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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

W dniach od 30 stycznia do 27 lutego 2013 r. w  Urzędzie Miej-
skim w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8 wyłożony zostanie 
do publicznego wglądu projekt zmiany „Studium uwarunko-
wań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Miasteczko Śląskie” wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, dotyczący terenu Bibieli. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 14 lutego 2013 r. o godz. 16.00 
w świetlicy przy ul. Starowiejskiej 8 w Miasteczku Śląskim.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko, 
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposia-
dające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu stu-
dium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do burmistrza miasta Miastecz-
ko Śląskie z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2013 r.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą 
być wnoszone:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-

nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym, o  którym mowa w  ustawie z  dnia 18 września 
2001 roku o podpisie elektronicznym.

Projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie” wraz 
z  prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie 
w  Referacie Budownictwa, Gospodarki Gruntami i  Geodezji, 
(pok. nr 27) w godzinach pracy urzędu oraz na stronie interne-
towej urzędu.  

opr.: red

Ważne dla mieszkańców Bibieli!

Konkursy rozstrzygnięte
Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na reali-
zację w 2013 r. zadań publicznych, ogłoszone przez bur-
mistrza miasta Miasteczko Śląskie, adresowane do orga-
nizacji pozarządowych.
W  konkursie w  dziedzinie ochrony i  promocji zdrowia 
dotację przyznano Caritas Diecezji Gliwickiej w wysoko-
ści 120 000 złotych.
Z  kolei w  konkursie w  dziedzinie wspierania i  upo-
wszechniania kultury fizycznej dotację otrzymały dwie 
organizacje:

 • Hutniczy Klub Sportowy „ODRA” w wysokości 
48 000 złotych na zadanie „Sportowe Miasteczko 
Śląskie” oraz 

 • Ludowy Klub Sportowy „Żyglin” w wysokości 
32 000 złotych na zadanie „Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej dla dzieci 
i młodzieży z terenu Żyglina, Żyglinka, Brynicy 
i Bibieli.  

red.
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Uchwały Rady Miejskiej
19 grudnia 2012 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Mia-
steczku Śląskim, na której podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała nr XXIV/198/12 w sprawie zmian w uchwale budże-

towej na 2012 rok.
2. Uchwała nr XXIV/199/12 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 
2012-2016.

3. Uchwała nr XXIV/200/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2013-2022.

4. Uchwała nr XXIV/201/12 w sprawie budżetu miasta Miastecz-
ko Śląskie na 2013 rok.

5. Uchwała nr XXIV/202/12 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie”.

6. Uchwała nr XXIV/203/12 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru położonego w Miasteczku Śląskim w  rejonie 
istniejącego składowiska odpadów niebezpiecznych.

7. Uchwała nr XXIV/204/12 w sprawie szczegółowych warun-
ków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjali-
stycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu 
pobierania opłat.

8. Uchwała nr XXIV/205/12 w sprawie zmiany Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie 
stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/152/12 Rady 
Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 czerwca 2012 roku 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

9. Uchwała nr XXIX/206/12 w sprawie podziału miasta Miastecz-
ko Śląskie na stałe obwody głosowania.

Po raz kolejny Rada obradowała na sesji 28 grudnia 2012 r. W tym 
dniu podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę nr XXV/207/12 w sprawie zmian w uchwale budże-

towej na 2012 rok.
2. Uchwałę nr XXV/208/12 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 
2012-2016.

3. Uchwałę nr XXV/209/12 w sprawie ustalenia wykazu wydat-
ków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

4. Uchwałę nr XXV/210/12 w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowanie tych odpadów.

5. Uchwałę nr XXV/211/12 w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Miasteczko Śląskie.

6. Uchwałę nr XXV/212/12 w sprawie wzoru deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości.

7. Uchwałę nr XXV/213/12 w sprawie planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na I kwartał 2013 roku.

8. Uchwałę nr XXV/214/12 w sprawie planu pracy Komisji 
Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska na I kwartał 
2013 roku

9. Uchwałę nr XXV/215/12 w sprawie planu pracy Komisji 
Budżetu i Inwentaryzacji na I kwartał 2013 roku.

Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej 
www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl oraz w Referacie Organizacyj-
nym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30.
Poniżej opublikowany został uchwalony przez Radę nowy po-
dział miasta na stałe obwody  głosowania.  

oprac.: red.

Numer
obwodu Granice obwodu

Siedziba 
Obwodowej 

Komisji Wyborczej

1.

Ulice: Asnyka, Astronautów, Czarniec-
kiego, Dębina, Dudy, Dworcowa do 
nr 50, Fredry, Gałczyńskiego, Gierzyna, 
Gwiaździsta, Kilińskiego, Konopnickiej, 
Krótka, Kruczkowskiego, Matejki, 
Metalowa 4, Niepodległości, Norwida 
do nr 67, Orkana, Piwna, Plac W. Jagiełły, 
Promienna, Rubinowa, Rycerska, Rydla, 
Rynek, Słoneczna, Staromiejska, 
Sztolniowa, Tetmajera, Woźnicka, 
Wspólna, Wybickiego, Żołnierska

Świetlica 
Publicznego
Gimnazjum 
ul. Dworcowa 8

2.

Ulice: Białego, Cegielniana, Ceramiczna, 
Cynkowa, Dworcowa od nr 54, 
Działkowa, Gajowa, Hutnicza, Kolejowa, 
Leśna, Metalowa 1, 3, 5, 8, Modrzewskie-
go, Norwida od nr 82, Pękatego, 
Pindora, Północna, Sportowa, Srebrna 
8, 10, 13, 14, 15, Złota

Miejski Ośrodek 
Kultury 
ul. Srebrna 24 

3. Ulice: Metalowa 2, 6, Srebrna 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28

Miejski Ośrodek 
Kultury 
ul. Srebrna 24 

4.

Ulice: Akacjowa, Brynicka, Brzozowa, 
Budowlana, Bukowa, Chełmońskiego, 
Dębowa, Długosza, Grabowa, 
Gwarecka, Harcerska, Imielów, 
Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, 
Karpacka, Kasztanowa, Klonowa, 
ks. Wyciślika, Lipowa, Łąkowa, Makowa, 
Malczewskiego, Modrzewiowa, 
Nowowiejska, Okólna, Paprotna, 
Podleśna, Polna, Południowa, Poniatow-
skiego, Przygodna, Przyjaźni, Ptasia, 
Rolna, Skautów, Skrajna, Sokoła, 
Sosnowa, Stacyjna, Storczykowa, 
Studzienna, Stwosza, Sztygarska, 
Szyndros, Śląska, Świerkowa, św. Marka, 
Wodociągi - Bibiela

Szkoła
Podstawowa Nr 2 
ul. Harcerska 5 

5.
Ulice: Borowa, Grobla, Łokietka, 
Rzeczna, Starowiejska, Tartaczna, 
Żyglińska

Strażnica OSP 
Brynica 
ul. Łokietka 5 

Nowe
obwody głosowania
Rada Miejska w Miasteczku Śląskim na sesji  19 grudnia 2012 r.  
uchwałą Nr XXIV/206/12  dokonała nowego podziału miasta 
na  stałe obwody głosowania, ustaliła ich granice, numery oraz 
siedziby obwodowych komisji wyborczych. W  miejsce do-
tychczasowych czterech obwodów utworzonych zostało pięć 
nowych obwodów głosowania:

Tekst podjętej uchwały dostępny jest także w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego pod adresem:
http://prawomiejscowe.pl/institution/19239/legalact/418/19239
Dokonany przez Radę Miejską podział miasta na jednomanda-
towe okręgi wyborcze (opublikowany w numerze 11/2012 biu-
letynu) oraz nowe obwody głosowania jest następstwem roz-
wiązań prawnych, wynikających z  ustaw z  dnia 5 stycznia 
2011 r.: Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) 
oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. 
U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.).  

Burmistrz 
Krzysztof Nowak
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Zniszczone witacze
W  naszej gminie nie brak aktów wandalizmu. W  ubiegłym 
roku doszło w  różnych częściach miasta do serii podpaleń 
pojemników na odpady segregowane. Koszt zakupu jedne-
go kontenera to niemała kwota 2 183,25 złotych.
Chuligańskie wybryki nie ominęły również witaczy miej-
skich, co widać na załączonych zdjęciach. Koszt wykonania 
wraz z  projektem i  montażem jednego witacza wyniósł: 
5 227,50 złotych.
Najbardziej niepokoi fakt, że zniszczeń dokonują najprawdo-
podobniej mieszkańcy naszej gminy, którzy płacąc podatki 
przedsięwzięcia te współsfinansowali. 
Apeluję do mieszkańców, aby szanowali to, co stanowi do-
bro wspólne nas wszystkich, a  także piętnowali i  zgłaszali 
Policji oraz do Urzędu Miejskiego wszystkie zdarzenia, które 
mają miejsce na terenie gminy i wiążą się z niszczeniem mie-
nia gminnego.  

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Projekt Kluczowy 
Infrastruktura okołolotniskowa 
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice 
w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa. 

Kanalizacja w Miasteczku Śląskim 
dzięki środkom Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla So-
łectwa Brynica – gmina Miasteczko Śląskie”, realizowany w ra-
mach projektu kluczowego „Infrastruktura okołolotnisko-
wa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice 
w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” ma na celu 
stworzenie sieci kanalizacyjnej w gminie Miasteczko Śląskie. 
Głównym celem, jaki postawiła przed sobą gmina Miasteczko 
Śląskie, jest ochrona środowiska naturalnego oraz podniesie-
nie standardu życia i warunków prowadzenia działalności go-
spodarczej mieszkańców. Gmina chce osiągnąć to założenie 
poprzez realizację projektu kluczowego „Infrastruktura około-
lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice 
w  Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”. Zakłada  
stworzenie sieci kanalizacyjnych – systemu połączonych ze 
sobą przewodów, służących do odprowadzania ścieków do 
oczyszczalni – w gminach Mierzęcice, Ożarowice oraz sołec-
twie Brynica w Miasteczku Śląskim, a także w strefie okołolot-
niskowej Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice 
w Pyrzowicach. 
Działania podejmowane w ramach projektu przynoszą zamie-
rzone efekty. Zakończony został etap projektowania sieci ka-
nalizacyjnej. Wykonawcy uzyskali również część planowanych 
pozwoleń na budowę. Prace związane z  budową kanalizacji 
rozpoczną się na początku 2013 roku. 
Harmonogram projektu przewiduje zakończenie wszystkich 
prac do stycznia 2015 roku. Projekt współfinansowany jest 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

AT GROUP S. A.

STATYSTYKA
I DEMOGRAFIA 2013

Liczba mieszkańców Miasteczka Śląskiego wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła ogółem 7215 osób, 
w tym 3494 mężczyzn i 3721 kobiet.
W 2012 r. odnotowano:

 • 72 urodzenia,
 • 64 małżeństwa,
 • 18 rozwodów,
 • 87 zgonów.

 • Kamil Sołtysik z Przedszkola nr 3 w Miasteczku Śląskim za-
jął I  miejsce w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. 
„Stroiki i  inne ozdoby bożonarodzeniowe” w kategorii 
„Najciekawsza ozdoba choinkowa”, organizowanym przez 
Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku.

 • 6 stycznia w kościele parafialnym w Żyglinie odbyło się „Ży-
glińskie spotkanie kolędowe”. Spotkanie uświetnili swoimi 
występami Anna i  Grzegorz Góreccy, Orkiestra Dęta 
dzielnicy Żyglin-Żyglinek, zespół folklorystyczny „Bry-
nica”, chór męski „Piast”, zespół „Groszki” oraz Mło-
dzieżowy Chór Rozrywkowy „Dafne” z Tarnowskich Gór.

 • 10 stycznia Miejski Ośrodek Kultury gościł Michała Grześ-
ka – autora książki „James Bond, szpieg, którego kochamy”. 
Po spotkaniu odbyła się projekcja filmu „Moonraker”. 
Podczas spotkania była również możliwość zakupu książki 
w promocyjnej cenie.

 • 14 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się szkole-
nie pt. „Źródła finansowania projektów kulturalnych”, 
skierowane do przedstawicieli instytucji publicznych i  or-
ganizacji pozarządowych. W szkoleniu wzięło udział wielu 
przedstawicieli z innych ośrodków kultury, m.in. z Chorzo-
wa, Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór.  

opr.: red.

W skrócie



4 styczeń 2013                                                                                        Nr 1 (29)                                                                                      Wieści

XXI Finał WOŚP
13 stycznia w całej Polsce zagrała już po raz XXI Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie Miejski Ośrodek 
Kultury przyłączył się do akcji zbierania środków dla najbar-
dziej potrzebujących. W tym roku celem zbiórki było ratowa-
nie życia dzieci i godna opieka medyczna seniorów. Zebrano 
łącznie 2 457,06 złotych. Odbyła się również licytacja gadże-
tów, w trakcie której uzyskano 160 złotych.
Na zakończenie finału w Ośrodku odbył się koncert, na któ-
rym wystąpiły zespoły taneczne „Crazy”, „Smerfy”, „Krasno-
ludki”, „Dirty Rock”, „Adamant Crew” oraz wokalne „Groszki” 
i „Bemol”.  

Alicja Kowaluk

Wystawa gołębi
Rejon Ziemi Tarnogórskiej Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych zorganizował w listopadzie ub.r. trzydnio-
wą Rejonową Wystawę Gołębi Pocztowych 2012.
Przez trzy dni słychać było w Miejskim Ośrodku Kultury w Mia-
steczku Śląskim charakterystyczne gruchanie tych ptaków, 
które zadziwiały swoją urodą i  błyskotliwym zachowaniem. 
Hodowanie gołębi stanowi trwały element polskiego krajo-
brazu wielu miejscowości. Pasja ta ma także swoich zwolenni-
ków na terenie Miasteczka Śląskiego. Wymaga od hodowców 
tych pięknych ptaków wielu wysiłków i wytrwałości, a nagro-
dą są zawsze dobre wyniki lotowe swych podopiecznych.
Rejon Ziemi Tarnogórskiej PZHGP zrzesza hodowców gołębi 
z trzech oddziałów:

 • Tarnowskich Gór – ok. 140 hodowców,
 • Miasteczka Śląskiego – ok. 100 hodowców,
 • Tworoga – ok. 80 hodowców.

Prezesem Rejonu jest Waldemar Jaruszowiec, a  prezesem 
oddziału miasteczkowskiego Zbigniew Kocot.
W 2012 r. mistrzem Rejonu Ziemi Tarnogórskiej w lotach gołę-
bi dorosłych został Jan Sobania z Tworoga, a wicemistrzami: 
Sebastian Skowronek z Miasteczka Śląskiego oraz Sławo-
mir Odoj z  Tworoga. Z  kolei w  lotach gołębi młodych mi-
strzem został Otto Potempa z Tarnowskich Gór, a wicemi-
strzami Tomasz Kubik i  Zygfryd Lebek z  Miasteczka 
Śląskiego.
Jednym z bardziej utytułowanych hodowców gołębi w Mia-
steczku Śląskim jest Sebastian Skowronek z Żyglina. Wraz 
z ojcem Janem hoduje obecnie około 100 gołębi lotowych. Ma 

na swym koncie liczne sukcesy. Rok 2012 był dla pana Sebastia-
na bardzo udany. W  zorganizowanych w  minionym roku Mi-
strzostwach Rejonu Tarnogórskiego PZHGP w  lotach gołębi 
dorosłych w kategoriach: A (loty od 100 do 400 km), B (loty od 
300 do 600 km), D – w  której sumuje się uzyskane wyniki – 
tzw. coefficienty z kategorii A (loty od 100 do 400 km), B (loty od 
300 do 600 km) i C (loty powyżej 500 km) oraz GMP (Generalne 
Mistrzostwo Polski) został mistrzem rejonu. Natomiast w  mi-
strzostwach okręgu Katowice PZHGP w 2012 r. zdobył mistrzo-
stwo okręgu w kategorii D, a w pozostałych kategoriach został: 
10 przodownikiem w kat. A, 2 przodownikiem w kat. B, 19 przo-
downikiem w kat. C i 4 przodownikiem w kat. GMP.
W Mistrzostwach Polski w 2011 r. Sebastian Skowronek został 
12 przodownikiem w kat. GMP, a w minionym roku 28.
Gratulujemy i życzymy dalszych udanych lotowań!  

opr.: red.
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Sportowe inwestycje
W  II połowie 2012 r. w  Miejskim Ośrodku Sportu i  Rekreacji 
w  Miasteczku Śląskim zrealizowano kilka inwestycji, które 
w znaczący sposób poprawiły funkcjonalność jego bazy.
I tak:
1. Wykonano remont posadzki parkietowej w  sali gimna-

stycznej w  budynku Hali Sportowej przy ul. Dworcowej. 
Wykonawcą zadania była firma F.H.U. ŻĄDLAK Roberta Żą-
dlaka z  Nowego Targu. Koszt inwestycji wyniósł 24 477 zł 
brutto.

2. Także w  Hali Sportowej dokonano wymiany drzwi we-
wnętrznych drewnianych na aluminiowe. Wymianę wyko-
nała firma P.P.U.H. „MAREX-BIS” Urszuli Kusch z Radzionko-
wa, a koszt wymiany wyniósł 14 000 zł brutto.

3. Wybudowano studnię głębinową wraz z  odpowiednim 
osprzętem na terenie boiska sportowego przy ul. Sporto-
wej 1. Wykonawcą zadania była firma Usługi Transportowe 
Andrzeja Czury z Tarnowskich Gór. Koszt inwestycji wyniósł 
19 920 zł brutto.

4. Zakupiono i  zamontowano ogrodzenie panelowe wraz 
z furtkami i piłkochwytem wokół boiska sportowego przy 
ul. Studziennej 12. Wykonawcą zadania była spółka „BRAM-
STER” Adama Mietły z  Nowego Chechła. Koszt inwestycji 
wyniósł 49 901,10 zł brutto.  

Anna Ferdyn

10 stycznia br. odbył się „Turniej piłki siatkowej o puchar Dy-
rektora Gimnazjum nr 5 w Rybnej”, w którym drużyna Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z Miasteczka Śląskiego, 
składajaca się z uczniów Publicznego Gimnazjum zajęła pierw-
sze miejsce! Pokonała na wysokim poziomie swoich rywali. Nie 
brakowało emocji oraz świetnej atmosfery!  
W  drużynie dziewcząt zagrały: Julia Buszka, Paulina Filip-
czyk, Karolina Warecka, Daria Adamczyk, Joanna Szulc, 
Natalia Kansy, Julia Kruk, Julia Kos i Karolina Zięba. Z kolei 
drużynę chłopców reprezentowali: Łukasz Sogiel, Łukasz Ga-
cek, Tomasz Strugała, Marek Pesta, Paweł Musialik, Denis 
Miara, Marek Hadaś, Mariusz Skiba oraz Sebastian Kocold.
Wszystkim uczestniczącym w turnieju składamy serdecznie po-
dziękowania za udział w tym wydarzeniu oraz gratulujemy zwy-
cięstwa!
Serdeczne podziękowania kierujemy także do opiekunów dru-
żyny, Michała Dyrgały i Jana Broi, za zaangażowanie w orga-
nizację tych zawodów.  

Anna Ferdyn

Puchar dla gimnazjalistów

Perły starego kina
23 stycznia w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbyło 
się pierwsze spotkanie 
z  cyklu „Perły starego 
kina”, w którym prezen-
towane będą klasyczne 
przedwojenne produk-
cje filmowe. W tym dniu 
zobaczyliśmy komedię 
pt. „Piętro wyżej”, z do-
skonałymi rolami Euge-
niusza Bodo i  Adolfa 
Dymszy.
Zapraszamy już na ko-
lejne spotkanie ze sta-
rym kinem 19  lutego 
br. o  godz. 19.00. Tym 
razem zaprezentujemy 
film z 1939 r. „Zapomniana melodia”. Spotkanie odbędzie się 
z udziałem chóru „Sienkiewicz”. Cena biletu na projekcję to je-
dyne 5,00 zł.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników kina!  

Alicja Kowaluk

Koncert Karnawałowy
5 lutego br. Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim or-
ganizuje po raz pierwszy Koncert Karnawałowy.
Wystąpi kwintet „M.A.Z.E.M” oraz młodzi miejscowi muzycy 
z  ośrodka – zespół kameralny „JAZZgot” i  Miejska Orkiestra 
Dęta. Będzie to premierowy występ orkiestry. Zespół został od-
młodzony, a  w  jego skład wchodzą mieszkańcy Miasteczka 
Śląskiego, Żyglina i  Tarnowskich Gór. Nowym dyrygentem 
został Aleksander König.
Warto przyjść i posłuchać karnawałowych rytmów oraz docenić 
umiejętności naszych muzyków. Gorąco państwa zachęcamy.
Początek koncertu o godz. 18.00. Wstęp wolny!  

Alicja Kowaluk
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Wieści 
z Gimnazjum
Powoli zbliżamy się do zakończenia pracy w  I półroczu tego 
roku szkolnego. Jesienno-zimowe dni obfitowały w naszej szko-
le w wiele ciekawych wydarzeń. Jak co roku uczniowie wraz ze 
swoimi nauczycielami realizowali wiele projektów i zadań, które 
przysparzały im satysfakcji i  możliwości rozwijania talentów 
i zainteresowań. Poniżej prezentujemy wyniki niektórych z nich.

 • W tym roku szkolnym Kuratorium Oświaty w Katowicach zor-
ganizowało 12 konkursów przedmiotowych. Nasi uczniowie 
uczestniczyli w  dziewięciu z  nich. Do I  etapu konkursów 
przystąpiło 74 uczniów, tj. 36,8% wszystkich uczniów szkoły.
Do II etapu zakwalifikowano czterech uczniów:

 – z języka polskiego – Annę Siwy z klasy 3b,
 – z biologii – Rafała Lipińskiego z klasy 3c,
 – z geografii Łukasza Strugałę z klasy 3b i Martę Żydek 

z klasy 3a.
Eliminacje II i III etapu zakończą się w marcu 2013 r.

 • Aktywność uczniów przejawia się w  różnych dziedzinach. 
Na uwagę zasługuje ich udział w:
1. XIII Międzyszkolnym Przeglądzie Inscenizacji Bożo-

narodzeniowych, który odbywał się w dniach 10-14 listo-
pada 2012 r. Zespół naszej szkoły przygotowany przez 
SM Michaelę i Joannę Flak zdobył I miejsce. Uczniowie 
Pamela Żuchnik i Karol Wons zdobyli też indywidualne 
wyróżnienia. Nagrodzony spektakl został zaprezentowa-
ny mieszkańcom naszego miasta 6 stycznia br. w  Miej-
skim Ośrodku Kultury.

2. XII Powiatowym Konkursie Artystycznym „Gimnazjalne 
Rozmaitości” – ta cyklicznie odbywająca się rywalizacja 
również przyniosła nam wiele radości. W tym konkursie 
uzyskaliśmy cztery nagrody. W  kategorii literackiej: 
I  miejsce zajęły Roksana Muc i  Martyna Skrobek, 
II  miejsce – Maja Wiktorska, wyróżnienie otrzymała 
Agata Kotara. W  kategorii plastycznej wyróżnienie 
przypadło Roksanie Muc.

 • Uczniowie gimnazjum brali także udział w konkursach spor-
towych:
1. Od września rozgrywane są eliminacje w  ramach Ligi 

Gimnazjalnej w siatkówce. Turnieje międzyszkolne odby-
wały się: 29 października, 7 listopada i 10 stycznia. Przez 
cały rok drużyny dziewcząt i chłopców rozgrywają mecze 
i zbierają punkty. Wyniki tej aktywności będą podsumo-
wane w czerwcu br.

2. Drużyny dziewcząt i chłopców zajęły I miejsca w Powiato-
wym Turnieju Tenisa Stołowego o  Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Woźniki, który odbył się 22 listopada. W kla-
syfikacji indywidualnej dziewcząt I  miejsce zajęła Natalia 
Młynek, a IV – Karolina Warecka, zaś w kategorii chłopców 
II miejsce – Tomasz Strugała a III – Mateusz Broja.

3. 5 grudnia w Tarnowskich Górach rozegrano Mikołajkowy 
Turniej Tenisa Stołowego, w którym Natalia Młynek za-
jęła II miejsce.

4. 27 i 28 grudnia rozegrano zawody dla drużyn siatkówki 
chłopców. Świąteczne turnieje zorganizowane zostały we 
współpracy z  Gminną Komisją Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Miasteczku Śląskim.

Ponadto:
 • 4 października nasi uczniowie wzięli udział w  edukacyjnej 

wyprawie do Krakowa. W  Ogrodzie Doświadczeń Stani-
sława Lema mogli m.in. poeksperymentować z  kołyską 
Newtona, przejrzeć się w krzywych zwierciadłach, sprawdzić 
wytrzymałość na żyroskopie. Wyjazd dostarczył też urokli-
wych przeżyć na starym rynku oraz ciekawych doznań 
w jego podziemiach, gdzie nowoczesna forma muzeum nie 
pozwala się nikomu nudzić.

 • 18 października Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień 
Jabłka. Na specjalnie przygotowanych stoiskach można było 
kupić soki jabłkowe, ciasta z jabłkami i oczywiście jabłka.

 • 31 października i 12 grudnia gimnazjaliści wzięli udział w lek-
cjach multimedialnych „Alchemia filmu” i „Podróż po ki-
nie gatunków”. Lekcje odbyły się w  Bytomskim Centrum 
Kultury i Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach.

 • 9 listopada odbyła się uroczysta gala, zorganizowana z oka-
zji dwudziestolecia powstania Fundacji na Rzecz Dzieci 
„Miasteczko Śląskie”. Nasi uczniowie Rafał Lipiński i Pau-
lina Filipczyk prezentowali osiągnięcia Fundacji. Przypo-
mnijmy, że dzięki tej Fundacji nasi uczniowie mogą wyjeż-
dżać na „zielone szkoły”, kolonie letnie, a co tydzień na 
basen. Ponadto biorą udział w  akcji „Szklanka mleka” 
i otrzymują nagrody książkowe za osiągnięcia w nauce.

 • Także 9 listopada rozstrzygnięto konkurs na plakat promu-
jący Kiermasz Adwentowy. Na konkurs wpłynęły 34 pra-
ce. I  miejsce otrzymał plakat wykonany przez Joannę 
Szulc i Darię Adamczyk (prezentowany na stronie interne-
towej gimnazjum).

 • W dniach od 13 do 15 listopada 2012 r. uczniowie klas III przy-
stąpili do próbnych egzaminów gimnazjalnych. Po raz drugi 
sprawdzano ich przygotowanie w trzech częściach (humani-
stycznej, matematyczno-przyrodniczej i  językowej) we 
współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie 
i  Okręgową Komisją Egzaminacyjną w  Jaworznie. Wyniki 
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próbnego egzaminu umożliwią rozpoznanie stopnia opano-
wania wiadomości i umiejętności, wykażą również, które za-
gadnienia należy jeszcze uzupełnić. Do egzaminu końcowe-
go uczniowie przystąpią w kwietniu br. Po raz drugi egzamin 
zostanie przeprowadzony w nowej formule.

 • Pod nadzorem nauczycieli wychowania fizycznego przerwy 
międzylekcyjne są spędzane na sportowo. Czynna jest wte-
dy sala gimnastyczna. Jest możliwość zabawy z piłkami, udo-
stępnione są też miejsca do gry w tenisa stołowego. Grupa 
uczniów umila czas przerw prezentacjami różnych utworów 
muzycznych.

 • 22 listopada zorganizowano Dzień Czekolady. Przy zaku-
pie słodkich produktów wydawano „szczęśliwe numerki”, 
które po losowaniu gwarantowały dzień bez pytania. 
Przygotowane produkty smakowały wybornie. Przy oka-
zji były to dodatkowe witaminy i mikroelementy włącza-
ne do diety.

 • 29 listopada – we współpracy z Radą Rodziców zorganizo-
wano dyskotekę andrzejkową. Rodzice przygotowali mło-
dzieży wspaniałą niespodziankę – dyskotekę prowadził DJ 
z Radia Piekary.

 • W listopadzie i grudniu w szkolnej bibliotece zorganizowano 
kiermasz taniej książki. Już drugi raz współpracowaliśmy 
w tym zakresie z hurtownią taniej książki.

 • 2 grudnia nasi uczniowie wraz z opiekunami podczas Kierma-
szu Adwentowego zorganizowanego przy kościele parafial-
nym sprzedawali własnoręcznie wykonane ozdoby i  kartki 
świąteczne. Wszystkie przedmioty cieszyły się powodzeniem 
wśród mieszkańców odwiedzających kiermasz, a dochód ze 
sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup artykułów pa-
pierniczych potrzebnych na zajęcia artystyczne.

 • 6 grudnia ogłoszono wyniki konkursu szkolnej gazetki „Gim-
nazjalna 13” na list do Świętego Mikołaja. I miejsce zajął 
list Denisa Miary, ponadto wyróżniono listy Macieja Mro-
zika i Pameli Żuchnik. W tym dniu oprócz turniejów mię-
dzyklasowych w  siatkówce odbyła się również prezentacja 
Liceum Artystyczno-Plastycznego w  Tarnowskich Gó-
rach. Oczywiście odwiedził nas św. Mikołaj z prezentami.

 • 7 stycznia podczas kolejnego koncertu zorganizowanego 
dla uczniów w szkole gościł zespół jazzowy „Dixieland Trio” 
ze swoją „powieścią o korzeniach muzyki rozrywkowej, 
czyli historią jazzu tradycyjnego na wesoło”. Było to 60 
minut świetnej zabawy z możliwością próby gry na instru-
mentach dętych oraz tworzeniem sekcji rytmicznej do pre-
zentowanych utworów a zarazem możliwość poznania po-
pularnych utworów jazzowych.

 • Od września do grudnia 2012 r. 258 uczniów gimnazjum wyje-
chało na zajęcia do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach.

 • Gimnazjum w bieżącym roku szkolnych realizuje trzy projekty:
 – II Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczna szkoła – bez-

pieczny uczeń”,
 – VII edycja projektu „Trzymaj formę”,
 – II edycja projektu „Czas na zdrowie”.

 • W ramach akcji e-Twinning w tym roku szkolnym współpra-
cujemy ze szkołami z Grecji i Estonii. Językiem roboczym jest 
język niemiecki. Temat projektu to: „Europäischer Kalender 
der Jugendlichen”. Udział w  projekcie rozwija u  uczniów 
umiejętności językowe, interpersonalne i pracy w grupie.

Po tak intensywnej pracy pora na ferie!  
Danuta Stankiewicz

Koncert Babu Król-a
2 lutego w  Miejskim Ośrodku Kultury wystąpi rockowy duet 
Babu Król. Zespół ten składa się z dwóch muzyków, znanych 
jako Bajzel i Budyń, na co dzień grających razem w zespole PO-
GODNO.
Bajzel (Piort Pisasecki) to człowiek orkiestra. Legenda tanecz-
nych rytmów, hipnotycznego transu i poetyki Witkacego. Zna-
ny w Polsce i nie tylko. Wielokrotny zdobywca Yacha za nietu-
zinkowy teledysk.
Z kolei Budyń (Jacek Szymkiewicz) to wokalista, muzyk, perfor-
mer, lider zespołu POGODNO. Znany z solowych poczynań, ko-
laboracji z teatrem i brawurowych występów na scenie.
W duecie zaprezentują muzykę do wierszy Edwarda Stachury. 
Bilety w cenie 15,00 złotych można nabyć w siedzibie ośrodka.
Początek koncertu – godz. 20.00.  

Alicja Kowaluk

Mokozima 2013
W  czasie ferii zimowych dla dzieci pozostających w  domu 
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim organizuje za-
jęcia pn. „Mokozima”.

W  tym roku odbędą się one w  dniach od 11 do 15 lutego. 
W programie zajęć przewidziane są:

11 lutego – warsztaty plastyczne
12 lutego – zajęcia muzyczne z artystami Filharmonii 

Śląskiej
13 lutego – konkurs rzeźby w śniegu
14 lutego – pokaz filmów dla dzieci
15 lutego – bal przebierańców

Zajęcia odbywać się będą codziennie w  godz. od 10.00 do 
13.00. Jedynie w piątek, 15 lutego, bal dla dzieci odbędzie się 
o godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci
do wspólnego spędzenia wolnego czasu!
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fot. 1

fot. 2

W dniach 21 i 28 grudnia br. swoje 90. urodziny obchodzili:  
pani Agnieszka Rudawska (fot. 1) oraz  pan Jan Wylężek 
(fot. 2). Z tej okazji szanownym Jubilatom życzymy dalszych 
długich lat życia w dobrym zdrowiu i szczęściu rodzinnym 
oraz wszelkiej pomyślności.  

Lidia Kubecka

Nasi Jubilaci

Kurs dla seniorów
Miejski Ośrodek Kultury w  Miasteczku Śląskim zaprasza 
wszystkich seniorów pragnących uczestniczyć w  kursie 
komputerowym na spotkanie organizacyjne, które odbę-
dzie się 4 lutego 2013 r. (poniedziałek) o godz. 20.00. Mie-
sięczny koszt kursu to 40 zł. Zachęcamy do uczestnictwa. 
Oferujemy bezstresową naukę, dzięki której będziecie Pań-
stwo potrafili korzystać z  komputera, napisać, zachować 
i wydrukować pismo czy inny dokument. Nauczycie się ko-
rzystania z Internetu, przeglądania stron internetowych, wy-
szukiwania potrzebnych informacji, korzystania z  poczty 
elektronicznej. Będziecie mogli nawiązać kontakt ze starymi 
znajomymi. Kurs prowadzony jest od podstaw, nie jest wy-
magany uprzedni kontakt z komputerem – wystarczy zdecy-
dować się i przyjść na spotkanie.

Serdecznie zapraszamy!

Dzień Godzina Rodzaj zajęć

11 luty
(poniedziałek)

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00
13.00 – 15.00

zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy
dla dzieci szkół podstawowych
tenis stołowy
piłka nożna (dla uczniów gimnazjum)

12 luty
(wtorek)

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00
13.00 – 15.00

zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy
dla dzieci szkół podstawowych
tenis stołowy
piłka nożna (dla uczniów gimnazjum)

13 luty
(środa)

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00
13.00 – 15.00

zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy
dla dzieci szkół podstawowych
tenis stołowy
piłka nożna (dla uczniów gimnazjum)

14 luty
(czwartek)

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00
13.00 – 15.00

zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy
dla dzieci szkół podstawowych
tenis stołowy
piłka nożna (dla uczniów gimnazjum)

15 luty
(piątek)

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00
13.00 – 15.00

zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy
dla dzieci szkół podstawowych
tenis stołowy
piłka nożna (dla uczniów gimnazjum)

18 luty
(poniedziałek)

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00
13.00 – 15.00

zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy
dla dzieci szkół podstawowych
tenis stołowy
piłka siatkowa (dla uczniów gimnazjum)

19 luty
(wtorek)

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00
13.00 – 15.00

zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy
dla dzieci szkół podstawowych
tenis stołowy
piłka siatkowa (dla uczniów gimnazjum)

20 luty
(środa)

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00
13.00 – 15.00

zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy
dla dzieci szkół podstawowych
tenis stołowy
piłka siatkowa (dla uczniów gimnazjum)

21 luty
(czwartek)

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00
13.00 – 15.00

zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy
dla dzieci szkół podstawowych
tenis stołowy
piłka siatkowa (dla uczniów gimnazjum)

22 luty
(piątek)

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00
13.00 – 15.00

zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy
dla dzieci szkół podstawowych
tenis stołowy
piłka siatkowa (dla uczniów gimnazjum)

Ferie na sportowo
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim za-
prasza na zajęcia sportowe, organizowane dla uczniów na-
szych szkół podczas tegorocznych ferii szkolnych.
W każdym dniu zajęcia trwać będą od godz. 9.00 do 15.00.

Szczegółowy plan zajęć obejmuje:


