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Członek Komisji:
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Przewodniczący Komisji:
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Zastępca Przewodniczącego:
• Edyta Wylężek
Członek Komisji:
• Dariusz Zok
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i Porządku Publicznego
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• Edward Grzesiak
Zastępca Przewodniczącego:
• Joanna Piecuch
Członek Komisji:
• Roman Boino
Komisja Infrastruktury
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Przewodniczący Komisji:
• Lucjan Labus
Zastępca Przewodniczącego:
• Anna Liszka
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Plany pracy oraz protokoły z posiedzeń dostępne są na stronie
BIP Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim pod adresem:
http://www.miasteczkoslaskie.
bip.net.pl/ w zakładce Rada
Miejska > Komisje Rady Miejskiej. 
Wieści

XXIII Finał
11 stycznia odbył się XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze
zbierali fundusze na podtrzymanie wysokich
standardów leczenia dzieci na oddziałach
onkologicznych i pediatrycznych oraz godną
opiekę medyczną seniorów. W ramach finału
można było zobaczyć rewię taneczną „Czarno-

księżnik z krainy Oz”. Na naszym terenie pracowało 6 wolontariuszy, którzy zebrali w sumie
ponad 4.900,00 złotych. To więcej niż w ubiegłych latach. Wylicytowane zostały wszystkie
gadżety m.in. kalendarze ścienne, koszulki,
płyta DVD, kalendarze kieszonkowe. Licytację
prowadził pan Mariusz Jarzombek. 

Rozstrzygnięte
konkursy

Statystyka
i demografia

Rozstrzygnięte zostały, ogłoszone przez
burmistrza Miasteczka Śląskiego, otwarte
konkursy ofert na realizację w 2015 r. zadań
publicznych, adresowane do organizacji pozarządowych. W konkursie w dziedzinie
ochrony i promocji zdrowia dotację w wysokości 210.000 złotych przyznano Caritas
Diecezji Gliwickiej na zadanie pn. „Pielęgnacyjna, rehabilitacyjna i medyczna opieka
nad ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi.”
Z kolei w konkursie w dziedzinie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
dotację otrzymały dwa kluby sportowe:
•• Hutniczy Klub Sportowy „ODRA” w wysokości 62.000 złotych na zadanie pn. „Futbol
w Miasteczku” oraz
•• Ludowy Klub Sportowy „Żyglin” w wysokości 38.000 złotych na zadanie pn. „Upowszechnianie piłki nożnej w Żyglinie”. 
red.
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Miasteczko Śląskie 2011-2014
2011

2012

2013

2014

wg stanu na dzień 31 grudnia 2014:

Liczba mieszkańców ogółem

7224 7215 7184 7132

w tym mężczyźni

3509 3494 3469 3451

w tym kobiety

3715 3721 3715 3681

Urodzenia

67

72

70

63

Zgony

78

87

64

71

Małżeństwa

63

64

64

57

Rozwody

13

18

27

23
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Uchwały
Rady Miejskiej

9.

świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych
w ciągu drogi 908 (ul. Rynek 8) w Miasteczku
Śląskim”.
Uchwała Nr III/18/14 w sprawie udzielenia w 2015 r.
pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Śląskiego przez Gminę Miasteczko Śląskie.
Uchwała Nr III/19/14 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Miasteczko Śląskie.
Uchwała Nr III/20/14 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Miasteczko Śląskie.
Uchwała Nr III/21/14 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Miasteczko Śląskie.
Uchwała Nr III/22/14 w sprawie planu pracy Komisji
Budżetu i Inwentaryzacji na I kwartał 2015 r.
Uchwała Nr III/23/14 w sprawie planu pracy Komisji
Rozwoju i Porządku Publicznego na I kwartał
2015 r.
Uchwała Nr III/24/14 w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej na I kwartał 2015 r.

30 grudnia 2014 roku odbyła się III Sesja Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim, na której podjęto następujące
uchwały:
1. Uchwała Nr III/10/14 w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Infrastruktury i Gospodarki
Nieruchomościami.
2. Uchwała Nr III/11/14 w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2014 rok.
3. Uchwała Nr III/12/14 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie
na lata 2014-2022.
4. Uchwała Nr III/13/14 w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2014.
5. Uchwała Nr III/14/14 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata
2015-2022.
6. Uchwała Nr III/15/14 w sprawie budżetu miasta
Miasteczko Śląskie na 2015 rok.
7. Uchwała Nr III/16/14 w sprawie przystąpienia
Gminy Miasteczko Śląskie do Lokalnej Grupy
Działania „Śląski Spichlerz”.
8. Uchwała Nr III/17/14 w sprawie współpracy
w 2015 r. z Samorządem Województwa Śląskiego
w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„Opracowanie projektu wzbudzanej sygnalizacji

10.

Budżet miasta na 2015 rok

119.000,00 złotych to dochód planowany do uzyskania z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
z tej kwoty 114.700,00 złotych przewiduje się na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Z kolei 4.300,00 złotych przeznaczonych zostanie na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii. 
red.

Na sesji 30 grudnia 2014 r. Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
przyjęła budżet miasta na rok 2015. Zgodnie z przegłosowanym
przez Radę dokumentem, w bieżącym roku planowane dochody miasta powinny wynieść ogółem 30.125.755,98 złotych, w tym:
• dochody bieżące (czyli dotacje, subwencje, wpływy z podatków, udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT) – 24.167.867,58 złotych,
• dochody majątkowe (m.in. wpływy ze sprzedaży mienia,
opłaty za przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności, środki pozyskane z Unii Europejskiej) – 5.957.888,40 złotych.
Z kolei wydatki budżetu miasta zaplanowane na 2015 rok wynoszą ogółem 33.800.881,00 złotych, w tym:
• wydatki bieżące (m.in. pomoc społeczna, oświata, administracja) – 23.453.572,43 złotych,
• wydatki majątkowe (m.in. wydatki inwestycyjne) –
10.347.308,57 złotych.
Deficyt budżetu miasta ustalono na kwotę 3.675.125,02 złotych.
Wielkość dochodów planowanych do uzyskania z tytułu opłat
i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w wysokości
400.000,00 złotych, wydatki na rzecz środowiska zaplanowano w tej samej kwocie.
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11.

12.

13.
14.
15.

Teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej
Urzędu w zakładce Baza Aktów Własnych http://prawomiejscowe.pl/institution/19239/collection/98387 oraz
w Biurze Rady Miejskiej (pok. nr 30). 
opr. red.

DYŻURY
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
Pan Józef Jendruś pełni dyżur
w każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.00.
Z Biurem Rady Miejskiej można kontaktować się
pod numerem 32 393 80 37.
Dyżur Radnego Powiatowego
W każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 14.30-15.30
w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim
na I piętrze w sali nr 4, będzie pełnić dyżur
Radny Powiatowy Pan Stanisław Wieczorek.
Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.
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Zimowe utrzymanie dróg
w sezonie zimowym 2015
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka

Zimowe utrzymanie dróg odbywa się według następujących
kolejności zimowego utrzymania:

Informacja o wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Drogi gminne:
1. drogi I kolejności: ul. Brynicka – pętla autobusowa, ul. Cynkowa, ul. Dudy, ul. Harcerska, ul. Hutnicza, ul. Konopnicka,
ul. ks. Wyciślika, ul. Metalowa wraz z pętlą autobusową,
ul. Norwida, ul. Srebrna, ul. Stacyjna – do końca zabudowy, ul. Wspólna, Żyglińska – do końca zabudowy.
Drogi tej kolejności, w zależności od warunków atmosferycznych, będą posypywane środkami chemicznymi celem likwidacji gołoledzi lub odśnieżane.
2. drogi II kolejności: wszystkie pozostałe drogi gminne.
Drogi tej kolejności będą odśnieżane tylko w przypadkach bardzo intensywnych opadów.

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego
wraz z zainstalowanym oprogramowaniem komputerowym w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
na terenie Gminy Miasteczko Śląskie” realizowanego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, 8 oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne –
zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, wybrano
ofertę Wykonawcy Centrum Szkolenia Komputerowego z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Królowej Jadwigi 23
z ceną brutto 301.123,68 zł oraz z okresem udzielonej rozszerzonej gwarancji 60 miesięcy. Umowa z Wykonawcą została
zawarta w dniu 19 grudnia 2014 r. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. 
Agata Kampczyk-Szymanek
Referat Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych

Informacja
W grudniu 2014 r. wykonano przebudowę instalacji elektrycznej sterowania oświetleniem boiska wielofunkcyjnego przy ul. Południowej w Żyglinie. Nowy układ sterujący
ma w miejscu dotychczasowych wrzutomatów zabudowaną kasetę sterującą, na stałe pozwalającą włączać
oświetlenie na wyznaczony czas, w określonych godzinach, z jednoczesną możliwością regulacji następstw czasowych.
Układ posiada uzależnienie, tzw. blokadę elektryczną,
uniemożliwiającą zablokowanie przycisku – włączenie następuje po zwolnieniu przycisku, każde następne przyciśnięcie powoduje wyłączenie oświetlenia. Kaseta posiada
lampkę sygnalizującą gotowość do pracy w kolorze niebieskim oraz przycisk podświetlany w kolorze zielonym
do włączania oświetlenia, który sygnalizuje gotowość
oświetlenia do pracy.
Zegary sterujące znajdują się w drugiej rozdzielni wraz
z zabezpieczeniami z dostępem tylko dla obsługi. 
Anna Ferdyn
Wieści

Nr 1 (53)

W przypadku interwencji w sprawie zimowego utrzymania
dróg gminnych należy dzwonić pod nr tel. 32 393-80-01.
Drogi powiatowe:
1. ul. Dworcowa, Rubinowa,św. Marka, Imielów, Starowiejska, Łokietka, Borowa.
W przypadku interwencji w sprawie zimowego utrzymania
dróg powiatowych należy dzwonić pod nr tel. 32 285-48-62.
Drogi wojewódzkie:
1. ul. Śląska, Woźnicka, Rynek, Gałczyńskiego.
W przypadku interwencji w sprawie zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich należy dzwonić pod nr tel. (32) 781-92-11.
Przypomina się również mieszkańcom Gminy
o obowiązku odśnieżania chodników znajdujących
się wzdłuż granicy nieruchomości!
Zwracamy się jednocześnie z uprzejmą prośbą do mieszkańców naszej gminy, aby w miarę możliwości nie parkowali pojazdów na drogach, umożliwiając tym samym właściwe ich zimowe utrzymanie.
Do wykonywania usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w 2015 r. została wybrana firma Czesław Kowalski „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – Usługi Transportowe” z siedzibą
w Miasteczku Śląskim. 

Informacja
Od 1 stycznia 2015 r. Zarządcą Cmentarza Komunalnego
w Miasteczku Śląskim przy ul. Dworcowej 23 został Pan Andrzej Bańczyk Usługi – Transport z siedzibą w Miasteczku
Śląskim przy ul. Nowowiejskiej 8. Obowiązkiem Zarządcy
jest wykonywanie czynności eksploatacyjnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego.
Wszystkich niezbędnych informacji w zakresie korzystania
z domu przedpogrzebowego lub ewentualnego pochówku na cmentarzu komunalnym można uzyskać pod numerem telefonu 503086240. 
styczeń 2015
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Wieści z Przedszkola nr 1...
Grudzień jest miesiącem, który w naszym przedszkolu kojarzy
się z wieloma atrakcjami.
4 grudnia wraz z zaproszonym gościem panem Franciszkiem
Spotem – górnikiem, świętowaliśmy Barbórkę. Z tej okazji
dzieci uczęszczające do najstarszej grupy przygotowały okolicznościowe wiersze i piosenki.
Podczas spotkania przedszkolaki miały okazję dokładnie zapoznać się z elementami galowego stroju górniczego oraz posłuchać o tym, jak to kiedyś pracowało się w kopalni, a jak jest
teraz. Na zakończenie uroczystości przedszkolaki wręczyły naszemu gościowi pamiątkowe laurki.
*
Jak wiadomo, święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym
miejscu na całym świecie. 5 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał również do naszych milusińskich. „Pracowite pszczółki” specjalnie na tę okazję przygotowały krótki program artystyczny, podczas którego prezentowały swoje
umiejętności wokalne i recytatorskie. Dostojny gość długo
rozmawiał z dziećmi, zachęcał je, aby były grzeczne, nie grymasiły przy jedzeniu, dbały o zabawki oraz słuchały rodziców
i pań w przedszkolu. Na zakończenie święty Mikołaj wszystkim przedszkolakom osobiście wręczył duże paczki pełne
słodkości. Oczekiwana cały rok wizyta upłynęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła naszym podopiecznym wiele radości. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich
przedszkolaków. 

...oraz Przedszkola nr 3
5 grudnia nasze przedszkole odwiedził święty Mikołaj. To najbardziej lubiany i oczekiwany gość chyba przez wszystkie
dzieci. Przybył do nas wraz ze swoimi pomocnikami – aniołkami, aby obdarować dzieci prezentami. Było to dla naszych
przedszkolaków niezapomniane przeżycie, szczególnie dla
tych najmłodszych, którzy brali udział w przedszkolnych „Mikołajkach” pierwszy raz.
Kolejny gość pojawił się w naszym przedszkolu 9 grudnia,
a był to pan Franciszek Spot – górnik. Podczas uroczystości
wystąpiły przedszkolaki z grup starszych w inscenizacji „Barbórkowy pociąg”. Nasz gość opowiedział dzieciom o kopalni,
o niebezpiecznej pracy górnika pod ziemią. Wszystkie przedszkolaki otrzymały od pana Franciszka słodkie czekoladki.
Dziękujemy bardzo za spotkanie.

10 grudnia w grupach starszaków odbyły się zajęcia „Filatelistyka – moje hobby” poprowadzone przez panią koordynator
ds. filatelistyki. Dzieci świetnie się bawiły – projektowały swoje znaczki, układały puzzle, poszerzały swoje wiadomości dotyczące filatelistyki. Na koniec przedszkolaki dostały od naszego gościa znaczki, które być może będą zachętą dla dzieci
do założenia własnego albumu.

18 grudnia dzieci obejrzały przedstawienie „Grzecznie i bezpiecznie” w wykonaniu aktorów teatru z Krakowa. Przedszkolaki utrwaliły wiadomości dotyczące dobrego zachowania się,
przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz bezpiecznej
zabawy. Było wesoło, a aktorzy po występie otrzymali gromkie brawa.
Przed świętami Bożego Narodzenia w przedszkolu odbyły się
spotkania opłatkowe. „Misie”, „Pracowite pszczółki” i „Jagódki” zaprosiły swoich bliskich, aby przy blasku choinki poczuć
magię zbliżających się świąt.

Dzieci recytowały wierszyki i śpiewały świąteczno-zimowe
piosenki. Nie mogło również zabraknąć pięknych kolęd i dzielenia się opłatkiem. Mamy nadzieję, że był to dla wszystkich
miło spędzony czas. 
Bożena Hajduk
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Rodzinne Centrum Rozrywki ALELE w Zbrosławicach

XXIII Finał - fotorelacja
Krasnoludki – Żółta kraina Winków

Dorotka i krasnoludki

Smerfy II jako jabłuszka
Wieści

Dorotka z Krainy Oz
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta
Miasteczko Śląskie

Zapraszam mieszkańców oraz właścicieli
nieruchomości położonych w Sołectwie Brynica
na spotkanie, które odbędzie się
29 stycznia 2015 r. (czwartek) o godzinie 15.30
w Sali OSP Brynica.
Spotkanie poświęcone będzie sprawie
wprowadzenia obszaru
ograniczonego użytkowania
dla Międzynarodowego Portu Lotniczego
„KATOWICE” w Pyrzowicach.

60-lecie małżeństwa
Dostojnym Jubilatom Państwu Annie i Stefanowi Szulcom
w 60. rocznicę ślubu najserdeczniejsze gratulacje i życzenia
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, wiele radości i satysfakcji w gronie rodzinnym, a także doczekania w zdrowiu kolejnych rocznic i jubileuszy składa Burmistrz Krzysztof Nowak. 

Amnestia w Bibliotece
Wypożyczalnia dla Dorosłych informuje, że do końca lutego
każdy czytelnik może zwrócić zaległe książki bez ponoszenia
regulaminowych konsekwencji. Amnestia ta ma na celu odzyskanie zbiorów od mało zdyscyplinowanych czytelników, którzy z różnych powodów nie oddali książek w terminie. Wypożyczalnia pragnie odzyskać przetrzymywane zbiory (trwa
to czasem nawet rok), dlatego postanawia dać czytelnikom
szansę oddania materiałów bibliotecznych bez ponoszenia
kary finansowej. Książki można zwrócić bezpośrednio w siedzibie Wypożyczalni dla Dorosłych przy ul. Staromiejskiej 8 lub
przesłać pocztą.
Grudzień to często miesiąc o bardzo napiętym harmonogramie
zajęć. Również w Oddziale Dziecięcym Biblioteki Publicznej był
miesiącem przedświątecznej krzątaniny, zgiełku i pośpiechu.
Był to czas corocznych podsumowań statystycznych, a także
ostatnich zakupów. Biblioteka wzbogaciła się o nowe pozycje
wydawnicze dla dzieci i młodzieży. Wśród nowości znalazły się,
jak zwykle pięknie ilustrowane, bajeczki dla najmłodszych, ale
też parę pozycji literatury młodzieżowej oraz literatury niebeletrystycznej dla tej kategorii wiekowej. Wszelkie nowości pojawiające się w bibliotece są zawsze zachętą do odwiedzenia naszego oddziału.
W grudniu w Filii w Żyglinie rozstrzygnięto konkurs na najlepszą ilustrację do wybranej baśni Andersena. Zwyciężczyniami
zostały Agnieszka Fabian oraz Wiktoria Mitręga, którym serdecznie gratulujemy. Grudzień to nie tylko czas oczekiwań
na święta, ale również miesiąc podsumowań danych statystycznych. Szczegółowe informacje dotyczące statystyki w Bibliotece i jej oddziałach zostaną podane w następnym numerze. 

42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.: 32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek 7.30–16.30, od wtorku do czwartku 7.30–15.30, piątek 7.30–14.30
www.miasteczko-slaskie.pl
sekretariat@miasteczko-slaskie.pl
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Informacje
 14 stycznia odbył się, cieszący się dużym powodzeniem,
Koncert Karnawałowy, w którym wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie, zespół kameralny Jazzgot,
Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin-Żyglinek oraz zespół Crazy.
 15 stycznia dzieci uczestniczyły w spotkaniu z Bajdurą. Tym
razem poznały baśń braci Grimm „Żabi król”. Poznały losy księżniczki lubiącej zabawy na świeżym powietrzu blisko lasu i ogrodu,
i próbującej się zaprzyjaźnić z żabą. Dzieci wybrały króla, dowiedziały się, czym jest pantomima, bawiły się w rozpoznawanie głosów. Posłuchały o zjawiskowych żabach: Żabie Rogatej, Pinokio
i Przezroczystej.
 18 stycznia w kościele parafialnym odbył się Koncert Bożonarodzeniowy. Wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Gminy
Miasteczko Śląskie i Chór Mieszany „Sienkiewicz”.
 21 stycznia dzieci uczestniczące w zajęciach tanecznych
i muzycznych zabrały swoje babcie i dziadków z okazji ich święta w podróż do zimowej krainy.
 Od 2 do 28 lutego będzie można oglądać wystawę przygotowaną przez Ambasadę Szwecji w Warszawie pt. „Dziecko
w centrum”. Ekspozycja poświęcona jest szwedzkiej literaturze
dziecięcej.
 Zapraszamy dzieci na zajęcia w czasie ferii zimowych, które
odbędą się w MOK-u w dniach 2-6 lutego:
• 2 lutego dzieci spotkają się z Bajdurą,
• 3 lutego w podróże w czasie i przestrzeni zabierze nas pani
Izabela Kot,
• 4 lutego będzie można potańczyć i pośpiewać,
• 5 lutego wziąć udział w spektaklu „Przygody wesołego
bałwanka” oraz w warsztatach kulinarnych,
• 6 lutego zapraszamy na zimowy bal.
Zajęcia odbywać się będą codziennie w godzinach 9.00-14.00.
Zapisy do 26 stycznia w biurze MOK-u, tel.: 32 288 88 70 lub
e-mail: mok@mok.miasteczko-slaskie.pl.
Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić kartę uczestnictwa dostępną w biurze MOK-u i dostarczyć ją do 26 stycznia.
Brak karty po upływie tego terminu wykluczy dziecko z możliwości uczestnictwa w zajęciach.
 21 lutego odbędą się warsztaty beatboxu – więcej informacji już wkrótce na www.mok.miasteczko-slaskie.pl.
 26 lutego o godzinie 19.00 odbędzie się pierwszy z planowanych w tym roku koncertów w ramach VIII Festiwalu Muzycznego im. T. Christopha. Tegoroczna edycja będzie się jednak
różnić od poprzednich. Odpowiadając na sugestie słuchaczy,
koncerty będą organizowane na przestrzeni całego roku. Dzięki
tej zmianie melomani z Miasteczka Śląskiego będą mogli częściej obcować z muzyką największych kompozytorów. Pierwsze
spotkanie już w lutym w MOK-u, gdzie usłyszymy utwory z takich dzieł operowych i operetkowych jak „Baron Cygański”, „Zemsta Nietoperza”, „My Fair Lady” czy „Księżniczka Czardasza”
w wykonaniu Grzegorza Roguta (tenor), Agaty Widery (sopran)
oraz Agnieszki Rogut (akompaniament). Wstęp wolny. Zapraszamy. 
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
Redaktor naczelny: Gabriela Walochnik, nakład: 1000 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.
Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c.
ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry
www.kasc.pl
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Nagrody
w dziedzinie kultury
Trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do kolejnej edycji
nagród Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
W tym zakresie obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr LII/411/10 z dnia 20 października 2010 r.,
której załącznikiem jest Regulamin przyznawania dorocznych
nagród Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury.
Zgodnie z Regulaminem nagrody przyznaje Burmistrz Miasta
z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1. organizacji lub instytucji kultury,
2. grupy osób lub osoby z danego środowiska twórczego,
3. organizacji pozarządowych,
4. dyrektorów gminnych placówek oświatowych.
Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy.
Mają formę rzeczową lub pieniężną. Wysokość nagrody rzeczowej i pieniężnej nie może przekroczyć kwoty 3 tys. zł.
Mogą być przyznane osobom lub zespołom osób, które działają na terenie miasta lub są związane z miastem, profesjonalistom lub amatorom, za osiągnięcia w zakresie upowszechniania i kultywowania twórczości oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego Miasteczka Śląskiego, a także organizowania
przedsięwzięć kulturalnych na jego terenie. Mogą być przyznawane także za wieloletnią, wyróżniającą się działalność
w zakresie kultury lub za całokształt działalności kulturalnej.
Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta w oparciu o opinię Komisji ds. Nagród za Działalność Kulturalną. Komisję w składzie
pięciu osób powołuje Burmistrz. Regulamin nagradzania
przewiduje, że w skład Komisji wchodzi:
–– dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta,
–– przedstawiciel komisji Rady Miejskiej, właściwej w sprawach kultury,
–– dwóch przedstawicieli reprezentujących miejskie środowisko twórców i animatorów kultury.
Zgłoszenia kandydatów do nagród przyjmuje Burmistrz Miasta w okresie od 1 stycznia do 15 marca każdego roku (można
je składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w pokoju nr 1).
Zgłoszenia kandydatów do nagród powinny zawierać:
a) dane wnioskodawcy (nazwa stowarzyszenia/instytucji/jednostki lub imię i nazwisko, adres, telefon),
b) informacje dotyczące zgłaszanego kandydata lub kandydatów do nagrody tj.: imię i nazwisko lub nazwa zespołu
bądź grupy osób, adres lub siedzibę,
c) informację dotyczącą osiągnięć kandydata, za które ma być
przyznana nagroda, wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
Informacje o przyznanych nagrodach Burmistrz Miasta podaje
do publicznej wiadomości. Nagrody wręczane są podczas
uroczystej Sesji Rady Miejskiej, organizowanej co roku
w kwietniu, z okazji rocznicy nadania miastu praw miejskich. 
styczeń 2015
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