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w Miasteczku Śląskim

Zakończenie roku 
szkolnego 2010/11

22 czerwca zakończył się rok szkolny 2010/11. Dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum nadeszła chwila, której wyczekiwali 
już od pierwszych dni roku szkolnego. Licznie zebrali się ucznio-
wie, ich rodzice, przybyli zaproszeni goście, w  tym burmistrz 
Miasteczka Śląskiego Krzysztof Nowak oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Józef Myśliwczyk. W części oficjalnej uroczystości 
dyrektorzy szkół podsumowali pracę uczniów w minionym roku 
szkolnym, przypomnieli najważniejsze wydarzenia i  sukcesy 
swoich szkół oraz podziękowali uczniom i nauczycielom za cało-
roczną pracę. Nie zabrakło także podziękowań dla rodziców za 
pomoc w  realizacji zadań organizacyjnych i  wychowawczych. 
Ważnym punktem uroczystości w  szkołach było nagrodzenie 
najlepszych uczniów. Wśród nagrodzonych byli także tegorocz-
ni absolwenci. Nagrody Burmistrza Miasta otrzymali: w Publicz-
nym Gimnazjum – Michał Dec, Małgorzata Karczmarska i Rafał 
Bednarek; w Szkole Podstawowej Nr 1 – Krzysztof Sołtysik, Do-
minik Wójtowicz, Oskar Skutnik, Sandra Pitsz i Monika Warmu-
szok, a w Szkole Podstawowej nr 2 – Julia Rachel.

W ostatnim tygodniu lipca odbędą się w naszym mieście tra-
dycyjne „Dni Miasteczka”. Będzie się sporo działo! Przygoto-
wano wiele atrakcji. Będzie można m.in. zobaczyć liczne wy-
stępy artystyczne, posłuchać poezji czy też wziąć udział 
w biesiadzie śląskiej. Nie zabraknie również wydarzeń spor-
towych. Wiele atrakcji czeka także na najmłodszych.
Obchody zakończymy wspólną zabawą wieczorem 30 lipca 
br. Serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnego świę-
towania i  licznego udziału w  tegorocznych „Dniach Mia-
steczka”.  

Burmistrz 
Krzysztof Nowak

Dni 
Miasteczka

» dokończenie na str. 8
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Uchwały Rady Miejskiej
28 czerwca 2011 r. odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej w Miastecz-
ku Śląskim, na której zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XI/55/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta Miasteczko Śląskie za rok 2010;

2. Uchwała Nr XI/56/11 w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Miasta Miasteczko Śląskie z wykonania budżetu za rok 2010;

3. Uchwała Nr XI/57/11 w sprawie zmian w uchwale budżeto-
wej na 2011 rok;

4. Uchwała Nr XI/58/11 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 
2011–2016;

5. Uchwała Nr XI/59/11 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie;

6. Uchwała Nr XI/60/11 w sprawie ustalenia zasad odpłatności 
za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Miasteczko Śląskie;

7. Uchwała Nr XI/61/11 w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktyw-
ności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim;

8. Uchwała Nr XI/62/11 w sprawie planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej na III kwartał 2011 r.;

9. Uchwała Nr XI/63/11 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu 
i Inwentaryzacji na III kwartał 2011 r.;

10. Uchwała Nr XI/64/11 w sprawie planu pracy Komisji 
Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska na III 
kwartał 2011 r.;

11. Uchwała Nr XI/65/11 w sprawie zasad przyznawania 
osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na 
realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 
Miasteczko Śląskie.

Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej 
www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl oraz w  Referacie Organiza-
cyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30.  

Ewa Okaj

Od dnia 23 czerwca do 31 sierpnia 2011 r. autobusy linii nr: 
64, 85, 103, 129, 153, 191, 646 i 780 kursują wg rozkładów jaz-
dy obowiązujących na dni robocze bez nauki szkolnej.
Równocześnie zawieszone zostało kursowanie autobusów 
linii nr: 712, 717, 736, 737, 743 i 791 oraz 739 w dni robocze.
Ponadto, w związku ze spodziewanym zwiększeniem liczby 
podróżnych dojeżdżających w rejon Zalewu Chechło–Nakło 
od 1 lipca do 31 sierpnia br. dotychczasowy tabor autobuso-
wy na linii nr 87 zostanie zastąpiony autobusami przegubo-
wymi, z wyjątkiem wczesnoporannych kursów wozu drugie-
go w dni wolne od pracy od godz. 4.14 do godz. 5.26, które 
obsługiwane będą tak jak dotychczas taborem średniopo-
jemnym.  

Paweł Kowolik

Komunikacja miejska 
w okresie wakacyjnym

Śląska Izba Rolnicza w Katowicach informuje, że istnieje moż-
liwość uzyskania dofinansowania na zakup i  wysiew wapna 
nawozowego przez rolników. Jednostkowe dofinansowanie 
wynosi 75,00 zł do 1  tony czystego składnika nawozowego 
w przeliczeniu na CaO.
Wzory dokumentów do pobrania dla wnioskodawców znajdu-
ją się na stronie internetowej Izby pod adresem:

www.sir-katowice.pl

Informacja dla rolników

Dzięki nowelizacji przepisów ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca będzie 
mógł rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej już 
w  dniu złożenia poprawnego wniosku o  wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub 
po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Wpis do ewidencji będzie oznaczał, że 
wszystkie dane zawarte we wniosku przedsiębiorcy zostały 
poprawnie zweryfikowane w odpowiednich rejestrach.
Nowelizacja ustawy przewiduje również korzystanie z instytu-
cji zawieszenia działalności gospodarczej, czyli właściciel firmy 
wykonujący działalność gospodarczą w  różnych formach 
prawnych będzie mógł teraz zawiesić działalność w  jednej 
z  tych form. Dotyczy to osób fizycznych wykonujących dwie 
lub więcej działalności gospodarczych, np. w formie jednooso-
bowej działalności gospodarczej i w ramach spółki cywilnej.
W przypadku składania wniosku w  formie tradycyjnej (tj. pa-
pierowej) przedsiębiorca będzie miał  możliwość wyboru – czy 
wniosek o wpis do ewidencji złożyć w urzędzie gminy, czy też 
w  urzędzie skarbowym. Będzie mógł również zarejestrować 
swoją firmę przez Internet, posługując się w tym celu formula-
rzem CEIDG.
Zadaniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej jest ewidencjonowanie przedsiębiorców – osób fi-
zycznych w systemie teleinformacyjnym i udostępnienie infor-
macji o  przedsiębiorcach. Ewidencję  prowadzi Minister 
Gospodarki.  

Aldona Wosz

Nowości dla 
przedsiębiorców

W związku z przygotowywaniem projektu o dofinansowanie 
z  programu „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej znisz-
czonej przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów za-
pobiegawczych” w ramach PROW 2007 – 2013 Nadleśnictwo 
Świerklaniec informuje o możliwości wzięcia udziału w projek-
cie osób będących właścicielami lasów stanowiących wła-
sność prywatną.
Wszelkich informacji o projekcie udziela Nadleśnictwo Świer-
klaniec nr tel. 32 284 48 68.  

Informacja dla właścicieli 
lasów prywatnych
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Wysokość obowiązującej aktualnie opłaty za przedszkole 
wynika z uchwały Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Miasteczku Ślą-
skim z dnia 7 grudnia 2006 r. Opłata ma charakter stały i wyno-
si miesięcznie 40 zł za pierwsze dziecko i  30 zł za drugie dziec-
ko. Za trzecie i  następne dziecko opłata nie jest pobierana. 
Niezależnie od tego pobierana jest opłata za żywienie dziecka 
w wysokości 5 zł za dzień.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 
1 września 2010 r., ujednoliciła zasady ustalania odpłatności za 
ponadprogramowy czas pobytu dzieci w przedszkolu. Zobo-
wiązała też rady gmin do wprowadzenia nowych uregulowań 
w zakresie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne. Wskazany został też termin, do którego zmiany te 
powinny zostać uchwalone – nie później niż do dnia 31 sierp-
nia 2011 r. 
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miejska w Miasteczku Ślą-
skim na sesji w dniu 28 czerwca br. przyjęła uchwałę w spra-
wie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkoli 
prowadzonych przez gminę Miasteczko Śląskie. Uchwała wej-
dzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązują-
cą od 1 września 2011 r. Wprowadza ona codzienny (tj. od 
poniedziałku do piątku), bezpłatny 5-godzinny pobyt dzieci 
w przedszkolu, obejmujący podstawę programową. Wprowa-
dzana zmiana polega na przejściu od stałej opłaty miesięcz-
nej, pobieranej bez względu na ilość dni obecności dziecka 
w  przedszkolu, do opłaty uwzględniającej rzeczywiste 
dzienne przebywanie dziecka w  placówce. Za świadczenia 
wykraczające ponad podstawę programową ustalona została 
opłata w wysokości 1,60 zł za każdą rozpoczętą godzinę po-
bytu dziecka w przedszkolu. W uiszczaniu opłaty wprowadzo-
no ulgi (w wysokości 25% za drugie dziecko w przypadku, gdy 
z usług przedszkola korzysta jednocześnie dwoje dzieci z da-
nej  rodziny).  Natomiast nie będą pobierane opłaty za trzecie 
i  kolejne dziecko, gdy z  usług przedszkola korzystać będzie 
troje lub więcej dzieci z tej samej rodziny. W przypadku nie-
pełnosprawności dziecka przysługiwać będzie ulga w opłacie 
w wysokości 25% na każde dziecko, a w przypadku uprawnień 
rodziców do świadczeń przewidzianych ustawą o  pomocy 
społecznej z uwagi na kryterium dochodowe, ustalona przez 
Radę Miejską ulga wynosi 50%. Zgodnie z  postanowieniami 
uchwały rodzice przedszkolaków zawierać będą z dyrektorem 
danego przedszkola umowę cywilnoprawną, w której określo-
ne będą zasady korzystania z przedszkola i wnoszenia opłat za 
realizowane świadczenia.
Dla porównania podajemy informacje, jak kształtują się nowe 
stawki opłat za ponad 5-godzinny pobyt dziecka w przedszkolu 
w  innych gminach. I  tak, w  poszczególnych gminach powiatu 
tarnogórskiego przyjęto następujące stawki: w  Tarnowskich 
Górach – 2 zł/godz., w Ożarowicach – 1,50 zł/godz., w Kaletach – 
1,20 zł/godz., w  Tworogu i  Krupskim Młynie – 1 zł/godz., 
a w Radzionkowie – 5 zł za pobyt do 2 godzin i 6 zł za pobyt od 
2  do 5  godzin. W  gminach sąsiednich powiatów odpłatność 
została ustalona w wysokości: Koszęcin, Boronów i Lubliniec – po 
1,70 zł/godz., Woźniki – 1,50 zł/godz., Mierzęcice – 2 zł/godz.   

Jerzy Żuchowicz

Opłaty za 
przedszkole

Podziękowanie
Przedszkole Nr 1 – dzieci, dyrekcja i nauczyciele serdecznie 
dziękują Nadleśnictwu Świerklaniec, a zwłaszcza panu leśni-
czemu Bronisławowi Wawrosiowi z Truszczycy, za okazaną po-
moc w organizacji w dniu 11 czerwca br. wycieczki do lasu na 
terenie Leśnictwa Truszczyca. Była to doskonała okazja do roz-
budzenia wśród naszych maluchów zainteresowania otacza-
jącą przyrodą, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania ich 
postaw proekologicznych.  

7 lipca 2011 r. w kościele 
p.w. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła odbyła się ceremonia 
pogrzebowa prezesa Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Brynicy 
ś.p. dh Franciszka Szafarczyka. 
Był zasłużonym strażakiem 
ochotnikiem, najstarszym 
członkiem tej jednostki, wycho-
wawcą wielu pokoleń strażac-
kich, osobą bardzo znaną 
i aktywnie udzielającą się w życiu 

społecznym. Uczestniczył i dowodził wieloma akcjami 
ratowniczo – gaśniczymi, narażając często swoje życie 
i zdrowie. Aktywnie uczestniczył w różnych imprezach, 
reprezentując i popularyzując ochotnicze pożarnictwo 
w gminie i powiecie. 
Z ochotniczą strażą pożarną związany był przez 61 lat. W jej 
szeregi wstąpił w 1950 r. Był jednym z najstarszych stażem 
prezesów OSP w powiecie. Funkcję prezesa pełnił nieprze-
rwanie od 1978 r. Na początku lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku przewodniczył Komitetowi Rozbudowy 
Remizy w Brynicy. Na pogrzeb przybyło wiele osób. 
Zmarłego druha na wieczną wartę odprowadzili m.in.: 
przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej z Tarnowskich Gór, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim, prezesi i naczelnicy jednostek OSP 
z powiatu tarnogórskiego oraz koledzy ochotnicy, przyja-
ciele, znajomi. Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP reprezentował dh Jan Jenczek.
Pan Franciszek wpisał się na trwałe w kronikę historii 
osiemdziesięciosześcioletniej OSP w Brynicy.
Za swą działalność został uhonorowany: Orderem Sztanda-
ru Pracy II Klasy, brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem 
Zasługi, brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za 
Zasługi Dla Pożarnictwa” oraz odznaką „Wzorowy Strażak”.
Odszedł wspaniały człowiek, autentyczny społecznik, 
człowiek o niezwykłym poczuciu obowiązku, oddany 
jednostce OSP, zaangażowany na rzecz lokalnej społeczno-
ści, rozumiejący problemy życia codziennego.
Spoczął na cmentarzu w Żyglinie.

red.

Pożegnanie
druha prezesa
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Miejski Ośrodek Kultury przyjmuje zapisy na wycieczki do:

DINOPARKU W KRASIEJOWIE 

TERMIN wycieczki: 10 sierpnia 2011 r. (środa) 
KOSZT wycieczki: 35 złotych od osoby 
(cena obejmuje: bilet wstępu, koszty transportu, przewodni-
ka, ubezpieczenie)

OGRODU ZOOLOGICZNEGO W OPOLU

TERMIN wycieczki: 17 sierpnia 2011 r. (środa) 
KOSZT wycieczki: 30 złotych od osoby 
(cena obejmuje: bilet wstępu, koszty transportu, 
ubezpieczenie)

LEŚNEGO PARKU NIESPODZIANEK W USTRONIU

TERMIN wycieczki: 24 sierpnia 2011 r. (środa) 
KOSZT wycieczki: 35 złotych od osoby 
(cena obejmuje: bilet wstępu, koszty transportu, 
ubezpieczenie) 

Zapisy na wycieczki przyjmowane są w biurze MOK w Mia-
steczku Śl. przy ul. Srebrnej 24 do dnia 29 lipca 2011 r. Mogą 
w nich wziąć udział dzieci od lat 7. Przy zapisie należy uregu-
lować koszt wycieczki i podać nr PESEL dziecka (do ubezpie-
czenia).
Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: 32 288-88-70.  

Z wizytą w Turcji

Welcome, witamy, hoş geldini – tymi słowami powitało nas 
800 uczniów szkoły z Turcji. A wizyta u naszych partnerów w ra-
mach projektu Comenius odbyła się w dniach od 25 maja do 
1 czerwca br. Tym razem odwiedziliśmy Silifke – miasto w okrę-
gu Mersin w  południowej Turcji, gdzie znajduje się Gazipaşa 
Primary School. Niestety, z  powodu pyłu wulkanicznego na 
spotkanie nie dolecieli partnerzy z  Wielkiej Brytanii. Podróż 
z Polski trwała ponad 20 godzin i przebiegała w 4 etapach (Ka-
towice – Warszawa, Warszawa – Istambuł, Istambuł – Adana, 
Adana – Silifke). 
Nasza delegacja wraz z  przedstawicielami dwóch szkół wło-
skich została powitana bardzo uroczystym apelem, podczas 
którego dzieci zaprezentowały nam tańce ludowe w pięknych 
strojach folklorystycznych przy wtórze tradycyjnej muzyki. Na-
stępnie zostaliśmy zaproszeni do odwiedzenia szkoły i wzięcia 
udziału w zajęciach. Każda klasa przygotowała dla nas różne za-
dania i prezentacje. 
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie ruin zamku Silif-
ke oraz pobliskich zabytków, w które obfituje ten region. Mieli-
śmy również okazję obejrzeć starożytne ruiny, wejść do mecze-
tu (obowiązkowo bez obuwia i z chustą na głowie) i zobaczyć, 
jak jest w „niebie” i „piekle” (jaskiniach). Każdego dnia mieliśmy 
okazję poznawać zwyczaje i skosztować tradycyjnych potraw, 
m.in. tureckiego kebabu i  napić się kawy „po turecku”, która 
wcale nie jest zalewana wrzątkiem tylko zimną wodą i podgrze-
wana w rondelku. 

Zaproszenie 
na wycieczki
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Z wizytą w Turcji Czerwiec w MOK-u
Był bardzo gorącym okresem. Zespoły dziecięce i młodzieżo-
we wielokrotnie występowały na licznych imprezach, promu-
jąc Miasteczko Śląskie, m.in. w GCR w Reptach Śląskich na Ro-
dzinnym Pikniku z  okazji Dnia Dziecka, na Olimpiadzie dla 
Osób Niepełnosprawnych w  Rusinowicach, w  Tarnowskich 
Górach na zaproszenie PKP Cargo z okazji Dni Techniki Kolejo-
wej, w Starych Tarnowicach z okazji otwarcia kompleksu zam-
kowego „U  Wrochema”, w  Nowym Chechle dla dzieci i  mło-
dzieży ze stowarzyszenia osób chorych na dystrofię.
W  ramach projektu „Świat jest ciekawy” programu „Równać 
szanse” Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności i  Polskiej 
Fundacji Dzieci i Młodzieży, młodzież była na wycieczce w Di-
noparku w  Krasiejowie, zwiedziła Kraków i  Podziemne Mu-
zeum Krakowa.

Odbyły się także spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. z grafi-
kiem i ilustratorką bajek Anną Foks oraz z archeologiem Maria-
nem Pawlińskim – kierownikiem Działu Archeologicznego 
Muzeum Górnośląskiego. » dokończenie na str. 7

Następny dzień pobytu poświęcony był prezentacji projektu 
i  prac poszczególnych partnerów dotyczących znaczenia róż-
nych gestów w  różnych narodach. Nasza szkoła przygotowała 
przewodniki kulturalne o każdym państwie w formie prezentacji 
multimedialnych. I w tym dniu dzieci tureckie przygotowały dla 
nas wiele występów artystycznych i akrobatycznych.
Później był czas na zwiedzanie Mersin i  kąpiel w  Morzu Śród-
ziemnym. Spotkaliśmy się z  bardzo ciepłym przyjęciem, ser-
decznością i życzliwością tureckich partnerów.
Przed nami bardzo trudne zadanie! Kolejna wizyta już w  paź-
dzierniku! Tym razem delegacje 4 państw przyjadą do Miastecz-
ka! Już teraz rozpoczynamy przygotowania do tej wizyty.   

Ewa Tempich–Garczarczyk
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Z okazji Dnia Dziecka przedszkolacy wybrali się na wycieczkę 
do Rodzinnego Centrum Rozrywki „Alele” w  Zbrosławicach–
Wilkowicach. Dzieci świetnie się bawiły. Zjeżdżały ze zjeżdżalni 
prosto do basenu wypełnionego kolorowymi kulkami, wspina-
ły się i biegały po konstrukcji, pokonywały tor przeszkód, labi-
rynty, korytarze. Po beztroskiej zabawie udaliśmy się do Mini 
Zoo, gdzie mogliśmy pooglądać takie zwierzątka jak: mini kozy, 
daniele, osły, króliczki, świnki morsie, kury, pawie, kuropatwy 
i perliczki.

Tegoroczne Święto Rodziny uczciliśmy nieco inaczej niż do tej 
pory. Zamiast tradycyjnego pikniku, w porozumieniu z rodzica-
mi, udaliśmy się na rodzinną wycieczkę na łono natury. W so-
botnie przedpołudnie 11 czerwca nasi wychowankowie wspól-
nie z  rodzicami, rodzeństwem, dziadkami i  innymi członkami 
rodzin udali się na wycieczkę do lasu leśnictwa Truszczyca. 
Uczestnicy wycieczki udali się do celu własnymi samochodami. 
Na miejscu spotkaliśmy się z  panem leśniczym Bronisławem 
Wawrosiem i poszliśmy na spacer aleją dębową w okolice śluz 
dawnej fabryki. Przechadzka po lesie była okazją do obserwacji 
naturalnego ekosystemu świata roślin i zwierząt.

Wieści z Przedszkola Nr 1
W Szkole Podstawowej nr 2 dobiegł końca kolejny rok szkol-
ny, w  którym uczniowie spędzili czas zarówno w  ławkach 
szkolnych, jak również uczestnicząc w konkursach, festiwalach 
i zawodach sportowych.
Uczniowie klas III i VI, kończąc I i II etap edukacyjny, zostali ob-
jęci zewnętrznymi sprawdzianami kompetencji. Najlepszy wy-
nik w  klasie III to 40/40 możliwych do uzyskania punktów, 
a w kl. VI – 29/40. 
Wszyscy uczniowie mieli możliwość sprawdzenia się, uczestni-
cząc w  różnych formach rywalizacji. Najważniejsze z  nich to 
udział w:

 • konkursach wiedzy:
 – Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”;
 – Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”;
 – Konkurs Matematyczny „Kangur Europejski”;
 – Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Albus”;
 – szkolny konkurs pt. „Co wiesz o patronie swojej szkoły 

– Gustawie Morcinku?”.

 • konkursach ekologicznych:
 – międzygminny „Oszczędzamy Wodę” – gra planszowa; 
 – gminny „Matka – Ziemia” – plakat.

 • konkursach plastycznych:
 – szkolny dla klas I–III – „Najciekawsza postać z baśni 

Gustawa Morcinka”;
 – międzygminny na najciekawszą postać św. Mikołaja, na 

najpiękniejszą kartkę lub stroik;
 – bożonarodzeniowy;
 – ogólnopolski „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż 

przychodzi Ci z pomocą”;
 – ogólnopolski „Obiady Stanisławowskie na kartach 

historii”;
 – powiatowy „Kukła Marzanny” – na najciekawszą postać.

 • konkursach artystycznych:
 – I miejsce na Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej Powiatu Tarnogórskiego. Ponadto 30 wystę-
pów zespołu wokalno–tanecznego „Groszki” na 
różnych uroczystościach, jubileuszach i imprezach 
szkolnych i pozaszkolnych.

 • zawodach sportowych:
 – Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym Dziewcząt 

Szkół Podstawowych (I miejsce);
 – Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza 

Woźnik (III miejsce);
 – Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców w Strzybnicy;
 – Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w Psarach;
 – i innych zawodach szkolnych i międzyszkolnych 

organizowanych w szkole.

Ponadto uczniowie szkoły włączyli się w akcje charytatywne 
niosąc pomoc potrzebującym. 
Tradycyjnie uczniowie mieli możliwość skorzystania z  atrak-
cyjnej formy spędzenia czasu, tj. wyjazdu na „zieloną szkołę” 
do Sarbinowa Morskiego, udziału w wycieczkach szkolnych 
i wyjazdów na basen.  

Anna Wodarczyk

Minął rok 

» dokończenie na str. 8
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Dzień Godzina Rodzaj zajęć

8 sierpnia 10.00 – 13.00

•	 „Jak bawić się bezpiecznie – układamy 
regulamin zajęć, warsztatów, 
gier i zabaw”; omówienie spraw 
organizacyjnych

•	 zajęcia plastyczne ( portrety, ramki, 
wizytówki)

•	 zajęcia rytmiczno–ruchowe

9 sierpnia 10.00 – 13.00
•	 warsztaty taneczne
•	 gry i zabawy podwórkowe
•	 zajęcia plastyczne (daszki od słońca)

10 sierpnia 9.00 – 17.00
•	 wycieczka do Parku Dinozaurów

w Krasiejowie  ( koszt ok. 35 zł od osoby, 
zapisy do 29 lipca br., dzieci od 7 lat)

11 sierpnia 10.00 – 13.00

•	 Dzień Lasu ( poszukiwanie leśnych 
skarbów)

•	 warsztaty plastyczne (makieta 
Dinoparku w Krasiejowie, dinozaury 
z masy solnej lub plasteliny)

12 sierpnia 10.00 – 13.00
•	 karaoke
•	 konkurs piosenki i tańca „Śpiewać

i tańczyć każdy może...”

16 sierpnia 10.00 – 13.00

•	 kalambury
•	 zagadki
•	 miasta–państwa
•	 zajęcia plastyczne (wyklejanka 

niteczkowa)

17 sierpnia 10.00 – 13.00
•	 wycieczka do ZOO w Opolu (koszt

ok. 30 zł od osoby, zapisy do 29 lipca br., 
dzieci od 7 lat)

18 sierpnia 10.00 – 13.00

•	 „Z przyrodą za pan brat” – quiz 
przyrodniczy 

•	 zajęcia plastyczne „Szmaciane 
zwierzaczki”

•	 gry i zabawy podwórkowe

19 sierpnia 10.00 – 13.00 •	 warsztaty ceramiczne
•	 konkursy sprawnościowe

22 sierpnia 10.00 – 13.00
•	 Dzień Sportu ( zawody sportowe, 

konkurs wiedzy o sporcie, projektowanie 
medali i dyplomów)

23 sierpnia 9.00 – 13.00 • wycieczka rowerowa do Parku
w Świerklańcu

24 sierpnia 9.00 – 17.00

•	 wycieczka do Parku Leśnych 
Niespodzianek w Ustroniu (koszt 
ok. 35 zł od osoby, zapisy do 29 lipca br., 
dzieci od 7 lat)

25 sierpnia 10.00 – 13.00
•	 Dzień Piękności (pokaz mody , konkurs 

na najciekawszą prezentację , fryzurę 
i makijaż)

26 sierpnia 10.00 – 13.00
•	 Pożegnanie wakacji
•	 wręczenie pamiątkowych dyplomów
•	 loteria fantowa

MOKowskie 
Podwórko
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza najmłodszych na zajęcia 
w  ramach „MOKowskiego Podwórka”, które odbędą się 
w dniach od 8 do 26 sierpnia 2011 r.
Szczegółowy plan zajęć w poszczególnych dniach obejmuje:

20 czerwca została otwarta wystawa fotograficzna i  geolo-
giczna, którą można nadal zwiedzać – serdecznie zapraszamy. 
Na wystawie prezentowane są zdjęcia wykonane przez uczest-
ników projektu. Tematem zdjęć jest „Miasteczko Śląskie 
w obiektywie”. Druga część wystawy stanowi dokumentację 
działań realizowanych w trakcie trwania projektu.

19 czerwca w Brynicy odbyły się tradycyjne Wianki, przerwane 
burzą i ulewnym deszczem. Jednak zdążyliśmy puścić piękne, 
świętojańskie wianki rzeką Brynicą. Dziękujemy panu Janowi 
Jenczkowi i drużynie strażackiej z Żyglinka za pomoc przy or-
ganizacji imprezy.

W czerwcu zaprosiliśmy również mieszkańców na koncert Ma-
teusza Szafarczyka, zespołu „Night Patrol” oraz na występ cyr-
ku „Adonis”.  

Irena Lukosz–Kowalska

Czerwiec w MOK-u
» dokończenie ze str. 5
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Uroczystości związane z  zakończeniem roku szkolnego 
uczniowie uświetnili występami artystycznymi.
W tym dniu ze szkołą podstawową pożegnali się uczniowie 
klas szóstych szkół podstawowych oraz absolwenci gimna-
zjum, przed którymi otwiera się zupełnie nowy etap. Życzy-
my im radości i samych sukcesów w odkrywaniu nowych ta-
jemnic świata nauki. 
Trwają wakacje. Do wszystkich uczniów i nauczycieli kieruje-
my życzenia wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, 
miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień, a we wrześniu 
szczęśliwego powrotu do szkoły.  

red.

Zakończenie roku szkolnego
» dokończenie ze str. 1 Dzieci poznawały przyrodę patrząc, słuchając i  dotykając. Po 

powrocie ze spaceru dzieci bawiły się wesoło na leśnej polanie, 
natomiast dorośli zajęli się rozpaleniem ogniska przygotowane-
go przez pana leśniczego, przy którym mogliśmy upiec kiełba-
ski. Po wesołej zabawie na świeżym powietrzu kiełbaski smako-
wały wyśmienicie.
Rada Pedagogiczna bardzo dziękuje rodzicom za uczestnictwo, 
życzliwość i aktywną postawę podczas wycieczki. 
W tym roku szkolnym, po raz pierwszy, nasze przedszkole przy-
stąpiło do konkursu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. W nagrodę 
za realizację wymaganych projektów ekologicznych zebranych 
w raport, popartych zdjęciami i przesłanych do organizatorów 
zdobyliśmy certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu „Kubu-
siowi Przyjaciele Natury” w III edycji 2010/2011 programu. Do-
datkowo dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, przypinki 
z  logo programu, a  nauczyciele materiały pomocnicze: teczki 
z tablicami edukacyjnymi i kartami pracy, zestaw płyt CD. 
Już po raz drugi braliśmy udział w konkursie plastycznym orga-
nizowanym przez firmę Krüger pod hasłem „Pij kakao, działaj 
śmiało” i także po raz drugi znaleźliśmy się w gronie zwycięz-
ców. Tym razem grupa „Biedronki” wykonała plakat techniką 
kolażu. W nagrodę dzieci otrzymały edukacyjną tablicę magne-
tyczną z  akcesoriami oraz spory zapas kakao na przyszły rok 
szkolny.  

Ewelina Rutkowska

Wieści z Przedszkola Nr 1
» dokończenie ze str. 6


