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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

Absolutorium 
dla burmistrza
28 czerwca podczas XX sesji Rady Miejskiej w  Miasteczku 
Śląskim radni zgodnie poparli wykonanie budżetu miasta 
w  2011 roku i  jednogłośnie udzielili absolutorium burmi-
strzowi Krzysztofowi Nowakowi.
Przed głosowaniem w sprawie absolutorium radnym przed-
stawione zostały: sprawozdanie finansowe za 2011 rok, spra-
wozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 oraz informacja 
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 r. Po-
informowano także o  pozytywnych opiniach Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczących sprawozda-
nia z  wykonania budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za 2011 rok. 
Swoje opinie w  tych sprawach przedstawiły także Komisje 
Rady Miejskiej, w tym Komisja Rewizyjna, która zawniosko-
wała o udzielenie burmistrzowi absolutorium.
Budżet Miasteczka Śląskiego, w wyniku dokonanych w trak-
cie roku zmian, na koniec 2011 roku wynosił po stronie do-
chodów 22.588.940,75 złotych, natomiast po stronie wy-
datków 24.796.901,58 złotych. Dochody gminy w ubiegłym 
roku wykonano w wysokości 22.915.221,31 złotych, co sta-
nowi 101,5% planu, a  wydatki zrealizowano w  wysokości 
23.619.639,67 złotych, tj. 95,3% planu. Deficyt budżetu był 
mniejszy od zakładanego o 68,1% i wyniósł 704.418,36 zło-
tych. Został on pokryty przychodami z pożyczek, wolnymi 
środkami, a także nadwyżką budżetową z lat poprzednich. 
Ponadto rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek w 2011 r. 
wyniosły 541.939,35 złotych, a przychody z tytułu wolnych 
środków, nadwyżki budżetowej oraz zaciągniętych poży-
czek 4.597.309,10 złotych.
Największy udział w  dochodach gminy w  2011 r. stanowiły 
wpływy z  tytułu podatków lokalnych – 34,7%. Z  subwencji 
z budżetu państwa uzyskano 16,9% dochodów. Kolejne pod 
względem wielkości udziału w dochodach gminy były wpły-
wy uzyskane z majątku, tj. czynszów, dzierżawy, wieczystego 
użytkowania, dywidend oraz sprzedaży nieruchomości. Sta-
nowiły one 12,7% dochodów ogółem.
W 2011 r. w realizacji większości zaplanowanych zadań wyko-
nanie planu wydatków było niższe od planowanego. Było to 
związane z  ogólną sytuacją ekonomiczną gminy jak i  pań-
stwa. Szukano oszczędności, aby maksymalnie obniżyć defi-
cyt budżetowy w  minionym roku. W  konsekwencji deficyt 
udało się ograniczyć o kwotę ponad 1.500.000,00 złotych.  

opr.: red.

Dni Miasteczka 2012

Za nami tegoroczne Dni Miasteczka Śląskiego. Impreza ta zna-
lazła sobie już stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń w naszym 
mieście. Jak co roku zgromadziła wiele osób. Trwała trzy dni. 
Rozpoczęła ją 24 czerwca impreza plenerowa w Brynicy, nawią-
zująca do tradycji ludowej „Wianki 2012”. Uczestniczyło w niej 
wiele zespołów działających w  Miejskim Ośrodku Kultury – 
Miejska Orkiestra Dęta, chóry Piast i Sienkiewicz, zespoły Bryni-
ca i  Bemol. Gościliśmy również zespoły z  innych placówek – 
Kwiaty Jesieni, Ożarowianki, Dafne, które zaprezentowały się 
w bogatym repertuarze ludowym. Ogromną sympatią cieszył 
się występ Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Halka” 
z  Lublińca. Zespół zaprezentował tańce śląskie i  krakowskie. 
W czasie imprezy jury przyznało nagrody za najładniejsze wian-
ki świętojańskie. Każdy zaprezentowany wianek był przepiękny 
i każdy został nagrodzony. 

» dokończenie na str. 4
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Uchwały Rady Miejskiej
27 czerwca br. odbyła się kolejna w tym miesiącu Sesja Rady 
Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na której podjęto następujące 
uchwały:
1. Uchwałę nr XX/154/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozda-

nia finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta Miasteczko Śląskie za rok 2011.

2. Uchwałę nr XX/155/12 w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie z wykonania 
budżetu za rok 2011.

3. Uchwałę nr XX/156/12 w sprawie zmian w uchwale budżeto-
wej na 2012 rok.

4. Uchwałę nr XX/157/12 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 
2012-2016.

5. Uchwałę nr XX/158/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.

6. Uchwałę nr XX/159/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim.

7. Uchwałę nr XX/160/12 w sprawie zmiany nazwy ulicy.
8. Uchwałę nr XX/161/12 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych.
9. Uchwałę nr XX/162/12 w sprawie ustalenia przebiegu dróg 

gminnych.
10. Uchwałę nr XX/163/12 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Świerklaniec.
11. Uchwałę nr XX/164/12 w sprawie podjęcia działań w celu 

zmiany przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowe-
go Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami 
Aglomeracji Górnośląskiej.

12. Uchwałę nr XX/165/12 w sprawie planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na III kwartał 2012 roku.

13. Uchwała nr XX/166/12 w sprawie planu pracy Komisji Rozwo-
ju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska na III kwartał 
2012 roku.

14. Uchwała nr XX/167/12 w sprawie planu pracy Komisji 
Budżetu i Inwentaryzacji na III kwartał 2012

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

red.

MOSiR informuje
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim 
informuje, że w związku z prowadzonym remontem po-
sadzki parkietowej w sali gimnastycznej w budynku Hali 
Sportowej przy ul. Dworcowej w lipcu i sierpniu br. sala 
ta będzie nieczynna.

Zapraszamy do korzystania w tym czasie
z innych naszych obiektów!

MAMMOBUS
w Miasteczku Śląskim

Centrum Onkologii w Gliwicach
wraz z Urzędem Miejskim w Miasteczku Śląskim

zapraszają na
BEZPŁATNĄ CYFROWĄ MAMMOGRAFIĘ
do mammobusu, który będzie wykonywał

badania na parkingu STACJI CARITAS
przy ul. Dworcowej, w dniach:

24 sierpnia, godz. 8.00 – 15.00
27 sierpnia, godz. 10.00 – 18.00
28 sierpnia, godz. 9.00 – 16.00

Z darmowej mammografii mogą skorzystać kobiety w wieku 
od 50 do 69 lat (roczniki 1943-1962), które w ciągu ostatnich 
dwóch lat nie miały wykonywanych badań mammograficz-
nych. Wymaganym dokumentem jest dowód tożsamości 
z numerem PESEL, karta chipowa oraz, jeśli to możliwe, zdję-
cie/opis z poprzedniej mammografii. Na badanie nie trzeba 
się wcześniej zapisywać.

Propozycje
na lato

Piłka nożna
(M. Budny, K. Ochman)

Lipiec i sierpień
Boiska czynne są

przez całe wakacje

Animatorzy
od poniedziałku do piątku

godz. 10.00 – 12.00

Zajęcia fitness
(Aleksandra Machura)

Lipiec

Dzień Godzina

Poniedziałek 19.00 – 20.00

Środa 19.00 – 20.00

Zapraszamy!
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MZKP Informuje

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tar-
nowskich Górach informuje, że od 1 lipca do 31 sierpnia 
br. autobusy linii nr: 64, 85, 103, 129, 152, 153, 191, 646 
i  780 kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązują-
cych w  dni robocze bez nauki szkolnej. Równocześnie 
zawieszone zostaje kursowanie autobusów linii: 712, 717, 
736, 737, 743 i 791 oraz 739.

Ponadto, w  związku ze spodziewanym zwiększeniem 
liczby podróżnych dojeżdżających w rejon Zalewu Che-
chło-Nakło, w lipcu i sierpniu dotychczasowy tabor auto-
busowy na linii nr 87 zostanie zastąpiony autobusami 
przegubowymi, z wyjątkiem wczesnoporannych kursów 
wozu drugiego w  dni wolne od pracy od godz. 4.14 
do godz. 5.26, które obsługiwane będą tak jak dotych-
czas taborem średniopojemnym.

Zmiana w rozkładzie jazdy
linii nr 87 w dni robocze

W celu umożliwienia podróżnym z Miasteczka Śląskiego 
przesiadki na autobus linii nr 820, odjeżdżający w dni ro-
bocze z  dworca autobusowego w  Tarnowskich Górach 
o godz. 4.42 w kierunku Katowic, z dniem 9 lipca br. przy-
spieszono wyjazd autobusu linii nr 87 w dni robocze 
z  przystanku „Świerklaniec Zajezdnia” z  godz. 4.14 
na godz. 4.11 z  przyjazdem na dworzec autobusowy 
w Tarnowskich Górach o godz. 4.40.

Zmiany w funkcjonowaniu linii nr 87 i 145

W  związku z  budową sieci kanalizacyjnej na terenie so-
łectwa Bibiela w lipcu i sierpniu br. wprowadzono zmiany 
w  funkcjonowaniu komunikacji w  tym rejonie. Obecna 
sytuacja, jaka ma miejsce w rejonie prowadzonych robót 
ziemnych, uniemożliwia bezpieczne organizowanie ko-
munikacji autobusowej na dotychczasowych zasadach. 
Wielkość miejsca na placu manewrowym przy końco-
wym przystanku została ograniczona z  jednej strony 
przez składowane materiały budowlane, z drugiej przez 
parkujące samochody, skutecznie uniemożliwiając na-
wrót autobusów bez używania biegu wstecznego. Po-
nadto przejazd autobusu w bezpośrednim rejonie robót, 
drogą o  niewielkiej szerokości, możliwy jest wyłącznie 

z  wjazdem na chodnik, ogranicza miejsce dla pieszych 
do około 50 – 70 cm. W takiej sytuacji piesi, w tym szcze-
gólnie dzieci, narażeni są na bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia a nawet życia.

Mając w perspektywie kolejny etap robót, przewidujący 
wykonanie przyłączy do poszczególnych posesji w  Bi-
bieli (przejścia w  poprzek drogi) MZKP w  Tarnowskich 
Górach wprowadził od 1  lipca br. następujące zmiany 
w funkcjonowaniu linii nr 87 i 145:

 • Trasa linii nr 87 i 145 w kursach do Bibieli zostaje 
zakończona na pętli autobusowej w Żyglinie (gdzie 
realizowany jest również dodatkowy, wynikający 
z tego faktu postój). Obowiązujące rozkłady jazdy 
autobusów pozostają niezmienione. Zachowane 
zostały także godziny odjazdu autobusów w kur-
sach wyjazdowych i zjazdowych ze Świerklańca 
do Żyglina (i odwrotnie), zamiast dotychczasowych 
do Bibieli.

 • Do obsługi trasy: Bibiela Pętla – Brynica – Ostrożnica 
– Żyglin Kościół, we wszystkich dotychczas kursach 
obsługiwanych przez linie nr 87 i 145, przeznaczono 
autobus o zmniejszonych gabarytach, oznaczony 
numerem 87 BIS, realizujący przewozy w systemie 
przesiadkowym. Wyjątek stanowi kurs autobusu linii 
nr 87 z odjazdem z Bibieli Pętli o godzinie 5.01, 
którego z braku możliwości rozkładowych nie 
można zastąpić kursem linii nr 87 BIS.

Kierowcom autobusów linii nr 87, 145 i 87 BIS wyznaczono 
dziesięciominutowy limit oczekiwania na przyjazd auto-
busu w odpowiadających sobie kursach przesiadkowych.

W razie braku możliwości realizacji tego założenia MZKP 
dopuszcza sytuację, w której autobus linii nr 87 BIS do-
jeżdżać będzie tylko do początkowych zabudowań w Bi-
bieli. O ewentualnym wprowadzeniu takiej zmiany po-
dróżnych poinformują komunikaty na tablicach 
rozkładowych na przystankowych w tym sołectwie.
Bilety skasowane w autobusie jednej z wymienionych li-
nii autobusowych, tj. 87, 145 lub 87 BIS zachowują waż-
ność na całej trasie objętej systemem przesiadkowym.

Komunikacja w okresie letnim

Stypendia szkolne 2012/2013
W związku z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym 2012/2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastecz-
ku Śląskim informuje, że wnioski na stypendia szkolne przyjmowane będą od 3 do 15 września br., a w przypadku 
słuchaczy kolegiów – do 15 października 2012 r.
Wnioski o przyznanie stypendium po tym terminie mogą zostać złożone w wyjątkowych, pisemnie uzasadnionych 
przypadkach.
Jednocześnie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na nowy okres zasiłkowy wydawane 
będą od dnia 1 sierpnia 2012 r. w siedzibie MOPS w Miasteczku Śląskim przy ul. Staromiejskiej 8.

Szczególe informacje dotyczące zasad i trybu przyznawania stypendiów szkolnych opublikowane będą w następ-
nym numerze.
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Ważnym punktem w  tym dniu był korowód świętojański nad 
Brynicę. Był on jak co roku niezwykle barwny i  uczestniczyło 
w nim wiele osób. Na zakończenie imprezy zespół „Acentis” za-
prosił wszystkich do wspólnej zabawy.
Drugi dzień imprezy – 29 czerwca – przybrał nieco inny cha-
rakter i był przede wszystkim okazją do zmagań sportowych. 
W turnieju piłki nożnej wzięły udział drużyny Górnika Zabrze, 
Stali Zabrze, HKS Odra Miasteczko Śląskie oraz LKS Żyglin.
Oprócz zawodów sportowych, mogliśmy również zobaczyć 
występ grup tanecznych Crazy, Smerfy i Krasnoludki oraz kon-
cert zespołu „Orkiestra Męska”. Wszyscy czekali jednak 
na wielki finał – koncert zespołu „Łzy”. Licznie zgromadzona 
pod sceną młodzież (i nie tylko) doskonale bawiła się zarówno 
przy starych, jak i nowych utworach zespołu. W tym dniu, jak 
co roku, odbyła się również Parada Smoków oraz rozstrzygnię-
to konkurs na najciekawszego smoka. W tym roku w konkur-

Dni Miasteczka 2012
sie wzięli udział najmłodsi mieszkańcy miasta. Stroje były róż-
norodne i  bardzo ciekawe. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody. Wręczone zostały także nagrody w  kon-
kursie burmistrza miasta na najładniej urządzony ogród przy-
domowy, balkon i  działkę. Nagrodzone w  konkursie obiekty 
prezentujemy na stronie 8.
Sobota 30 czerwca rozpoczęła się na sportowo. Następnie 
Bernadeta Kowalska i jej goście – Józef Jendruś, Janina Libera 
oraz zespół „NasTroje” bawili mieszkańców „na śląską nutę”. 
Można było również zakosztować specjałów kuchni śląskiej – 
żurku oraz placków z blachy. Imprezę poprowadził Jurek Ciur-
lok. Gościliśmy również reprezentacyjną orkiestrę dętą ZGH 
„Bolesław” z Bukowna.
Tegoroczne święto miasta zorganizował Miejski Ośrodek Kul-
tury we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 
Głównymi sponsorami imprezy były: Huta Cynku „Miastecz-
ko Śląskie” SA oraz Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” 
z Bukowna.  

» dokończenie ze str. 1

opr.: red.
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Dostojny jubilat

27 czerwca br. swoje 90. urodziny obchodził pan Bolesław Ku-
jawka. Z tej okazji szanownemu Jubilatowi składamy najlep-
sze życzenia dalszych lat życia w dobrym zdrowiu i szczęściu 
rodzinnym.  

Lidia Kubecka

Podziękowanie
W ostatnich dniach lipca obchodziliśmy Dni Miasteczka Ślą-
skiego 2012. Program imprezy był na tyle bogaty, że każdy 
mógł w nim znaleźć „coś dla siebie”. Mam nadzieję, że tak się 
stało i sprostaliśmy oczekiwaniom.
Wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły 
się do organizacji tegorocznych Dni Miasteczka, serdecznie 
dziękuję.
Dziękuję przede wszystkim dyrektorowi oraz pracownikom 
Miejskiego Ośrodka Kultury, a także kierownikowi i pracowni-
kom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za zorganizowanie 
imprezy, osobom i zespołom, które podczas występów z za-
angażowaniem zaprezentowały swoje osiągnięcia, prowa-
dzącym, uczestnikom rozgrywek sportowych, sponsorom, 
patronom medialnym oraz przedstawicielom prasy. Dziękuję 
także wszystkim mieszkańcom naszego miasta oraz zapro-
szonym gościom za wspólnie spędzony czas i zabawę.

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Żegnaj szkoło!
29 czerwca zakończył się kolejny rok szkolny 
2011/12. W szkołach zorganizowano z tej okazji 
okolicznościowe uroczystości z udziałem uczniów, 
rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości.

Szkoła Podstawowa Nr 1
W ostatni dzień roku szkolnego pożegnano 49 szóstoklasi-
stów na uroczystej akademii, która odbyła się w  Miejskim 
Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim, gdzie koleżanki i ko-
ledzy z klas młodszych, pod kierunkiem pań Alicji Warmu-
szok, Grażyny Woźniak i pana Ryszarda Musialika, przygoto-
wali program artystyczny zatytułowany „Nic dwa razy się 
nie zdarza”. Uczniowie klas piątych przygotowali również 
dla swoich kolegów i koleżanek drobne upominki.

W czasie tej uroczystości wyróżniającym się uczniom zosta-
ły wręczone Nagrody Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. 
Wręczył je obecny na uroczystości burmistrz Krzysztof No-
wak. Otrzymały je Natalia Rożek i Natalia Ledwoń. Swoje na-
grody wręczył także Mieczysław Dumieński – prezes Funda-

cji Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” Laureaci prezesa to 
Laura Fiedor i  Marcin Pakuła. Ponadto wychowawcy wraz 
z dyrektorem szkoły wręczyli 18. najlepszym uczniom świa-
dectwa z  wyróżnieniem i  nagrody książkowe, a  rodzicom 
podziękowania i listy gratulacyjne.

Szkoła Podstawowa Nr 2
Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w dwóch 
częściach. Najpierw zakończyli rok szkolny uczniowie klas 
I-V, później uczniowie klasy VI. Za całoroczną pracę i aktyw-
ność uczniowie otrzymali świadectwa, dyplomy i  nagrody 
książkowe. Świadectwa z  wyróżnieniem otrzymało 9 pry-
musów z klas IV-VI.

Na uroczystości pożegnania 19 absolwentów licznie zebrali 
się uczniowie, ich rodzice i zaproszeni goście, wśród których 
byli między innymi burmistrz Miasteczka Śląskiego Krzysz-
tof Nowak, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Myśliw-
czyk, prezes Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” 
Mieczysław Dumieński oraz przedstawiciel Rady Dzielnicy 
Żyglin – Żyglinek. W oficjalnej części uroczystości dyrektor 
szkoły Anna Wodarczyk podsumowała całoroczną pracę.

» dokończenie na str. 6
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Przypomniała najważniejsze wydarzenia, wymieniła sukcesy 
uczniów, dziękując wszystkim – uczniom, nauczycielom i pra-
cownikom szkoły – za zaangażowanie i  rzetelność w  wypeł-
nianiu swoich obowiązków. Podziękowania zostały złożone 
również rodzicom, którzy współpracowali ze szkołą, pomaga-
jąc w  realizacji zadań wychowawczych i  organizacyjnych. 
Ważnym momentem uroczystości było wręczenie nagród naj-
lepszym uczniom. Nagrody Burmistrza Miasta otrzymały Aga-
ta Kotara i Roksana Muc, które otrzymały także nagrody Rady 
Dzielnicy, a Nagrody Dyrektora Szkoły – Paulina Gulba i Piotr 
Smyrak.
29 nagród książkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2 ufundowała także Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko 
Śląskie”.
Po wręczeniu świadectw, dyplomów i nagród książkowych ze-
brani obejrzeli program artystyczny, przygotowany przez 
uczniów. Wzruszeni szóstoklasiści pożegnali szkołę, dziękując 
za wiedzę, umiejętności i doświadczenia, jakie tu zdobyli. Aka-
demię przygotowali Barbara Lipka – wychowawca klasy VI 
oraz panie Barbara Siwiec i Barbara Bętkowska.

Publiczne Gimnazjum

W tym samym dniu uroczystość zakończenia roku szkolnego 
2011/12 odbyła się w gimnazjum. Uroczystość zaszczycili swą 
obecnością zaproszeni goście i rodzice uczniów. Była to uro-
czystość szczególna dla 58 absolwentów. Najlepsi z  nich 
otrzymali nagrody. Nagrody Burmistrza Miasta, przyznane 
za uzyskanie najwyższych wyników w nauce oraz osiągnięcia 
w  konkursach przedmiotowych i  zawodach sportowych, 
otrzymało z  rąk burmistrza Krzysztofa Nowaka 6 uczniów: 
Hanna Janik, Ewa Siwiec i  Agnieszka Skoczylas (z  klasy 3a), 
Marcelina Pietryga i Daniel Marciniak (z klasy 3b) oraz Sonia 
Ogrodnik (z klasy 3c). Wręczono również 11 nagród Fundacji 
na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” za zaangażowanie w ży-
cie szkoły, aktywne działania w samorządzie szkolnym oraz 
reprezentowanie szkoły w  środowisku. Otrzymali je z  rąk 
prezesa Fundacji Mieczysław Dumieńskiego: Hanna Janik, 
Ewa Siwiec, Agnieszka Skoczylas, Marta Dziemba i Agnieszka 
Hendel (z klasy 3a), Marcelina Pietryga, Daniel Marciniak i Pa-
tryk Hańderek (z klasy 3b) oraz Sonia Ogrodnik, Martyna Ko-
lano i  Kamil Świerc (z  klasy 3c). Także dyrektor gimnazjum 
Danuta Stankiewicz ufundowała nagrody dyrektora szkoły 
dla 16 absolwentów, którzy ukończyli ją z  wyróżnieniem, 

osiągając bardzo wysokie średnie od 5,5 do 4,75. Otrzymali 
je: Hanna Janik, Marta Dziemba, Ewa Siwiec, Agnieszka Sko-
czylas, Kamila Hońca, Dorota Darmas, Marta Sołtysik, 
i  Agnieszka Hendel (z  klasy 3a), Marcelina Pietryga, Daniel 
Marciniak, Patryk Hańderek, Iwona Jarząbek i Mateusz Mazur 
(z  klasy 3b) oraz Martyna Kolano, Sonia Ogrodnik i  Kamil 
Świerc (z klasy 3c).
W trakcie uroczystości wręczono także nagrody za reprezen-
towanie gimnazjum w licznych zawodach sportowych i uzy-
skiwanie bardzo dobrych wyników, w tym I miejsca w zawo-
dach powiatowych i  rejonowych oraz czołowe miejsca 
w  finałach wojewódzkich w  różnych dyscyplinach sporto-
wych. Otrzymali je: Daniel Marciniak, Kamil Świerc, Marcin 
Franczyk, Dariusz Chamera, Dawid Cogiel, Mateusz Mazur
(drużyna siatkarska) oraz dziewczęta: Magdalena Kursatzky, 
Angelika Sus, Martyna Kolano i Agnieszka Hendel. Za prowa-
dzenie dokumentacji rozgrywek sportowych nagrodzono 
Mateusza Chojnickiego.
Wyróżniono także nagrodami dziennikarzy i reporterów wy-
dawanej gazetki szkolnej „Gimnazjalna 13” – Martynę Kola-
no, Daniela Marciniaka, Patryka Hańderka, Sonię Ogrodnik 
i Patrycję Henglewską.
10 nagród i  wyróżnień przyznano uczestnikom różnorod-
nych konkursów.
Nagrody wręczono w  obecności rodziców, którym złożono 
podziękowania za wychowanie dzieci i współpracę ze szkołą 
oraz gratulacje za osiągnięcia dzieci. Rodzice otrzymali listy 
gratulacyjne.
Mottem uroczystości „Śmiało patrzymy w  przyszłość” oraz 
wynikami prac uczniów w ramach realizowanych projektów 
edukacyjnych „Wizja przyszłości Miasteczka Śląskiego” 
uczniowie potwierdzili zaangażowanie w sprawy naszej ma-
łej ojczyzny.
Uroczystość przygotowały nauczycielki: J. Flak, C. Skoczylas, 
A. Nowicka, H. Celary i M. Dyrgała.

Tegorocznym absolwentom, zarówno szkół podstawowych 
jak i gimnazjum, dla których zaczyna się nowy etap życia, ży-
czymy udanych, słonecznych wakacji oraz dobrego startu 
i sukcesów w dalszej edukacji. Wszystkim uczniom, nauczy-
cielom i  pracownikom szkół życzymy radosnych, słonecz-
nych i bezpiecznych wakacji oraz udanego wypoczynku.  

opr.: red.

Żegnaj szkoło!
» dokończenie ze str. 5

W Przedszkolu nr 2
Ostatnie dwa miesiące były czasem ciekawych spotkań i wyda-
rzeń. 12 maja odbyły się warsztaty plastyczne pod nazwą: „Smoki 
pożerające śmieci”, prowadzone przez studentki Akademii Jana 
Długosza w Częstochowie. Celem warsztatów było uświadomie-
nie dzieciom wpływu każdego człowieka na stan środowiska po-
przez aktywny udział w recyklingu odpadów komunalnych. Efek-
tem zajęć były wykonane przez dzieci ciekawe prace plastyczne 
– smoki stworzone z tzw. nieużytków (stare gazety, plastikowe 
butelki, nakrętki, rolki po papierze toaletowym, folia itp.).
12 czerwca w Przedszkolu nr 1 w Miasteczku Śląskim odbył się 
Konkurs Gwary Śląskiej „Rubinowe godanie”, w  którym jedna 
z naszych podopiecznych Julia Wiśniowska zajęła II miejsce. Ser-
decznie gratulujemy sukcesu!
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Dzień Godzina Rodzaj zajęć

16 lipca 10.00 – 13.00

• zapoznanie się z regulaminem 
i planem zajęć,

• zajęcia plastyczne (wykonywa-
nie wizytówek i ramek na 
zdjęcia)

17 lipca 10.00 – 13.00

Dzień Tańca
• nauka kroków i prostych 

układów tanecznych do zna-
nych przebojów lata 2012,

• zabawa w choreografa 
(przygotowanie samodziel-
nych układów tanecznych 
i dobór odpowiednich strojów 
(zajęcia w grupach)

18 lipca 10.00 – 13.00 • szycie szmacianych maskotek,
• gry i zabawy podwórkowe

19 lipca 10.00 – 13.00
• podwórkowe konkursy 

sprawnościowe (zajęcia 
w grupach)

20 lipca 10.00 – 13.00

Dzień Piosenki
• wykonywanie prostych 

instrumentów muzycznych 
i zastosowanie ich w utworach 
muzycznych,

• karaoke,
• konkurs piosenki – mini 

playback show

23 lipca 10.00 – 13.00

Dzień Sportu
• mini Euro 2012 – turnieje 

sportowe (piłka nożna, 
siatkówka, dwa ognie itp.)

24 lipca 9.00 – 13.00
Zajęcia Plastyczne
• letnia łąka (samodzielne prace 

plastyczne)

25 lipca 9.00 – 17.00 • gry i zabawy z różnych 
zakątków świata

26 lipca 10.00 – 13.00

• łamigłówki, zagadki, krzyżów-
ki, kalambury, gry planszowe,

• super pamięć,
• pudełko niespodzianek

27 lipca 10.00 – 13.00

Dzień Teatru
• wykonywanie rekwizytów,
• prezentacja krótkich przedsta-

wień teatralnych,
• „słodkie” zakończenie 

„MOKowskiego podwórka”

MOKowskie podwórko
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza w dniach od 16 do 27 lipca 
2012 r. na zajęcia w ramach „MOKowskiego Podwórka”.
Plan zajęć w poszczególnych dniach obejmuje:

13 czerwca miała miejsce uroczystość przedszkolna z okazji Dnia 
Rodziny. W tym roku dzieci przedstawiły inscenizację pt. „Przygo-
da niegrzecznej żabki”. Wszystkie wspaniale odegrały swoje role, 
pięknie recytowały wiersze, śpiewały i tańczyły. Dziękujemy ro-
dzicom, którzy – jak co roku – mile nas zaskoczyli, wykazując dużą 
inwencję twórczą w przygotowaniu strojów. Na zakończenie uro-
czystości rodzice otrzymali prezenty – kwiaty w doniczkach.
18 czerwca zorganizowali-
śmy dla naszych pod-
opiecznych – w ramach Dni 
Otwartych Lasów Państwo-
wych – wycieczkę do Trusz-
czycy.
Dzieci spotkały się z  leśni-
kiem, uczestniczyły w  pró-
bie gaszenia pożaru w lesie. 
Dla naszych milusińskich 
przygotowano sporo kon-
kursów o  tematyce przy-
rodniczej. Za swoją aktyw-
ność dzieci otrzymał y 
nagrody.
22 czerwca miała miejsce 
uroczystość „Pożegnania 
Starszaków”. Maluchy przygotowały swoim starszym kolegom 
miłą niespodziankę w postaci wierszyków i piosenek. Na zakoń-
czenie wręczyły każdemu ze starszaków mini-tytę ze słodką nie-
spodzianką. Starszaki pożegnały się z przedszkolem, prezentując 
swoje ulubione piosenki i zabawy. W kowbojskich kapeluszach 
wykonały tańce z cyklu „Polki Kowbojki”.
Atmosfera podczas uroczystości była bardzo radosna. Dla rodzi-
ców przygotowano słodki poczęstunek. Wychowawczyni rozda-
ła dzieciom dyplomy. Na zakończenie Agnieszka Górecka zaśpie-
wała piosenki: „Laleczka z saskiej porcelany” oraz „Kiedy dziadek 
był malutki”. Do występu przygotowała ją mama, której serdecz-
ne dziękujemy.
W ramach integracji ze szkołą 27 czerwca dzieci obejrzały występ 
Zespołu Wokalno–Tanecznego „Groszki”, przygotowany na za-
kończenie roku szkolnego. Dzieci z naszego przedszkola mogły 
aktywnie włączyć się do występu.  

Monika Kornobis
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Zielony 
konkurs
Zakończyła się kolejna edycja kon-
kursu na najlepiej urządzony ogród 
przydomowy, balkon i działkę w na-
szym mieście. Na tegoroczny kon-
kurs wpłynęło 13 zgłoszeń. Komisja 
konkursowa w dniach 22-25 czerwca 
br. dokonała oględzin wszystkich 
zgłoszonych obiektów, wykonała 
dokumentację fotograficzną oraz 
wytypowała laureatów. Tegoroczne 
zgłoszenia charakteryzowały się wy-
równanym poziomem. Ogłoszenie 
wyników konkursu i  wręczenie na-
gród laureatom miało miejsce 
29  czerwca, podczas obchodów te-
gorocznych „Dni Miasteczka”.
W  kategorii na najlepiej urządzony 
ogród przydomowy zwyciężyła pani 
Maria Cichos z ul. Rydla (fot. 1), dru-
gie miejsce zajęła pani Danuta Kra-
tofil z ul. Przygodnej (fot. 2), a trzecie 
przypadło pani Magdalenie Warec-
kiej z ul. Borowej (fot. 3). Z kolei w ka-
tegorii na najlepiej urządzony bal-
kon zwyciężyła pani Grażyna 
Dyrgała z ul. Srebrnej 18 (fot. 4), ko-
lejne miejsca zajęły kolejno: pani Le-
okadia Kołodziej z  ul. Srebrnej 23 
(fot. 5) oraz pani Danuta Gruszka 
z ul. Żyglińskiej (fot. 6).
Najlepiej urządzoną działką okazał 
się ogródek działkowy pana Toma-
sza Legnera z  ul. Srebrnej 22 (POD 
„Czerwona Róża” dz. nr 49 – fot. 7). 
Drugie miejsce w tej kategorii zajęli 
państwo Aldona i Dariusz Makarscy 
z ul. Srebrnej 28 (POD „Odrodzenie” 
dz. nr 86 – fot. 8), a trzecie przypadło 
pani Krystynie Naglik z  ul. Srebrnej 
13 (POD „Czerwona Róża” dz. nr 46 
– fot. 9).
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz 
nagrody pieniężne.
Wszystkim uczestnikom dziękuje-
my za wzięcie udziału w konkursie. 
Laureatom gratulujemy i  życzymy 
dalszej wytrwałości w  pracy oraz 
pociechy z tak pięknych ogródków 
i balkonów. Jednocześnie zachęca-
my wszystkich mieszkańców do an-
gażowania się w  podobne przed-
sięwzięcia, podnoszące walory 
estetyczne naszego miasta.  

opr.: red.
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