– Przedszkole Niepubliczne im. Bł.
Edmunda Bojanowskiego w Miasteczku Śląskim ul. Gałczyńskiego 26

17.08. – 31.08. 2017 r.

– Przedszkole nr 2 (Żyglin)
ul. Harcerska 5
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Wieści z Jedynki
Śniadanie daje moc

nane plakaty informujące o zbiórce. Można było znaleźć na nich dokładne informacje na temat tego,
czego potrzebuje schronisku,
gdzie należy przynosić rzeczy oraz
kiedy akcja będzie przeprowadzona. Zbiórka trwała do 20 listopada.
Zebraliśmy łącznie 361 kg żywności, w tym: makaron - 69,8 kg, ryż 22 kg, kasza - 57,5 kg, sucha karma
- 94 kg, puszki - 5,93 kg oraz 112 litrów środków czystości.
Zebrane rzeczy zostały posegregowane, zapakowane i przewiezione do schroniska. Szkoła za
przekazane rzeczy otrzymała podziękowanie od schroniska wraz
z pamiątkowym dyplomem. Jednak największą radość sprawiła
nam możliwość pomocy potrzebującym zwierzakom.

„Śniadanie daje moc”, to edukacyjny projekt mający na celu
zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli
śniadania w diecie dziecka oraz
przyczynianie się do obniżania

„Góra Grosza”

Od 23 listopada do 20 grudnia
w naszej szkole przeprowadzona
poziomu niedożywienia dzieci
w Polsce. W VI edycji programu
udział wzięła klasa II b.
Dzieci klasy II b wspólnie z wychowawczynią, Marią Paczyną,
założyły Śniadaniowy Klub, do
którego dołączyła trójka galaktycznych bohaterów. Uczniowie
niemal przez cały semestr różnymi sposobami przekazywali
cenne informacje Toli, Maksowi i
Wszystkojadowi na temat prawidłowego żywienia. Finałem akcji
była organizacja wspólnego śniadania w oparciu o 12 zasad zdrowego żywienia. Swoją obecnością w czasie śniadania w dniu
7 grudnia
zaszczycili nas
przedstawiciele władz miasta,
Rady Rodziców, ekspertka w dziedzinie żywienia oraz Pani Dyrektor. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie.
Śniadanie dla zaproszonych
gości przygotowane zostało
przez uczniów. Dzieciaki spisały
się na medal. Gratulacje i oczywiście podziękowania za super
pyszne kanapki, owocową jajecznicę i wiele innych smakołyków.
Pokonaliśmy bardzo liczną konkurencję, bo aż 7829 szkół, gdzie
w wielu z nich startowało więcej
niż 1 klasa. Nasz zespól uplasował
się na 1 miejscu w kategorii indywidualnej.

Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną,
w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich
miejsc, które będą w miarę swoich
możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.
Samorząd Uczniowski we współpracy z nauczycielem – opiekunem
utworzyli Komisję Organizacyjną
„Górę Grosza”, która czuwała nad
sprawnym przebiegiem zamierzonych działań. Zadania akcji zostały przybliżone wszystkim dzieciom/uczniom i rodzicom poprzez
oplakatowanie placówki, ogłoszenia informacyjne i prelekcje. Monety zbierane były w wyznaczone
dni oraz w akcjach przeprowadzonych podczas uroczystości szkolnych (Andrzejki). Przeprowadzona akcja była dla naszych uczniów
dobrym przedsięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić, że oddając choćby 1 grosz
można przyczynić się do zrealizowania czynów na rzecz dzieci w
trudnej sytuacji rodzinnej.
Po zakończeniu tej szlachetnej akcji Komisja Organizacyjna
naszej szkoły wraz z opiekunem
samorządu szkolnego dokonała
ważenia oraz policzenia wszystkich zebranych monet. Ogółem
podczas XVII edycji akcji „Góry
Grosza” zebraliśmy 486,67zł łącznie 51.5kg, w tym: monet 5 gr
– 3281 szt. (164,05 zł), monet 2 gr

Akcja dla Cichego Kąta

W dniach od 10 października do 20 listopada 2016 r. Samorząd Uczniowski zorganizował
zbiórkę karmy i środków czystości
na rzecz Schroniska „Cichy Kąt”
w Tarnowskich Górach.
Przeprowadzeniem akcji zajął się Samorząd Uczniowski wraz
z jego opiekunem, Arturem Miozgą. Na początku zostały wyko-

została Ogólnopolska Akcja „Góra
Grosza”. Akcję tą przeprowadziliśmy we współpracy z Przedszkolem nr 1 w Miasteczku Śląskim. Organizatorem XVII edycji konkursu jest Towarzystwo „Nasz Dom” z
siedzibą w Warszawie.

– 7325 szt. (147,04 zł), monet 1 gr –
17558 szt. (175,58 zł).
Wszystkim biorącym udział w
akcji serdecznie dziękujemy oraz
zachęcamy do okazania tak wielkiego serca w następnej edycji akcji w roku 2017.

5

Wieści

Nr 2(77)

Wieści z Przedszkola Nr 3
Dzień Babci i Dziadka w naszym przedszkolu na stałe
wpisany jest w kalendarz imprez przedszkolnych
i corocznie obchodzony jest bardzo hucznie

Mimo, że za oknem zima,
mróz jest to najcieplejszy dzień
w roku, który sprawia wszystkim ogromną radość, wywołuje uśmiechy na twarzach, powoduje, że serduszka dzieci biją
szybciej. Każda grupa wiekowa
przedstawiła swój program artystyczny, w którym pokazała
swoje umiejętności muzyczne,
ruchowe oraz recytatorskie. Seniorzy mogli podziwiać inscenizację jasełek w wykonaniu dzieci
z grupy „Misie” pod kierunkiem
p. Beaty. Mali artyści z dużym
przejęciem i zaangażowaniem
odtwarzali swoje role. Na koniec wszystkie wnuczęta obda-

Karnawał to wesoła tradycja
przepełniona muzyką i zabawą.
Ważnym elementem tego okresu są zabawy i potańcówki
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to wielka atrakcja, często
wyczekiwana przez wiele tygodni.
W piątek 13 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się
bal karnawałowy Przedszkola nr
1 w Miasteczku Śląskim. Dzieci poprzebierane za bohaterów

6

rowały swoich bliskich własnoręcznie przygotowanymi słodkimi laurkami. Goście ze wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i wielkimi brawami podziękowali za występy. Atmosfera
była bardzo uroczysta, podniosła i pełna radości.
W przedszkolu został ogłoszony konkurs plastyczny na „Zimową ozdobę okienną” zorganizowany przez p. Mirkę. Na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac
a uczestnicy wykazali się dużą
pomysłowością. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie
otrzymały nagrody.
Henryka Pytlok

Jasełka w Przedszkolu
Nr 2 w Żyglinie
W Przedszkolu Nr 2 w Żyglinie nowy rok rozpoczęliśmy
jasełkami, które podziwiali zarówno rodzice jak
i zaproszeni dziadkowie, dla których przedstawienie
było prezentem z okazji Dnia Babci i Dziadka
Dzieci przebrane w kostiumy
postaci z jasełek recytowały teksty i interpretowały w sposób
aktorski swoje role. Sala wypełniona była aniołkami, które śpiewały kolędy, pastorałki i wspaniale recytowały przygotowane wierszyki. Do szopki przybyli też pastuszkowie oraz postacie
z różnych bajek, które przyniosły
Dzieciątku dary. Na koniec dzieci
kolędowały wspólnie z dziadkami, złożyły im życzenia oraz wręczyły upominki.
Ważnym i długo wyczekiwanym wydarzeniem dla przedszkolaków był „Bal w Kosmosie”, podczas którego przebrane
dzieci tańczyły i bawiły się wśród
gwiazd, planet, rakiet i ufoludków. Tego dnia już od rana w
przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych
bajek, w salach przedszkolnych

można było spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana - rozpoznać
przedszkolaków było bardzo
trudno. Wystrój sali wprowadził
wszystkich w kosmiczny nastrój
i sprzyjał dobrej zabawie. Dzieci bawiły się tak dobrze, że żal im
było „wracać” na Ziemię.

Karnawał w Przedszkolu Nr 1
znanych bajek, wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów, strażaków...
licznie przybyły na bal.
Przed oficjalnym rozpoczęciem tańców dzieci miały okazję
uczestniczyć w sesji zdjęciowej
do tygodnika lokalnego „Gwarek” . Na tą wyjątkową okazję dyrekcja oraz nauczyciele zaprosi-

li do prowadzenia balu animatorów pod kierunkiem Pani Alicji Czury, którzy zachęcali wszystkich do tańca i wspólnej zabawy.
Na sali podczas pląsów robiło się
kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, a uśmiech nie znikał z twarzy zarówno małych, jak i dużych.
Kiedy czas zabawy dobiegł końca
dzieci z żalem opuszczały salę ba-

lową. Bal umożliwił najmłodszym,
rodzicom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze.
Wspólna zabawa przyniosła wiele
radości naszym wychowankom, a
to było głównym celem imprezy.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom
za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów.
Kolejny bal karnawałowy już za rok.
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Bajkowo w Szkole
Podstawowej nr 2

INFORMACJA O SYTUACJI POŻAROWEJ
NA TERENIE MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO W 2016 R.

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie KPP Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach za 2016 r. o sytuacji pożarowej na terenie gminy
Miasteczko Śląskie, i tak:
Łącznie odnotowano 134 interwencje, w tym 50 pożarów. Straty
spowodowane pożarami wynoszą szacunkowo ok. 310 tys. 900
zł, a uratowane mienie to szacunkowo ok. 4 mln 27 tys zł.

Zanim najmłodsi udali się na
ferie zimowe, przedszkolaki
wystąpiły dla uczniów szkoły w
bajkowych jasełkach
Oprócz tradycyjnych postaci
związanych z szopką betlejemską,
czyli Maryi i Józefa, pasterzy i aniołów, przez scenę przewijało się wiele barwnych, bajkowych postaci,
m.in. Dziewczynka z zapałkami, Jaś
i Małgosia, Kopciuszek, Czerwony

Kapturek, Smerf, Calineczka i Pinokio. Nie zabrakło też tradycyjnych
kolęd. Przepiękny występ został
nagrodzony gromkimi brawami.
Ponadto w czasie ferii zimowych wyremontowano kolejne
szkolne klasy i sale przedszkolne. Dzięki przeprowadzonym remontom, dzieci uczęszczające do
szkoły i przedszkola będą miały lepsze warunki do nauki, a nauczyciele do pracy.

Ślubni Jubilaci

Z MIASTECZKOWSKIEGO

Wieści RATUSZA

26 stycznia w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim odbyła się uroczystość wręczenia medali „za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medale otrzymało 9 par
małżeńskich, które w ubiegłym
roku obchodziły 50-tą rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego.
Medale wręczyła Sekretarz Miasta Pani Agnieszka Nowak.

Jubilaci:
Maria i Ryszard BARAN
Anna i Romuald BUDNY
Stanisława i Jan KRUK
Elżbieta i Waldemar KURC
Łucja i Henryk MZYK
Maria i Mirosław NOWAKOWSCY
Bronisława i Jerzy OGRODNIK
Lucja i Mieczysław PIETRYSZEK
Teresa i Jerzy WALOCHNIK

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.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały również do 82 innych interwencji (miejscowych zagrożeń), które dotyczyły:
– uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających i odprowadzających media komunalne i technologiczne – 1 przypadek,
– wady środków transportu – 7 przypadków,
– niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu
– 7 przypadków,
– huragany, silne wiatry, tornada – 5 przypadków,
– gwałtowne opady atmosferyczne – 6 przypadków,
– nietypowe zachowania się zwierząt, owadów, stwarzające zagrożenie – 47 przypadków,
– nieumyślne działanie człowieka – 2 przypadki,
– celowe działanie człowieka – 2 przypadki,
– inne lub nieustalone – 5 przypadków.
Straty spowodowane wystąpieniem innych zagrożeń miejscowych
wyniosły szacunkowo 145 tys zł, a uratowane mienie to ok. 20 tys. zł.
W ww. zdarzeniach 6 osób zostało rannych; brak ofiar śmiertelnych.
Przypuszczalnymi przyczynami powstawania pożarów były:
– podpalenia – 10,
– zaprószenie ognia – 26
– wady urządzeń grzewczych – 1
– zwarcia instalacji elektrycznej – 4
– inne lub nieustalone – 9
Udział jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta był następujący:
1) OSP Żyglinek – łącznie 130 interwencji/wyjazdów, w tym:
– do pożaru – 47
– do innego miejscowego zagrożenia – 78
– alarmy fałszywe – 2
– ćwiczenia – 3
2) OSP Brynica – łącznie 10 interwencji/wyjazdów, w tym:
– do pożaru – 3
– do innego miejscowego zagrożenia – 2
Analizując sytuację pożarową można wyróżnić:
1) pod względem wielkości:
– 48 pożarów małych,
– 2 pożary średnie.
2) ze względu na rodzaj palącego się obiektu:
– 1 pożar obiektu użyteczności publicznej,
– 5 pożarów budynków mieszkalnych (3 jednorodzinne,
2 wielorodzinne),
– 1 pożar budynku produkcyjnego,
– 3 pożary pojazdu,
– 24 pożary lasu,
– 8 pożarów traw,
– 1 pożar upraw rolnych,
– 1 pożar śmieci,
– 6 – inne.
Opracował: B. Tomaszowski, inspektor ZK

INFORMACJA
Przypominamy, że w dniu 15.03.2017 r. upływa termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
W przypadku gdy kwota podatku za cały rok nie przekracza
100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności
pierwszej raty tj. 15.03.2017 r.
Obowiązek taki wynika z art. 6 ust. 11a ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 10a ustawy o podatku rolnym
oraz art. 6 ust. 7a ustawy o podatku leśnym.
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