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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

Forum Przedsiębiorców
26 lutego br. w Sali Barbara P.P.H.U KORAL Sp. z o.o. w Mia-
steczku Śląskim odbyło się Miejskie Forum Przedsiębior-
ców, zorganizowane przez Urząd Miejski w Miasteczku Ślą-
skim przy współudziale Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w  Katowicach, Powiatowego Urzędu Pracy w  Tarnowskich 
Górach oraz F.U.H. Mariusza Romańczyka z Mysłowic.

Uczestnicy Forum mieli okazję wysłuchać darmowych wy-
kładów z  zakresu prawa pracy, certyfikacji maszyn, oferty 
Powiatowego Urzędu Pracy dla przedsiębiorców oraz spraw 
majątkowych.

Zaproszenia skierowano do ponad 260 przedsiębiorców z te-
renu gminy. W forum wzięło udział około 30 z nich. Uczestni-
cy podkreślali, że inicjatywa jest bardzo pozytywna, wiele 
istotnych spraw zostało rozwiązanych podczas spotkania. 
Najistotniejsza była możliwość zadawania pytań fachowcom, 
co jeszcze bardziej uatrakcyjniło przedsięwzięcie. Przedsię-
biorcy otrzymali materiały, dotyczące różnych zagadnień 
z zakresu pracy. Część materiałów została również udostęp-
niona w Urzędzie Miejskim.

Przyszła wiosna, a z nią święta,
które każdego roku przynoszą ze sobą piękne

i radosne chwile.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, radości, wiary w sens
i wartość życia oraz radości płynącej

ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech ten szczególny czas będzie dla nas wszystkich

okresem zadumy, wyciszenia i wypoczynku
w gronie najbliższych.

Z najlepszymi życzeniami 
dla mieszkańców Miasteczka Śląskiego

Większość uczestników czeka na kolejną edycję. Już dzisiaj 
zapraszam miasteczkowskich przedsiębiorców na Miejskie 
Forum Przedsiębiorców w 2014 roku.  

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Myśliwczyk 
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W skrócie
 • 28 lutego w budynku Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka 

Sportu i  Rekreacji, odbył się pierwszy trening pokazowy 
„HOKEJA NA TRAWIE”, który cieszył się dużym zaintereso-
waniem wśród dzieci i  młodzieży z  naszego miasta. 
Uczestniczyły w  nim zarówno dziewczęta, jak i  chłopcy. 
Więcej informacji o nowej dyscyplinie sportu można uzy-
skać pod numerem telefonu: 605 608 207. Zapisy przyj-
muje trener Andrzej Miśkiewicz. Serdecznie zapraszamy 
na kolejne treningi!

 • 9 marca prowadzone przez Alicję Kowaluk zespoły ta-
neczne z  Miejskiego Ośrodka Kultury Crazy I  i  Smerfy II, 
uczestniczyły w  VI Festiwalu Tańca „Róża 2013” w  So-
snowcu. Obie grupy zdobyły w swoich kategoriach wieko-
wych wyróżnienia II stopnia.

 • 23 marca w Brynicy zgodnie z tradycją, topiąc marzannę 
powitaliśmy wiosnę. Jury konkursowe oceniło również 
najlepsze kukły marzanny. O  wynikach poinformujemy 
w kolejnym wydaniu „Wieści”.

 • Trwają zapisy do przedszkoli na nowy rok szkolny 
2013/2014 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat (dzieci 5 i 6 letnie 
obowiązkowo). Karty zapisu dziecka do przedszkola moż-
na odebrać w kancelariach przedszkoli.  

opr.: red

 Piórkiem i węglem
Od 3 kwietnia br. przez dwa miesiące w każdą środę w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim odbywać się 
będą warsztaty rysunku. Przeznaczone są zarówno dla mło-
dzieży, jak i osób dorosłych. Zajęcia obejmują:
1. Studyjny rysunek postaci.
2. Rysunek martwej natury.
3. Portret/autoportret.
4. Rysunek z perspektywą.
5. Różne narzędzia i techniki rysunkowe (węgiel, sepia, 

tusz, pastele).
Koszt całego kursu, obejmującego cykl ośmiu zajęć to 100 zł. 
Pojedynczy warsztat trwać będzie ok. 1,5 godziny. Zajęcia 
rozpoczynać się będą o 16.00. Uczestnicy otrzymają wszyst-
kie konieczne materiały do warsztatów oraz zaświadczenie 
o ukończeniu kursu.
Zajęcia prowadzić będzie Ewa Ciurko – absolwentka Liceum 
Sztuk Plastycznych w Zabrzu-Kończycach oraz Uniwersytetu 
Śląskiego – Wydziału Artystycznego w Cieszynie na kierunku 
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych o spe-
cjalności multimedia, fotografia, rysunek.
Zapisy przyjmowane są do 27 marca pod numerem telefo-
nu:  32 288 88 70.  

opr.: red.

Wystawa w MOK-u

Wystawa pochodzi ze zbiorów Regionalnego Ośrodka Kultu-
ry w  Katowicach. Prezentowane na niej zdjęcia to swoista 
dokumentacja dziedzictwa województwa śląskiego. Wielka 
pasja jej autora – Roberta Garstki i prowadzona od lat konse-
kwentnie praca w ramach projektów m.in. „Regionalny Wir-
tualny Album Obrzędowy” i  „Platforma E-Usług Kultural-
nych”, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury, 
zaowocowała kolekcją, która pozwala spojrzeć na ciekawy 
świat obrzędów, rytuałów i  zwyczajów. Świat „tak daleki”,  
ale zarazem  istniejący obok nas. 

15 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Miasteczku Śląskim nastąpi otwarcie wystawy 
„Tradycje i obrzędy śląskie”, którą będzie można 
zwiedzać przez najbliższy miesiąc.

Orlik zaprasza

Od 1 marca można już korzystać
z kompleksu boisk ORLIK 2012

przy ul. Sportowej.
Korzystając ze strony internetowej

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Miasteczku Śląskim

można dokonać rezerwacji on-line:

www.mosir.miasteczko-slaskie.pl/orlik

Zapraszamy!

Casting do „Bemola”
6 kwietnia (sobota) o godzinie 12.00 w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim odbędą się 
przesłuchania do zespołu wokalnego „Bemol”. Poszukiwane 
są dziewczęta w wieku 13-18 lat.
Spośród kandydatek jury wybierze najlepsze, które będą 
współtworzyć prowadzony przez Oliwię Bentkowską zespół 
wokalny „Bemol”. Zgłoszenia można wysyłać mailem na adres:
instruktor@mok.miasteczko-slaskie.pl w tytule wpisując „ca-
sting”.  
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ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

NA TERENIE MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO

W 2013 roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych prze-
prowadzona będzie na terenie miasta w terminie 
od 15 do 24 kwietnia.

Akcja przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby prawidło-
wego zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, 
tj. takich, których nie można składować w pojemnikach 
stanowiących wyposażenie posesji.

W związku z powyższym, proszę o nieskładanie do pojem-
ników wielkogabarytowych odpadów z rozbiórek budyn-
ków, remontów oraz innych odpadów komunalnych.

Apeluję jednocześnie o zachowanie porządku i czystości 
wokół rozstawianych pojemników i niezostawianie odpa-
dów przed pojemnikami.

Szczegółowy harmonogram rozstawienia kontenerów 
na terenie miasta jest następujący:

Miasteczko Śląskie
od 15 do 17 kwietnia 2013 r.

1. ul. Dworcowa – KP 7
2. ul. Norwida (garaże) – KP 33
3. ul. Plac Jagiełły – KP 33
4. ul. Tetmajera – Wybickiego – KP 7
5. ul. Norwida – Pindora – KP 7
6. ul. Modrzewskiego – Działkowa – KP 7
7. ul. Sportowa – KP 7
8. ul. Woźnicka – KP 7
9. ul. Cynkowa – KP 7
10. ul. Ceramiczna – Dworcowa – KP 7
11. ul. Norwida (dworzec PKP) – KP 7

Żyglin – Żyglinek
od 18 do 20 kwietnia 2013 r.

1. ul. Wyciślika – KP 7
2. ul. Paprotna – KP 7
3. ul. Św. Marka – KP 7
4. ul. Śląska – 2 szt. – KP 7
5. ul. Harcerska – KP 7
6. ul. Wita Stwosza – KP 7
7. ul. Stacyjna – KP 7

BiBiela – Brynica
od 22 do 24 kwietnia 2013 r. 

1. ul. Starowiejska (pętla autobusowa) - KP 7
2. ul. Starowiejska (leśniczówka) - KP 7 
3. ul. Rzeczna - KP 7
4. ul. Łokietka - KP 7

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Bardzo ważne!
W związku z przejęciem od 1 lipca 2013 r. przez gminę obo-
wiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
– na mocy prawa – stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) – Urząd Miejski w Miasteczku 
Śląskim informuje, że do dnia 30 czerwca 2013 r. właściciele 
nieruchomości zobowiązani są rozwiązać dotychczasowe 
umowy na odbiór odpadów komunalnych, zawarte pomię-
dzy właścicielem a firmą odbierającą odpady komunalne, 
w celu uniknięcia uiszczania podwójnych opłat za wywóz 
odpadów po 1 lipca br. zgodnie z treścią zawartych umów. 
Przewidują one różne okresy wypowiedzenia. Jeżeli w umo-
wie zawarto trzymiesięczny okres wypowiedzenia, wymaga-
ne jest jego złożenie najpóźniej do dnia 31 marca 2013 r. 
Przy miesięcznym – do 31 maja 2013 r.
Poniżej zamieszczamy wzór pisma rozwiązującego umowę 
na wywóz odpadów stałych, opracowany prze firmę REMON-
DIS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry. Mogą z niego korzystać także 
klienci innych firm wywozowych.  

Referat
Gospodarki Miejskiej

Rezygnacja z wywozu nieczystości stałych
dla REMONDIS Tarnowskie Góry  Sp. z o.o.

ZLECENIODAWCA

...........................................................
Nazwisko, imię
...........................................................
Kod, miejscowość
...........................................................
Ulica, numer

Z dniem 30.06.2013 r.. rezygnuję z usług wywozu nieczystości   
stałych, z pojemników w ilości . ........ szt.

MIEJSCE USŁUGI*

.......................................................
Nazwisko, imię
.......................................................
Kod, miejscowość
.......................................................
Ulica, numer

UWAGI

Miejscowość, data  .................................                         . ...................................
                                                                                                                          Podpis
       
* ) w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż miejsce usługi
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Jak segregować...?
1. Odpady zmieszane (niesegregowane) należy gromadzić 

w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności tj.:
 • pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości, 

którą zamieszkuje do 4 osób,
 • pojemnik o pojemności 240 l dla nieruchomości, 

którą zamieszkuje od 5 do 10 osób,
 • pojemnik o pojemności 1 100 l dla nieruchomości 

wielorodzinnych.
2. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych 

należy stosować worki bądź pojemniki o ujednoliconych ko-
lorach określające sposób ich przeznaczenia (tabela poniżej).

Pojemnik lub worek 
ŻÓŁTY

(tworzywa sztuczne, metal 
i opakowania wielomateriałowe)

Pojemnik lub worek 
ZIELONY

(szkło)

Pojemnik lub worek
NIEBIESKI

(materiały papierowe)

WRZUCAMY WRZUCAMY WRZUCAMY

 • puste, odkręcone i zgniatane butelki 
po napojach (np. typu PET)

 • puste butelki plastikowe po kosme-
tykach i środkach czystości

 • plastikowe opakowanie po żywno-
ści (np. po jogurtach, kefirach, 
serkach itp.)

 • plastikowe zakrętki
 • folię i torebki z tworzyw sztucznych
 • puszki po napojach, konserwach itp.
 • drobny złom żelazny oraz drobny 

złom metali kolorowych (np. 
zabawki, narzędzia itp.)

 • odpady wielomateriałowe (np. kar-
tony po mleku, sokach, itp.)

 • butelki i słoiki szklane po napojach 
i żywności 

 • butelki po napojach alkoholowych 

 • szklane opakowania po kosmety-
kach

 • gazety, książki, katalogi, zeszyty 

 • papierowe torby i worki 

 • papier szkolny i biurowy 

 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich 
opakowania

UWAGA!
NIE WRZUCAMY

UWAGA!
NIE WRZUCAMY

UWAGA!
NIE WRZUCAMY

 • butelek po olejach spożywczych 
i samochodowych

 • opakowań po olejach spożywczych 
czy silnikowych, smarach, itp.

 • styropianu
 • gumy
 • butelek z jakąkolwiek zawartością
 • puszek po farbach
 • baterii
 • opakowań po aerozolach, lekach
 • opakowań po środkach chwasto- 

czy owadobójczych
 • sprzętu  AGD

 • porcelany, ceramiki i doniczek 

 • żarówek, lamp neonowych, fluoro-
scencyjnych i rtęci, reflektorów, 
izolatorów 

 • szkła stołowego, szkła okularowego, 
szkła żaroodpornego 

 • fajansu 

 • ekranów i lamp telewizyjnych 

 • luster, szyb samochodowych

 • kartonów i tektury pokrytych folią 
aluminiową (np. opakowania typu 
tetrapak po mleku, napojach itp.) 

 • tłustego i zabrudzonego papieru 
(np. po maśle, margarynie itp.) 

 • kalek: papieru technicznego 
i faksowego 

 • tapet 

 • odpadów higienicznych (np. waciki, 
podpaski, pieluchy itp.)

Jak będzie działać?
Nowa ustawa śmieciowa cd.

Im więcej osób mieszka w domu czy w mieszkaniu 
znajdującym się w wielorodzinnym budynku lub 
bloku, tym większe worki odpadów wynosimy co-
dziennie. Segregacja śmieci to dzisiaj już nie tylko 
dobra praktyka, ale po prostu konieczność, ponie-

waż opłata za odbiór śmieci może być niższa, jeśli będą one 
odpowiednio posegregowane.
Należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu się do wła-
ściwego zarządzania odpadami, jak również o tym, że gdy se-
gregujemy śmieci, to częstotliwość ich wyrzucania jest mniej-
sza, a to niesie za sobą dwie istotne konsekwencje:
1. odpady dłużej znajdują się w domu bądź mieszkaniu,
2. może nam to przynieść spore oszczędności w czasie – 

a czas to również pieniądz.

segregować oznacza oszczędzać

Dlaczego oszczędzamy czas? A to dlatego, że rzadziej będzie-
my wynosić śmieci, a kiedy będziemy to robić – będzie łatwiej, 
gdy będą one posegregowane.
Segregacja to nic innego jak inwestycja w dom i w przyszłość. 
Współcześnie, segregowanie odpadów to czynność przyno-
sząca znaczące korzyści, która nie wymaga wiele wkładu, poza 
odrobiną czasu, energii i chęci.
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Za nami ferie...
Od 11 do 22 lutego, w czasie tegorocznych ferii zimowych, 
Miejska Biblioteka Publiczna w  Miasteczku Śląskim przygo-
towała dla dzieci i  młodzieży wiele atrakcji. Zarówno filia 
w Żyglinie, jak i Oddział Dziecięcy oferowały codziennie zaję-
cia dla chętnych, którzy mogli czas wolny od szkoły spędzać 
w bibliotece. Odbywały się zajęcia plastyczne, zajęcia i kon-
kursy czytelnicze oraz zajęcia z  okazji Walentynek (14.02) 
oraz Dnia Kota (17.02). Aby wzbogacić ofertę dla najmłod-
szych biblioteka przystąpiła do projektu „Ferie z  filmem”, 
dzięki czemu odbyło się osiem projekcji filmowych. W sumie 
w edukacji medialnej wzięło udział 53 dzieci.

Z kolei Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ferie na spor-
towo. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Można było pograć 
m.in. w tenisa stołowego, piłkę nożną, siatkową, jak również 
uczestniczyć w zajęciach ogólnorozwojowych.

Dużą popularnością cieszyły się zajęcia z gier i zabaw dla naj-
młodszych uczniów szkoły podstawowej. Na zajęciach tych 
uczniowie brali udział w grach i zabawach bieżnych, rzutnych, 
skocznych, zręcznościowych. Jednak największą popularno-
ścią wśród najmłodszych cieszyły się wyścigi rzędów, w któ-
rych dzieci wykazywały bardzo duże zaangażowanie.
Zajęcia z tenisa stołowego prowadzone były w formie luźnych 
treningów, mini turniejów. Uczestniczyły w  nich zarówno 
dziewczęta, jak i chłopcy.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia z  siat-
kówki i  piłki nożnej dla uczniów gimnazjum. Uczestniczyło 
w  nich średnio 20 osób każdego dnia. Zajęcia prowadzone 
były w formie mini turniejów, luźnych treningów oraz różnych 
gier sportowych. 

opr.: red.

Zaproszenie
Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta na spotkania edu-
kacyjno – informacyjne w zakresie prawidłowego gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, w kontekście zmian prawnych 
w gospodarowaniu odpadami, obowiązków właścicieli nieru-
chomości oraz wyzwań stojących przed gminą w kwestii  efek-
tywnej budowy systemu gospodarowania odpadami.  

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Harmonogram spotkań

Data goDzina miejscowość miejsce spotkania

15 kwietnia 2013 r.
16.30 – 18.00 Miasteczko Śląskie

Miejski Ośrodek Kultury 
w Miasteczku Śląskim 
ul. Srebrna 24

18.30 – 20.00 Sołectwo Bibiela
Świetlica Rady Sołeckiej
w Bibieli, ul. Starowiejska 8

16 kwietnia 2013 r.
16.30 – 18.00

Dzielnica
Żyglin – Żyglinek

Szkoła Podstawowa Nr 2
w Żyglinie, ul. Harcerska 8

18.30 – 20.00 Sołectwo Brynica
OSP w Brynicy
ul. Władysława Łokietka 5
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Jak już informowaliśmy w numerze 1/2012 biuletynu, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim jest uczestni-
kiem ogólnopolskiego przedsięwzięcia pt. Program Rozwoju 
Bibliotek. Ostatnio uzyskała dwa granty w konkursie „Ak-
tywna Biblioteka”, prowadzonego przez Akademię Rozwo-
ju Filantropii w Polsce.

„Tam na Śląsku jest miasteczko” to pierwszy projekt z wy-
mienionego konkursu. Jest on realizowany w  bibliotece od 
stycznia do 30 czerwca 2013 r.
Skierowany jest do wszystkich mieszkańców, którzy chcą po-
znać historię miasta i mieszkańców, którzy interesują się po-
ezją i literaturą. Celem tego projektu jest wzrost wrażliwości 
społeczności lokalnej na kulturę regionu, zwiększanie zain-
teresowań jego historią oraz lokalną tradycją wśród miesz-
kańców miasta.

W projekcie będą realizowane następujące zadania:
 • zorganizowanie akcji gromadzenia zapomnianych legend 

i opowiadań o mieście (o  rozpoczętej akcji gromadzenia 
przez bibliotekę nieznanych legend i  opowiadań o na-
szym mieście mieszkańcy mogli dowiedzieć się z  plaka-
tów, akcja trwa do 29 marca br.);

 • prezentacja zebranych opowiadań i legend;
 • wydanie antologii poezji z dotychczasowych „Jesiennych 

wieczorów z poezją” organizowanych w bibliotece,
 • zorganizowanie Tygodnia Śląskiego w bibliotece, w które-

go programie będą:
1. wykład na temat historii Miasteczka Śląskiego,
2. spotkanie autorskie z  poetami wydanej antologii po-

ezji z „Jesiennych wieczorów z poezją”,
3. potrawy śląskie – prezentacja i wykład na temat ich ka-

loryczności,
4. piosenki i tańce śląskie,
5. humor śląski;

 • noc z miasteczkowskimi duchami w parku Rubina.

Drugi z projektów realizowanych w programie „Aktywna Bi-
blioteka, nosi nazwę „Dogoń wnuka”. Jego realizacja po-
trwa do końca czerwca tego roku. Jest on skierowany do 
wszystkich mieszkańców, ale przede wszystkim do osób 
starszych – m.in. członków Polskiego Związku Emerytów 
i  Rencistów oraz Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Itaka”, 
które chcą nauczyć się korzystać w życiu codziennym z kom-
putera i Internetu. .

W projekcie będą realizowane zadania:
 • warsztaty w  zakresie podstawowej obsługi komputera 

i Internetu (odbyły się 16 i 23 lutego br.);
 • wykład nt. „Fotografia i  fotografowanie dawniej i  dziś” 

(który miał miejsce 13 marca br. w Wypożyczalni dla Doro-
słych);

 • zakup nowych pozycji książkowych dla biblioteki na te-
mat fotografii;

 • warsztaty z  obsługi cyfrowego aparatu fotograficznego 

oraz programu komputerowego niezbędnego do obróbki 
zdjęć;

 • wystawa starych fotografii i widokówek miasta i regionu;
 • wystawa fotografii piktorialnej;
 • konkurs fotograficzny pn.: ” Najciekawsze miejsca mojego 

miasta”;
 • wystawa pokonkursowa.

Celem projektu jest wzrost umiejętności w wykorzystywaniu 
technologii informatycznych, pomoc osobom ze słabymi 
umiejętnościami obsługi komputera i Internetu, poszerzanie 
zainteresowań mieszkańców miasta oraz chęć zaoprezento-
wania własnych kolekcji fotograficznych.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w  organizowa-
nych projektach!

Szczegółowy harmonogram oraz relacje z  ich realizacji są 
dostępne na stronie internetowej: www.bibliotekamiastecz-
ko.webnode.com  

opr.: red.

Nasza aktywna biblioteka
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Filmowo w MOK-u
Kino jest jak sen, pozwala zapomnieć nam o codzienności, 
staje się spektaklem, który każdy przeżywa w inny sposób. 
W ciemności, podczas projekcji budzą się magiczne uczucia, 
zaczynamy marzyć, identyfikować się z bohaterami, przeży-
wać ich perypetie. Kino potrafi zmieniać, uwrażliwiać, łączyć 
– taka jest również Polska Światłoczuła. To projekt, który roz-
pościera swego rodzaju filmową sieć nad krajem, odkrywa 
i lokalizuje miejsca, do których warto dotrzeć z dobrym ki-
nem. Promuje dobre polskie kino fabularne, dokumentalne 
i animowane, zaprasza do dyskusji o sztuce filmowej. Dofinan-
sowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Projekcje odbywają się w różnych miejscach w kraju. 
Jednym z nich jest Miejski Ośrodek Kultury Miasteczku Ślą-
skim, w którym 14 marca już po raz czwarty gościła Polska 
Światłoczuła. Tym razem zaprezentowany został film „Inny 
świat” Doroty Kędzierzawskiej, którego główną bohaterką 
i zarazem narratorem była Danuta Szaflarska, wybitna polska 
aktorka filmowa i teatralna. Oszczędna forma oraz zdjęcia 
utrzymane głównie w czarno-białej poetyce, przeplatane ar-
chiwaliami ze zbiorów aktorki, a także kadrami z filmów z jej 
udziałem zaprezentowały pełną dygresji, wspomnień i poczu-
cia humoru opowieść, którą dzieliła się z obecnymi bohaterka 
spotkania.
Po projekcji odbyło się tradycyjnie spotkanie z twórcami. Tym 
razem widzowie mieli okazję porozmawiać nie tylko z autora-
mi filmu, ale zarazem pomysłodawcami projektu Polska Świa-
tłoczuła, który z racji udziału w nim Miasteczka Śląskiego przy-
czynia się do ogólnopolskiej promocji naszego miasta.

16 marca dzieci mogły uczestniczyć w III Poranku z bajką, 
który adresowany jest do najmłodszych mieszkańców Mia-

steczka Śląskiego. I tym razem na naszych widzów nie tylko 
czekał ciekawy film animowany, ale również poczęstunek.

19 marca odbyła się kolejna projekcja przedwojennego klasyka 
w ramach cyklu „Perły starego kina”. Tym razem zobaczyliśmy 
film „Szpieg w masce” w reżyserii Mieczysława Krawicza.

Na kolejną projekcję z cyklu „Perły starego Kina” Miejski 
Ośrodek Kultury zaprasza 23 kwietnia o godz. 18.00. Za-
prezentowany zostanie film przedwojenny „Czy Lucyna 
to dziewczyna”. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy!  

opr.: red.

Babski comber

8 marca z  okazji Dnia Kobiet w  Miejskim Ośrodku Kultury 
w Miasteczku  Śląskim  odbył się tradycyjny „Babski comber”. 
W zabawie uczestniczyło 70 pań z Miasteczka Śląskiego oraz 
najbliższych okolic. Imprezę rozkręcał DJ Adam Gruca. Panie 
bawiły się przy znanych przebojach minionego roku, jak 
również przy światowych standardach muzyki. Bardzo chęt-
nie uczestniczyły w zabawach i konkursach, wygrywając cie-
kawe nagrody. Odbyło się także losowanie numerów bile-
tów. Główną nagrodą było DVD, a za II i  III miejsce zestawy 
szklanek do napojów. Atrakcją wieczoru był  występ muzycz-
no-kabaretowy zespołu Silesian  Brass Orkiestra.  

Alicja Kowaluk
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do mammobusu,
który będzie wykonywał badania 
na parkingu STACJI CARITAS

przy ul. Dworcowej 2

12 kwietnia (piątek)
w godz. 10.00 - 17.00

15 kwietnia (poniedziałek)
w godz. 8.00 - 15.00
16 kwietnia (wtorek)
w godz. 9.00 - 16.00

Na badanie nie trzeba się zapisywać!
Informacja tel. 32 278-98-96

MaMMobus w Miasteczku Śląskim
Ważną sprawą w zwalczaniu chorób jest profilaktyka. W tro-
sce o zdrowie mieszkanek miasta Centrum Onkologii w Gliwi-
cach wraz z Urzędem Miejskim w Miasteczku Śląskim organi-
zują w kwietniu kolejną akcję badań profilaktycznych. 

Szczegóły na plakacie poniżej.  

O wodzie
Przedszkole nr 1 odwiedziły 
panie z Fundacji Veolia Woda 
z Tarnowskich Gór. Fundacja  
została zaproszona do prze-
prowadzenia zajęć edukacyj-
nych dla dzieci z  naszego 
przedszkola.Podczas spotka-
nia przedszkolaki dowiedzia-
ły się „Skąd się bierze Woda” 
oraz poznały kilka prostych 
sposobów na oszczędzanie 
wody. Natomiast w  drugiej 
części zajęć brały udział 
w  doświadczeniach związa-
nych z  badaniem wody, 
a  proste eksperymenty po-
mogły poznać dzieciom wła-
ściwości wody.

Ewelina Rutkowska


