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Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas
pełen uroku, czas podsumowań i zadumy nad światem i naszymi uczynkami. To chwila wytchnienia,
którą poświęcamy rodzinie i przyjaciołom.
W tym pięknym czasie życzymy, by Święta Bożego
Narodzenia były okresem pojednania i spokoju, aby
każdy z Was znalazł swoje miejsce przy świątecznym
stole. Niech pod świąteczną choinką znajdzie się szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie.
Niech nadchodzący Nowy Rok pozwoli zrealizować
własne plany, dotrzymać podjęte decyzje, pokonać
trudności losu i odnieść sukcesy zarówno w życiu
zawodowym, jak i osobistym. Aby każdy kolejny dzień
w Nowym Roku był jeszcze lepszy od poprzedniego,
bądźmy dla siebie bardziej serdeczni, patrzmy
na to, co dobre, a nie na to, co nas dzieli.
Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku!
Burmistrz
Krzysztof Nowak
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Jarmark
Adwentowy

Fot. Elżbieta Kulińska/Gwarek

Czas magiczny
czas świąteczny

Jarmark adwentowy odbywa się w Miasteczku Śląskim
od kilku lat. W tym roku miał miejsce 6 grudnia w niedzielę przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim. Można o nim powiedzieć, iż rozpoczyna nasze skrzętne przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.
To wydarzenie niesie ze sobą wiele radości, wiele przygotowań oraz uśmiechu. Oprócz zakupienia przepięknych,
ręcznie wykonanych ozdób świątecznych można było
skosztować regionalnych przysmaków: ciastek, pierników,
domowych dżemów, a nawet placków ziemniaczanych,
natomiast zwieńczeniem był pyszny grzaniec.
Świąteczny klimat przybliżały również występy – mogliśmy zobaczyć: dzieci z miejskich szkół i przedszkoli, chór
Sienkiewicz, Orkiestrę Reprezentacyjną Gminy Miasteczko Śląskie, a na zakończenie Bytom Brass Quintet.
Nic nie może się równać z tak rewelacyjnie spędzoną niedzielą, a pogoda też dopisała! Teraz tylko pozostało
oczekiwać na świąteczny czas i cieszyć się tymi wspaniałymi chwilami. Serdecznie dziękujemy Wszystkim,
którzy pomagali, przygotowywali, którzy byli!
Do następnego Jarmarku!
grudzień 2015
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Uchwały Rady Miejskiej
W dniu 27 listopada 2015 roku odbyła się XIII Sesja Rady
Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte
następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XIII/105/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2. Uchwała Nr XIII/106/15 w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2015 rok.
3. Uchwała Nr XIII/107/15 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
4. Uchwała Nr XIII/108/15 w sprawie wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
5. Uchwała Nr XIII/109/15 w sprawie określenia wzorów
formularzy obowiązujących podatników podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
6. Uchwała Nr XIII/110/15 w sprawie ustalenia i poboru
opłaty targowej na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
7. Uchwała Nr XIII/111/15 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXII/260/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia

Podatek od nieruchomości
na rok 2016
Podczas ostatniej sesji, dnia 27 listopada 2015 r.
Rada Miejska w Miasteczku Śląskim podjęła uchwałę,
w której zostały przyjęte zaproponowane przez Burmistrza Miasta stawki podatku od nieruchomości.
W związku z tym, iż coraz częściej zarówno radni, jak
i sami mieszkańcy zgłaszają potrzebę przeprowadzenia remontów dróg, pozyskane ze wzrostu stawek
środki w całości w budżecie miasta na 2016 rok zostały przeznaczone na remonty bieżące dróg gminnych. Całkowita kwota przeznaczona w budżecie miasta na remonty dróg łącznie, po wzroście stawek
podatkowych, to ponad 400 tys. zł.

regulaminu określającego wysokość stawek dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, a także innych składników wynagrodzenia
w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie.
8. Uchwała Nr XIII/112/15 w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Miasteczko Śląskie oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
9. Uchwała Nr XIII/113/15 w sprawie Programu Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.
Teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej Urzędu:
http://prawomiejscowe.pl/institution/19239/yearbook/2015/
November oraz w Biurze Rady Miejskiej (pok. nr 30).

Wyszczególnienie

Stawka podatku
obowiązująca
w roku 2015

Stawka
podatku na
rok 2016

Wskaźnik
wzrostu
(%)

Górna
granica
stawki
podatku

1. Grunty
a. związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
(od 1 m² powierzchni)

0,84

0,86

2,04

0,89

b. pod wodami pow. stojącymi lub
wodami pow. płynącymi
(od 1 ha powierzchni)

4,30

4,39

2,04

4,58

c. pozostałe, w tym zajęte na
prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku
publicznego
(od 1 m² powierzchni)

0,25

0,26

4,00

0,47

d. niezabudowane objęte
obszarem rewitalizacji, o którym
mowa w ustawie z dnia
9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.
poz. 1777) (od 1 m² powierzchni)

0,00

3,00

-,--

3,00

0,64

0,65

1,80

0,75

20,08

20,48

2,00

22,86

c. zajęte na prowadzenie dział.
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem
siewnym

9,97

10,17

2,00

10,68

d. związane z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, zajęte
przez podmioty udzielające tych
świadczeń

4,41

4,50

2,10

4,65

e. pozostałe, w tym zajęte na
prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje
pożytku publicznego

4,98

5,08

2,00

7,68

3. Budowle lub ich części związane
z prowadzeniem działalności
gospodarczej (od wartości)

2,00%

2,00%

-

2,00%

2. Budynki lub ich części (od 1 m² powierzchni użytkowej)

Mamy nadzieję, że ten niewielki wzrost podatków
spotka się ze zrozumieniem naszych mieszkańców.
Pragniemy wyjaśnić, że konstrukcja wskaźników i samego budżetu, który od kilku lat nakazuje wypracować nadwyżkę operacyjną ogranicza możliwości realizacji zadań bieżących, czyli tych, które są najbardziej
potrzebne.
Z kolei przy niewielkim budżecie nie zawsze jest możliwość przeprowadzenia na wszystkich drogach inwestycji, stąd prowadzi się remonty bieżące. Stopniowo
jak będą zrealizowane założone w latach poprzednich
największe inwestycje, pochłaniające zdecydowaną
większość środków budżetowych, można będzie powoli dążyć do inwestycji na drogach, a nie tylko ich
bieżącym remontowaniu.
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a. mieszkalne
b. związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
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Wyeliminuj straty
w rozliczeniu wody!
Prawie każdy właściciel i zarządca budynku wielorodzinnego, w którym są zamontowane wodomierze indywidualne dla każdego lokalu, spotka się z problemem dotyczącym zbilansowania wody. Dlaczego tak się dzieje?
Przyczyn jest kilka, omówmy te najbardziej powszechne.
Zacznijmy od początku. Zużycie wody w gospodarstwach
domowych określa się na podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych, natomiast dostawca wody nalicza
opłaty na podstawie wskazań wodomierza głównego, zamontowanego na przyłączach do sieci.
Co wpływa na te różnice?
Sposób montażu wodomierzy
Każdy typ/model wodomierza powinien być zamontowany zgodnie z warunkami, jakie przewidział producent. Jednym z takich warunków jest montaż odpowiednich prostych odcinków przed i za wodomierzem. Kolejnym
to różna klasa metrologiczna wodomierza (dokładność)
zależna od tego, czy jest on zamontowany w pionie czy
w poziomie. Musimy sobie zdać sprawę, że wodomierze
w naszych mieszkaniach montowane są w różnych pozycjach, w pionie, poziomie czy pod kątem, tak jak nam
na to pozwala miejsce i sposób podłączenia. Pozbycie się
tego problemu to albo przebudowa całej instalacji
w mieszkaniach, co jest rzeczą bardzo kosztowną i czasem
nawet niemożliwą do realizacji, albo montaż wodomierzy
objętościowych o klasie dokładności „C”, który posiada
taką samą dokładność pomiaru i w pionie, i w poziomie.

Najważniejsze są wodomierze – w jednym budynku należy stosować liczniki mieszkaniowe tego samego typu,
w tej samej klasie dokładności, montowane w ten sam
sposób. Na to zagadnienie warto zwrócić szczególną uwagę, gdyż dla pełnego wykorzystania możliwości wodomierzy i systemu zdalnego odczytu istotna jest m.in. możliwość jednoczesnego odczytania wszystkich wodomierzy
mieszkaniowych oraz wodomierza głównego i analizowanie tych danych.
Obecnie w Miasteczku Śląskim, na osiedlu we wszystkich
wspólnotach mieszkaniowych, kończy się realizacja takiego zadania. Każda ze wspólnot indywidualnie zdecydowała o klasie dokładności wodomierzy. We wszystkich
mieszkaniach wodomierze posiadają moduł radiowy
z możliwością zdalnego odczytu. Mamy więc nadzieję,
że straty wody będą jak najmniejsze.
Informacja
Począwszy od 14 grudnia br. Administracja Budynków Mieszkalnych Międzygminnego TBS Sp. z o.o.
przy ulicy Srebrnej 24 w Miasteczku Śląskim zmienia
godziny urzędowania, tj.: poniedziałek od 9.00
do 16.30, wtorek – piątek od 8.00 do 14.00.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz
nadchodzącego Nowego Roku wszystkim
mieszkańcom Miasteczka Śląskiego życzymy spokojnych, zdrowych Świąt i wszelkiej
pomyślności w 2016 roku.
Zarząd i pracownicy
Międzygminnego TBS Sp. z o.o.

Podziękowania

Przecieki w nieszczelnych urządzeniach spłukujących toalety i w uszkodzonych zaworach czerpalnych (kranach)
Jest to jedna z głównych przyczyn strat wody. Nieszczelne
spłuczki w ubikacji czy uszczelki baterii umywalkowych
i wannowych mogą spowodować, że ubytki w naszej nieruchomości są duże.
Wydaje się to błahą sprawą, jednak nieszczelność spłuczki
– przeciek o szerokości 5 mm to straty w ciągu dnia nawet
do 400 litrów, a w ciągu roku to ponad 130 m3. Kapanie
z baterii umywalkowej z częstotliwością 12 kropli na 10 sekund to kolejne 21 litrów w ciągu dnia, a ponad 7,5 m3
wody rocznie. Tych wskazań może nie policzyć wodomierz mieszkaniowy, ale wodomierz budynkowy, który
pracując nieprzerwanie zliczy wodę z kilku takich lokali.
Z praktyki wynika, że straty spowodowane przez same
przecieki armatury stanowią od 5% do 15% różnicy wskazań. Jest to rzeczywista strata – tej wody nikt nie zużył,
po prostu wyciekła.

Składam serdeczne podziękowania: Pani Eugenii Siwy,
Państwu Krystynie i Antoniemu Wosz, Państwu Danucie i Krystianowi Dziuk oraz Państwu Ilonie i Bogusławowi Urbańczyk, za przekazanie choinek na wystrój
świąteczny naszego miasta.

Różnice czasowe przy odczycie wodomierzy głównego i lokalowych
Tu można szukać sposobu na wyeliminowanie strat. Inwestycja w odpowiedniej klasy dokładności wodomierze
i system zdalnego odczytu.

W dniu 31.12.2015 roku kasa Urzędu miejskiego
w Miasteczku Śląskim będzie czynna
do godziny 12.00

Wieści
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Burmistrz
Krzysztof Nowak

INFORMACJE
Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia w Wigilię
Bożego Narodzenia (czwartek) Urząd Miejski
będzie nieczynny. W Sylwestra będzie czynny
do godziny 13:00.
***
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Podziękowania
Serdecznie dziękuję członkom Obwodowych Komisji
Wyborczych, które pracowały przy obsłudze wyborów
do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Teraz, poza sytuacjami nadzwyczajnymi, mamy chwilę
wytchnienia. Kilka refleksji na przyszłość, które nasunęły się podczas ostatnich wyborów, a których w tym
roku nie brakowało. Obserwuję coraz większe zainteresowanie pracą w Obwodowych Komisjach Wyborczych,
stąd też w większości wyborów członkowie tych Komisji są wybierani w drodze losowania. Pragnę podkreślić
i warto o to zapytać te osoby, które już miały okazję pracować w OKW, że nie jest to tylko zwykłe siedzenie przy
stole prezydialnym. Praca w Komisji wiąże się z koniecznością uczestnictwa dwukrotnie w szkoleniach, z posiedzeniami komisji przed wyborami w celu ostemplowania kart w głosowaniu korespondencyjnym, liczeniem
kart do głosowania, sprawdzaniem ich poprawności
bądź odbiorem dokumentów i materiałów w przeddzień wyborów. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dieta nie jest zbyt wysoka, ale ustala ją Państwowa Komisja
Wyborcza. Nieangażowanie się w pracę Komisji pociąga za sobą skutek w postaci odwołania ze składu OKW,
co w naszej gminie miało już miejsce. Uczestnictwo
w posiedzeniach OKW bywa sprawdzane przez przedstawicieli Okręgowej Komisji Wyborczej, co w tym roku
miało miejsce przy wyborach parlamentarnych. Tak
więc nie od woli Burmistrza, Sekretarza – Urzędnika
Wyborczego zależy, czy ktoś będzie ze składu Komisji
odwołany czy nie. Kwestią istotną jest konieczność zapoznawania się z dokumentami i przepisami, które dostarczane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.
To członkowie Komisji ponoszą pełną i samodzielną odpowiedzialność za przeprowadzenie wyborów i dlatego muszą znać przepisy i sposoby postępowania
w określonych sytuacjach. Nikt spoza Komisji nie może
przyjść i pomóc rozstrzygnąć trudne kwestie czy też
występujące nieporozumienia. Wreszcie również po raz
pierwszy praca OKW została oceniona przez obserwatora międzynarodowego, który podczas wyborów parlamentarnych przybył do trzech obwodów głosowania
na terenie gminy i sprawdzał poprawność zabezpieczenia urny, kart do głosowania, pracę komisji. Tak więc
praca przy wyborach nie jest zabawą czy też łatwym
sposobem na zarobienie grosza. W tej chwili, jest to normalna praca o tyle trudniejsza, że po całym dniu „siedzenia”, nocą, kiedy organizm jest zmęczony, trzeba
przystąpić do najtrudniejszego – do liczenia głosów
i wypełnienia protokołu.
Za to zaangażowanie naszych mieszkańców – członków OKW, pracowników Urzędu Miejskiego składam
serdeczne podziękowanie.
Agnieszka Nowak
Urzędnik wyborczy
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Wieści z SP 2
13 listopada odbył się apel z okazji 97. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę połączony z konkursem
recytatorskim, przeplatanym pieśniami patriotycznymi.
17 listopada dzieci spotkały się z Tabalugą. Były śpiewy,
tańce, zabawy z chustą i balonami oraz poczęstunek.
Spotkanie zorganizowała Pani Daria Madej – pracownik
MBP w Żyglinie. Serdecznie dziękujemy.
20 listopada uczniowie oglądali wystawę gołębi pocztowych w miejscowym DK. Obejrzeli także filmik przedstawiający ciekawostki z życia gołębi. Był również słodki
poczęstunek. Wystawę zorganizowali hodowcy gołębi
Oddziału Miasteczko Śląskie. Dziękujemy!
Nasza szkoła bierze udział w kampanii społeczno-edukacyjnej „Żyj z pompą” na rzecz dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Nakręciliśmy krótki film informujący
o nowym sposobie leczenia dzieci z MPD, jakim jest
pompa baklofenowa. Nasze zaproszenie do udziału
w kampanii przyjęli Ratownicy Medyczni z Piekar Śląskich, Oddział Hodowców Gołębi Pocztowych Miasteczko Śląskie i Orkiestra Dęta Żyglin-Żyglinek.
23 listopada odbyło się szkolenie dla rodziców nt. pierwszej pomocy przedmedycznej. Ratownicy zaprezentowali,
jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, jak
użyć automatycznego defibrylatora zewnętrznego, jak
postąpić w przypadku zadławienia, krwotoku, oparzeń termicznych, użądleń i zatrucia dwutlenkiem węgla.
24 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa przygotowana przez Samorząd Uczniowski. Wszyscy przy muzyce i andrzejkowych wróżbach bawili się świetnie.
24 i 25 listopada uczniowie klas I-III obejrzeli baśń muzyczną w wykonaniu aktorów Teatru Dzieci i Młodzieży
„DUDUŚ” z Łodzi. Przedstawienie pełne śpiewu i tańca
oraz zabawnych dialogów zakończyło się losowaniem nagród rzeczowych. Wśród szczęśliwców znaleźli się również
nasi uczniowie.
Podczas misiowego spotkania w klasie IB 27 listopada,
dzieci poznały historię tego sympatycznego święta, opowiadały o misiach – bohaterach filmów i bajek oraz
o swoich misiach. Dowiedziały się o życiu i zwyczajach
niedźwiedzi. Była wspólna zabawa przy piosenkach, konkurs przyrodniczy, konkurs w najszybszym jedzeniu miodu oraz konkurs plastyczny na najładniejszego misia.
Dzieci w listopadzie i grudniu uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych poprowadzonych przez specjalistę z Centrum Profilaktyki i Reedukacji ATELIER z Krakowa. Dzieci dowiedziały się, dlaczego nie warto sięgać
po używki, w jaki sposób uniknąć kontaktu z nimi oraz
jak reagować w sytuacji zagrożenia.
ZSP w Żyglinie życzy WESOŁYCH ŚWIĄT!
Nr 12 (64)
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A w bibliotece...
We wtorek 17 listopada w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żyglinie odbyło się spotkanie z Tabalugą. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej oraz przedszkolaki z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Żyglinie. Nieco zawstydzony na początku smok, szybko został oswojony przez dzieci i zaprosił
wszystkich do wspólnej zabawy. Były śpiewy, tańce oraz zabawy z chustą i balonami. Wszystkie dzieci bardzo chętnie brały
udział w zabawach, a na koniec otrzymały słodki poczęstunek.
Miejska Biblioteka Publiczna składa podziękowania Panu Adamowi Pyrek z Art Studio OHO za wypożyczenie kostiumu oraz
Pani Beacie Ćwięczek – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żyglinie za użyczenie sali gimnastycznej.

W listopadzie Oddział Dziecięcy miał okazję gościć we wszystkich przedszkolach naszego regionu na okoliczność urodzin
pluszowego misia. Są to zajęcia, które wpisały się już na stałe
w repertuar zajęć organizowanych przez Oddział Dziecięcy
Miejskiej Biblioteki Publicznej. W tym roku uczestnicy imprezy,

Informacja

Dzień

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim uprzejmie informuje, że w okresie świąteczno-noworocznym 2015/2016
komunikacja MZKP w Tarnowskich Górach funkcjonować będzie tak, jak przedstawiono w tabeli obok. Dokładny zakres ograniczeń związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej MZKP Tarnowskie Góry
zamieszczony został na naszej stronie internetowej:
www.miasteczko-slaskie.pl. Jednocześnie informujemy,
że w okresie od 15.02.2016 r. do 28.02.2016 r. (ferie zimowe) obowiązywać będą rozkłady jazdy na dni robocze
bez nauki szkolnej.
Autobusy linii KZK GOP w dniach 24.12.2015 r.
i 31.12.2015 r. będą kursowały wg rozkładów jazdy
na soboty z zawieszeniem odjazdów w godzinach wieczornych. Również w Wigilię i Sylwestra linie autobusowe nr 135 i 175 nie będą kursowały. Odstępstwem
od tej zasady będzie linia nr 288, która w dniach
24.12.2015 r. i 31.12.2015 r. będzie kursowała wg rozkładów roboczych z ograniczeniem odjazdów w godzinach wieczornych.
Wieści

a więc nasze przedszkolaki rywalizowały ze sobą w grupach
biorąc udział w różnego rodzaju konkurencjach z udziałem maskotek pluszowych misiów oraz w quizie na temat niedźwiedzi,
tych bajkowych i tych prawdziwych. Aby zachęcić potencjalnych młodych czytelników do odwiedzenia biblioteki i korzystania z jej zbiorów, przedszkolaki miały okazję pooglądać bajeczki (tym razem o tematyce „misiowej”) oraz każdy z nich
został obdarowany kolorową zakładką do książki.
W listopadzie Oddział Dziecięcy gościł również szóstoklasistów
ze Szkoły Podstawowej nr 1. Uczniowie odwiedzili bibliotekę,
aby wziąć udział w poważnej, filozoficznej dyskusji na ważkie
tematy życiowe. Dyskusja opierała się przede wszystkim
na przeczytanych na tym spotkaniu bajkach filozoficznych autorstwa Michela Piquela. Przy okazji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia Oddziału dziecięcego celem
wypożyczenia tej pozycji. Zawiera ona bajki dawne i współczesne uczące mądrości, szczęścia, odpowiedzialności i samodzielnego myślenia.
W Wypożyczalni dla Dorosłych w listopadzie odbyła się kolejna
edycja „Jesiennych Wieczorów z Poezją”. 3 listopada czytelnicy
mogli usłyszeć wiersze ks. Jana Twardowskiego czytane przez
uczniów gimnazjum w Miasteczku Śląskim. 10 listopada mieli
możliwość odczytać wiersze Ci, którzy chcieli zaprezentować
własną poezję. Swoją twórczością podzieliła się z nami Janina
Musialik, Michał Baczyński oraz Jan Lipka. 17 listopada wiersze
swojego autorstwa przedstawił nam Michał Baczyński, a 24 listopada odwiedziła nas Bożena Wiesiołek. Wszystkim bardzo
dziękujemy za udział i zaangażowanie!
27 listopada w Wypożyczalni dla Dorosłych gościła również
łódzka pisarka, dziennikarka, autorka współczesnych bestselerów literatury kobiecej – Monika Sawicka. Podczas spotkania
autorka opowiadała o życiu osobistym o uczuciach i emocjach,
które dominują w jej twórczości. Dyskutowała z uczestnikami
spotkania o społecznych i biologicznych różnicach mężczyzn
i kobiet. Po spotkaniu można było dostać książkę z dedykacją
i autografem pisarki.
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Obowiązujący rozkład jazdy

23.12.2015 r.

Na dni robocze bez nauki szkolnej.

24.12.2015 r.

Na dni robocze bez nauki szkolnej z ograniczeniem kursowania w godzinach
wieczornych.
Linia nr 142 w tym dniu będzie zawieszona całkowicie.

25.12.2015 r.

Na niedziele i święta z ograniczeniem kursowania w godzinach rannych (bez
obsługi TESCO i KAUFLAND w Tarnowskich Górach, autobusy będą odjeżdżać
z 2-3 min. opóźnieniem z dworca autobusowego).
Linie nr 142 i 780 w tym dniu będą zawieszone całkowicie.

26.12.2015 r.

Na niedziele i święta (bez obsługi TESCO i KAUFLAND w Tarnowskich Górach,
autobusy będą odjeżdżać z 2-3 min. opóźnieniem z dworca autobusowego).

28.12.2015 r.

Na dni robocze bez nauki szkolnej.

29.12.2015 r.

Na dni robocze bez nauki szkolnej.

30.11.2015 r.

Na dni robocze bez nauki szkolnej.

31.12.2015 r.

Na dni robocze bez nauki szkolnej z ograniczeniem kursowania w godzinach
wieczornych.
Linia nr 142 w tym dniu będzie zawieszona całkowicie.

1.01.2016 r.

Na niedziele i święta z ograniczeniem kursowania w godzinach rannych (bez
obsługi TESCO i KAUFLAND w Tarnowskich Górach, autobusy będą odjeżdżać
z 2-3 min. opóźnieniem z dworca autobusowego).
Linie nr 142 i 780 w tym dniu będą zawieszone całkowicie.

2.01.2016 r.

Na soboty.

3.01.2016 r.

Na niedziele i święta.

4.01.2016 r.

Na dni robocze szkolne.

5.01.2016 r.

Na dni robocze szkolne.

6.01.2016 r.

Na niedziele i święta (bez obsługi TESCO i KAUFLAND w Tarnowskich Górach,
autobusy będą odjeżdżać z 2-3 min. opóźnieniem z dworca autobusowego).
grudzień 2015

5

Po naszymu,
czyli po śląsku

„Po naszymu, czyli po śląsku” znaczy się: pełno
energii, wspaniała zabawa oraz wyłonienie
tych, którzy perfekcyjnie władają śląską gwarą!

21 listopada w Miasteczku Śląskim mogliśmy świętować
35-lecie Koła nr 5 Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów.
Świętowanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim, a następnie w Miejskim Ośrodku Kultury przy dźwiękach zespołu Akcent’s.
W trakcie części oficjalnej Przewodniczący Okręgu PZERI
z Katowic Jerzy Przybyłowski oraz Irena Nowak z Tarnowskich Gór odznaczyli za szczególne zasługi na rzecz związku: Teresę Sikorską, Teresę Ochman oraz Franciszka Spot
(złote odznaki). Dyplomy z wyróżnieniami powędrowały
do Lucyny Roman oraz Jana Wojtasa. Dużą Złotą Honorową Odznakę otrzymał również Burmistrz Miasta Krzysztof
Nowak.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, była to wielka przyjemność świętować z wami tak ważny jubileusz!

Fot. tarnowskiegory.naszemiasto.pl

Jubileusz 35-lecia

23 listopada odbył się po raz 25. finał konkursu na „Ślązaka
Roku” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Zobaczyć mogliśmy najlepszych z najlepszych, łatwo nie było.

Jednak udało się! Laureatem jubileuszowego konkursu został nasz mieszkaniec Przewodniczący Rady Miasta Józef
Jendruś! Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne rewelacyjne występy! Chcemy więcej!
Dla spragnionych pięknej śląskiej godki przedstawiamy
wiersz autorstwa pana Józefa Jendrusia.
„Śląsko przemiana”
Był cas kej Śkązok niy mioł nic do Godki,
Żodyn się go niy pytoł ło zdanie.
A som niy poradziył wyleź z ty Śląski szuflodki,
I po kryjomu zadowoł te ważne pytanie:
Cymu mnie mają za lebra i tomoka?
Bez to żech jest robotny i cichy?
W cym jo jest gorszy łod każdego innego Poloka?
Cy we wszystkim jo jest taki lichy?
Odpedzioł się som – pokończył szkoły!
Zacon gośno godać ło Śląsku i Siebie.
Szkolone magistry, dochtory i profesory,
Zacły nareszcie świycić na tym Śląskim niebie.
Wy modzi, niy wstydźcie się naszy Godki,
Robcie wszystko by żyło nom się coroz lepi
I niy dejcie się jus zawrzić do żodny szuflodki,
Niech przetrwo ta ŚLĄSKOŚĆ na wieki!
Aby obejrzeć zdjęcia i relację z wydarzenia zapraszamy do
odwiedzenia stron:
• http://goo.gl/5uvmTx (naszemiasto.pl)
• http://goo.gl/KAVMkX (dziennikzachodni.pl)
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MOK
– zawsze ciekawie!
Czy wiesz, że gołębie pocztowe mogą lecieć z prędkością nawet 100 km/h? Czy wiesz, że gołąb pocztowy
potrafi wrócić, nawet jeśli jest na drugim końcu świata?
Te oraz wiele innych ciekawostek pojawiło się podczas
Wystawy Gołębi Pocztowych, która prezentowana była
w listopadzie w filii MOK-u w Żyglinie.

Była to świetna okazja do poznania, zrozumienia i docenienia fenomenu hodowli tych ptaków. Organizatorem
wystawy był Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Miasteczko Śląskie. Piętnastu hodowców
wystawiło 90 gołębi, które były oceniane przez sędziego Kazimierza Ludygę w różnych kategoriach. Podczas
wystawy gościnnie pojawił się pierwszy Prezes PZHGP
o. Miasteczko Śląskie Józef Tkocz.
„Mikołaje podróżują po świecie” to tytuł przedstawienia tanecznego przygotowanego z okazji Dnia Świętego Mikołaja. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem
i zgromadziło ponad 400-osobową publiczność.

Wydarzenie, przygotowane z dużą starannością i dbałością o detale, robiło niesamowite wrażenie, a nagrodą
dla ciężkiej pracy młodych aktorów były gromkie brawa zachwyconych widzów. Dziękujemy Franciszkowi
Spot za odegranie roli Świętego Mikołaja.
Cieszymy się z dużego zainteresowania Konkursem
Plastycznym na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową, który został zorganizowany przez MOK. Osoby,
które przekazały swoje prace wykazały się ogromnym
talentem, wyobraźnią oraz poczuciem estetyki. Wybór
tych najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych należy do jury, a autorzy wybranych prac będą
Wieści
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powiadamiani telefonicznie o wygranej. Uroczyste
wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Noworocznego 13 stycznia 2016 r., o godzinie 18.00.
Serdecznie zapraszamy na kolejne, nietuzinkowe wydarzenie jakim będzie koncert KORTEZA 13 lutego 2016 r.
o godzinie 19.00. Organizatorami są WEST KONCERTY
wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Miasteczku Śląskim. Koncert jest idealną okazją do wspólnego spędzenia Walentynek.
KORTEZ to 26-letni kompozytor i wokalista pochodzący z Iwonicza. Wyedukowany pianista i puzonista z zacięciem do muzyki klasycznej. Kilka lat temu zaczął
śpiewać. Po kilku miesiącach napisał pierwsze piosenki.
Z jedną z nich zgłosił się na casting do Must Be The Music, gdzie nie został zauważony. Na początku 2014 roku
podpisał kontrakt z Jazzboy Records. W marcu 2015 roku
ukazała się pierwsza EPka zatytułowana Jazzboy Session EP, na którą złożyły się trzy piosenki: „Zostań”, „Joe”
i „Co Myślisz?”. Obdarzony wyjątkowym, głębokim i lekko szorstkim głosem, z którego umiejętnie korzysta.
Wysoki, małomówny, o melancholijnym spojrzeniu.
Jego debiutancka płyta „Bumerang”, to intymny zbiór
opowiadań o miłości i jej braku. To jedna z najlepiej
przyjętych płyt w ostatnich latach.
Bilety w cenie 30,00 zł są dostępne w biurze MOK-u,
na ticketpro.pl i biletyna.pl, w salonach EMPIK, MEDIA
MARKT i SATURN oraz w biurze podróży „ORBAL” w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 15.
Na koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka zapraszamy
22 stycznia 2016 o godzinie 17.30. Tradycyjnie wystąpią
dzieci biorące udział w zajęciach tanecznych, nauki gry
na gitarze oraz keyboardzie, które odbywają się w MOK-u.
Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!
10 stycznia o godzinie 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim odbędzie się 24. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem podczas
aukcji oraz przy okazji przedstawienia tanecznego „Mikołaje podróżują po świecie” będziemy zbierać pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorów. Aukcję poprowadzi Mariusz Jarzombek ze Stowarzyszenia Góra Jerzego w Miasteczku Śląskim. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!
W styczniu 2016 roku zaprezentujemy w MOK-u wystawę fotografii podsumowujących wydarzenia, koncerty
oraz działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim w 2015 roku, który był wyjątkowo urozmaicony i interesujący. Odbyły się zarówno koncerty
niebanalnych artystów, liczne występy zespołów działających na terenie naszego miasta, wystawy, przedstawienia, projekcje filmów i wiele innych. Wystawa podsumowującą rok 2015 w MOK-u będzie dostępna przez
cały styczeń w korytarzu na parterze w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim.
Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!
Informujemy, że 24.12. (Wigilia) MOK będzie nieczynny. Godziny pracy MOK-u od 23.12. do 31.12. to 7.0015.00, natomiast w poniedziałek (28.12) 7.00-16.00.
grudzień 2015
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„Kto niesie pomoc,
ten na zawsze zostaje
w naszych sercach
i pamięci pokoleń”
Serdeczne podziękowania
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim
sponsorom za zaangażowanie się i okazaną pomoc na rzecz naszej placówki w organizacji zabawy andrzejkowej. Mamy nadzieję na dalszą
współpracę i wsparcie w inicjatywach podejmowanych dla dobra naszych dzieci. Sponsorzy
z Miasteczka Śląskiego:
Pan KRZYSZTOF NOWAK Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie, ING BANK ŚLĄSKI, Zakład Masarski „WIĘCEK”, Restauracja „KUŹNIA SMAKU”,
Zajazd „SMAKOŁYKI U MONIKI”, „STAL PROJEKT”
Marcin Bogacki, AKADEMIA PIĘKNA – Gabinet
fryzjersko-kosmetyczny, PIEKARNIA ŻYGLIN –
Państwo Teresa i Lucjan NAJUCH, Kwiaciarnia
„DANUSIA”, LUDOWY KLUB SPORTOWY Żyglin,
Apteka „ŚW. JERZEGO”, Apteka „MOJE ZDROWIE”, Firma „ANNA” Biżuteria srebrna – Anna
i Piotr Musialikowie, P.P.H.U. „KORAL” sp. z o. o.,
Sklep Wielobranżowy EXPRESS II – Edward Klyta, Zakład Fryzjerski IRENKA, SKLEP ROWEROWY – Piotr Galbas, „MARTER” Przetwórstwo Warzyw i Owoców – Marian Podgórski, Serwis
Teleinformatyczny JP-SERWIS Janusz Płaszczymąka, Delikatesy przy Śląskiej w Żyglinie – Izabela Mastalerz, Stacja Paliw S1, POLOmarket sp. z o.o., Warsztat Mechaniki Pojazdowej
„JACAR” Żydek Jakub, Ochotnicza Straż Pożarna
w Żyglinku, „FIT DESIGN” Katarzyna Zdebel, Pan
Damian SIWY, Państwo Maria i Józef MYŚLIWCZYK, Państwo Magdalena i Rafał BURDZIK,
PHU Skarpa-Jolanta i Ireneusz WOSZ, Pani Edyta
WYLĘŻEK, Pan Bernard BOGACKI, Pani Aneta
JENCZEK, Kwiaciarnia Żyglin, Pani Ewa WACHOWIAK Technika decoupage z Tarnowskich Gór,
Firma WAKO Sp. z o.o. z Gliwic. Dziękujemy również wielu sponsorom anonimowym.
Rada Rodziców
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Miasteczku Śląskim – Żyglin

Ochotniczy Mikołaj
6 grudnia w Domu Strażaka w Żyglinku odbyło się spotkanie dzieci z Mikołajem. Spotkanie, na które przybyło
65 dzieci wraz z rodzicami i dziadkami, zorganizowała
Ochotnicza Straż Pożarna wraz z Radą Dzielnicy Żyglin
-Żyglinek.

Podczas oczekiwania na przybycie Mikołaja, dzieci uczestniczyły w zabawach prowadzonych przez miłą panią animator, a o oprawę muzyczną zadbała nasza Orkiestra Dęta
Dzielnicy Żyglin-Żyglinek. Serdeczne podziękowania
za okazaną pomoc w organizacji spotkania kierujemy do
Rady Dzielnicy Żyglin-Żyglinek, Orkiestry Dętej Dzielnicy
Żyglin-Żyglinek oraz sponsorów fimy DIL-TRANS Edyty
Wylężek i Piekarni Teresy i Lucjana Najuch.
Strażacy OSP Żyglinek

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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Wesołe Przedszkole

Zimowe historie
z Przedszkola nr 3
17 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Misia. Z tej okazji przedszkolaki przyniosły do przedszkola swoje
ukochane pluszowe misie. Wzięły również udział w zajęciach,
które poprowadziła dla nich pani Lilka. Było wesoło i ciekawie.
Kolejne interesujące wydarzenie w naszym przedszkolu to spotkanie z Orbitkiem. Po krótkim wstępie o planetach dzieci weszły do „planetarium” i wtedy się zaczęło. Na nieboskłonie
przedszkolaki mogły obejrzeć planety i o każdej z nich wysłuchać najważniejszych informacji, dalej – podziwiały „zwierzyniec”, czyli znaki zodiaku. Nauczyły się też krótkiej piosenki
o planetach. Wszystkie wiadomości były przekazane w sposób
bardzo przystępny dla dzieci.
„W tajemniczej krainie krasnali” to opowieść, którą mogli zobaczyć nasi przedszkolacy podczas wyjazdu do Tarnowskich Gór
24 listopada. W baśni spotkały się skrzaty, wesołe smerfy,
okropny Gargamel, milutkie króliczki, złośliwy trol, zła czarownica i niedźwiadek. Było bardzo dużo muzyki, jak na baśń muzyczną przystało. Dzieci bawiły się bardzo dobrze oglądając
przygody głównych bohaterów, słuchając melodyjnych piosenek i wykonując przeróżne zadania. Wśród oglądających losowano nagrody. Mieliśmy szczęście, bo z naszego przedszkola
cztery osoby wygrały niespodzianki. Gratulujemy! Żeby jednak
nie było przykro pozostałym dzieciom, wszyscy otrzymali upominkowe baloniki, które dzieciom bardzo przypadły do gustu.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w przedszkolu został ogłoszony konkurs na „Najpiękniejszą ozdobę
bożonarodzeniową”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców. Wykonane ozdoby zachwycały
oryginalnością, pomysłowością i dużym nakładem pracy. Nagrodzone zostały, jak zwykle w naszych konkursach, wszystkie
prace. Były to m.in. domek z piernika, choinki, bombki, stroiki
i wiele innych. Dziękujemy wszystkim za udział.
W grudniu odwiedził przedszkole najbardziej lubiany
przez dzieci gość – św. Mikołaj. Przedszkolaki z grupy
III wystąpiły dla Mikołaja
w przedstawieniu. Nasz
gość przywiózł dzieciom
upominki, które bardzo
dzieci ucieszyły.
Nasze przedszkole wzięło udział w Miasteczkowskim Jarmarku
Adwentowym. Dzieci z grupy III wystąpiły w specjalnie przygotowanym na tę okazję przedstawieniu. Na naszych straganach
można było zakupić pyszne ciasta oraz bożonarodzeniowe
ozdoby. Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom za pomoc,
upieczone smakołyki i wykonane ozdoby.

W piątek 6 listopada w Przedszkolu nr 1 odbyło się uroczyste
Pasowanie na Przedszkolaka. Był to wyjątkowy dzień dla
wszystkich dzieci i nauczycieli. Maluszki oficjalnie stały się Wesołymi Misiami, średniacy Jeżykami, a starszacy Pracowitymi
Pszczółkami.
W poniedziałek 16 listopada został rozstrzygnięty przedszkolny konkurs plastyczny „Zrób to sam”. Zadaniem przedszkolaków było wykonanie „nowych” przedmiotów z tych już niepotrzebnych. Uczestnicy wykazali się ogromną pomysłowością
i kreatywnością. Z kartonów, butelek, pojemników, pasmanterii oraz materiałów plastycznych powstały niekonwencjonalne
zabawki (domek dla lalek, rakieta, sowy, samolot, lalka) i instrumenty muzyczne (grzechotki, bębenki, cymbałki). Dodatkowo
wszystkie prace wzięły udział w szóstej edycji Wielkiego Konkursu Ekologicznego dla Przedszkoli 2015, zorganizowanego
przez firmę Buliba.
W piątek 30 listopada dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych dotyczących energii elektrycznej.
Po wysłuchaniu części teoretycznej i zapoznaniu się z interesującymi animacjami najmłodsi mogli poeksperymentować
z kulą plazmową.
Dyrektor oraz pracownicy Przedszkola nr 1 w Miasteczku Śląskim serdecznie dziękują wszystkim rodzicom i opiekunom
naszych przedszkolaków za przygotowanie artykułów świątecznych, pysznych wypieków oraz aktywny udział w tegorocznym Jarmarku Adwentowym.

Jubileusz

17 października Diamentowe Gody obchodzili Państwo Elżbieta i Alfons Kaczmarkowie. Dostojnym Jubilatom życzymy
jeszcze wielu lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.
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Dofinansowanie dla OZE
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
zaprasza mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie
do udziału w projekcie dofinansowującym kolektory
słoneczne, pompy ciepła do przygotowania ciepłej
wody użytkowej oraz instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania prądu na potrzeby
gospodarstwa domowego.

Koncert
Karnawałowy
13 stycznia 2016
godzina 18:00

Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury
w Miasteczku Śląskim
Wystąpią Zespół M.A.Z.E.M,
Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin i Żyglinek,
Orkiestra Reprezentacyjna
Gminy Miasteczko Śląskie.
W trakcie koncertu zostaną wręczone nagrody
laureatom XV Edycji Konkursu Plastycznego
na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne
(właściciele domów jednorodzinnych).
Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania
dofinansowania udzielanego w ramach konkursu
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego w Katowicach
Termin naboru wniosków:
od 14.12.2015 r. do 29.01.2016 r.
Miejsce składania: sekretariat lub pokój nr 28
w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim
Ankieta dostępna będzie do pobrania
na stronie internetowej Urzędu
oraz w pokoju nr 28 w Urzędzie.

Wstęp wolny
Zapraszamy!

Wieści

Dofinansowanie będzie w formie dotacji
do wartości wydatków kwalifikowanych związanych
z budową lokalnych małych źródeł energii
zarówno elektrycznej,
jak i cieplnej na potrzeby własne.
Dofinansowanie obejmie zakup
oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji
odnawialnych źródeł energii do produkcji:
•• energii elektrycznej (ogniwa fotowoltaiczne),
•• ciepła (kolektory słoneczne, pompy ciepła).
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