
Od 14 kwietnia 2008 roku Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Miasteczku Śląśkim reprezentowany jest 
przez nową kierowniczkę Panią Małgorzatę Górę.

JF: Od 14 kwietnia br. jest Pani nową kierowniczką 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miasteczku 
Śląskim. Jak podoba się Pani nasze miasto?
MG: Pierwszy raz przyjechałam tutaj latem, urzekła 
mnie uroda tego miejsca, dużo zieleni, spokój, lasy, 
jezioro. Wtedy pomyślałam, że chciałabym tu za-
mieszkać – jak widać chcieć to móc.
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Alicja Kowaluk - choreograf
zespołów tanecznych w MOK M-śl.

Nr 04 (113) kwiecień 2008

G
A

Z
E

T
A

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A

1WIEŚCI Z RATUSZA

Pani Małgorzata Góra - kierownik 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Miasteczku Śląskim

Pani Małgorzata Góra - nowa kierowniczka Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim

(cd. na str. 5)

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Oddział Miejski w Tarnowskich Górach KOŁO 
NR 5 w Miasteczku Śląskim (str. 11)
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3 - go MAJA 2008 r.FUNDACJA NA RZECZ DZIECI
„MIASTECZKO ŚLĄSKIE”

2 kwietnia w Tarnogórskim Centrum Kultury odbył 
się wieczór poetycki, na którym Justyna Kędzia pro-
mowała swój nowy tomik wierszy Między źrenicami. 

Gościem poetki była Aktorka Anna Dymna, któ-
ra z wielkim wzruszeniem czytała dzieła 23-letniej 
Justyny. Ta młoda kobieta pomimo swej choroby 
czerpie życie pełnymi garściami. Glikogenoza, 
na którą cierpi, jest chorobą genetyczną, powo-
duje zanik enzymu, który rozkłada w organizmie 
glikogen. Glikogen w nadmiarze powoduje zanik 
mięśni. Pomimo swej choroby Justyna ukończyła 
Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica, a obec-
nie studiuje przez internet. Życzymy jej nieustającej 
pogody ducha i wielu sukcesów.
Współorganizatorem imprezy była Fundacja Na 
Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie.

Wymiana dowodów 
osobistych

W dniu 28.03.2008 r. odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte następu-
jące uchwały:
1. Uchwała Nr XIX/131/08 w sprawie współpracy 
z  Województwem Śląskim w celu realizacji zada-
nia pn.: Opracowanie koncepcji poprawy bezpie-
czeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 
w centrum Miasteczka Śląskiego,
2. Uchwała Nr XIX/132/08 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa Śląskiego,
3. Uchwała nr XIX/133/08 w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Miasteczko Śląskie do Międzygmin-
nej Strefy Aktywności Gospodarczej,
4. Uchwała Nr XIX/134/08 w sprawie planu pracy Komisji 
Rewizyjnej,
5. Uchwała Nr XIX/135/08 w sprawie planu pracy Komisji 
Budżetu i Inwentaryzacji,
6. Uchwała Nr XIX/136/08 w sprawie planu pracy Komisji 
Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska.
Teksty powyższych uchwał są dostępne na stronie www.
bip.miasteczko-slaskie.pl oraz w Referacie Organizacyj-
nym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30.

W związku z zakończeniem trwającego 7 lat procesu 
wymiany książeczkowych dowodów osobistych infor-
mujemy, że jeszcze około 200 mieszkańców nie wymie-
niło dowodów osobistych. Do tych osób zostały wysłane 
imienne zawiadomienia o utracie ważności książeczko-
wych dowodów osobistych. Większość z tych osób mimo, 
iż posiada stałe zameldowanie na terenie naszego mia-
sta od lat zamieszkuje za granicą.
Przy tej okazji prosimy mieszkańców o odbieranie wypro-
dukowanych dowodów osobistych, bowiem do wydania 
pozostaje około 100 dowodów osobistych.

Justyna Kędzia
ROZMOWA Z POETĄ
Codziennie wieczorem w nocnej ciemności
przy blasku księżyca i świetle gwiazd
przemawiasz do mnie nieznany poeto
na rozmowach upływa nam czas
Nie przerywamy nawet na chwilę
jak gęsty kisiel leją się zdania
Twe słowa spadają po mlecznej drodze
jedno za drugim jak małe iskierki z ogniska
Starannie zbieram i plotę wianek
a potem wpinam we włosy
W mojej pamięci Twój głos rozbrzmiewa
W mych oczach gości nieznany błysk
Na twarzy nieśmiały rumieniec 
Wkradłeś się w moje sny
Wciąż chcę Cię słuchać nieznany poeto
Mów do mnie jeszcze

Wieczór poetycki 
Justyny Kędzi

W związku ze zbliżającym się Świętem Narodowym 
Trzeciego Maja oraz kolejną rocznicą wybuchu III 
Powstania Śląskiego, zapraszam wszystkich miesz-
kańców Gminy Miasteczko Śląskie na uroczystą 
Mszę Św. w intencji Ojczyzny. Msza odbędzie się dnia 
3-go maja br. o godzinie 9:30 w kościele pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny w Miasteczku 
Śląskim. Patronat nad powyższymi obchodami peł-
ni Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim przy współ-
pracy z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.
W związku z tym, stosowne wieńce i kwiaty zostaną 
złożone:
> Święto Narodowe Trzeciego Maja
- Pomnik Wdzięczności – ul. Woźnicka
> Rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego
- Grób Powstańców Śląskich – cmentarz katolicki 
parafialny w Żyglinie,
- Grób Powstańców Śląskich – cmentarz katolicki 
parafialny w Miasteczku Śląskim,
- Tablica pamiątkowa – miejsce egzekucji 5-ciu po-
wstańców – ul. Woźnicka 
- Pomnik Powstańców Śląskich – ul. Śląska 

SESJA RADY MIEJSKIEJ



W jego ramach zawiera 
się aglomeracja miejska 
o znaczeniu europejskim 
– Aglomeracja Górnoślą-
ska, którą tworzy 14 miast 
na prawach powiatu 
(tj. Bytom, Chorzów, Dą-
browa Górnicza, Gliwice, 
Jaworzno, Katowice, My-
słowice, Piekary Śląskie, 
Ruda Śląska, Siemanowice 
Śląskie, Sosnowiec, Święto-
chłowice, Tychy, Zabrze), 
a także 8 powiatów ziem-
skich (tj. będziński, bie-
ruńsko-lędziński, gliwicki, 
l ub l i n ieck i ,m iko łowsk i , 
pszczyński, tarnogórski, za-
wierciański). Powierzchnia 
subregionu centralnego 
wynosi 5 578 km2. Na te-
renie tego subregionu za-
mieszkuje około 2,85 mln 
osób, co stanowi około 
61% ludności całego woje-
wództwa śląskiego.
3) Lista główna projektów 
PRSC2.
Listę tworzy uzgodniony 
katalog projektów wybra-
nych do realizacji w formie 
tabelarycznej zawierają-
cy: tytuł projektu, uzasad-
nienie wyboru projektu 
w kontekście celów PRS, 
opis
powiązań z pozostałymi 
projektami, wysokość dofi-
nansowania, a także dzia-
łanie/poddziałanie RPO 
WSL, w ramach którego 
projekt będzie finansowa-
ny. Dla każdego projektu 
została opracowana fiszka 
projektowa i Wstępne Stu-
dium Wykonalności.
4) Plan finansowy zgodny 
z planem finansowym RPO 
WSL na lata 2007-2013.
Plan finansowy stanowi 
zobowiązania finansowe 
w ramach PRS w podziale 
na lata, działania i źródła 
finansowania.
5) Szczegółowy system za-
rządzania.
System zarządzania powi-
nien wskazywać wszystkie 
instytucje zaangażowa-
ne w proces zarządzania 
i precyzować ich zadania. 
W szczególności opisuje:
- system wyboru projektów
- czy projekty są uzgad-
niane czy wybierane 
w drodze konkursu, kto do-
konuje ewentualnej oceny 
i na podstawie jakich kry-
teriów,
- wdrażanie programu
- kto jest odpowiedzialny 
za przekazanie projektów 

IZ RPO WSL.
Opis procedury wstępnej 
oceny formalnej i meryto-
rycznej oraz pozostałych 
etapów postępowania, 
któremu będą podlegały 
projekty przed przyzna-
niem dofinansowania.
- system monitoringu
- opis instytucji zaangażo-
wanych w proces moni-
toringu oraz proces gro-
madzenia danych (lista 
wskaźników, źródła, czę-
stotliwość) zgodnie z Wy-
tycznymi do monitoringu 
i sprawozdawczości PRSC 
przygotowanymi przez IZ 
RPO WSL.
6) Informacja o przepro-
wadzonych konsultacjach 
społecznych 3.
Rozdział poświęcony part-
nerstwu na etapie pro-
gramowania. Zawiera 
informacje o przebiegu 
konsultacji społecznych 
PRS, o reprezentowanych 
partnerach społecznych 
i gospodarczych, zawiera 
główne wnioski z przepro-
wadzonych konsultacji, 
wskazuje zmiany wprowa-
dzone w dokumencie, wy-
nikające ze zgłaszanych 
w trakcie konsultacji uwag 
i sugestii partnerów.
7) Lista rezerwowa projek-
tów PRSC4.
Listę tworzą projekty rezer-
wowe, dla których została 
przygotowana fiszka pro-
jektowa, a także zbiorcze 
zestawienie projektów re-
zerwowych. Lista projek-
tów rezerwowych jest listą
zamkniętą, nie przewidu-
je się aktualizowania listy 
podczas realizacji PRS.
Uzupełnieniem PRSC są 
następujące załączniki:
1) Zbiorcze zestawienie 
projektów wg załącznika nr 
9 Wytycznych do procedu-
ry Projektów Kluczowych 
oraz programów Rozwoju 
Subregionów (załącznik nr 
2 do umowy),
2) Fiszki projektów listy 
głównej PRSC (załącznik nr 
3 do umowy),
3) Wstępne Studia Wyko-
nalności projektów listy 
głównej PRSC z wyłącze-
niem projektów zwolnio-
nych z przygotowania 
Wstępnych Studiów Wyko-
nalności przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WSL 
(załącznik nr 4 do umowy),
2 W ramach listy głównej 
projektów PRSC Gmina 

W dniu 25 lutego 2008 r. 
pomiędzy Jednostkami 
Samorządu Terytorialne-
go Subregionu Centralne-
go zwanymi Partnerami, 
została zawarta Umowa 
o współpracy w sprawie 
realizacji Programu Rozwo-
ju Subregionu Centralnego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2007-
2013.
Przedmiotem umowy jest 
zrealizowanie wspólnego 
programu pod nazwą Pro-
gram Rozwoju Subregionu 
Centralnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-
2013 (PRSC), który stanowi 
załącznik nr 1 do powyższej 
umowy.
PRSC jest dokumentem, 
na podstawie którego JST 
wskazanego obszaru po-
lityki rozwoju będą miały 
możliwość absorpcji środ-
ków finansowych pocho-
dzących z funduszy Unii 
Europejskiej w okresie pro-
gramowania 2007-2013.
PRSC został opracowany na 
podstawie Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013 oraz zgodnie 
z Wytycznymi do procedury 
Projektów Kluczowych oraz 
Programów Rozwoju Subre-
gionów. Dokument ten jest 
zgodny ze wszystkimi akta-
mi prawnymi i innymi doku-
mentami przygotowanymi 
przez Wspólnotę Europej-
ską oraz Polskę regulujący-
mi sposoby realizacji polity-
ki strukturalnej UE w okresie 
programowania na lata 
2007-2013.
Priorytety i cele zawarte 
w PRSC są w pełni spójne 
z celami i priorytetami za-
wartymi w Strategii Rozwo-
ju Województwa Śląskiego 
na lata 2000-2020 oraz 
w Narodowych Strategicz-
nych Ramach Odniesienia 
(Narodowej Strategii Spój-
ności).
Celem głównym PRSC 
jest stymulowanie dyna-
micznego rozwoju subre-
gionu centralnego, przy 
wzmocnieniu spójności 
społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej regionu. Cel 
główny realizowany będzie 
poprzez następujące cele 
szczegółowe programu:

1) stworzenie warunków 
do efektywnego rozwoju 
społeczeństwa informacyj-
nego,
2) rozwój turystyki miejskiej 
i aktywnych form wypo-
czynku,
3) upowszechnienie i za-
chowanie dziedzictwa kul-
turowego,
4) ochrona i poprawa jako-
ści środowiska,
5) wielofunkcyjne wykorzy-
stanie zdegradowanych 
obszarów miejskich i tere-
nów poprzemysłowych zlo-
kalizowanych w miastach 
subregionu centralnego.
Przedmiot wspólnego dzia-
łania Partnerów przygoto-
wany został na podstawie 
Porozumienia o współpracy 
w zakresie przygotowania 
Programu Rozwoju Subre-
gionu Centralnego zawar-
tego 27 kwietnia 2007 roku 
w Mikołowie.
Program Rozwoju Subre-
gionu Centralnego składa 
się z następujących ele-
mentów:
1) Diagnoza subregionu 
centralnego województwa 
śląskiego.
Diagnoza składa się z opisu 
sytuacji społeczno-gospo-
darczej subregionu z ele-
mentami wyróżniającymi 
na tle województwa i kraju 
oraz pogłębionej analizy 
problemowej obszarów, 
w ramach których aloko-
wane są środki finansowe. 
Zwieńczeniem analizy sta-
nowi katalog barier roz-
woju, jak i potencjalnych 
szans, których wykorzysta-
nie wymaga działania.
2) Strategia Rozwoju Sub-
regionu Centralnego Woje-
wództwa Śląskiego.
W strukturze Strategii po-
winien znajdować się cel 
główny/strategiczny dzia-
łań rozwojowych podej-
mowanych w subregionie 
oraz wynikające z niego 
cele szczegółowe wraz 
z uzasadnieniem i prezenta-
cją wzajemnych powiązań. 
Cele PRSC powinny być 
zgodne z celami i kierun-
kami zawartymi w Strategii 
Rozwoju Województwa.
1 Subregion centralny 
(zwany także subregio-
nem środkowym) jest po-
łożony w centralnej części 
województwa śląskiego. 
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Miasteczko Śląskie wraz 
ze Związkiem Gmin pn. 
Porozumienie Gospodar-
czo-Turystyczne Gmin 
Górnej Małej Panwi oraz 
Górnej Liswarty realizuje 
projekt Ochrona dorze-
cza Małej Panwi i Liswar-
ty poprzez modernizację 
gospodarki ściekowej po-
legającej na moderniza-
cji i budowie oczyszczalni 
ścieków wraz z systemem 
kanalizacji sanitarnej (bu-
dowa kanalizacji sanitar-
nej wraz z przepompownią 
ścieków w Bibieli oraz bu-
dowa kanalizacji sanitar-
nej w Żyglinie).
3 Zgodnie z Wytycznymi do 
procedury Projektów Klu-
czowych oraz Programów 
Rozwoju Subregionów za-
twierdzonymi przez Zarząd 
Województwa, projekt Pro-
gramu Rozwoju Subregio-
nu Centralnego w dniach 
od 24 stycznia do 5 lute-
go 2008 r. został również 
zamieszczony na stronie 
internetowej Miasta Mia-
steczko Śląskie i poddany 
konsultacjom społecznym.
4 Na liście rezerwowej pro-
jektów PRSC znajdują się 
następujące projekty, któ-
rych beneficjentem jest 
między innymi
Gmina Miasteczko Śląskie:
– Budowa infrastruktury 
informatycznej niezbęd-
nej do funkcjonowania 
e-urzędu dla gmin zrzeszo-
nych w Porozumieniu Go-
spodarczo-Turystycznym 
Gmin Górnej Małej Panwi i 
Górnej Liswarty,
– Rozbudowa infrastruktury 
turystycznej w tym ścieżek 
rowerowo-pieszych w gmi-
nach objętych wnioskiem 
w ramach projektu Rowe-
rem po Śląsku - etap II,
– Reaktywacja Górnoślą-
skiej Kolei Wąskotorowej 
wraz z rewitalizacją przy-
ległych terenów na cele 
sportoworekreacyjne na 
terenie miast: Bytomia, Tar-
nowskich Gór i Miasteczka 
Śląskiego - etap I.
4) Fiszki projektów rezer-
wowych (załącznik nr 5 do 
umowy).
Program Rozwoju Subre-
gionu Centralnego rea-
lizowany będzie zgodnie 
z zasadą partnerstwa 
opisaną w art. 11 Rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006 z dnia 11 lipca 
2006 r. ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczą-
ce Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Fundu-
szu Spójności i uchylające-
go Rozporządzenie (WE) 
nr 1260/1999. Partnerstwo 
realizowane jest z pełnym 
poszanowaniem kompe-
tencji instytucjonalnych, 
prawnych i finansowych 
Partnerów PRSC. Obejmu-
je również przygotowanie, 
realizację, monitorowanie 
i ocenę PRSC.
Po złożeniu PRSC rozpo-
czyna się jego ocena, któ-
ra przebiega dwutorowo 
i składa się z oceny formal-
nej i merytorycznej progra-
mu oraz wstępnej ocenie 
projektów.
Ocena formalna polegać 
będzie na sprawdzeniu, 
czy PRSC zawiera wszystkie 
niezbędnie elementy i wy-
maganą dokumentację. 
Sprawdzanie poprawno-
ści PRSC dokonywane jest 
w oparciu o kryteria za-
opiniowane przez KM RPO 
WSL. Po uzyskaniu oceny 
pozytywnej, PRS poddany 
zostanie ocenie meryto-
rycznej. W przypadku de-
cyzji negatywnej, IZ RPO 
WSL przekazuje tę infor-
mację przedstawicielom 
subregionu wraz z prośbą 
o poprawę nieprawidło-
wości.
Podczas oceny meryto-
rycznej PRSC przeprowa-
dzana jest analiza popraw-
ności poszczególnych jego 
elementów, przede wszyst-
kim spełnienia wymogów 
określonych w Wytycznych 
do procedury Projektów 
Kluczowych oraz Progra-
mów Rozwoju Subregio-
nów w ramach RPO WSL, 
wewnętrznej spójności 
pomiędzy poszczególny-
mi elementami PRSC oraz 
wykonalności i zgodności 
PRSC z regionalnymi doku-
mentami programowymi 
(Strategią Rozwoju Woje-
wództwa Śląskiego, RPO 
WSL na lata 2007-2013, 
Uszczegółowieniem RPO 
WSL). Po uzyskaniu oceny 
pozytywnej, rozpoczyna 
się wstępna ocena pro-
jektów. W przypadku de-
cyzji negatywnej IZ RPO 
WSL przekazuje tę infor-
mację przedstawicielom 
subregionu wraz z prośbą 
o poprawę wskazanych 

elementów.
Podczas wstępnej oceny 
formalnej projektów wery-
fikowana jest kwalifikowal-
ność projektu.
Ponadto sprawdzane jest 
czy złożona dokumenta-
cja (fiszki projektowe, WSW) 
posiada wszystkie wyma-
gane elementy zgodnie 
z wymaganiami IZ RPO WSL. 
W przypadku stwierdzenia 
uchybień zostają wprowa-
dzone korekty.
W przypadku gdy doku-
mentacja spełnia wszyst-
kie kryteria formalne pro-
jekty przekazywane są do 
wstępnej oceny meryto-
ryczno-technicznej. Oce-
nie tej podlegają projekty 
z listy głównej PRS, do któ-
rych sporządzono fiszki pro-
jektowe oraz WSW.
Do projektów rezerwo-
wych, do których sporzą-
dzono wyłącznie fiszki pro-
jektowe, wydawana jest 
krótka opinia.
Po przeprowadzeniu wstęp-
nej oceny merytorycznej 
programu i zatwierdzeniu 
RPO WSL przez Komisję Eu-
ropejską, Instytucja Zarzą-
dzająca RPO WSL podej-
muje decyzję w sprawie 
zakresu i warunków dofi-
nansowania PRS. W decyzji 
zostanie określony zakres 
dofinansowania PRS środ-
kami pochodzącymi z RPO 
WSL. Decyzja obejmuje 
kwotę dofinansowania pro-
jektów oraz w określonych 
przypadkach niezagospo-
darowaną pulę środków 
na realizację projektów 
z listy rezerwowej.
Po pozytywnym zakończe-
niu procedury oceny PRSC 
jest dokumentem ostatecz-
nym i rozpoczyna się jego 
wdrożenie. Do obowiąz-
ków subregionu należy pro-
wadzenie monitoringu PRS 
zgodnie z Wytycznymi do 
monitoringu i sprawozdaw-
czości Programów Rozwoju 
Subregionów.
Po zatwierdzeniu przez IZ 
RPO WSL Programu Rozwo-
ju Subregionu, beneficjenci
programu przedkładać 
będą IZ RPO WSL wniosek 
o dofinansowanie oraz 
komplet niezbędnej doku-
mentacji projektowej dla 
poszczególnych inwestycji.
Dokumentacja projektowa 
poddana będzie ocenie 
formalnej przez IZ RPO WSL. 
Ocena przeprowadzona 

jest na podstawie kryteriów 
oceny formalnej określo-
nych w Uszczegółowieniu 
RPO WSL na lata 2007-2013. 
Jednym z elementów oce-
ny formalnej jest sprawdze-
nie, czy wnioskodawca po-
prawnie zweryfikował czy 
jego inwestycja objęta jest 
zasadami pomocy publicz-
nej i czy właściwie określił 
poziom dofinansowania 
dla projektów objętych po-
mocą publiczną.
Kolejnym etapem jest oce-
na merytoryczno-tech-
niczna dokonywana przez 
Komisję Oceny Projektów 
– ekspertów specjalizu-
jących się w danej dzie-
dzinie. Również na tym 
etapie przewiduje się re-
komendacje ekspertów 
co do niezbędnych zmian. 
Po pozytywnej weryfikacji 
dokumentacji projekto-
wej, IZ RPO WSL podejmuje 
decyzje o przyznaniu do-
finansowania. Po otrzyma-
niu decyzji, beneficjenci 
mogą podpisać umowę 
o dofinansowanie, pod wa-
runkiem, iż zostały dostar-
czone wszystkie niezbędne 
dokumenty i pozwolenia 
(np. pozwolenie na budo-
wę, na wejście w teren).
Po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie następu-
je realizacja projektu zgod-
nie z zasadami Uszczegóło-
wienia RPO WSL.
Reprezentację Subregionu 
Centralnego wobec Insty-
tucji Zarządzającej Regio-
nalnym Programem Ope-
racyjnym Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013 
stanowi przedstawiciel-
stwo w osobach: Prezyden-
ci Miast: Bytom, Chorzów, 
Dąbrowa Górnicza, Gliwi-
ce, Jaworzno, Ruda Śląska, 
Sosnowiec, Zawiercie; Bur-
mistrzowie Miast: Mikołów, 
Pszczyna; Starosta Powiatu 
Tarnogórskiego oraz Czło-
nek Zarządu Powiatu Bie-
ruńsko-Lędzińskiego.
Zakres uprawnień powyż-
szej reprezentacji obejmuje 
realizację PRSC, reprezen-
towanie stanowiska Subre-
gionu Centralnego wobec 
IZ RPO WSL, a także wybór 
projektów na listę podsta-
wową Programu. Nadzór 
nad powyższym stanowi 
Zgromadzenie wszystkich 
przedstawicieli Subregionu 
Centralnego.



na pierwszym miejscu jest 
mój balkon z widokiem na 
las, a w samym, mieście 
to przeuroczy drewniany 
kościółek.

JF: Jak wiadomo obecny 
poziom turystyki w Mia-
steczku Śląskim nie jest wy-
soki, czy Pani zdaniem da 
się go poprawić/podwyż-
szyć? Czy jest to zadanie 
bardzo rozległe czasowo?
MG: Ludzie coraz częściej 
uciekają z dużych miast, 
po szaleńczym codzien-
nym biegu szukają wy-
tchnienia. Myślę, że takie 
urokliwe miasteczka będą 
coraz bardziej poszukiwa-
ne jako miejsca odpoczyn-
ku. Na pewno trzeba czasu 
i reklamy, aby pokazać in-
nym regionom Miasteczko 

Śląskie, ale jak mówię dla 
chcącego nic trudnego.

JF: Jak zachęciłaby Pani 
swoich znajomych, aby 
przyjechali do Miasteczka 
Śląskiego?
MG: Przyjedźcie, zobacz-
cie, a będziecie tu często 
wracać.

JF: Dziękuję za rozmowę, 
życzę Pani wielu sukcesów 
w nowej pracy.
MG: Póki co nie dzięku-
ję, żeby nie zapeszać. 
A za Pani pośrednictwem 
zapraszam mieszkańców 
Miasteczka do kontaktów 
ze mną. Czekam na cieka-
we propozycje i sugestie.
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Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Miastecz-
ku Śląskim informuje, 
iż od dnia 1 października 
2008r. zaczynają obo-
wiązywać nowe prze-
pisy odnośnie świad-
czeń alimentacyjnych. 
 
Zostały one ujęte w Usta-
wie z dnia 7 września 
2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimen-
tów (Dz. U. z 2007, Nr 192, 
poz. 1378). Ustawa ta okre-
śla przede wszystkim wa-
runki nabywania prawa 
do świadczeń pieniężnych 
wypłacanych w przypad-
ku bezskuteczności egze-
kucji alimentów oraz za-
sady i tryb postępowania 
w sprawach przyznawania 
i wypłacania świadczeń 
z funduszu alimentacyjne-
go. Tym samym zaliczka 
alimentacyjna przestanie 
być wypłacana, a wróci 
fundusz alimentacyjny. 
W związku z wejściem 
w życie funduszu alimen-
tacyjnego zmieniają się 

zasady nabywania prawa 
do tych świadczeń.
      
ZASADY I TRYB PRZY-
ZNAWANIA PRAWA DO 
ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO:

Ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu alimenta-
cyjnego oraz ich wypłata 
następują odpowiednio 
na wniosek osoby upraw-
nionej lub jej przedstawi-
ciela ustawowego. Wnio-
sek składa się w urzędzie 
gminy lub miasta właści-
wym ze względu na miej-
sce zamieszkania osoby 
uprawnionej. 
Prawo do świadczeń 
z funduszu alimentacyj-
nego ustala się na okres 
świadczeniowy począw-
szy od miesiąca, w którym 
wpłynął wniosek do or-
ganu właściwego wierzy-
ciela, nie wcześniej niż od 
początku okresu świad-
czeniowego do końca 
tego okresu. Okres świad-
czeniowy trwa od dnia 

W I E Ś C I  Z  M O P S
Powrót Funduszu Alimentycyjnego

1 października do dnia 
30 września następnego 
roku kalendarzowego. 
Wnioski o ustalenie pra-
wa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadcze-
niowy będą  przyjmowa-
ne od dnia 1 sierpnia.
Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego wy-
płaca się w okresach 
miesięcznych w kwocie 
w wysokości ustalonych 
alimentów, jednakże nie 
większej niż 500 zł.

WARUNKI NABYWANIA 
PRAWA DO ŚWIADCZEŃ 
Z FUNDUSZU ALIMENTA-
CYJNEGO:

Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego przy-
sługują osobie uprawnio-
nej do ukończenia przez 
nią 18 roku życia albo 
w przypadku gdy uczy się 
w szkole lub w szkole 
wyższej do ukończenia 
przez nią 25 roku życia. 
Natomiast w przypadku 
posiadania orzeczenia 
o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności – bez-
terminowo. Ponadto 
dochód rodziny w przeli-

czeniu na osobę w rodzi-
nie nie może przekroczyć 
kwoty 725 zł.
  
KIEDY ŚWIADCZENIA Z 
FUNDUSZU ALIMENTACYJ-
NEGO NIE PRZYSŁUGUJĄ?

Świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego nie 
przysługują, jeżeli osoba 
uprawniona:
* Została umieszczona 
w instytucji zapewniają-
cej całodobowe utrzy-
manie albo w rodzinie 
zastępczej;
* Jest pełnoletnia i posia-
da własne dziecko;
* Zawarła związek mał-
żeński.
Zmiany powyższe mają 
na celu wspieranie osób 
znajdujących się w trud-
nej sytuacji materialnej 
z powodu niemożno-
ści wyegzekwowania 
alimentów. Pomoc ta 
będzie skierowana do 
osób, które nie są w sta-
nie samodzielnie zaspo-
koić swoich potrzeb i nie 
otrzymują należnego im 
wsparcia od osób zobo-
wiązanych wobec nich 
do alimentów. 

JF: Może powie Pani coś 
więcej o sobie, swoich 
planach, zainteresowa-
niach…?
MG: O planach póki co nic 
mówić nie będę, jak każdy 
mam ich wiele. Skupiam 
się na razie na poznaniu 
nowego miejsca pracy. 
Zainteresowania – no cóż 
– z wykształcenia jestem 
ścisłowcem, z zamiłowania 
typowy humanista, a więc 
dobra książka, film, a gdy 
jest czas to wypad w góry.

JF: Jakie plany rozwojowe 
wiąże Pani z MOSIR-em?
MG: Nie lubię obiecy-

wać złotych gór. Powiem 
jedno – chcę zrobić tak, 
aby działo się więcej dla 
mieszkańców. Chciała-
bym stworzyć taką ofertę, 
aby każdy mógł znaleźć 
dla siebie coś ciekawego. 
Marzy mi się hala sportowa 
o nowoczesnym wyglądzie 
oraz dobrze wyposażona 
siłownia, na którą w pierw-
szej kolejności zaciągnę 
Panie z Miasteczka.

JF: Czy jest jakieś miejsce 
w Miasteczku Śląskim, które 
szczególnie się Pani spodo-
bało?
MG: Jest kilka takich miejsc: 

 (dokończenie ze str. 1)

Pani Małgorzata Góra - kierownik 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Miasteczku Śląskim

(aut. Justyna Foks)
fot. Justyna Foks)



Stała – prace uczestników Plenerów Artystycznych 
Uroki Miasteczka Śląskiego i Ziemi Tarnogórskiej
Pokonkursowa – IX Edycja Konkursu Plastycznego pn. 
Matka Ziemia lub Zabawka ekologiczna
Czasowa – I Wystawa zbiorowa Grupy Artystycznej 
powstałej w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku 
Śląskim.
Czasowa – Malarstwo i rzeźba Piotra Gregulskiego.
Wystawy czynne: 
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 
do 18:00
- soboty od godziny 15:00 do 18:00

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim za-
prasza wszystkich młodych ludzi, z terenu całej 
gminy i spoza, potrafiących grać na jakimkolwiek 
instrumencie na spotkanie w dniu 25 kwietnia o go-
dzinie 17:30. 
Zamiarem naszym jest utworzenie młodzieżowej or-
kiestry rozrywkowej. 
Wszystkich użytkowników komputerów zapraszamy 
na strony:
www.mokmiast.art.pl
www.videoirys.blink.pl
oraz na www.you tube ( w wyszukiwarce proszę wpi-
sać Ryszard Kowalski lub Miasteczko Śląskie, żeby zo-
baczyć najnowsze, dodane przez nas filmy promują-
ce działalność MOK)

Jan
Oberbek
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M i e j s k i  O s r o d e k

-
Wybitny polski gitarzysta urodzony 23.06.1947 roku 
w Łodzi. W latach 1971-80 student gry na gitarze 
w Hiszpanii. Otrzymał m.in. nagrodę im. J.M. Mora-
lesa (1978), laureat ogólnopolskich konkursów gita-
rowych (1969, 1973) oraz międzynarodowego festi-
walu sztuki w St. Petersburgu (1998). Twórca festiwalu 
muzycznego Sacro-Art w miastach dolnej Saksonii. 
Założyciel Fundacji im. Jana Oberbeka, której celem 
jest popularyzowanie osiągnięć polskiej kultury i sztu-
ki na forum krajowym i międzynarodowym oraz roz-
wój i wspieranie nowatorskich inicjatyw związanych 
z kulturą, sztuką i ochroną dóbr kultury i tradycji.

VIII Edycja Konkursu Poetyckiego pt. Wiersz dla Matki 
Organizator konkursu:
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Srebr-
na 24
Cel konkursu:
- pobudzenie aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- promocja utalentowanych poetów,
- integracja środowisk literackich
Tematyka wierszy:
- Matka Rodzicielka
Zasady uczestnictwa:
- konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i doro-
słych,
- na konkurs nadsyłamy maksymalnie 2 utwory, które 
nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach, 
nie zostały nagrodzone w innych konkursach,
- każda praca powinna zawierać metryczkę z danymi 
osobowymi – godło, imię i nazwisko, wiek, adres szkoły 
lub zamieszkania, klasa, nr telefonu - prace w dwóch 
egzemplarzach z dopiskiem konkurs poetycki należy 
wysłać na  adres: Miejski Ośrodek Kultury, 42-610 Mia-
steczko Śląskie, ul. Srebrna 24
tel. (032) 288-88-70, e-mail: mokmiast@ wp.pl, www.
mokmiast.art.pl
Termin nadsyłania prac: do 19 maja 2008 r.
Ocena prac:
prace konkursowe oceniać będzie Jury powołane 
przez Organizatora konkursu. Laureaci otrzymają na-
grody rzeczowe. Nagrodzone prace opublikowane 
będą w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej 
MOK-u. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo 
nieodpłatnej publikacji wierszy. 

Konkurs Literacki  pt. Ślady tradycji ludowych w mojej 
Rodzinie
Organizator Konkursu: 
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim
Cel Konkursu:
- ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, dawnych 
zwyczajów i obrzędów,
- rozwijanie wśród dzieci i młodzieży patriotyzmu lokal-
nego,
- budowanie więzi międzypokoleniowych – zachęca-
my do wspólnej – rodzinnej  pracy nad przygotowa-
niem konkursowych prezentacji.
Zasady uczestnictwa:
- konkurs kierowany jest do dzieci, młodzieży i osób do-
rosłych i ma zasięg ogólnopolski,
- każda praca powinna być opisana. Należy podać:  
imię i nazwisko, wiek,  adres szkoły lub adres zamiesz-
kania, nr telefonu, adres mailowy szkoły, imię i nazwi-
sko opiekuna,
- objętość pracy: do 10 stron maszynopisu w formacie 
A4
- prace należy złożyć w Biurze MOK lub przesłać na 
adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Srebrna 24, 42-610 
Miasteczko Śląskie z dopiskiem konkurs literacki

Wystawy

UWAGA

KONKURSY

(fot. www.jan-oberbek.eu.interia.pl)
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www.mokmiast.art.pl

29 kwietnia o godz. 17:00 – występ zespołów tanecz-
nych działających w MOK z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Tańca, wstęp wolny!
4 maja zapraszamy na Majówkę z MOK, w programie 
koncert orkiestry dętej, zespołu Bernadeta Kowalska 
i Przyjaciele oraz inne atrakcje (szczegóły na afi-
szach).
7 maja  o godz. 7:55 - spotkanie z uzdrowicielem 
Clive’m Harrisem 
16 maja o godz. 16:00 - akcja plastyczna Wiosna wo-
kół nas ..., zajęcia  poprowadzi Pani Anna Foks – ab-
solwentka Akademii Sztuk Pięknych w Częstochowie. 
Imprezie towarzyszyć będzie wystawa prac artystów z 
naszej Gminy.
16 maja o godz. 17:00 - koncert w wykonaniu zespołu 
wokalnego Groszki 
26 maja godz. 16:30 – uroczyste spotkanie z okazji Dnia 
Matki. Dla najukochańszych Mam wystąpią dzieci z ze-
społów artystycznych działających w MOK.
27 maja o godz. 10:00 -  bajka pt. Żółw i Zając w wyko-
naniu Teatru ART-RE z Krakowa Wstęp wolny!
31 maja o godz. 17:00 - koncert Pieśni Maryjnych w wy-
konaniu chórów: Słowiczek z Rept Śląskich, Moniuszko 
z T. Gór oraz Sienkiewicz z M-Śląskiego. (Kościół Para-
fialny w M-Śl).

W maju (termin na plakatach i stronie www.mokmiast.
art.pl) zapraszamy na koncert światowej sławy wirtuo-
za gitary – Jana Oberbeka. Prowadzenie koncertu: re-
daktor muzyczny Halina Pianowska. Koncert zorgani-
zowany z okazji Dnia Europy połączony z wręczeniem 
Nagrody Burmistrza  w dziedzinie kultury.

Już teraz zapraszamy mieszkańców Gminy na kolej-
ne Wianki nad Brynicą. W dniu 21 czerwca 2008r. 
W programie wiele atrakcji, m.in. średniowieczna wioska 
z wojami, pokazy walk, wspólne zabawy i inne.

 K u l t u r y
tel. 032 288-88-70, mokmiast@wp.pl, www.mokmiast.
art.pl
Nadesłane prace nie będą odsyłane. Organizator za-
strzega sobie prawo do  nieodpłatnej publikacji prac 
w wydawnictwach i lokalnej prasie
Termin składania prac: do 26 września 2008 r.
O wynikach Konkursu i terminie   wręczenia  nagród 
poinformujemy mailem lub telefonicznie.
Nagrody: 
Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organiza-
tora Konkursu. Autorzy najciekawszych prac otrzyma-
ją nagrody rzeczowe. Konkurs realizowany jest  przy 
wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Tar-
nowskich Górach.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w 

Miasteczku Śląskim
Biblioteka to  instytucja społeczna, która gromadzi, 
opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały bi-
blioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecz-
nych swoich i obcych. W każdej bibliotece zawarta 
jest treść  wielu myśli i działań ludzkich, czyli wiadomo-
ści (informacji) o ludziach i ich działaniach, zawartych 
z kolei w poszczególnych książkach, czasopismach 
i innych materiałach. Biblioteka to określony i zorganizo-
wany według właściwych sobie zasad komunikacji spo-
łecznej, a zatem jest ogólnie dostępna dla wszystkich 
obywateli placówką, udostępnia różne materiały biblio-
teczne ( książki, czasopisma, materiały audiowizualne, 
programy komputerowe i inne) oraz różnorodne infor-
macje przydatne w codziennej praktyce użytkowników, 
służąc tym samym w zaspakajaniu potrzeb społeczno-
ści lokalnej. Zbiory biblioteczne są podstawą istnienia 
i działalności biblioteki, toteż ich gromadzenie należy do 
najbardziej odpowiedzialnych i ważnych zadań bibliote-
karza.
Prawidłowe kompletowanie zbiorów wymaga od biblio-
tekarza znajomości posiadanych zbiorów, programów, 
funkcji zbiorów i kryteriów ich doboru, posługiwania się 
różnymi źródłami informacji o książkach i innych doku-
mentach, znajomości i systematycznego śledzenia rynku 
wydawniczego oraz stosowania właściwej techniki gro-
madzenia.
Użyteczność biblioteki i efektywność jej pracy w dużej 
mierze zależy od jakości zbiorów, toteż selekcjonowa-
nie dokumentów powinno mieć charakter ciągły. Musi 
ono zapewnić systematyczny , przynajmniej raz w roku 
odpływ dokumentów nieprzydatnych: zniszczonych, 
przestarzałych, nie budzących zainteresowania czy-
telników. Przyjmuje się zasadę, że z księgozbioru należy 
w ciągu roku usunąć tyle książek, ile ich przybyło, żeby 
zapobiec ciasnocie a księgozbiór utrzymać aktualnym 
i wychodzącym naprzeciw potrzebom czytelników. Z róż-
nych względów a szczególnie finansowych nie zawsze  
jest to  do zrealizowania. O selekcji decyduje bibliote-
karz, który przedkłada wykaz książek i innych materiałów 
przeznaczonych do usunięcia ze zbiorów komisji powo-
łanej przez dyrektora. Ostateczną decyzję podejmuje 
dyrektor na wniosek komisji ds. selekcji.
Za pozycje zbędne uważa się najczęściej:
1. nadmierna w stosunku do potrzeb liczbę egzemplarzy 
określonego tytułu;
2. niekompletne egzemplarze dzieł wielotomowych po 
wyczerpaniu możliwości ich skompletowania, jeśli nie 
mogą być czytane jako odrębna całość;
3. książki i inne materiały zagubione , zaczytane, uszko-
dzone;
4. książki przestarzałe, zawierające nieaktualne informa-
cje;
5. książki z literatury pięknej, które od 10 lat nie miały żad-
nych wypożyczeń.
Usuwanie książek należy przeprowadzać z pełnym po-
czuciem odpowiedzialności i zgodnie z prawem biblio-
tecznym: Ustawa Ministra Kultury i Sztuki z dn.27.06.1997r. 
o bibliotekach(Dz.U.Nr 85,poz.539) z póz. zm. oraz normą 
PN-ISO 5127:2005 Informacja i dokumentacja. Termino-
logia. W miasteczkowskiej bibliotece w 2008r.już zubyt-
kowano 632 woluminy, zakupiono 410 nowych pozycji. 
Najczęściej są to książki encyklopedyczne, z dziedziny 
prawa, ekonomii, geografii –( zdeaktualizowane).

IMPREZY W MOK
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PRZEDSZKOLE NR 1
27 marca odbyło się w naszym przedszkolu spotkanie 
z Panią Teresą Kot –artystką z zamiłowania. Dzieci miały 
okazję podziwiać gotowe piękne pisanki, a następnie 
każde dziecko otrzymało wydmuszkę i próbowało ozdo-
bić ją samodzielnie. Pod czujnym okiem artystki powstały 
barwne i ciekawe we wzory pisanki, które dzieci zabrały 
na pamiątkę do domu. Twórczość Pani Teresy jest znana 
naszym wychowankom. Pisanki, bombki wzbogacały 
nasze przedszkolne kiermasze wielkanocne i bożonaro-
dzeniowe. W imieniu zadowolonych dzieci pragniemy 
podziękować za spotkanie i wspólne warsztaty plastycz-
ne. Pragniemy również życzyć niewyczerpanej inwencji 
twórczej i dalszych sukcesów. 
Dni otwarte przedszkola już za nami. 
Podczas Dni otwartych przyszli przedszkolacy i towarzy-
szący im rodzice mogli poznać rozkład przedszkolnych 
pomieszczeń, wyposażenie sal oraz podpatrzeć obec-
nych przedszkolaków podczas pracy. W dniu pierwszym, 
nasi goście wysłuchali, wspólnie z przedszkolakami, bajkę 
pt. Czerwony Kapturek, następnie włączyli się aktywnie 
w zajęcia ruchowe. Dorównując sprawnością obecnym 
przedszkolakom, pokonywali odważnie kolejne etapy 
toru przeszkód. Kolejny dzień to udział w zajęciach pla-
stycznych: wyklejanie kolorowym papierem Wiosennego 
kwiatka. W dniu trzecim, przedszkolacy wspólnie z no-
wymi kolegami układali puzzle, układanki dydaktyczne 
i bawili się w kącikach zabaw. Tego dnia dzieci poznały 
Masażyk afrykański, a w zabawach kołowych uczest-
niczyli również rodzice. Dziękujemy naszym gościom za 
wspólną zabawę i do zobaczenia we wrześniu :)

12 marca uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w żywej lekcji 
historii w wykonaniu przedstawicieli agencji artystycznej 
HERN. W ciągu 45 minut przybliżyli oni uczniom dzieje Pol-
ski w XVII wieku. Treści przekazywane dotyczyły powsta-
nia Chmielnickiego, Potopu Szwedzkiego oraz roli husarii 
w dziejach Polski. Nie był to suchy wykład, a głównymi ak-
torami podczas pokazu byli właśnie uczniowie, którzy bra-
li udział w mini-turnieju łuczniczym, pojedynku na szable. 
Niektórzy zostali zakuci w dyby, inni mierzyli stroje miesz-
czan i rycerzy husarii oraz kolczugi. Dzięki humorystycznej 
oprawie lekcja stała się łatwo przyswajalna i dzieci dużo 
z niej skorzystały oraz lepiej zrozumiały historię.
14 marca w dniu odpustu parafialnego odbył się kiermasz 
wielkanocny. Uczniowie wraz z nauczycielami sprzedawali 
wspaniałe wypieki przygotowane przez swoich rodziców: 
ciasteczka, baranki, babki wielkanocne, serniki, makow-
ce i inne ciasta. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu dzieci, 
rodziców i nauczycieli kiermasz zakończył się ogromnym 
sukcesem. Udało się zebrać kwotę 1300 zł, którą przezna-
czono na zakup sprzętu radiofonicznego.

W sierpniu 2006 r. dyrektor A. Wodarczyk i nauczyciel-
ka B. Lipka  Szkoły Podstawowej nr 2  Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w M-Śl złożyły wniosek na konkurs -Do-
tacje dla szkół na projekty rozwojowe, ogłoszony przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem pro-
jektu  pod hasłem Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla 
życia  było Starostwo Powiatowe w Tarn. Górach. Przy-
znana szkole dotacja w kwocie 21 357,88 zł umożliwiła 
realizację w szkole zróżnicowanych tematycznie zajęć 
pozalekcyjnych dla uczniów w ilości 13 godz. tygodnio-
wo w okresie 02-06.07r. i  09.07-03.08 wg ustalonego har-
monogramu zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami 
uczniów oraz zakup niezbędnych materiałów przezna-
czonych na realizację zajęć. 
Zajęcia odbywały się w 10 kołach zainteresowań: polo-
nistyczno-recytatorskie, matematyczne, języka angiel-
skiego, europejskie, informatyczne, muzyczno-tanecz-
ne, plastyczne, ekologiczno-przyrodnicze, teatralne 
i sportowe. 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W połowie marca Zarząd ZOSPRP w T. Górach ogłosił 

ZESPÓŁ SZKOLNO - 
- PRZEDSZKOLNY NR 2

W marcu ukazał się nowy numer naszej przedszkolnej 
gazetki, który prawie w całości poświęcony był tematy-
ce Świąt Wielkanocnych oraz nowej porze roku - wiośnie. 
W związku ze Świętami Wielkanocnymi ogłosiliśmy w na-
szym przedszkolu konkurs, w którym należało wykonać 
świąteczny stroik. Swoje prace zaprezentowały: Martyna 
G., Maksymilian Z. (z grupy II), Patryk P., Paweł L., Jerzy K., 
Zuzia M., Kasia O.(z grupy III) oraz Karolina K., Patryk D. 
i Cyprian D. (z grupy IV). Wszystkie dzieci za swoje prace 
otrzymały nagrody. W konkursie - Kartka wielkanocna - 
organizowanym przez MOK w Miasteczku Śląskim została 
nagrodzona Zuzia M., z grupy dzieci 5, 6-cio letnich, której 
praca zajęła III miejsce. 
Dzieci z naszego przedszkola brały udział również w ogól-
nopolskim konkursie plastycznym pt. Zapobiegamy po-
żarom, organizowanym przez ZOSPRP w T.Górach oraz 
w konkursie organizowanym przez Miejskie Przedszkole 
z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach, którego tema-
tem było Życie w lesie. 

PRZEDSZKOLE NR 3

konkurs pod hasłem Zapobiegajmy pożarom. Zorganizo-
wano zajęcia poświęcone tej tematyce, których plonem 
były prace plastyczno-techniczne dzieci wykonane na 
zajęciach oraz w domu z pomocą rodziców. Kontynuacją 
realizacji tematyki  przeciwpożarowej będzie zorganizo-
wana w maju wycieczka do Jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej w Gliwicach-Łabędach.
W związku ze zbliżającym się terminem zapisów dzieci do 
przedszkola na nowy rok szkolny, w dniach 2-4 kwietnia 
odbyły się Dni otwartych drzwi podczas których mali go-
ście mieli okazję uczestniczyć w  zabawach muzycznych,  
zajęciach plastyczno-technicznych oraz zobaczyć tea-
trzyk.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1



poprzez działanie różnych kół zainteresowań: tea-
tralnego, dziennikarskiego, kulturoznawczo-regio-
nalnego, plastycznego, komputerowego, tanecz-
nego, wokalnego i ekologicznego.
Priorytetem tych różnorodnych działań była inte-
gracja młodzieży, kształtowanie postaw odpowie-
dzialności za siebie i innych, wzmacnianie wiary 
we własne możliwości, zapewnienie bezpiecznych 
form spędzania czasu wolnego, promowanie zdro-
wego stylu życia. Realizacja tych celów możliwa 
była poprzez różnorodne rodzaje zajęć sportowych 
oraz udział w różnorodnych konkursach.
Organizacja zajęć w ramach projektu.
Uczniowie naszego gimnazjum mieli możliwość 
wyboru każdego z proponowanych zajęć. Zaję-
cia znacząco poszerzyły ofertę prowadzonych do 
chwili rozpoczęcia projektu form pracy pozalekcyj-
nej. Zajęcia odbywały się według opracowanego 
harmonogramu. Formy prowadzone w szkole:
a) zajęcia sportowe – wyjazdy na basen 1 raz tygo-
dniowo, gry zespołowe (siatkówka halowa i plażo-
wa, piłka nożna, koszykówka, aerobik, grupa che-
erleaderek)
b) koła zainteresowań – ekologiczne, kulturoznaw-
czo-regionalne, teatralne, dziennikarskie, plastycz-
ne, komputerowe, zespół wokalny, nauka tańców 
(towarzyskie i regionalne)
c) zajęcia kompensujące dysfunkcje i trudności 
w uczeniu się – gimnastyka korekcyjna, zespół ko-
rekcyjno-kompensacyjny, zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze.
Środki finansowe przekazane na przeprowadzenie 
zajęć pozalekcyjnych pozwoliły na zorganizowanie 
atrakcyjnych ferii zimowych dla uczniów, którzy na 
ten okres pozostali w mieście. W lutym 2007 r. prze-
prowadzono 146 godzin zajęć przez okres 2 tygodni 
ferii zimowych, w styczniu 2008 r. 192 godziny. Dzięki 
temu czas wolny uczniów był dobrze wykorzystany i 
zagospodarowany. Uczniowie bezpiecznie spędzali 
ferie w szkole, byli pod opieką nauczycieli. Pozwoli-
ło to zapewnić im bezpieczeństwo jak również po-
kazać alternatywne do nudy sposoby wypoczyn-
ku. Uprawianie sportów dobrze wpłynęło na ich 
stan zdrowia. Ukazało walory aktywności ruchowej 
i zdrowy styl życia. Realizacja tych zajęć umożliwiła 
także zintegrowanie się młodzieży z różnych klas i 
absolwentów naszej szkoły, którzy również uczest-
niczyli w tych zajęciach. Dzielili się informacjami o 
swoich nowych szkołach co wzbogaciło wiedzę 
uczniów o szkołach ponadgimnazjalnych  i wyż-
szych. Osiągnięcia absolwentów wyzwoliły pozy-
tywne dążenie do dalszego kształcenia się.
Wytwory plastyczne wypracowane w czasie za-
jęć koła plastycznego wykorzystano do dekoracji 
pomieszczeń. Prowadzono również naukę tańców 
regionalnych i towarzyskich. Przygotowana została 
dokumentacja filmowa, zdjęciowa oraz informacje 
dziennikarskie do szkolnej gazetki.
Pozyskane środki finansowe przyczyniły się również 
do rozwoju bazy szkolnej. Na zakup sprzętu potrzeb-
nego do realizacji zajęć przeznaczono 6419,76 zł.
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31 marca zakończono realizację Projektu Rozwoju 
Szkoły pt. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. 
Projekt prowadzony był we współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym w T. Górach. Środki potrzebne 
do realizacji projektu uzyskano z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Gimnazjum otrzymało 74.041,14 
zł.  Celem projektu było zapewnienie uczniom naszej 
szkoły warunków i możliwości wyrównywania szans 
edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 
uczniów o specyficznych potrzebach edukacyj-
nych, jak również dużej grupy uczniów o wyższych 
poziomach metali ciężkich (ołowiu) we krwi. Formą 
realizacji umożliwiającą osiągnięcie tego celu były 
prowadzone zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 
korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyka korekcyj-
na oraz różne formy aktywności ruchowej pozwa-
lające na ogólny rozwój fizyczny i lepsze samopo-
czucie. Drugim celem było uświadomienie uczniom 
konieczności ciągłego doskonalenia umiejętności, 
rozwijania zainteresowań prowadzących do lepszej 
możliwości edukacji i poznawania nowoczesnych 
technik komunikacyjnych – dla siebie, nie dla szko-
ły i wyników w nauce. Możliwe to było poprzez roz-
poznawanie predyspozycji, uzdolnień i stworzenie 
możliwości ich rozwijania. Zrealizowane to zostało 

4 marca 14 uczniów klas V-VI przystąpiło do Ogólnopol-
skiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 2008. 
27 marca 4 uczniów klasy III brało udział w Międzynarodo-
wym konkursie Matematycznym Kangur 2008. Z niecierpli-
wością oczekujemy na wyniki obydwu konkursów.
2 kwietnia odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs Recytator-
ski Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Tworogu Brynku. 
Monika Warmuszok uczennica kl. III a zdobyła wyróżnie-
nie.

Ogłoszenia
W terminie od 6 do 19 maja uczniowie klas III – VI wyjadą 
na zieloną szkołę do Władysławowa. Koszt wyjazdu wy-
nosi 330 zł. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane będą do 30 
kwietnia w sekretariacie szkoły przy ul. Dworcowej 5. 
Dyrektor i Rada Pedagogiczna  SP Nr 1 w M-Śl zwracają  
się z uprzejmą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o po-
moc w zebraniu eksponatów do powstającego muzeum 
szkolnego. Naszym celem jest przybliżenie uczniom historii 
i  tradycji tej szkoły. Zainteresowanych prosimy o kontakt 
z sekretariatem szkoły tel. 032 288 86 61 lub z panią mgr 
Sylwią Klonek – Plazą. Za zrozumienie i  okazaną pomoc 
wszystkim serdecznie dziękujemy.

TESCO DLA SZKÓŁ
Do 14 maja trwa kolejna edycja konkursu  Tesco dla szkół. 
Za każdą wydaną złotówkę w dowolnym sklepie TESCO 
przyznawany jest 1 pkt. Po dokonaniu transakcji suma 
punktów zostanie wpisana przez kasjera na kuponie.  Wy-
pełnione kupony z nazwą szkoły można wrzucać do urny 
na terenie hipermarketu lub w szkole. Wszystkich uczniów 
z rodzicami zachęcamy gorąco do udziału w akcji, a tym 
samym do pozyskania przez szkołę cennych nagród!

G I M N A Z J U M
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Na przestrzeni miesiąca marca 2008 r. odbyły się corocz-
ne zebrania członków wspólnot mieszkaniowych z tere-
nu naszej Gminy.
Obowiązek zwołania zebrania ogółu właścicieli wynika 
z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 
lokali (Dz. U. Nr 80 z 2000 r. poz. 903 z późn. zm.).
Przedmiotem zebrania jest w szczególności:
1) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu 
nieruchomością wspólną i opłat za pokrycie kosztów za-
rządu,
2) ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd 
nieruchomością wspólną powierzono,
3) sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przed-
miocie udzielenia mu absolutorium.
Podczas zebrań poszczególne wspólnoty mieszkaniowe 
podjęły uchwały dotyczące przeznaczenia środków fi-
nansowych, zgromadzonych na funduszu remontowym, 
na określone prace remontowe.
W odniesieniu do wszystkich budynków zostały podjęte 
uchwały o wymianie skrzynek pocztowych na klatkach 
schodowych.
Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej, jak również 
obowiązującą od stycznia 2007 roku częściową liberali-
zacją prawa pocztowego, Polska do 24 sierpnia 2008 r. 
zobowiązana jest do wymiany skrzynek pocztowych na 
euroskrzynki spełniające standardy unijne. Za wymianę 
skrzynek odpowiedzialni są właściciele, współwłaścicie-
le lub zarządcy nieruchomości (w tym i wspólnoty miesz-
kaniowe).
Oprócz uchwał w sprawie wymiany skrzynek poczto-
wych, zostały podjęte, przez poszczególne wspólnoty, 
uchwały dotyczące:

Adres wspólnoty 
mieszkaniowej Zadanie

ul. Srebrna 14, 16, 18, 20, 
22,
ul. Metalowa 1, 2

docieplenie ściany szczytowej
elewacji zewnętrznej

ul. Metalowa 1, 3 wymiana instalacji elektrycznej
w piwnicy budynku

ul. Metalowa 5 wymiana drzwi wejściowych do
klatek schodowych

Zebrania wspólnot mieszkaniowych

Jeśli nosisz się z zamiarem:
- wymiany węglowego kotła centralnego ogrzewania 
- zabudowy gazowego kotła centralnego ogrzewania 
- montażu układu solarnego
Weź udział w Programie !!!
ZŁÓŻ wypełniony WNIOSEK  w Urzędzie Gminy.
Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji jest systemowe ograniczenie emisji substancji 
szkodliwych do atmosfery, poprzez KOMPLEKSOWĄ LI-
KWIDACJĘ istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła.
Uczestnicząc w programie zrealizujesz swoją moderni-
zację z 50 % dotacją Urzędu Miejskiego.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Punkcie Ob-
sługi Klienta (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Srebr-
na 6 Miasteczko Śląskie pokój 118) punkt czynny jest we 
wtorki od 11.00-16.00  i środy od 7.30-10.30) lub pod nu-
merem telefonu (032) 285 70 13.
Szczegóły Programu zawarte są w Regulaminie dostęp-
nym w Urzędzie Miejskim, w Punkcie Obsługi Klienta oraz 
na stronie internetowej www.pone.agrotur.org.pl

Program Ograniczenia Niskiej Emisji 
(PONE)

W zakresie bieżącego utrzymania dróg zostaną dokona-
ne niezbędne naprawy ubytków nawierzchni dróg bitu-
micznych oraz remonty nawierzchni dróg gruntowych. 
Po zakończeniu budowy sieci wodociągowej w rejonie 
osiedla Żyglin Północ wykonane zostaną utwardzenia 
nowych dróg.  Również w zakresie bieżącego utrzyma-
nia dróg odtworzone zostanie istniejące oznakowanie 
poziome. Wykonawcą robót na bieżące utrzymanie dróg 
w drodze przetargu została wybrana firma: Zakład Robót 
Drogowych i Budowlanych, Erwin Heflik, ul. Papieża Jana 
Pawła II 27d, 41-940 Piekary Śląskie
W zakresie robót inwestycyjnych przewiduje się następu-
jące zadania do realizacji w 2008 roku:
1. Przebudowa nawierzchni ul. Budowlanej. 
2. Przebudowa nawierzchni ul. Rolnej i Południowej.
3. Przebudowa nawierzchni ul. Promiennej.
4. Przebudowa nawierzchni ul. Konopnickiej.
Planowany termin rozpoczęcia robót w zakresie realizacji 
powyższych inwestycji to lipiec 2008 r.
Ponadto w ramach zawartego porozumienia z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Śląskiego planowana jest 
budowa chodnika w Żyglinku w ciągu DW nr 912 ul. Śląska 
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wita Stwosza do ulicy 
Przygodnej. Planowany termin rozpoczęcia robót to sier-
pień 2008 r.
W związku z prowadzonymi pracami remontowymi oraz 
inwestycyjnymi pragnę bardzo serdecznie przeprosić za 
związane z tym utrudnienia w ruchu drogowym.

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie - Bronisław Drozdz

W zakresie bieżącego utrzymania terenów zieleni miej-
skiej zostanie prowadzona bieżąca pielęgnacja skwerów, 
zieleńców, kwietników i gazonów. Utrzymanie kwietników 
planowane jest w trybie dwukrotnej obsady kwiatami. 
W ramach drugiej obsady kwietników planowana jest 
przebudowa kwietnika w obrębie ul. Paprotnej. W ra-
mach utrzymania parku Rubina planowane są wycinki 
drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników oraz 
dokonanie odpowiednich cięć sanitarnych drzew. W bie-
żącym roku przewiduje się dokonanie nasadzeń zieleni 
niskiej oraz drzew w rejonie parkingu oraz byłej kotłowni 
(rejon ul. Srebrnej). Wykonawcą usług bieżącego utrzy-
mania terenów zieleni miejskiej w drodze przetargu zo-
stała wybrana firma: Remondis Tarnowskie Góry sp. z o.o. 
z siedzibą w Tarnowskich Górach.
W ramach utrzymania elementów małej architektury pla-
nowane jest bieżące uzupełnianie oraz wymiana ławek 
i  tablic informacyjnych. Dokonano już wymiany ławek na 
zieleńcu wokół Domu Kultury oraz uzupełniono ławki na 
Rynku i placu zabaw w Żyglinie.
Z ostatnich informacji wynika jednak, że ławki posado-
wione na placu zabaw przy ul. Harcerskiej w Żyglinie słu-
żyły mieszkańcom raptem przez dwa dni. W wyniku aktów 
wandalizmu jedną ławkę zniszczono, zaś druga została 
poważnie uszkodzona. Takie działanie jest powodem 
dodatkowych kosztów związanych z powtórnym monta-
żem ławek oraz ich remontem. W związku z powyższym 
zauważone przez mieszkańców akty wandalizmu proszę 
zgłaszać do Referatu Gospodarki Miejskiej Urzędu w go-
dzinach pracy Urzędu oraz Policji przez całą dobę.
Dokonanie takiego zgłoszenia proszę traktować jako wy-
raz troski o dobro gminy.

Remonty i nwestycje na drogach gminnych

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej



Farorz mo, farorz do, farorzowi Pan Bóg do – tak mawiał 
śp. Ks Paweł Laby. 
28 kwietnia ks. Paweł Laby obchodziłby 72 urodziny. Od 
15 sierpnia 1979 r. do 10 października 1979 r. administrator, 
a od 11 października 1979 r. do 06 maja 2002 r. proboszcz 
w naszej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Miasteczku Śląskim. Zmarł 6 maja 2002 w wieku 66 lat. 
Ten wyjątkowy kapłan na zawsze pozostanie w pamięci 
Miasteczkowian. 

Ks. prob. Paweł Laby

Koło Nr 5 w Miasteczku Śląskim powstało w 1981 
roku. 17 maja 2006 roku odbyły się obchody 25-le-
cia istnienia koła z udziałem Władz Województwa, 
Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta oraz Władz 
Związku wszystkich szczebli hierarchii. 

Koło w Miasteczku liczy 175 członków, w tym 137 eme-
rytów i 38 osób posiadających grupę inwalidzką. Pań 
jest 116, a panów 59. 
W skład zarządu miasteczkowskiego koła wchodzą:
Henryk Haflik – przewodniczący
Franciszek Spot – vice przewodniczący
Teresa Sikorska – sekretarz
Łucja Roman – skarbnik
Alina Skrank – członek
Teresa Ochman – członek.

Osoby zrzeszone w Związku spędzają razem czas w 
różnych formach: są to wyjazdy (w roku 2007: do Cie-
szyna, Pszczyny, Tych, dwukrotnie do Wisły Czarnej 
z przejściem do Czech w Cieszynie –uczestniczyło 
w nich 180 osób), imprezy (spotkanie opłatkowe, z 
okazji Dnia Inwalidy i Dnia Seniora – w ubiegłym roku 
uczestniczyło w nich 290 osób).
Zarząd zaprasza wszystkich chętnych do zapisywa-
nia się do Koła. Opłata roczna wynosi 18 zł, każdy 
członek otrzymuje legitymację uprawniającą go do 
ulg np. na przejazdy w środkach komunikacji. Atrak-
cyjna jest również oferta corocznych wyjazdów w 
gronie członków Koła.
Dnia 17.04.2008 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Miasteczku Śląskim odbyło się kolejne spotkanie mia-
steczkowskiego Koła z okazji Dnia Inwalidy. Zabawę 
prowadziła Pani Bernadeta Kowalska wraz ze swym 
zespołem Bernadeta Kowalska i Przyjaciele.

11WIEŚCI Z RATUSZA

Grzegorz
Michalik

Grzegorz Michalik ur. w 1974r. w Miasteczku ŚL. Tu-
taj wychowany i zamieszkały. W fotografii upatru-
je ulotnych chwil, chcąc je zatrzymać jako poezję, 
dokument, czy tez zwykłą rodzinną wspominkę. 
Poezja wyraża jego duszę.
Indygo... - z wierszów dla żony                     
Żółty
zielony
niebieski
indygo fiolet
tęczy mojej kolory,
po niej wejdę
gdzie moje niebo,
wszystko w jednym miejscu
kwiatów milion
zapach życia i błękitny ptak,
tęczy moja
po niej odejdę gdy nadejdzie czas,
żółty zielony niebieski
indygo fiolet tęczy mojej kolory
po niej wejdę
gdzie moje niebo
mój cudowny świat
tam blisko gwiazd
tam jesteś Ty
bez początku bez końca 
tęczo moja
Nie sposób wyrazić to przed światem
Ja tęczą Twoją Ty moim wszechświatem

                              Bożena M U2

Polski Zwiazek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
Oddział Miejski w Tarnowskich Górach 
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J.F: Uczy pani tańca dzieci 
i młodzież, czy jest to pani 
pasja, zamiłowanie, spo-
sób na nudę?
A.K: Jest to moja ogrom-
na pasja i zamiłowanie. 
Z tańcem jestem związa-
na od najmłodszych lat. 
Kiedyś ,tak jak obecnie 
dzieci, uczęszczałam na 
zajęcia z rytmiki do tego 
samego domu kultury, w 
którym teraz pracuję. I 
mimo, że upłynęło już spo-
ro czasu od tamtej chwili, 
to taniec sprawia mi nadal 
ogromną radość. No a dla 
dzieci to właśnie doskona-
ły sposób na zabicie nudy 
i...oderwanie się od kom-
puterów!
J.F: Jakie zespoły pani pro-
wadzi?
A.K: W MOK w M-Śl prowa-
dzę 4 zespoły taneczne: 
najstarsza grupa to CRAZY, 
nieco młodsze to SMERFY 1 
oraz SMERFY 2 i najmłodsza 
grupa to KRASNOLUDKI. Do 
zespołów tych uczęszcza-
ją dzieci w wieku od 3 do 

14 lat. Poza tym prowadzę 
również zespół taneczny 
PASJA w CK KAROLINKA 
w Radzionkowie. Tam na 
zajęcia uczęszcza prawie 
100 dzieci, które też po-
dzielone są na 4 grupy.
J.F: Ukończyła pani jakąś 
szkołę, kurs związany z tań-
cem, czy może jest pani 
samoukiem?
A.K: Po 3 klasie szkoły 
podstawowej zaczęłam 
edukację w Ogólnokształ-
cącej Szkole Baletowej 
w Bytomiu. Nauka w tej 
szkole trwa 9 lat i kończy 
się maturą oraz pokazem 
dyplomowym na scenie 
Opery Śl. W ciągu trwania 
nauki w szkole bierze się 
często udział w przedsta-
wieniach baletowych i tym 
samym nabiera praktyki. 
Ja miałam okazję być np. 
amorkiem w Don Kicho-
cie, cyganką w Cyganerii, 
dzieckiem w Rigoletcie. 
Po ukończeniu szkoły pra-
cowałam w Operze Śl., 
a potem zajmowałam się 

wychowaniem dzieci.
J.F: Czy od razu trafiła pani 
do MOK w Miasteczku?
A.K: W M-Śl pracowałam 
już kiedy dom kultury na-
leżał jeszcze do Huty Cyn-
ku. Wtedy jednak były to 
zajęcia bardziej rytmiczne 
i baletowe. Prowadziłam 
też rytmikę w przedszkolu. 
Na dobre wszystko ruszyło 
ok. 12 lat temu. Wtedy to 
musiałam przekwalifiko-
wać się na taniec współ-
czesny, dyskotekowy, bo to 
właśnie najbardziej dzieci 
lubiły i nadal lubią tańczyć. 
Choć taniec baletowy też 
mamy w repertuarze. 
J.F: Co sprawia pani naj-
większa radość w tej pra-
cy?
A.K: Nagrody zawsze spra-
wiają ogromna radość 
i choć mamy ich już trochę, 
to nie one są najważniej-
sze. Największą radością 
jest dla mnie zobaczyć 
uśmiech na twarzach 
dzieci, widzieć jak się do-
skonale bawią i miło spę-
dzają czas. Taniec to nie 
tylko piękno ale to także 
ciężka praca i cieszy mnie, 
że tyle dzieci przychodzi 
i w pocie czoła szlifuje 
swoje umiejętności. Ważne 
jest również, że to co robi-
my jest pozytywnie odbie-
rane przez innych, o czym 
świadczą nasze liczne wy-
stępy, gorące brawa. To 
zarówno mnie, jak i dzie-
ciom dodaje skrzydeł i mo-

bilizuje do dalszej pracy. 
W zespołach nie ma se-
lekcji, więc tańczyć może 
każdy. Jeden robi to lepiej, 
drugi gorzej, ale ważne, 
że wszyscy dobrze się ba-
wią.
J.F: Jak zachęca pani dzie-
ci do tańca? Ile dzieci jest 
zapisanych?
A.K: Na zajęcia, które 
mamy 3 razy w tygodniu 
uczęszcza ok.90 dzieci. 
Są dzieci, które tańczą już 
wiele lat, są też świeżo za-
pisani. Młodsze dzieci za-
chęcam przede wszystkim 
zabawą. Dla tych starszych 
największą zachętą jest 
właśnie udział w różnych 
wyjazdach, koncertach, 
przeglądach no i oczy-
wiście nasze coroczne 
przedstawienie. W tym roku 
przygotowujemy bajkę pt.: 
Kopciuszek.
Premiera 1 czerwca! Już te-
raz gorąco wszystkich za-
praszamy! Wcześniej były 
już bajki: Królowa Śniegu, 
Królewna Śnieżka, Brzyd-
kie Kaczątko i Jaś i Małgo-
sia. Po każdej bajce liczba 
dzieci w zespole wzrasta, 
a jak już ktoś pokocha ta-
niec-to zostaje z nami przez 
wiele lat.
J.F: Dziękuję za rozmowę, 
życzę wielu sukcesów!
A.K: Dziękuję również i po-
zdrawiam wszystkich, któ-
rzy kiedyś tańczyli z nami 
i  tych którzy tańczą dziś! 
Do zobaczenia na próbie!

Alicja Kowaluk 
choreograf 

zespołów tanecznych 
w MOK Miasteczko Śl.


