Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim

Nr 12 (52)

fot. Stowarzyszenie Góra Jerzego

grudzień 2014

I sesja Rady Miejskiej

fot. Stowarzyszenie Góra Jerzego

29 listopada 2014 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim odbyła się I sesja Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim. Podczas sesji odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowo wybranych Radnych oraz Burmistrza Miasta Krzysztofa Nowaka. Następnie Radni wybrali spośród swojego składu przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został
Józef Jendruś.
Na sesji podjęta została Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej.
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). 
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„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”
				
C. K. Norwid

Święta Bożego Narodzenia to czas miłości,
wiary, dobroci, bliskości i ciepła,
którymi chętnie się dzielimy,
dlatego, Drodzy Mieszkańcy,
z okazji świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wam wszystkim wielu głębokich
i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju
i rodzinnego ciepła.
Niech radość i pokój świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Wam przez cały
Nadchodzący Rok 2015
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Jendruś

Burmistrz Miasta
Krzysztof Nowak
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2015 r.
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim ul. Rynek 8 42-610 Miasteczko Śląskie
tel. 32/3938001, 32/3938020
e-mail: odpady@miasteczko-slaskie.pl

MIASTECZKO ŚLĄSKIE: Asnyka, Astronautów, Białego, Cegielniana, Ceramiczna, Cynkowa, Czarnieckiego, Dębina,
Dudy, Dworcowa, Działkowa, Fredry, Gajowa, Gałczyńskiego, Gierzyna, Gwiaździsta, Hutnicza, Kilińskiego, Kolejowa,
Konopnickiej, Krótka, Kruczkowskiego, Leśna, Matejki, Metalowa 4, Modrzewskiego, Niepodległości, Norwida, Orkana, Pękatego,
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Radni Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
w kadencji 2014-2018
Okręg Nr 1: Banasz Jan
Okręg Nr 2: Jendruś Józef
Okręg Nr 3: Labus Lucjan
Okręg Nr 4: Liszka Anna
Okręg Nr 5: Hetmańczyk Kazimierz
Okręg Nr 6: Respondek Tomasz
Okręg Nr 7: Boino Roman
Okręg Nr 8: Lukosz-Kowalska Irena
Okręg Nr 9: Zok Dariusz
Okręg Nr 10: Grzesiak Edward
Okręg Nr 11: Siwy Damian
Okręg Nr 12: Wylężek Edyta
Okręg Nr 13: Żółkiwicz Grzegorz
Okręg Nr 14: Gulba Marek
Okręg Nr 15: Piecuch Joanna

Na terenie gminy Miasteczko Śląskie od pewnego
czasu do skrzynek pocztowych mieszkańców, wrzucane są ulotki/karteczki z informacjami o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak
również makulatury, z prośbą o wystawienie ich
przed posesją. Tego typu ulotki nie posiadają informacji o podmiocie, który te odpady zbiera, zaś podany numer telefonu nie odpowiada.
W związku z powyższym Urząd Miejski w Miasteczku
Śląskim pragnie wyjaśnić, iż ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) reguluje
kwestie odpadów w gminach jednoznacznie nakładając na samorządy obowiązek organizacji systemu
zbierania od mieszkańców odpadów komunalnych,
jakimi są elektrośmieci.

Uchwały Rady Miejskiej
10 grudnia br. o godz. 11.00 odbyła się II Sesja Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte następujące
uchwały:
1. Uchwała Nr II/2/14 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
2. Uchwała Nr II/3/14 w sprawie powołania stałych Komisji
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, przedmiotu ich
działania oraz liczby składów osobowych.
3. Uchwała Nr II/4/14 w sprawie ustalenia składu osobowego
Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwała Nr II/5/14 w sprawie ustalenia składu osobowego
Komisji Budżetu i Inwentaryzacji.
5. Uchwała Nr II/6/14 w sprawie ustalenia składu osobowego
Komisji Rozwoju i Porządku Publicznego.
6. Uchwała Nr II/7/14 w sprawie diet dla radnych, członków
Komisji Rady Miejskiej oraz przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych.
7. Uchwała Nr II/8/14 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę burmistrza miasta Miasteczko Śląskie.
8. Uchwała Nr II/9/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
9. Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej w zakładce Bazy Aktów własnych http://prawomiejscowe.pl/institution/19239/collection/98387 oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30.
Informujemy, iż dnia 10 grudnia br. na II Sesji Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim podjęto uchwałę Nr II/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, którymi zostali
Pan Kazimierz Hetmańczyk oraz Pan Damian Siwy. 
opr. red.

INFORMACJA
Informujemy Mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie, iż
w dniu 24 grudnia br. (wigilia) Urząd Miejski będzie nieczynny natomiast w dniu 31 grudnia 2014 r. Urząd pracuje
do godziny 13.30. 
Wieści

APEL
DO MIESZKAŃCÓW GMINY
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Zgodnie z zapisami cytowanej wyżej ustawy, to gminy mają obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej:
PSZOK), w tym zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Ponadto gminy mają obowiązek
wskazania miejsc, w których możliwe będzie zbieranie zużytych elektrośmieci. Takim miejscem na terenie Gminy Miasteczko Śląskie jest PSZOK w Żyglinku
przy ul. Przyjaźni 2a, czynny w każdą sobotę w godzinach 8.00-12.00. Minimum jeden raz w roku organizowana jest mobilna zbiórka elektrośmieci,
a mieszkańcy są informowani o niej przez tutejszy
urząd. Podmiotem zbierającym tego typu odpady
na terenie gminy, posiadającym wymagane prawem zezwolenia oraz zawarte Porozumienie z gminą Miasteczko Śląskie, jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o. z siedzibą
w Kielcach.
W kwestii zbiórki makulatury/papieru z gospodarstw
domowych podmiotem uprawnionym do zbierania
i odbierania tego odpadu zgodnie z obowiązującym
harmonogramem wywozu odpadów komunalnych,
jest firma Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, który został wyłoniony
w postępowaniu przetargowym.
W związku z powyższym apeluję do mieszkańców
gminy Miasteczko Śląskie, by zignorowali wszelkiego
rodzaju ulotki, które rozprowadzane są przez nieznane podmioty.
Burmistrz Miasta
Krzysztof Nowak
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Wieści z Publicznego Gimnazjum
W tym roku szkolnym w gimnazjum uczy się 201 uczniów. Utworzono dziewięć
oddziałów, po trzy na każdym poziomie. Podobnie jak w poprzednich latach,
w szkole funkcjonują świetlica, biblioteka oraz stołówka. Realizowane są różne
zajęcia pozalekcyjne, które umożliwiają uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, przygotowują ich do rywalizacji w wielu konkursach, zapewniają opiekę
w czasie wolnym.
Udział w dodatkowych lekcjach pozwala również młodzieży
doskonalić umiejętności i wyrównać braki w edukacji. W tym
roku szkolnym zaplanowano także organizację wielu ciekawych akcji i konkursów. Przedstawiamy niektóre z przeprowadzonych od września do grudnia zadań:
11.09.2014 r. – warsztaty wyboru zawodu dla uczniów klas
III. Zajęcia prowadzone były przez pedagogów i psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.
22.09.2014 r. – udział uczniów w autorskim spotkaniu z pisarzem Arkadiuszem Niemirskim, które zostało zorganizowane
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Miasteczku Śląskim.
Od 24.09. do 1.10.2014 r. – uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych dotyczących szkodliwości zażywania narkotyków. Zajęcia prowadziła terapeutka
z ośrodka uzależnień „Falochron” w Tarnowskich Górach.
30.09.2014 r. – przeprowadzono próbny alarm ewakuacyjny,
który umożliwił sprawdzenie umiejętności reagowania
na sygnały alarmowe oraz sprawność opuszczania strefy zagrożenia.
9.10.2014 r. – uczniowie klas II poznawali zasady prawidłowego odżywiania się i zdrowego stylu życia; warsztaty zorganizowano we współpracy z firmą Naturhouse z Tarnowskich Gór.
14.10.2014 r. – uroczyście obchodzono Święto Szkoły, wspominano rocznicę nadania szkole imienia Teodora Christopha, zorganizowane były różne konkursy dla uczniów klas pierwszych.
23.10.2014 r. – Samorząd uczniowski zorganizował kolejny
Dzień Jabłka. Można było delektować się smakołykami przygotowanymi z wykorzystaniem jabłek. Dziękujemy uczniom
i ich rodzicom za pyszne ciasta, ciasteczka i soki jabłkowe.
28.10.2014 r. – uczniowie klas I wraz z opiekunami porządkowali groby zmarłych nauczycieli oraz żołnierzy na miasteczkowskim cmentarzu.
11.11.2014 r. – udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości. Projekt „Radośnie z Niepodległą” realizowano
od 10 do 13.11.2014 r. W poniedziałek przeprowadzano Szkolny Turniej Piłki Siatkowej, zaś 11.11.2014 r. uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli we mszy św. za ojczyznę oraz składali kwiaty w miejscach pamięci narodowej, natomiast 13.11
odbyła się w szkolna premiera spektaklu przygotowanego
przez uczniów i absolwentów gimnazjum pt. „A to Polska właśnie”. Widowisko to zaprezentowano także dzieciom w Szkole
Podstawowej w Bobrownikach Śląskich.
14.11.2014 r. – ogłoszono wyniki zbiórki makulatury: pierwsze
miejsce zajęła klasa I c, na drugim miejscu znalazła się II b, zaś
trzecie miejsce przypadło w udziale klasie Ib.
26.11.2014 r. – dyskoteka andrzejkowa, a w ramach zabawy dla
uczniów Samorząd Uczniowski zorganizował: wróżby, konkurs
na najciekawsze przebranie, wybór króla i królowej balu.
30.11.2014 r. – uczniowie pod opieką nauczycieli obsługiwali
stoiska podczas Kiermaszu Adwentowego – można było zakupić własnoręcznie wykonane ozdoby, skosztować domowych

4

grudzień 2014

wypieków, ale także obejrzeć występ gimnazjalistów; wcześniej odbył się konkurs ma plakat promujący kiermasz adwentowy. Nagrodzono prace następujących uczniów: I miejsce –
Weronika Wojsyk, Marlena Jaskólska i Weronika Penkaty
z klasy 2c, II miejsce – Roksana Wosz i Kinga Wolkownik z klasy
2b, III miejsce Nikola Nawara i Joanna Staśkiewicz z klasy 2b
oraz Patrycja Muc, Karolina Kmieć, Karolina Koczyba i Julia Płudowska z klasy 1a.
Oprócz wyżej wymienionych inicjatyw, w tym roku szkolnym
zorganizowano także kilka wyjazdów i wycieczek:
• 1.10.2014 r. Warszawa – „Centrum Nauki Kopernik”;
• 21.10.2014 r. Zabrze – Multikino, film „Miasto 44’’;
• 4.11.2014 r. Tarnowskie Góry – Zabytkowa Kopalnia Srebra
i Sztolnia „Czarnego Pstrąga’’;
• 20.11.2014 r. Katowice – Filharmonia Śląska, koncert „Muzyka gór’’.
Od 12.11 do 25.11.2014 r. uczniowie brali również udział w eliminacjach do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
Do II etapu konkursu z geografii zakwalifikował się Michał
Lech, uczeń klasy IIIb.
Zgodnie z zasadą „W zdrowym ciele zdrowy duch” w gimnazjum promuje się wszelką aktywność sportową młodzieży.
Do tej pory uczniowie zostali zachęceni do udziału w następujących konkursach:
•
4.10.2014 r. – wyścig rowerowy Alternatywa;
•
10 i 15.10.2014 r. oraz 28.11.2014 r. i 1-2.12.2014 r. eliminacje
corocznej Ligi Gimnazjalnej w Siatkówce (rozgrywki trwają do czerwca);
•
13.11.2014 r. VI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki – drużynowo dziewczyny
i chłopcy znaleźli się na II miejscu, zaś indywidualnie
I miejsce zdobył Patryk Ścierski, a wśród dziewczyn
III miejsce Monika Urbańczyk;
•
5.12.2014 r. – Mikołajkowy Turniej Siatkówki zorganizowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Miasteczku Śląskim. Zawody na poziomach klasowych wygrały: klasa 1c,
2c i 3b. Sportowa rywalizacja oraz dodatkowe atrakcje
w formie gier i zabaw logicznych i artystycznych nagrodzono słodkimi niespodziankami, za które dziękujemy
sponsorom. Wszyscy uczniowie otrzymali również słodycze zakupione ze środków Rady Rodziców.
Wszystkie z przeprowadzonych przedsięwzięć mają za zadanie rozwijać w sposób wszechstronny każdego ucznia, biorąc
pod uwagę różne zdolności, możliwości, upodobania. Potrzeba przeżycia sukcesu jest wśród młodych ludzi bardzo silna.
Zazwyczaj także motywuje do innych działań, zwiększonego
wysiłku intelektualnego, do spojrzenia na szkołę z innej perspektywy. 
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Mikołajki w Bibieli...

...oraz w OSP

Jak co roku 6 grudnia Sołectwo Bibiela odwiedził Święty Mikołaj. W tym roku pojawił się on podczas mszy roratniej i wręczył wszystkim dzieciom wspaniałe paczki z prezentami. W ramach podziękowania dzieci recytowały wierszyki i śpiewały
piosenki. Wszyscy wrócili do domów zadowoleni i weseli. 

Także 6 grudnia Strażacy z OSP Żyglinek zorganizowali spotkanie mikołajkowe dla dzieci z naszej gminy. Dzięki sponsorom
można było zapewnić zabawy i konkursy dla dzieci, które poprowadziła sympatyczna animatorka, a także poczęstunek dla
przybyłych oraz symboliczne paczki dla dzieci. Czas w oczekiwaniu na przybycie Mikołaja umiliła nam Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin-Żyglinek, pod batutą Krzysztofa Orzińskiego, której
składamy serdeczne podziękowania.
Pragniemy podziękować naszym sponsorom: burmistrzowi
Krzysztofowi Nowakowi, Firmie Transportowej „Dil Trans” Edyta
Wylężek, Teresie i Lucjanowi Najuchom, Magdalenie i Rafałowi
Burdzikom, Serwisowi Teleinformatycznemu „Jp-Serwis” Janusz Płaszczymąka, Tomaszowi Buszce, Bernatowi Bogackiemu.
Dziękujemy również wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas
na przygotowania, a także dzieciom oraz rodzicom za liczne
przybycie. 

...w Brynicy...
6 grudnia także w Sołectwie Brynica obchodzono Dzień Świętego Mikołaja. Impreza odbyła się w świetlicy OSP Brynica
i wzięło w niej udział około 50 dzieci. Święty Mikołaj wraz
ze Śnieżynką zorganizowali dla dzieci przeróżne zabawy i konkursy, a także wręczyli wszystkim słodkie upominki. Współorganizatorem tego wydarzenia był Miejski Ośrodek Kultury
w Miasteczku Śląskim. 

INFORMACJA

Telefon zaufania
Na terenie naszej gminy od wielu lat działa telefon zaufania.
Pod tym numerem znajdą Państwo pomoc, informację, wsparcie oraz zrozumienie, oferowane dla osób dotkniętych problemem przemocy i uzależnienia. Porad udziela doświadczony
terapeuta od poniedziałku do piątku od godziny 16.00-20.00
pod numerem 517 797 228.
Wiemy, jak trudno jest wybrać numer i opowiedzieć o swoich
problemach, dlatego nikt nie będzie oceniany. Jesteśmy
po to, by pomóc. 
J. Musialik
Wieści
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MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
zamierza przystąpić do inwestycji
budowy mieszkań w ramach TBS
z 30% partycypacją przyszłych najemców.
Osoby zainteresowane wynajmem i udziałem
budowy mieszkań prosimy o kontakt
z Panią Beatą Wiśniewską w MTBS
nr telefonu 32 380 90 06.
grudzień 2014
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Wieści z biblioteki
Wypożyczalnia dla Dorosłych
W Wypożyczalni dla Dorosłych w listopadzie odbyła się VI edycja „Jesiennych wieczorów z poezją”. Czytelnicy mieli okazję
spotkać się z poetami wywodzącymi się z naszego regionu.
Swoją twórczość gronu słuchaczy przedstawili: Janina Musialik, Natalia Juszczak, Grażyna Barowska, Alicja Bednorz-Mol,
Józef Jendruś, Marek Kaleja, Michał Baczyński, Edward Baczyński. Tematyka utworów dotykała wielu emocji...

Stanów Zjednoczonych sprawował wówczas Theodore Roosevelt, który pewnego dnia wybrał się ze swoimi przyjaciółmi na polowanie. Wyprawa zakończyła się ustrzeleniem niedźwiedzicy i jednocześnie darowaniem życia synkowi ofiary,
małemu misiowi. To właśnie prezydent uratował życie niedźwiadkowi. Historia ta została uwieczniona na łamach prasy
i stała się jednocześnie inspiracją dla pewnego producenta zabawek, który rozpoczął produkcję zabawek przypominających uratowanego misia. Pluszowe misie okazały się strzałem
w dziesiątkę! Dzieci na całym świecie je pokochały.
Również biblioteka postanowiła zainspirować się tym wydarzeniem i z tej okazji zorganizowała zajęcia dla przedszkolaków z udziałem puszystych misiów. Odwiedziliśmy cztery przedszkola na terenie Miasteczka (Przedszkole nr 1, nr 3;
Przedszkole przy Zakonie Sióstr Służebniczek i Przedszkole
w Żyglinie).

Od 2 grudnia można zwiedzać wystawę fotografii lotniczej
„Bliżej nieba cz. II”. Wystawa jest „odlotową” reprezentacją najlepszych zdjęć lotniczych Wojtka Stankiewicza i Dariusza
Zwardonia. Autorzy wraz z zaproszonym lotnikiem przybliżyli
w trakcie prelekcji uczestnikom wystawy temat fotografii lotniczej oraz zaprezentowali eksponaty lotnicze.
Zapraszamy do zwiedzania wystawy w Wypożyczalni dla Dorosłych ul. Staromiejska 8, w godzinach otwarcia biblioteki.

Oddział Dziecięcy
Listopad w Oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej przebiegał pod znakiem pluszowego misia. Nasz milutki
bohater dokładnie 25 listopada obchodził swoje już sto dwunaste urodziny. Mało kto wie, że jego historia rozpoczęła się
w Stanach Zjednoczonych. W 1902 roku funkcję prezydenta
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Dzieci miały okazję poznać historię pluszowego misia, uczestniczyć w zabawie logopedycznej pt. „Misie przygotowują się
do zimowego snu” oraz zabawie ruchowo-naśladowczej
pt. „Niedźwiadek”. Dzieci rywalizowały też ze sobą w zabawie
polegającej na jak najszybszym ułożeniu, z danych elementów, wizerunku głównych bohaterów z popularnych kreskówek o misiach. Ochotnicy natomiast brali udział w konkurencji
pt. „Wyjadanie miodku”. Z pewnością dzieci, które uczestniczyły w tej konkurencji zaspokoiły swój apetyt na słodycze
na wyrost :-), ale przynajmniej miały okazje poczuć się jak
prawdziwe misie. Jak na bibliotekę przystało, zapewniliśmy
dzieciom bogatą ofertę książeczek, tym razem wyłącznie
o misiach. 
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Hokej na trawie
7 grudnia 2014 roku w budynku hali sportowej w Miasteczku
Śląskim odbył się „I Ogólnopolski Halowy Turniej Mikołajkowy
w hokeju na trawie w kategorii dzieci do lat dziewięciu”. W turnieju uczestniczyło 8 drużyn (80 zawodników) z Cieszyna, Gliwic, Sosnowca, Swarzędza, Tarnowskich Gór, Zabrza i Miasteczka Śląskiego (gospodarz imprezy). Wszystkie mecze były
bardzo wyrównane i rozgrywane na dobrym poziomie w sportowej rywalizacji. Organizatorzy postanowili, że wszyscy
są zwycięzcami i nie ma przegranych. Zawodnicy zdobyli ponad 100 bramek, wszyscy otrzymali złote medale, które wręczyłburmistrz Miasteczka Śląskiego – Krzysztof Nowak z asystą św. Mikołaja i jego świty.
Ponadto wszyscy zawodnicy otrzymali pluszowe maskotki,
owoce i słodycze.

Informacje

Nagrodzeni zostali także najmłodsi zawodnicy tego turnieju.
Najmłodsza zawodniczka z Sosnowca – Wiktoria Rutkowska
miała 6 lat, a najmłodszy zawodnik – Miguel Smoleń z Cieszyna miał 5 lat.
– Turniej został zorganizowany w Miasteczku Śląskim po raz
pierwszy. Uczestnicy turnieju i nasi goście bardzo chwalili organizację i wspaniałą atmosferę oraz hojność Mikołaja – komentuje Andrzej Miśkiewicz trener drużyny z Miasteczka Śląskiego, a także jeden z organizatorów.
Serdeczne dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą imprezę. Drużynę z Miasteczka Śląskiego reprezentowali: Martyna
Dyrgała, Hanna Głogusz, Wiktor Głogusz, Bartek Hajduk, Magdalena Karamańska, Jan Kochel (został wyróżniony jako najlepszy zawodnik turnieju), Patryk Lubos, Kamil Malok. 
Anna Ferdyn
Wieści
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Za nami:
• 22 listopada odbył się XII Ogólnopolski Turniej Rock & Rolla
o Puchar Burmistrza Miasteczka Śląskiego. Zwyciężyła para
Julia Swoboda i Daniel Ledwoń. Drugie miejsce zajęli Karolina Gruner i Daniel Wojtyra, a trzecie Edyta i Dawid Kaszta.
Nagroda publiczności trafiła do Katarzyny Bodory i Krystiana Chmielorza.

W imprezie uczestniczyły 22 pary m.in. z Miasteczka Śl., Kalet, Zawiercia. O piękny wystrój sali i nagłośnienie zadbał
nauczyciel rock’n’rolla Tadeusz Tarnowski wraz ze swoimi
uczniami. Organizatorami turnieju byli Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miejski oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach.
• 6 grudnia odbyła się projekcja filmu w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego „Efekt domina”.
» ciąg dalszy na str. 8
grudzień 2014
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Informacje
» dokończenie ze str. 7
Za nami:
Dokument opowiada o Rafaelu i Nataszy, którzy zaczynają
wspólne życie w państwie, które się jeszcze tak naprawdę
nie narodziło. Po projekcji odbyło się spotkanie z montażystą Andrzejem Dąbrowskim. Film mogliśmy zobaczyć dzięki kolejnej wizycie Polski Światłoczułej.
• 11 grudnia dzieci po raz kolejny spotkały się podczas cieszącego się dużą popularnością projektu Babajdura. Tym
razem najmłodsi mieszkańcy Miasteczka Śląskiego wysłuchali opowieści o przyjaźni pawiana z krabem. Zajęcia odbywają się w towarzystwie ciekawych instrumentów (m.in.:
ukulele, flet indiański, kalimba, didgeridoo, bęben oceaniczny i burzowy oraz elektronika), okraszone zagadkami,
ciekawostkami oraz przeplatane zabawami ruchowymi.
• 13 grudnia z okazji św. Mikołaja odbyła się premiera rewii
tanecznej „Czarnoksiężnik z krainy Oz”. Na scenie wystąpiła
prawie setka dzieciaków w wieku od 3-18 lat, którzy
na co dzień należą do zespołów Crazy, Smerfy, Krasnoludki.
Za scenariusz, choreografię i reżyserię odpowiedzialna
była Alicja Kowaluk. Tancerze wystąpili w strojach wykonanych przez Barbarę Zwardoń (której za włożoną pracę serdecznie dziękujemy).
Komu nie udało się zobaczyć bajki w grudniu, będzie miał
możliwość zobaczenia jej 11 stycznia podczas XXIII Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
• Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się grudniowe
Warsztaty Ozdób Świątecznych. Na zajęciach, pod okiem pani
Teresy Kot uczestnicy własnoręcznie wykonali bombki choinkowe, wieńce oraz inne ozdoby świąteczne. Niemałą rzeszę
mieszkańców przyciągnęły również warsztaty dekorowania
świątecznych pierników poprowadzone przez Izabelę Kot.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku życzymy wszystkiego dobrego mieszkańcom Miasteczka Śląskiego
Wkrótce:
• Od 1 do 27 stycznia w MOK-u będzie można oglądać wystawę poświęconą popularnej autorce literatury dziecięcej
Astrid Lindgren. Będzie to już trzeci wspólny projekt przeprowadzony wspólnie z Ambasadą Szwecji w Warszawie.
Wstęp wolny.
• 11 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się
XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na terenie całej gminy wolontariusze będą zbierać fundusze
na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci
na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz
na godną opiekę medyczną seniorów. W ramach Finału
w MOK-u 11 stycznia zaprezentowany zostanie spektakl
„Czarnoksiężnik z Oz”. Początek o godzinie 16.30.
• 14 stycznia 2015 zapraszamy na Koncert Karnawałowy, który odbędzie się już po raz trzeci. Koncert jest okazją do prezentacji nowych dokonań orkiestr i zespołów z Miasteczka
Śląskiego. Tym razem na scenie MOK-u zaprezentują się:
Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie, Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin i Żyglinek oraz Zespół Kameralny Jazzgot. Początek o godzinie 18.00. Wstęp wolny.
• 15 stycznia zapraszamy dzieci na babajdurkowe spotkanie
z Żabim Królem. Baśń Braci Grimm przypomni nam, jak waż-

ne jest to, by dotrzymywać obietnice. Poznamy losy pewnej
księżniczki, która uwielbiała zabawy na świeżym powietrzu
blisko ogrodu i lasu i próbowała zaprzyjaźnić się z żabą.
Co z tej zabawy wynikło, dowiecie się w trakcie spotkania.
Podczas opowieści wybierzemy króla, który zaprosi nas
do swojego królestwa. Dowiemy się, czym jest pantomima.
Posłuchamy o zjawiskowych żabach (Żaba Rogata, Żaba Pinokio, Żaba Przezroczysta). Pobawimy się głosem, ale i rozpoznamy dzwięki znane nam z codzienności. Dowiemy się
również, w czym pomocny może być gniew. Zapisy w biurze
MOK lub tel. 32 288 88 70. Ilość miejsc ograniczona.
• 18 stycznia odbędzie się w kościele parafialnym koncert kolęd w wykonaniu Chóru Mieszanego „Sienkiewicz” i Orkiestry Reprezentacyjnej Gminy Miasteczko Śl.
• 21 stycznia zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków
na koncert z okazji ich święta. Na scenie MOK-u wystąpią
soliści i zespoły na co dzień doskonalące swoje talenty podczas zajęć organizowanych przez Ośrodek. Szczegóły
na stronie mok.miasteczko-slaskie.pl
Bieżące informacje dotyczące działalności MOK-u znajdują się
na stronie mok.miasteczko-slaskie.pl oraz facebook.com/
mok.miasteczkoslaske 
Opr. Alicja Kowaluk

Wieści z Przedszkola nr 1
Już kolejny miesiąc zabawy i nauki za nami. Tegoroczny listopad w Przedszkolu nr 1 obfitował w wiele ciekawych wydarzeń.
Na początku miesiąca ogłosiliśmy ekologiczny konkurs plastyczny dla naszych przedszkolaków pt. „Zwierzakolubni”.
Na konkurs wpłynęło pięć prac. Każda z nich była piękna i wyjątkowa. Pierwsze miejsce ex aequo zajęli Paulina oraz Filip,
drugie miejsce Klaudia i Wojciech natomiast miejsce trzecie
Milena. Wszystkie przygotowane przez dzieci prace zostały
następnie wykorzystane do stworzenia wspólnego przedszkolnego plakatu, który wziął udział w ogólnopolskim Wielkim Konkursie Ekologicznym dla przedszkoli zorganizowanym
przez BULIBA.pl. Nasz plakat można zobaczyć w galerii konkursowej na stronie www.buliba.pl.
20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw
Dziecka. Z tej okazji przedszkolacy uczestniczyli w zajęciach
edukacyjnych, podczas których zapoznali się z historią powstania „Deklaracji Praw Dziecka” oraz prawami jakie mają dzieci
na całym świecie.
21 listopada obchodziliśmy Dzień Misia. W tym roku Miś obchodził swoje 112 urodziny. Z tej okazji dzieci przyniosły
» dokończenie na str. 9

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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Wieści z Przedszkola nr 1
» dokończenie ze str.8
do przedszkola swoje ukochane pluszaki oraz brały udział w zajęciach przygotowanych i poprowadzonych przez panią bibliotekarkę z dziecięcego oddziału Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Śląskim. W trakcie spotkania przedszkolacy dowiedzieli się, jak „narodził się” pluszowy miś, poznali „misiowe”
piosenki i puzzle. Dzieci oglądały ksiażeczki, których głównymi
bohateremi były znane i nieznane misie np. Colargol, Kubuś Puchatek, Yogi, a na zakończenie zajęć wszyscy wykonali rysunkowe torty urodzinowe dla misia.
22 listopada grupa średnia „Jeżyki” razem z mgr Eweliną Gansiniec oraz starsza „Pracowite Pszczółki” z mgr Iwoną Nowak
uczestniczyły w warsztatach filatelistycznych zorganizowanych
przez pracowników Poczty Polskiej – „Filatelistyka moje hobby”.
Podczas wspólnej zabawy dzieci poznały znaczenie słów: filatelistyka, klaser, znaczek. Samodzielnie wykonały również plastyczne projekty znaczków pocztowych.
Listopad zakończyliśmy udziałem w tegorocznym Jarmarku
Adwentowym. W naszej ofercie znalazły się domowe wypieki,
ręcznie wykonane ozdoby i stroiki oraz kartki bożonarodzeniowe.
Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom/opiekunom naszych
przedszkolaków za pomoc w przygotowaniach do Jarmarku
oraz wszystkim którzy odwiedzili nasze stoisko. Do zobaczenia
za rok! 

Wieści z Przedszkola nr 2
Grudzień jest miesiącem obfitującym w świąteczne wydarzenia. Także w naszym przedszkolu atmosfera świąteczna daje się
we znaki. 4 grudnia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Górnika
tzw. Barbórka. Dzieci przygotowały pokaz artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki, rozprawiały w gwarze śląskiej.
Nie zabrakło również tańców regionalnych. Zaproszeni górnicy
Paweł Dziewior i Adam Piech opowiadali o pracy górnika oraz
wręczyli słodki mikołajkowy upominek dzieciom. Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcia. Tego dnia podano obiad śląski:
ślonsko rolada, kluski, modro kapusta i rosół z nudlami. Górnikom wręczono prezenty.
8 grudnia do naszego przedszkola zawitał św. Mikołaj. Dzieci
obejrzały teatrzyk pt.: „Mikołajowa przygoda”. Następnie Mikołaj wręczył dzieciom prezenty. Szczególnym zaskoczeniem były
prezenty ofiarowane wszystkim dzieciom do wspólnej zabawy.
Nasi milusińscy byli zachwyceni. Obecnie przygotowujemy się
do wystawienia jasełek. Przedtem jednak odbędzie się Wigilijka
w przedszkolnym gronie. W związku z tym, jak co roku, prosimy
rodziców o przygotowanie „małego co nieco”, abyśmy mogli
uczcić w świątecznej atmosferze ten szczególny dzień.
Należy jeszcze wspomnieć o kiermaszu świątecznym, który odbył się 30 listopada. Rodzice naszych przedszkolaków upiekli
ciasta, ciasteczka, wykonali ozdoby świąteczne. Serdecznie
dziękujemy wszystkim zaangażowanym. Pieniądze z utargu zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek naszym pociechom. Z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia życzymy wszystkim dużo zdrowia, świąt przepełnionych miłością, zapachem choinki i świątecznego piernika. 
Monika Kornobis
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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Przedszkole nr 3
24.11. Rozstrzygnięto ogłoszony przez p. Mirkę i p. Henię konkurs plastyczny na „Ozdobę choinkową”. Na konkurs wpłynęło
21 przepięknie wykonanych prac. Na wszystkich uczestników
czekały nagrody, które dzieci same sobie wybrały. Wykonane
z pomocą rodziców ozdoby świąteczne uświetniły „Jarmark
adwentowy”.
25.11. Obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej
okazji okolicznościową imprezę zorganizowała p. Lilka z Biblioteki Dziecięcej, która była gościem wszystkich przedszkolaków. Na tę uroczystość przedszkolaki przyniosły ze sobą
swoje ukochane misie. Pani bibliotekarka czytała milusińskim
bajki przyniesione z biblioteki. Dzieci oglądały książeczki
o Kubusiu Puchatku, śpiewały piosenki, wykonały pracę plastyczną przedstawiającą misia.
26.11. W naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja
przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie przez dzieci
umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie
personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji
osób przebywających w budynku. Zakres i przebieg działań
został uzgodniony z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. Uczestnicy ewakuacji na sygnał
alarmowy opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi poza teren przedszkola. Akcja przebiegła bez zakłóceń. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko
opuściły budynek. Ćwiczenia tego typu oswajają uczestników
z sytuacją, w której może zaistnieć konieczność szybkiego,
zorganizowanego i pozbawionego paniki opuszczenia miejsca zabawy i pracy.
30.11. Przedszkole – z pomocą rodziców, którzy przygotowali
artystyczne ozdoby świąteczne, upiekli pyszne ciasta i ciasteczka – po raz kolejny „rozstawiło” swoje stoiska na „Jarmarku Adwentowym”. p. Henia zadbała również o występ artystyczny. Dzieci z grupy „Pracowite pszczółki” przedstawiły
inscenizację słowno-muzyczną „Świąteczne zamieszanie”.
5.12. Był jednym z najmilszych dni w przedszkolu, zawitał
do dzieci długo wyczekiwany św. Mikołaj.

Zmęczony daleką podróżą z mroźnej Laponii, ulubiony Święty
wysłuchał piosenek, wierszyków w wykonaniu dzieci. Mikołaj
rozdał wszystkim dzieciom prezenty i zobowiązał je do grzecznego zachowania się. Obiecał, że wróci za rok. Żegnany odjechał odwiedzić inne dzieci. 
Red. Henryka Pytlok
grudzień 2014

9

Wieści ze Szkoły
Podstawowej nr 2
Październik i listopad były dla uczniów naszej szkoły miesiącami pełnymi ciekawych wydarzeń, które pozwoliły poszerzyć wiedzę, sprawdzić swoją kondycję i miło spędzić czas.
W ramach współpracy naszej szkoły z jednostką Ochotniczej
Straży Pożarnej w Żyglinku uczniowie wzięli udział w zawodach sztafety pożarniczej, które odbyły się 11 października.
Zawody zostały zorganizowane przez Zarząd OSP w Żyglinku jako część projektu „Stań z nami na straży bezpieczeństwa”. Bieg sztafetowy przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych – grupa młodsza: 7-10 lat i grupa starsza:
11-14 lat. Zanim zawodnicy stanęli na starcie, organizatorzy
zapoznali ich z torem i przypomnieli zasady bezpieczeństwa.
Zwycięzcom w poszczególnych kategoriach wiekowych wręczono nagrody, pozostali uczniowie otrzymali upominki.
Po zawodach strażacy zaprosili wszystkich na poczęstunek.
Pogoda dopisała, więc uczestnicy świetnie się bawili – nie
tylko sprawdzili swoją kondycję, ale również spędzili czas
na świeżym powietrzu.
W imieniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów dziękuję Panu
Komendantowi Janowi Jenczkowi oraz wszystkim strażakom, którzy brali udział w organizacji biegu.
15 października uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany dla nauczycieli i pracowników szkoły
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ciekawy występ bardzo
spodobał się pedagogom, którzy docenili wysiłek uczniów,
nagradzając ich brawami.
Podobnie jak w poprzednim roku szklonym nauczyciel wychowania fizycznego Sebastian Król zorganizował cykl zajęć
mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia.
16 października uczniowie klas IV-VI oraz przedszkolaki
uczestniczyli w pierwszej części zajęć pod nazwą „Trzymaj
formę! – Moje zdrowe drugie śniadanie!”.

13 listopada pod hasłem „Jabłka, marchew i maliny
to są pyszne witaminy”. Tym razem uczniowie robili smaczne soki i sałatki owocowe. Ich degustacja przyniosła dzieciom dużo radości.
W listopadzie grupa uczniów z klas IV-VI wzięła udział
w konkursach wiedzy – Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego, Konkursie Przedmiotowym z Matematyki
oraz w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”. Uczestnicy przygotowywali się do konkursów pod kierunkiem nauczycieli – pani Beaty Biczak-Skrobek i pani Barbary Lipki.
Z okazji 11 Listopada uczniowie przygotowali uroczysty
apel, który przypomniał drogę Polaków do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Wszyscy zgromadzeni mieli możliwość czynnego udziału w programie poprzez śpiewanie
pieśni patriotycznych. O oprawę muzyczną występu zadbała pani Barbara Bentkowska prowadząca zespół wokalno-taneczny „Groszki”.
28 października Samorząd Uczniowski zorganizował dla
uczniów dyskotekę andrzejkową. Tego dnia również, kultywując tradycję, dzieci wróżyły sobie, lejąc wosk czy nakłuwając serduszko z imionami. Była to nie tylko okazja
do przypomnienia dawnych zwyczajów, ale i do świetnej
zabawy. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego dziękuję
Zarządowi SU oraz uczniom klasy VI za przygotowanie
i przeprowadzenie wróżb i zabaw.
30 listopada wzięliśmy udział w Kiermaszu Adwentowym,
podczas którego sprzedawaliśmy ciasta upieczone przez rodziców naszych uczniów. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze
przeznaczyliśmy na zakup stołów do gry, tzw. „piłkarzyków”,
w które dzieci chętnie grają podczas zajęć w świetlicy.
Pani Dyrektor Anna Wodarczyk i Rada Pedagogiczna
dziękują wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się w akcję
pieczenia ciast na kiermasz adwentowy.
5 grudnia odbyły się w naszej szkole mikołajki. Do uczniów
klas I-III przyszedł Mikołaj, który obdarował dzieci prezentami. Uczniowie odwdzięczyli się Mikołajowi za otrzymane podarunki, śpiewając piosenki i recytując wierszyki. 

Wykorzystując zdrowe produkty, dzieci przygotowały pożywne śniadanie, które później ze smakiem zjadły. Druga
część zajęć promujących racjonalne odżywianie odbyła się
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Zredagowała:
Beata Biczak-Skrobek
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fot. Stowarzyszenie Góra Jerzego

Jarmark adwentowy
30 listopada na parkingu przy kościele pw. WNMP odbył się
Jarmark Adwentowy. Wystąpiły zespoły Miejskiego Ośrodka
Kultury: zespół wokalno-taneczny „Groszki”, Chór Mieszany
„Sienkiewicz” oraz Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie. Jak co roku, swoje umiejętności zaprezentowali najmłodsi – tym razem dzieci z Przedszkola nr 3 oraz działająca przy parafii Schola, a także uczniowie Gimnazjum.
Wysłuchaliśmy koncertu Chóru Gospel „Soul Hunters Gospel
Choir” pod przewodnictwem Kasi „Pumy” Piaseckiej. Dla
wszystkich dzieci zaś organizatorzy przygotowali program
„Fabryka świątecznej magii”. Można było posmakować regionalnych przysmaków oraz kupić świąteczne ozdoby, które
przygotowali rodzice z przedszkoli naszej gminy, panie z zespołu Folklorystycznego Brynica, Schola, Caritas, Stowarzyszenie „Góra Jerzego”, Firma Kardamon. Składamy serdeczne
podziękowania organizatorom Jarmarku oraz osobom zaangażowanym w jego przygotowanie. 
Alicja Kowaluk

PODZIĘKOWANIA

Nowe stowarzyszenie
sportowe
W naszej gminie 10 października 2014 r. powstało nowe stowarzyszenie pod nazwą Klub Sportowy Volley Miasteczko Śląskie. Członkowie stowarzyszenia chcą zająć się popularyzacją
piłki siatkowej oraz sportu i aktywnego stylu życia wśród
mieszkańców Miasteczka Śląskiego.
Do celów organizacji należy również stwarzanie właściwych
warunków do specjalistycznego szkolenia w dziedzinie piłki
siatkowej oraz innych sportów ruchowych, współorganizacja
zawodów, imprez sportowych, obozów sportowych, wspieranie młodych talentów siatkarskich oraz promocja młodych
sportowców i ich osiągnięć. Członkowie stowarzyszenia chcą
także promować naszą gminę na różnego rodzaju imprezach
sportowych organizowanych w całej Polsce.
W ramach stowarzyszenia powstała drużyna siatkarska KS Volley Miasteczko Śląskie. Zawodnicy zespołu, pod czujnym
okiem trenera Agaty Siwiec, już od kilku miesięcy przygotowują się do startu w rozgrywkach IV ligi mężczyzn Śląskiego
Związku Piłki Siatkowej. Liga rusza od stycznia 2015 r. 

Wszystkim osobom zaangażowanym w jakikolwiek sposób
w organizację i przygotowanie Jarmarku Adwentowego składam serdeczne podziękowania.
Serdecznie dziękuję mieszkańcom: Pani Bernadecie Kandorze,
Pani Eugenii Siwy i Panu Jerzemu Skrobkowi za udostępnienie
choinek, które wykorzystane zostały do świątecznego wystroju miasta.
Przekazane choinki ustawione są w Brynicy, Żyglinku, na Rynku oraz przed Miejskim Ośrodkiem Kultury. 
Burmistrz Miasta
Krzysztof Nowak

INFORMACJA
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że z dniem
1.12.2014 r. kurs autobusu komunikacji miejskiej linii nr 87
w dni robocze, relacji Tarnowskie Góry Dworzec – Żyglin
Kościół został przesunięty z godz. 15.10 na godz. 15.15.
Przedmiotowa zmiana odjazdu powyższego kursu autobusu na linii nr 87 została dokonana na wniosek uczniów
uczęszczających do szkół w Tarnowskich Górach. 
Burmistrz Miasta
Krzysztof Nowak
Wieści

Dzień Seniora w Brynicy
Sołtys Andrzej Duda wraz z Radą Sołecką zorganizowali
7 grudnia w Brynicy spotkanie adwentowe dla najstarszych
mieszkańców. Spotkanie odbyło się z okazji Dnia Seniora
w świetlicy OSP Brynica. Seniorzy przy filiżance kawy i dobrym cieście mieli okazję porozmawiać, wspominać i mile spędzić czas w gronie znajomych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się burmistrz miasta Krzysztof Nowak. Udział w tym
wydarzeniu wzięło około 70 osób. 
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