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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

23 kwietnia br. z okazji 453. rocznicy uzyskania praw miej-
skich odbyła się XXXVIII uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mia-
steczku Śląskim. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą o  godzinie 14.00 w  zabytkowym kościele, 
po której złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęco-
ną śp. ks. prof. Remigiuszowi Sobańskiemu.
Szczególnym punktem tegorocznej sesji było wręczenie 
Panu Mieczysławowi Dumieńskiemu Prezesowi Fundacji 
na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie tytułu Honorowego Oby-
watela Miasta.
Podczas sesji Burmistrz wręczył przyznane lokalnym twór-
com nagrody za  osiągnięcia w  dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Lista osób na-
grodzonych publikowania jest na stronie 6.

W sesji, oprócz radnych Rady Miejskiej, wzięli udział zaprosze-
ni goście w tym premier i poseł do Europarlamentu prof. Jerzy 
Buzek, radni sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Sławik 
i Gustaw Jochlik, wicewojewoda śląski Andrzej Pilot, starosta 
powiatu tarnogórskiego Lucyna Ekkert oraz przewodniczący 
Rady Powiatu Andrzej Fiała. Sesję zakończyły wystąpienia i ży-
czenia złożone przez zaproszonych gości.  

W dniu 10 kwietnia 2014 r. Rada Miejska w Miasteczku Śląskim 
jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXVII/335/14 w  sprawie 
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Panu Mieczy-
sławowi Dumieńskiemu, który jest założycielem i  prezesem 
Fundacji na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie powstałej w 1992 r. 
Celem Fundacji jest prowadzenie badań i leczenie dzieci zagro-
żonych ołowicą. Dzięki jego pracy i  ofiarności dzieci z  terenu 
gminy Miasteczko Śląskie od ponad 20 lat korzystają z darmo-
wego mleka, wyjazdów na „zielone szkoły” oraz do sanatoriów 
organizowanych i współfinansowanych przez Fundację.
Jego działalność skupiała się także na godzeniu interesów Huty 
Cynku „Miasteczko Śląskie”, która od  lat 60. ubiegłego wieku 
jest największym pracodawcą na terenie gminy, a zdrowiem jej 
mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych. Po  latach pracy 
Fundacji i modernizacji Huty, dzięki czemu znacząco zmniejszy-
ło się zanieczyszczenie środowiska, Pan Dumieński wciąż nie 
ustaje pomagać. Z pomocy Fundacji korzystają również dzieci 
niepełnosprawne, udaje się wyposażyć chore dzieci w niezbęd-
ny sprzęt do życia, taki jak pompy insulinowe czy aparaty wspo-
magające czynności życiowe.
Za swoją działalność Mieczysław Dumieński, jak i sama Funda-
cja otrzymali liczne odznaczenia. Są to:

 • nagroda główna za  najlepszą inicjatywę obywatelską Pro 
Publico Bono w 2002 roku,

 • Order Uśmiechu dla Prezesa Fundacji w 2005 roku,
 • list gratulacyjny Ojca Świętego Jana Pawła II w 2003 r. oraz 

Premiera RP Włodzimierza Cimoszewicza w 1997 roku.

Wręczenie tytułu odbyło się 23 kwietnia br. podczas XXXVIII Uro-
czystej Sesji Rady Miejskiej. Wśród zaproszonych gości znalazł 
się premier a zarazem poseł do Europarlamentu prof. Jerzy Bu-
zek, który wygłosił przemówienie na  temat  działalności Pana 
Mieczysława Dumieńskiego.  

Honorowy obywatel

Uroczysta sesja 
Rady Miejskiej 

Z okazji Dnia Dziecka Urząd Miejski w Miasteczku 
Śląskim zaprasza w dniu 14 czerwca 2014 r. (sobota) 
na III Rodzinny Rajd Rowerowy. Zbiórka rowerzy-
stów na parkingu hali sportowej przy ul. Sporto-
wej 1. Start o godz. 10.00. Na mecie odbędzie się 
piknik rodzinny z poczęstunkiem.
Serdecznie zapraszamy! 
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Uchwały Rady Miejskiej
10 kwietnia br. odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Mia-
steczku Śląskim, na której podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała nr XXXVII/317/14 w sprawie zmian w uchwale bu-

dżetowej na 2014 rok.
2. Uchwała nr XXXVII/318/14 sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na  lata 
2014-2022.

3. Uchwała nr XXXVII/319/14 w sprawie zatwierdzenia „Taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na  terenie Gminy Miasteczko Śląskie 
na okres od dnia 14 maja 2014 r. do dnia 13 maja 2015 r.”

4. Uchwała nr XXXVII/320/14 w  sprawie dopłaty dla taryfo-
wych odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę.

5. Uchwała nr XXXVII/321/14 w  sprawie przyjęcia programu 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na  terenie Gminy Miasteczko Ślą-
skie w 2014 r.

6. Uchwała nr XXXVII/322/14 w sprawie przyjęcia zasad po-
stępowania dotyczących udzielania osobom fizycznym 
dotacji celowej na  dofinansowanie kosztów związanych 
z usuwaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śląskie.

7. Uchwała nr XXXVII/323/14 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko Ślą-
skie”.

8. Uchwała nr XXXVII/324/14 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie 
obejmującego Żyglin Wschód.

9. Uchwała nr XXXVII/325/14 w  sprawie wyrażenia zgody 
na  zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

10. Uchwała nr XXXVII/326/14 w  sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na rzecz 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Zabrzu.

11. Uchwała nr XXXVII/327/14 w sprawie określenia zasad ob-
ciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Miasteczko Śląskie służebnościami przesyłu.

12. Uchwała nr XXXVII/328/14 w sprawie nadania Statutu Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim.

13. Uchwała nr XXXVII/329/14 w sprawie nadania Statutu Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim.

14. Uchwała nr XXXVII/330/14 w sprawie upoważnienia Kie-
rownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mia-
steczku Śląskim do  załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałto-
wanego dodatku energetycznego, o  którym mowa 
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

15. Uchwała nr XXXVII/331/14 w  sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żyw-
nościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014–2020”.

16. Uchwała nr XXXVII/332/14 w sprawie podwyższenia kryte-
rium dochodowego uprawniającego do przyznania nieod-
płatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadcze-
nia pieniężnego na  zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania na lata 2014-2020”.

17. Uchwała nr XXXVII/333/14 w sprawie zatwierdzenia i reali-
zacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w  Gminie 
Miasteczko Śląskie na lata 2014-2016.

18. Uchwała nr XXXVII/334/14 w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Zapobiegania Narkomanii na rok 2014.

19. Uchwała nr XXXVII/335/14 w sprawie nadania Honorowego 
Obywatelstwa Miasta.

20. Uchwała nr XXXVII/336/14 w sprawie planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na II kwartał 2014 roku.

21. Uchwała nr XXXVII/337/14 w sprawie planu pracy Komisji 
Budżetu i Inwentaryzacji na II kwartał 2014 roku.

22. Uchwała nr XXXVII/338/14 w sprawie planu pracy Komisji 
Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska na II kwar-
tał 2014 roku.

Teksty uchwał dostępne są  na  stronie internetowej Urzędu 
w zakładce Baza Aktów własnych http://prawomiejscowe.pl/in-
stitution/19239/collection/98387 oraz w  Biurze Rady Miejskiej 
(pok. nr 30).  

opr. red.

Na  sesji 10 kwietnia br. Rada Miejska przyjęła  m.in. uchwałę 
w  sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmi-
ny Miasteczko Śląskie na okres od dnia 14 maja 2014 r. do dnia 
13 maja 2015 r.” oraz uchwałę w sprawie dopłaty dla taryfowych 
odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Opłata za wodę i odprowadzenie ścieków dla I i II grupy taryfo-
wej (czyli gospodarstw domowych ze  średnim miesięcznym 
zużyciem wody odpowiednio do 20 m3 i powyżej 20 m3) wynosi 
odpowiednio:

Powyższe uchwały dostępne są  na  stronie internetowej BIP 
Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.  

Stawka brutto za wodę w 2014–2015 r. 
po uwzględnieniu dopłaty gminy 
w wys. 2,28 zł netto do ceny wody

Stawka brutto za odprowadzenie 
ścieków w 2014–2015 r.

3,53 zł 8,89 zł

Taryfy 2014-2015
Uchwałą z dnia 28 sierpnia 2009 r. Rada Miejska w Miasteczku 
Śląskim przyjęła do realizacji Program Usuwania Azbestu i Wy-
robów Zawierających Azbest z terenu Gminy Miasteczko Ślą-
skie. W  związku z  sygnalizowanymi przez mieszkańców po-
trzebami w  zakresie dofinansowania demontażu wyrobów 
zawierających azbest przez mieszkańców w budżecie Gminy 
na rok 2014 przewidziano środki na realizację zadania w wyso-
kości 50.000,00 zł.
Realizacja zadania odbywać się będzie na wniosek zaintereso-
wanych mieszkańców gminy chcących uzyskać dofinansowa-
nie w postaci zwrotu części poniesionych wydatków związa-
nych z  demontażem, transportem i  unieszkodliwieniem 
wyrobów zawierających azbest. Zasady dofinansowania okre-
śla uchwała Rady Gminy Miasteczko Śląskie z dnia 10.04.2014 r. 
nr XXXVII/322/14.
Szczegółowych informacji nt. realizacji programu udziela Re-
ferat Gospodarki Miejskiej tel. 32 393 80 29.  

Program usuwania azbestu
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Mapa tras rowerowych 
„Leśno Rajza”
Kontynuując działania związane z trasami rowerowymi w gmi-
nie informujemy, że na naszej stronie internetowej (www.mia-
steczko-slaskie.pl) w dziale „Turystyka” w zakładce „Trasy rowe-
rowe w  gminie” dostępna jest szczegółowa mapa przebiegu 
tras rowerowych szlaku „Leśno Rajza” przez gminy: Kalety, Ko-
szęcin, Miasteczko Śląskie, Świerklaniec, Tworóg i Woźniki wraz 
z opisem położenia poszczególnych gmin, ich zwięzłej historii 
i najciekawszych miejsc turystycznych.
Ponadto, gmina Miasteczko Śląskie, z uwagi na częściową wy-
cinkę drzew przeprowadzoną przez Nadleśnictwo Świerklaniec 
w związku z poszerzaniem leśnych dróg, na niektórych odcin-
kach tras uzupełnia oznakowanie istniejących tras rowerowych.
Istniejące oznakowanie tras rowerowych zostało wzbogacone 
symbolem zielonym LR na białym tle celem ułatwienia porusza-
nia się rowerzystom pomiędzy gminami tworzącymi szlak „Le-
śnej Rajzy”.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w naszej gminie w ramach 
szlaku „Leśnej Rajzy” oznaczone zostały cztery trasy rowerowe 
(nie licząc Leśnej Ścieżki Rowerowej oznaczonej pomarańczo-
wym symbolem L) o nr 1, 23, 32 i 426 umożliwiających turystykę 
rowerową tylko po naszej gminie, jak i będących spójną całością 
na terenie wszystkich współtworzących go gmin.
Aktualnie tut. Urząd rozeznaje możliwości techniczne i koszty 
finansowe opracowania mapy „Leśnej Rajzy” jako aplikacji kom-
puterowej wykorzystującej powszechnie stosowany GPS na te-
lefony, smartfony, tablety i  nawigacje samochodowe. Celem 
opracowania takiej aplikacji przedmiotowej mapy byłaby moż-
liwość jej zamieszczenia na naszej stronie internetowej i umoż-
liwienie jej pobrania rowerzystom do  urządzenia mobilnego, 
które po zamontowaniu na rower ułatwiłoby niewątpliwie jaz-
dę i orientację w terenie. Zapraszamy wszystkich do aktywne-
go wypoczynku!  

KONKURS
organizowany przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

na najładniej urządzony balkon,
ogród przydomowy i działkę – edycja 2014

Warunki uczestnictwa
Ogród, działkę, balkon mogą zgłaszać do konkursu właściciele lub użytkownicy
obiektów. Zgłaszający powinien wyrazić zgodę na wizytę komisji konkursowej,

wykonanie fotografii oraz na publikację wyników konkursu.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

Miasteczko Śląskie oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego (p. 28)

Przebieg konkursu
Etap pierwszy:

 Przyjmowanie zgłoszeń do dnia 23 czerwca 2014 r.
Karty zgłoszenia w załączeniu lub do odbioru w Urzędzie Miejskim (pokój nr 28).

Etap drugi:
Wizytacja komisji konkursowej i ocena zgłoszonych obiektów.

Termin wizytacji od 25 do 30 czerwca br.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
odbędzie się w czasie trwania tegorocznych  „Dni Miasteczka Śląskiego”

(odbiór nagród finansowych w kasie Urzędu Miejskiego)

Co będzie oceniane:
Wrażenie estetyczne,pomysłowość i oryginalność rozwiązań.

Nagrody:

   Przewidziano nagrody w każdej kategorii:
I miejsce dyplom + 500 zł 
II miejsce dyplom + 300 zł 
III miejsce dyplom + 200 zł 

     Burmistrz MIASTA 
     Krzysztof Nowak

Zgłoszenie do konkursu na najładniej urządzony ogród przydomowy,
działkę, balkon – edycja 2014

Kategoria konkursowa:

Oświadczenia:
1. Ja, niżej podpisany, działając w ramach art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(jednolity tekst Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w tym również w przypadku 
zaistnienia takiej konieczności podania ich do publicznej wiadomości 
przez burmistrza miasta Miasteczko Śląskie,

2. Wyrażam zgodę na dokonanie wizyty komisji konkursowej, wykonanie 
fotografii oraz publikację wyników konkursu.

data: .......................................

podpis: ...................................

Imię i nazwisko: ......................................................................................

Nr PESEL: ......................................................................................

Adres
do korespondencji: ......................................................................................

Adres
ogrodu/działki/balkonu ......................................................................................

Nr telefonu ......................................................................................

urządzony ogród przydomowy*

urządzona działka*

urządzony balkon*

* – zaznaczyć właściwe

8 maja w Dniu Bibliotekarza rozpoczęły się obchody Ogólno-
polskiego Tygodnia Bibliotek. W naszej bibliotece gościliśmy 
władze miasta, które zawsze pamiętają o Bibliotece Miejskiej. 
Dzień ten uświetnił także występ przedszkolaków z  Przed-
szkola nr 1.
W  Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek nasza biblioteka przy-
gotowała szereg imprez m.in. Czytanie na Trawie, Międzypo-
koleniowy Konkurs Gier Planszowych, Konkurs Gier on-line, 
Spotkania z przedszkolakami i inne.
Zapraszamy do korzystania z bogatej oferty bibliotecznej.  

Dzień Bibliotekarza
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Historia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

KIM JESTEŚMY
Tworzymy grupę osób, które chcą działać na rzecz zwierząt 
w  naszym otoczeniu. Działamy charytatywnie, co  oznacza, 
że  za  naszą pracę nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. 
Dla  ochrony praw zwierząt  jesteśmy w  stanie zrobić wiele. 
Ważna jest dobra wola, determinacja i konsekwencja. Warto 
naprawić choć kawałeczek świata – chcemy ograniczać, mi-
nimalizować i eliminować cierpienia zwierząt.

Towarzystwo w ponad 100 jednostkach terenowych realizuje 
swoje cele statutowe, do  których należy: działanie na  rzecz 
humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, ob-
jęcia ochroną i  otoczenia opieką, kształtowanie właściwego 
stosunku do zwierząt, działanie na rzecz ochrony środowiska.

TOZ czyni wiele starań w  celu rozwiązania problemu bez-
domności zwierząt i doskonalenia metod zapobiegania nad-
populacji psów i kotów. Istotnym elementem działania sto-
warzyszenia jest promowanie idei ochrony zwierząt w  jak 
najlepszy sposób, dlatego Towarzystwo przygotowało sze-
reg kampanii: Skazani, Prośba, Samobójcy, Nie porzucaj, Daj 
mi głos.

CO ROBIMY
Podejmujemy  różne działania zapobiegające bezdomności 
zwierząt. By ograniczyć liczbę zwierząt bezdomnych, prowa-
dzimy wzmożone działania adopcyjne i znajdujemy zwierzę-
tom nowe domy.

Towarzystwo prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt 
na  terenie całego kraju, na  drodze zlecenia przez urzędy 
gmin.

Pomagamy osobom opiekującym się zwierzętami bezdom-
nymi i kotami wolno bytującymi. Jesteśmy niezależną, samo-
finansującą się organizacją pozarządową. Utrzymujemy się 
z datków pieniężnych i darowizn.

WARTO PAMIĘTAĆ
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce jest niezależ-
ną organizacją pozarządową o ogólnopolskim zasięgu dzia-
łania. Dzięki działaniom TOZ w  Polsce roku powstała 
w 1997 roku Ustawa o ochronie zwierząt i choć nadzór nad 
przestrzeganiem tej ustawy został powierzony Inspekcji We-
terynaryjnej, inspektorzy TOZ mają bardzo duży wkład 
w ujawnianiu przestępstw przeciwko zwierzętom.
W długą i chlubną tradycję Towarzystwa wpisane są nazwi-
ska wybitnych Polaków takich, jak: Adolf Dygasiński, Alek-
sander Świętochowski, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, 
Stefan Żeromski i inni. Współcześnie działające Towarzystwo 

chce być godnym kontynuatorem pięknych tradycji w dzia-
łaniach na rzecz zwierząt potrzebujących pomocy

ZWIERZĘTA W NASZYM ŻYCIU
Nie każdy zdaje sobie sprawę z  tego, jak ważną rolę pełnią 
w naszym życiu zwierzaki. Przeważnie ich funkcja jest niedo-
ceniana lub zupełnie lekceważona. A  przecież od  wieków 
mówi się, że są one naszymi najwierniejszymi przyjaciółmi, 
dającymi swoją bezinteresowną miłość. Potrafią kochać, oka-
zywać wierność, nie pragnąc zupełnie nic w  zamian, może 
poza czymś do jedzenia i kątem do spania. Gdy z kolei damy 
im trochę uczucia i zainteresowania, odwdzięczają się kilku-
krotnie większą falą czułości.

Nasi zwierzęcy przyjaciele to pies, kot, a ostatnio coraz mod-
niejsze w  naszych domostwach, różnego typu gryzonie – 
króliki miniatury, szynszyle, koszatki, chomiki, świnki mor-
skie, ptaki – papugi, kanarki, ryby – różnego rodzaju. No 
bo przecież zaprzyjaźnić się możemy z każdym zwierzakiem. 
Wszystko zależy od naszych indywidualnych upodobań, wa-
runków lokalowych i czasu, jaki możemy poświęcić naszemu 
pupilowi. Bo jakby na to nie patrzeć, każdemu trzeba go tro-
chę ofiarować. Jednemu wystarczy wymienić trociny, dru-
giemu wodę w  akwarium czy piasek w  kuwecie, a  z  innym 
trzeba wybrać się na  długi spacer. Aby jednak podtrzymy-
wać więź, która zawsze rodzi się pomiędzy zwierzątkiem 
i jego właścicielem, należy się nim odpowiednio zajmować, 
karmić, okazywać troskę. Bo one w sobie tylko znany sposób, 
potrafią doskonale wyczuć nasz nastrój czy samopoczucie. 
Kot przytula się do miejsc, które nas bolą, pies łasi się, gdy 
jesteśmy akurat w złym nastroju, a króliczek chce baraszko-
wać po naszym ciele, pocieszając nas przy tym i ewidentnie 
poprawiając nastrój. Zwierzęta są bezinteresowne i z natury 
dobre.

PAMIĘTAJMY
Pamiętajmy o  naszych Braciach Mniejszych, którym należy 
się szacunek, a zwłaszcza dobre traktowanie i odpowiednia 
opieka. Wszystkie zwierzęta są warte naszej miłości i należy 
jak najlepiej o nie dbać. Postarajmy się o to nie tylko od świę-
ta, ale i na co dzień.

Nic nie pomoże nawet najbardziej doskonała Ustawa 
o  Ochronie Zwierząt – jeśli w  ludzkich sercach zabraknie 
wrażliwości, współczucia, wyobraźni.

Jeżeli odczuwasz potrzebę pomagania zwierzętom 
– realizuj ją razem z nami.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ), obcho-
dzące w tym roku jubileusz 150-lecia działalności, zostało 
założone w Warszawie w listopadzie 1864 roku. Jest to naj-
starsza i najdłużej działająca organizacja ochrony zwierząt 
w Polsce, a druga na świecie – po RSPCA (Royal Society for 
the Prevention of Cruelty to Animals).
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Maskotki Miniolimpiad 
Szybowcowych
20 marca 2014 r. miało miejsce spotkanie komisji konkursowej 
mającej wyłonić zwycięskie projekty maskotki Miniolimpiad 
Szybowcowych.

Na konkurs wpłynęło aż 564 prace, w tym pięć prac uczennic 
SzkołyPodstawowej nr 1 (Justyny Ilczuk, Natalii Kaszuby, Zofii 
Katryniok, Patrycji Pałygi i Oliwii Wojtas). Finalistów podzielo-
no na  trzy grupy wiekowe. W  kategorii klas I-III przyznano 
cztery wyróżnienia oraz 10 nagród głównych. Jury w składzie: 
kapitan pilot Polskich Linii Lotniczych LOT Tadeusz Wrona, ar-
tysta fotografik Andrzej Mroczek, pilot doświadczalny PZL-
Okęcie mgr  inż.  Jan Gawęcki, mgr  inż.  Krzysztof Drabarek, 
mgr inż. Wojciech Frączek z Wydziału MEiL PW oraz dyrektor 
przedszkola „Józefinka” Milena Nikołow i  prezes Fundacji 
„Smyki na  Start” Robert Naumiuk, doceniło talent naszych 
dwóch małych artystek – Natalii Kaszuby oraz Zofii Katryniok. 
Obie dziewczynki znalazły się wśród szczęśliwej dziesiątki 
zwycięzców, pokonując tym samym 562 konkurentów! Przy-
pomnijmy, że  to  już drugi sukces obu uczennic na  szczeblu 
ogólnopolskim. Zwycięskie prace były przygotowywane pod 
kierunkiem wychowawczyni świetlicy – Marii Paczyny. Natalii 
i Zosi gratulujemy oraz życzymy powodzenia w kolejnych kon-
kursach!

5 kwietnia 2014 r. nasze laureatki Natalia Kaszuba i Zofia Katry-
niok wraz z  rodzicami zostały zaproszone na uroczyste wrę-
czenie nagród, które odbyło się na  Wydziale Mechanicznym 
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Gościem ho-
norowym, a  zarazem przewodniczącym jury, był kapitan Ta-
deusz Wrona. Pan kapitan osobiście wręczał nagrody zwycięz-
com oraz ciekawie opowiadał o  swojej przygodzie 
z lotnictwem.

Atrakcją dla dzieci było również zwiedzanie wydziału lotnic-
twa na uczelni, uczestnictwo w doświadczeniach oraz samo-
dzielne składanie samolotów. Każde dziecko na  pamiątkę 
otrzymało biograficzną książkę pod tytułem „Kapitan” z oso-
bistą dedykacją pana Tadeusza Wrony. Podczas imprezy moż-
na było zauważyć wiele radości, uśmiechu wśród najmłod-
szych, a  pamiątkowe zdjęcia wykonane na  koniec pozwolą 
zachować na długo w pamięci te sympatyczne chwile spędzo-
ne w stolicy.

Szczegółowy dotyczące konkursu na oficjalnej stronie Fundacji 
Smyki na Start – http://www.smykinastart.pl/maskotka.html.  

3 czerwca 2014 w godz. 10.00-14.30 w Urzędzie 
Miejskim w Miasteczku Śląskim (pokój nr 4), za oka-
zaniem dokumentu tożsamości, będzie można 
uzyskać dane dostępowe do Zintegrowanego 
Informatora Pacjenta (ZIP).

Zintegrowany Informator Pacjenta jest ogólnopolskim ser-
wisem udostępniającym online zarejestrowanym użytkow-
nikom dane o  ich leczeniu i  finansowaniu leczenia, groma-
dzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki 
ZIP, po  zarejestrowaniu się na  stronie internetowej zip.nfz.
gov.pl i odebraniu w delegaturze lub siedzibie OW NFZ logi-
nu i  hasła, pacjent może w  każdej chwili sprawdzić  m.in.: 
gdzie się leczył, gdzie i kiedy wykupił refundowaną receptę 
i ile zapłacił za to NFZ, czy jest ubezpieczony, gdzie złożył de-
klarację do lekarza POZ.

Zarówno rejestracja, jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne. 
Aby uzyskać dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjen-
ta, wystarczy przyjść do mobilnego stanowiska ZIP z dowo-
dem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem). 
Po  otrzymaniu danych dostępowych w  mobilnym punkcie 
ZIP (identyfikator użytkownika oraz tymczasowe hasło), 
można już w pełni korzystać z serwisu zip.nfz.gov.pl.

Ponadto, od  grudnia 2013  r. rodzice lub opiekunowie zgła-
szający dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego mają możli-
wość uzyskania danych dostępowych do  ZIP dla dzieci 
w wieku od 0 do 18 lat. Dane dostępowe do ZIP dla dziecka 
zostaną wydane tylko tej osobie, która zgłosiła dziecko 
do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony 
w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU). Tą osobą jest 
najczęściej matka dziecka lub jego ojciec (jednak w zależno-
ści od sytuacji, dziecko może być zgłoszone do ubezpiecze-
nia także przez babcię, dziadka, współmałżonka rodzica 
dziecka lub opiekuna prawnego w  ramach rodziny zastęp-
czej lub rodzinnego domu dziecka). Młodzież w wieku 16-18 
lat może otrzymać dane dostępowe do  ZIP za  okazaniem 
paszportu lub dowodu osobistego.  
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Obchody 3 Maja 
3 maja br. z  okazji Święta Narodowego 3 Maja oraz kolejnej 
rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego o godzinie 9.30 w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miastecz-
ku Śląskim odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny.
Po mszy burmistrz miasta Krzysztof Nowak wraz z przewodni-
czącym Rady Józefem Myśliwczykiem złożyli wieńce i kwiaty 
z  okazji Święta 3 Maja pod pomnikiem Wdzięczności przy 
ul. Woźnickiej oraz z okazji rocznicy wybuchu III Powstania Ślą-
skiego na grobach powstańców śląskich na cmentarzach pa-
rafialnych w Miasteczku Śląskim i w Żyglinie, a także pod po-
mnikiem Powstańców Śląskich przy ul. Śląskiej oraz pod 
tablicą upamiętniającą miejsce egzekucji pięciu powstańców 
przy ul. Woźnickiej.  

Koncert Papieski
27 kwietnia br. o godz. 16.00 w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Miasteczku Śląskim odbył się Kon-
cert Papieski z okazji kanonizacji Jana Pawła II zorganizowany 
przez Zarząd Chóru Mieszanego „Sienkiewicz”. Patronat nad 
tym wydarzeniem objął burmistrz miasta Krzysztof Nowak. 
Udział wzięli pani Bernadeta Kowalska, Zespół „Brynica”, Scho-
la Parafialna oraz chór „Sienkiewicz”.  

Nagrody
za Działalność Kulturalną
W 2014 roku wpłynęło dziewięć wniosków o przyznanie na-
gród dla 11 osób w nich wymienionych (część wniosków doty-
czy tych samych osób) oraz dla trzech organizacji działających 
na terenie gminy.
Zgodnie z Uchwałą nr XLII/411/10 Rady Miejskiej w Miasteczku 
Śląskim z dnia 20.10.2010 r. nagrody przyznawane są za:
1. upowszechnianie i kultywowanie twórczości oraz ochronę 

dziedzictwa kulturowego miasta Miasteczko Śląskie,
2. organizowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie mia-

sta Miasteczko Śląskie.
Nagrody przyznaje burmistrz w  oparciu o  opinię Komisji 
ds. Nagród za Działalność Kulturalną. W bieżącym roku nagro-
dy otrzymali:
1. Alicja Kowaluk
2. Teresa Kot
3. prof. Stanisław Dziewior
4. Stowarzyszenie Góra Jerzego
5. Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.  

Nagrody odbierają Alicja Kowaluk...

...oraz Piotr Gogolin
(prezes Stowarzyszenia Góra Jerzego)

Składam najserdeczniejsze podziękowania wszystkim oso-
bom, które złożyły życzenia władzom miejskim z okazji Świąt 
Wielkanocnych oraz Święta Miasta, zwłaszcza dzieciom 
i młodzieży z naszych szkół i przedszkoli.
Dziękuję Mieszkańcom gminy za  włączenie się w  obchody 
Święta Miasta oraz Dnia Konstytucji 3 Maja, za  udział 
w II Rajdzie Rodzinnym i jego organizację.

Burmistrz
Krzysztof Nowak

 Schola Parafialna
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Informacje
25-26 kwietnia zespół Crazy I uczestniczył w XX Konfronta-
cjach Tanecznych w Małogoszczy. W konkursie uczestniczyły 
czołowe zespoły taneczne show dance w Polsce m.in. mistrzo-
wie Polski 2012 i medaliści mistrzostw świata 2012 zespół „Re-
wanż”. Nasz zespół za prezentację widowiska „Alicja w krainie 
czarów” otrzymał wyróżnienie! 14 maja zespoły taneczne Cra-
zy I, II i  III oraz Smerfy I  i  II reprezentowały nasz ośrodek 
na X Gali Tanecznej w Tąpkowicach. Pozostałe majowe wystę-
py naszych zespołów tanecznych to  udział w  XII Otwartych 
Mistrzostwach Sosnowca Zespołów Tanecznych oraz IV Tur-
nieju Freestyle w Katowicach.

27 kwietnia gościliśmy jeden z najlepszych kabaretów w Pol-
sce – „Kabaret Młodych Panów”. O  popularności kabaretu 
świadczy liczba osób zgromadzona na  widowni. Odbyły się 
dwa  występy, w  których łącznie uczestniczyło ok.  500 osób. 
Kabaret wprawdzie można obejrzeć w telewizji, ale uczestnicy 
podkreślali, że spotkanie na żywo to całkiem inne przeżycie.
29 kwietnia odbyło się spotkanie PZEiR. Seniorzy mogli miło 
spędzić czas i  pobawić się z  zaprzyjaźnionym już zespołem 
„Akcentis”. W  tym samym dniu zespoły taneczne Crazy I, 
Smerfy II oraz zespół wokalny Groszki wystąpiły w Koncercie 
Laureatów Powiatowego Festiwalu Artystycznego Dzieci 
i Młodzieży w tarnogórskim TCK. Zespoły z Miasteczka spisały 
się wyśmienicie – Smerfy II oraz Groszki zdobyły I miejsca, Cra-
zy I – drugie miejsce.

W dniach 3-4 maja Zespół Folklorystyczny „Brynica” uczestni-
czył w Festiwalu „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach.

10 maja odbył się I  Przegląd Twórczości Amatorskiej. Swoje 
talenty zaprezentowało kilkanaście osób. Na specjalnie przy-

gotowanych stoiskach można było oglądać rękodzieło Bożeny 
Hajduk, Katarzyny Konieczny oraz Zuzanny i  Janiny Hajduk. 
Zdolnościami plastycznymi zachwyciła Weronika Wojsyk i Sa-
manta Grudzka, a talentami muzycznymi soliści: Oliwia Grudz-
ka, Karolina Klyta, a także najmłodszy uczestnik Przeglądu Pa-
weł Klyta. Na scenie wystąpiła również grupa taneczna Crazy 
Ladies. Swoje wiersze zaprezentował szerszej publiczności 
Bartosz Chamera.

23 maja odbyło się kolejne spotkanie Klubu Młodych Mam. 
Temat spotkania – „Wiosenne metamorfozy – spotkanie z ko-
smetyczką i stylistką fryzur”.

30 maja na  godz. 17.00 dzieci uczestniczące w  zajęciach ta-
necznych i muzycznych zapraszają rodziców na koncert z oka-
zji Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Ojca.

7 czerwca Dzień Dziecka w MOK
Zapraszamy wszystkie dzieci na godzinę 10.00 na bezpłatne 
atrakcje związane z Dniem Dziecka. W programie: • 10.00 po-
kaz filmu animowanego •  akcje plastyczne: „malowanie 
po ścianie” o 11.45 • budowanie smoka o 13.30 • teatrzyk „Ko-
ziołek Matołek i  jego przygody” o 15.30. Ponadto uczestnicy 
będą mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.  

Alicja Kowaluk
 Magdalena Zaton

W dniu 26 kwietnia 
odbył się II Rodzin-
ny Rajd Rowerowy 
„Leśno Rajza” zor-
ganizowany przez 
Burmistrza Miasta 
Miasteczko Śląskie. 
Grupa około trzy-
dziestu  rowerzy-
stów ruszyła spod 
obiektu Hali Sportowej o  godz. 10.00 rano. Długość trasy 
do pokonania wynosiła ok. 20 km i prowadziła nowym szla-
kiem rowerowym „Leśno Rajza”.
Najmłodszy uczestnik rajdu miał 1,5 roku a najstarszy 72 lata.
Po dotarciu na metę do ośrodka wypoczynkowego „KORAL” 
nad Zalewem Nakło-Chechło odbył się piknik rodzinny, z po-
częstunkiem przygotowanym przez właściciela obiektu pana 
Jana Jelonka.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali mapy turystyczne szlaku 
rowerowego „Leśno Rajza” z nowymi ścieżkami rowerowymi 
wytyczonymi na terenie Miasteczka Śląskiego.
Zostały wręczone nagrody dla najstarszego i  najmłodszego 
uczestnika rajdu, a każde dziecko otrzymało słodki upominek.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Piotra Galbasa, 
właściciela sklepu i serwisu rowerowego z Miasteczka Śląskie-
go przy ul. Rycerskiej 5 za ufundowanie nagród.
Serdecznie dziękujemy Panu Janowi Jelonkowi za  udostęp-
nienie obiektu i  przygotowanie poczęstunku oraz państwu 
Aleksandrze i Krzysztofowi Machurom za pomoc i zaangażo-
wanie w organizację rajdu.  

Anna Ferdyn

Rajd Rowerowy

najmłodszy uczestnik rajdu
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Przedszkole nr 3
10.04. – dzieci spotkały się z plastykiem, Panią I. Kot, która po-
kazała dzieciom różne techniki ozdabiania pisanek. Dzieci miały 
możliwość zobaczenia najmniejszego jajka – kolibra i najwięk-
szego – strusia. Wiele radości i  zadowolenia przyniosła dzie-
ciom własnoręcznie ozdobiona pisanka farbami plakatowymi.

23.04. – dzieci obchodziły „Urodziny marchewki”. Obchody 
to  część realizowanego w  przedszkolu programu „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”, którego celem było przedstawienie i  pro-
mowanie warzyw jako darów natury. W tym dniu w ubiorach 
przedszkolaków dominował kolor pomarańczowy. Dzieci słu-
chały wiersza J. Brzechwy o  marchewce, poznały piosenkę 
„Na marchewki urodziny”. Następnie odbyły się konkursy i za-
bawy oczywiście z marchewką w roli głównej. Dokonano wy-
boru „Marchewkowej królowej” i  „Marchewkowego króla”. 
Wszystkie przedszkolaki chrupały marchewki i piły marchewko-
wy sok. Dzień ten był wyjątkowy, zdrowy, witaminowy… Do-
starczył wszystkim dużej dawki witamin, śmiechu i zabawy.

24.04. – do przedszkola przyjechał Nowatorski Teatr „Foto Fan-
tazja” z  przedstawieniem „Akademia Fotografii Pana Kleksa”. 
Podczas występu przedszkolaki obejrzały pokaz starych apara-
tów fotograficznych, nawet sprzed 200 lat. Zademonstrowano, 
jak wykonać aparat z pudełka po butach. Na zakończenie akto-
rzy zaprezentowali niezwykłą historię zaczarowanego księcia 
odgrywaną na tle pięknie ręcznie malowanej scenografii.

25.04. – tradycyjnie, jak co roku, w ramach obchodów Święta 
Ziemi przedszkole odwiedziła pani Monika – leśnik z Nadleśnic-
twa Świerklaniec, która opowiadała dzieciom o  lesie i  jego 
mieszkańcach. Dzieci miały okazję poznać zwyczaje wybranych 
zwierząt (sarny, dzika, zająca, lisa, borsuka) zamieszkujących las. 
Lepiej poznały zasady ochrony przyrody, opieki nad zwierzęta-
mi i  ptakami. Pani Monika zainteresowała dzieci swoimi opo-
wieściami, wykorzystując różne ilustracje, plansze, obrazki. Pod-
czas uroczystości rozstrzygnięto konkurs na wiersz o tematyce 
przyrodniczej, ekologicznej. Pani leśnik wręczyła również na-
grody dzieciom, które wykonały prace plastyczne na konkurs 
„Leśna przygoda” organizowany przez Nadleśnictwo Świerkla-
niec. Wszystkie dzieci otrzymały słodki upominek.

28.04. – nauczycielki przedszkoli uczestniczyły w warsztatach 
„Elementy logorytmiki z  zabawami wspierającymi rozwój 
mowy u dzieci”, których celem było poszerzenie warsztatu na-
uczyciela o  zakres zajęć muzyczno-ruchowych wspierających 
rozwój mowy u dzieci.

Co ciekawego 
w Przedszkolu nr 1
20 marca dwie najstarsze grupy z naszego przedszkola wybrały 
się na  wycieczkę autokarową do  Zabrzańskiego „Multikina” 
na film animowany pt „Pan Peabody i Sherman” w technologii 
3D. W kinie każdy zajął swoje miejsce i z niecierpliwością oczeki-
wał na  rozpoczęcie seansu. Po  obejrzeniu filmu zadowoleni 
i pełni wrażeń mogliśmy spokojnie wracać do przedszkola.

Jak co roku na pierwszy dzień wiosny, Miejski Ośrodek Kultury 
w Miasteczku Śląskim zorganizował konkurs na najciekawszą 
kukłę Marzanny. Nasze przedszkole wzięło udział w konkursie, 
w którym Wojtek Skrzydło z grupy średniej wraz z rodzicami 
przygotował kukłę zajmując I miejsce. Gratulujemy.

26 marca oraz 16 kwietnia nasze przedszkole odwiedził teatr 
„Skrzat” z Krakowa. Przedstawienie podobało się i młodszym 
i starszym przedszkolakom, o czym świadczyły żywe reakcje 
dzieci, a także gorące oklaski, zarówno w trakcie, jak i na za-
kończenie przedstawienia.

Wszyscy bardzo lubimy sympatycznego żółwia Franklina, 
którego postać powstała w 1986 roku w Kanadzie. Stworzyły 
go autorka Paulette Bourgeois i  ilustratorka Brenda Clark. 
Franklin w każdym tomiku książeczek przeżywa to, co każde 
dziecko zna z  doświadczenia. 1 kwietnia dzieci z  naszego 
przedszkola wzięły udział w spotkaniu z bajkową postacią – 
Franklinem. Spotkanie pod hasłem „Czytamy Franklina” zor-
ganizowali pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej od-
dział dziecięcy w  Miasteczku Śląskim. Niespodzianką dla 
przedszkolaków było pojawienie się naturalnej wielkości po-
staci sympatycznego Żółwika, który wzbudził ogromny en-
tuzjazm i  zainteresowanie wśród naszych podopiecznych. 
Na zakończenie miłego spotkania przystąpiliśmy do pamiąt-
kowych zdjęć, do których Franklin pozował najchętniej. Ser-
decznie dziękujemy pracownikom Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej oddział dziecięcy za  udane spotkanie, które dało 
naszym podopiecznym dużo radości.

W  ramach realizacji zadań z  programu profilaktyczno-wy-
chowawczego do  Przedszkola nr 1 dnia 6 maja zaproszeni 
zostali strażacy z  Ochotniczej Straży Pożarnej w  Żyglinku. 
W spotkaniu uczestniczyły wszystkie grupy wiekowe.

Dzieci z  wielką radością powitały wyjątkowych gości. Naj-
więcej emocji budził jednak wielki, czerwony wóz strażacki. 
Nasi milusińscy podziwiali z bliska wyposażenie, jakim dys-
ponują strażacy, dowiedzieli się, że praca strażaków polega 
nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu po-
mocy ludziom podczas powodzi i  wypadków samochodo-
wych. Niebywałą atrakcją była możliwość przymierzenia 
strażackich hełmów. Strażacy zademonstrowali wykorzysty-
wany w  akcjach sprzęt. Spotkanie uświadomiło najmłod-
szym, jak trudna i  odpowiedzialna, a  zarazem ciekawa jest 
praca strażaka. Z  ust niejednego dziecka padły słowa: „Jak 
dorosnę zostanę strażakiem!” Spotkanie z pewnością na dłu-
go pozostanie w pamięci dzieci.

8 maja obchodziliśmy ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bi-
bliotek. Tego dnia grupa starsza „Motylki” wraz z opiekuna-

mi panią Eweliną i panią Elą udali się z życzeniami do Biblio-
teki. Przedszkolaki występowały przed zaproszonymi 
gośćmi, recytowały wierszyki i  śpiewały piosenki, których 
specjalnie nauczyły się na tę szczególną okazję. Zaproszeni 
goście bili brawa, a nasze dzieci były zadowolone i uśmiech-
nięte. Na zakończenie naszego przedstawienia pani dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej wręczyła naszym milusińskim 
słodki poczęstunek.  

Ewelina Rutkowska

» dokończenie na str. 9
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Po występie odbyła się prelekcja na temat segregacji i utyli-
zacji odpadów. Przedstawiciel Stowarzyszenia Góra Jerzego, 
Pan Jan Gaida opowiedział uczniom, w jakim celu segreguje 
się śmieci, zademonstrował, jak odróżnić metale nieszlachet-
ne od zwykłych i w jaki sposób przygotować plastikową bu-
telkę do wyrzucenia. Temat segregowania odpadów zacieka-
wił uczniów, którzy uważnie słuchali, z  zainteresowaniem 
przyglądali się demonstracji, by w końcu wziąć udział w ćwi-
czeniach praktycznych. Po wystąpieniu przedstawiciele Sto-
warzyszenia Góra Jerzego rozdali uczniom upominki – każde 
dziecko otrzymało ulotkę informującą o tym, co trzeba wie-
dzieć o  śmieciach, a  także płytę „Melodie z  Góry Jerzego”, 
zawierającą utwory w  wykonaniu lokalnych artystów. Wy-
chowawcy klas otrzymali mapę krajoznawczo-turystyczną 
„Pasieki”, którą będzie można wykorzystać na zajęciach reali-
zujących zagadnienia edukacji regionalnej. Przedstawiciele 
Stowarzyszenia przekazali szkole worki do segregacji odpa-
dów. Przydadzą się one uczniom podczas akcji „Sprzątania 
Świata”, która ze względu na niesprzyjającą 26 kwietnia po-
godę odbędzie się w innym terminie.

Następnie został przeprowadzony Szkolny Konkurs Ekolo-
giczny pod nazwą „Eko Asy”. Uczniowie odpowiadali na py-
tania, rozwiązywali krzyżówki i rebusy, rozpoznawali wiosen-
ne kwiaty, wskazywali rośliny chronione. Po  emocjonującej 
rywalizacji wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. I miejsce zajęła uczennica klasy VI Julia Płu-
dowska, II miejsce przypadło w  udziale uczennicy klasy IV 
Oliwii Pytel, na  trzecim miejscu uplasowała się uczennica 
klasy V Wiktoria Fischer. Na zakończenie przygotowano dla 
uczniów, ufundowany przez Stowarzyszenie Góra Jerzego, 
smaczny poczęstunek – pieczone kiełbaski.

W  imieniu Dyrekcji i  społeczności uczniowskiej Szkoły 
Podstawowej nr 2 dziękujemy Stowarzyszeniu Góra Je-
rzego w Miasteczku Śląskim za pomoc w organizacji ob-
chodów Dnia Ziemi, ufundowanie upominków i  poczę-
stunku dla uczniów.

30 kwietnia wspominaliśmy papieża Jana Pawła II w związku 
z Jego kanonizacją. Aby uczcić pamięć wielkiego Polaka i Czło-
wieka, zespół wokalno-taneczny „Groszki” pod kierunkiem 
Pani Barbary Bentkowskiej przygotował program artystyczny 
pod nazwą „Papież, który został świętym…”. Program został 
zaprezentowany uczniom szkoły, a  także przedszkolakom. 
Występujący przypomnieli najważniejsze fakty z życia Karola 
Wojtyły, przeplatając je  utworami o  charakterze religijnym. 
Przebiegający w  uroczystej atmosferze występ dostarczył 
oglądającym wielu wzruszeń. Po jego zakończeniu uczniowie 
obejrzeli film o życiu i działalności Jezusa.

7 maja uczniowie wzięli udział w przedstawieniach o charak-
terze profilaktycznym. Klasom I–III zaprezentowano spektakl 
pt. „Psoty nie z  tej ziemi”, podejmujący tematykę bezpie-
czeństwa dzieci we współczesnym świecie. Uczniowie klas IV 
– VI mieli okazję obejrzeć przedstawienie o profilaktyce uza-
leżnień pt. „Odzyskana kolekcja”. Przedsięwzięcie było finan-
sowane przez Gminną Komisję do  Spraw Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych”, której serdecznie dziękujemy.

29.04. – dzieci z naszego przedszkola wybrały się na wycieczkę 
autokarową do  miejscowości Zielona. Odwiedziły Minizoo, 
gdzie oglądały sarenki, lisy, osła „Salami”, dziki, kozę, gołębie. 
Wielką atrakcją była przejażdżka wozem siewierskim zaprzężo-
nym w konie dookoła zalewu. Dzieci widziały pływające kaczki, 
łabędzia. Wiele radości sprawiło dzieciom szukanie „zająca”. 
W  lesie „zając” bawił się z dziećmi przy muzyce, odbył spacer 
ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Do  bobrów”. Z  wielkim 
apetytem dzieci zjadły zupę pomidorową oraz łakocie zabrane 
z domu.

Dzień 6.05. przyniósł dzieciom bardzo dużo wrażeń. Najpierw 
przedszkolaki obejrzały widowisko „Prawdziwy skarb”, wysta-
wione przez Krakowski Teatr Profilaktyczny „Inspiracja”. Akcja 
rozgrywała się z udziałem żółwia i papugi, przeżywających róż-
ne przygody i napotykających wiele trudności. Dzieci miały oka-
zję zobaczyć, na czym polega prawdziwa przyjaźń, jak odróżnić 
dobro od zła. Przedstawienie zakończyło się szczęśliwie, a praw-
dziwym skarbem, którego warto w życiu szukać, jest przyjaźń.

W  tym samym dniu dzieci gościły zaproszonych strażaków 
z OSP – Żyglin. Przedszkolaki z grupy „Krasnoludki” wystąpiły 
z  programem artystycznym, jako wyraz szacunku do  ciężkiej 
pracy, jaką wykonują codziennie strażacy. W trakcie tego spo-
tkania dzieci dowiedziały się nie tylko, jak wygląda praca straża-
ka, ale przede wszystkim jak zachować się, gdy są one świad-
kiem wypadku lub pożaru.

Była też okazja do zobaczenia, jak wygląda wóz strażacki, sprzęt 
gaśniczy oraz strój strażaka – galowy i do codziennej pracy. Od-
był się również pokaz obsługi węża strażackiego.
Każde dziecko otrzymało kolorowankę oraz obrazki o tematyce 
strażackiej. Spotkanie to  z  pewnością na  długo pozostanie 
w pamięci dzieci.

Dzieci z grupy III „Krasnoludki” – Kamil, Marta, Filip, Magda i 
Faustyna otrzymały nagrody za  udział w  konkursie „Nasze 
zwierzęta duże i małe”, którego organizatorem byli: TOZ – za-
stępca sekretarza generalnego J. Żuchowicz, dyrektor Szkoły 
Podstawowej E. Tempich-Garczarczyk oraz burmistrz miasta 
Miasteczko Śląskie K. Nowak  

Henryka Pytlok

Wieści ze Szkoły 
Podstawowej nr 2
26 kwietnia w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Ziemi zor-
ganizowane przez uczniów pracujących w Kole Młodego Ekolo-
ga pod kierunkiem Pani Łucji Pietrygi. Działania członków Koła 
wsparło Stowarzyszenie Góra Jerzego w Miasteczku Śląskim.
Obchody rozpoczęły się od zaprezentowania ciekawego pro-
gramu artystycznego o  tematyce ekologicznej pt. „Halo, 
tu  mówi Ziemia!”. Występujący przypomnieli o  konieczności 
zachowania czystości środowiska naturalnego w związku z za-
leżnością między jakością życia człowieka a stanem otaczają-
cej nas przyrody.

Przedszkole nr 3
» dokończenie ze str. 8

» dokończenie na str. 11
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Uroczyste podsumowanie gminnego konkursu 
 

„Nasze zwierzęta małe i duże” 
6 maja 2014 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury 
w  Miasteczku Śląskim,  odbyło się uroczyste podsumowanie 
konkursu „Nasze zwierzęta małe i duże” zorganizowanego pod 
patronatem burmistrza miasta Miasteczko Śląskie z  okazji 
150. rocznicy powstania Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
w  Polsce. Współorganizatorami konkursu byli Urząd Miejski 
w  Miasteczku Śląskim, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Miasteczku Śląskim.
Formuła konkursu polegała na wykonaniu pracy plastycznej, li-
terackiej lub multimedialnej o tematyce zwierzęta – nasi przyja-
ciele. Na konkurs wpłynęło łącznie 125 prac w tym 113 plastycz-
nych, 5 literackich i aż 9 multimedialnych. W konkursie wzięło 
udział 115 uczniów szkół podstawowych oraz 14 przedszkola-
ków. Oceniono 61 prac w kategorii klas I–III szkoły podstawo-
wej, 50 prac w kategorii klas IV–VI szkoły podstawowej i 14 prac 
z przedszkoli miejskich. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Komisja Kon-
kursowa dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów.

Wyniki konkursu w kategorii prac plastycznych
Szkoła podstawowa kl. I–III

 • 1 miejsce: Oliwia Wojtas, kl. III – Szkoła Podstawowa nr 1 
w Miasteczku Śląskim

 • 2 miejsce: (ex aequo) Anna Piontek, kl. I – Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Miasteczku Śląskim oraz Jakub Górski, kl. II – 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Miasteczku Śląskim

 • 3 miejsce: (ex aequo) Julia Piech, kl. III – Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Miasteczku Śląskim oraz Szymon Hajduk, kl. III – 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Miasteczku Śląskim

 • Wyróżnienia: Julia Janicka, kl. I Szkoła Podstawowa nr 1 
w Miasteczku Śląskim, Paulina Kaletka, kl. III – Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Miasteczku Śląskim, Aleksander Kuś, 
kl. II – Szkoła Podstawowa nr 2 w Miasteczku Śląskim, Anna 
Lipińska, kl. III – Szkoła Podstawowa nr 2 w Miasteczku 
Śląskim, Alan Nowak, kl. I – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Miasteczku Śląskim

Szkoła podstawowa kl. IV–VI
 • 1 miejsce: Marta Kowalska, kl. VI – Szkoła Podstawowa nr 2 

w Miasteczku Śląskim
 • 2 miejsce: (ex aequo) Marek Gwóźdź, kl. IV – Szkoła Podsta-

wowa nr 2 w Miasteczku Śląskim i Sonia Nowak, kl. V – 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Miasteczku Śląskim

 • 3 miejsce: (ex aequo) Alicja Ogaza, kl. V – Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Miasteczku Śląskim, Janina Hajduk, kl. V – Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Miasteczku Śląskim, Maja Eichwald, 
kl. VI – Szkoła Podstawowa nr 1 w Miasteczku Śląskim

 • Wyróżnienia: Matylda Buszka, kl. VI – Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Miasteczku Śląskim, Gabriela Schwarz, kl. V – Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Miasteczku Śląskim, Patrycja Muc, kl. VI 
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Miasteczku Śląskim

Wyniki konkursu w kategorii prac multimedialnych
Szkoła podstawowa kl. I–III

 • Wyróżnienia: Aleksandra Franke, kl. III – Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Miasteczku Śląskim

Szkoła podstawowa kl. IV–VI
 • Wyróżnienia: Natalia Wosz, kl.V I Szkoła Podstawowa nr 1 

w Miasteczku Śląskim, Małgorzata Machura, kl. VI – Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Miasteczku Śląskim

Wyniki konkursu w kategorii prac literackich
Szkoła podstawowa kl. I–III

 • Wyróżnienia: Julia Janicka, kl. I Szkoła Podstawowa nr 1 
w Miasteczku Śląskim, Weronika Ślusarek, kl. II – Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Miasteczku Śląskim

» dokończenie na str. 11
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Szkoła podstawowa kl. IV–VI
 • Wyróżnienia: Anna Plaza, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 2 

w Miasteczku Śląskim, Tomasz Najuch, kl. IV – Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Miasteczku Śląskim

Komisja Konkursowa postanowiła także wyróżnić wszystkie 
prace konkursowe, które zostały złożone przez dzieci w wieku 
przedszkolnym.

Przedszkole nr 2 w Miasteczku Śląskim
 • Wyróżnienia: Dominika Śliwa, Sebastian Mycek, Klaudia 

Wieczorek, Julia Płońska, Wiktoria Polak, Weronika Pella, 
Karol Grelka, Anna Draszczyk, Julia Gulba

Przedszkole nr 3 w Miasteczku Śląskim
 • Wyróżnienia: Magdalena Ranos, Filip Pudlik, Kamil 

Kudelski, Faustyna Gazda, Marta Felka

Nagrody ufundowane przez burmistrza miasta Miasteczko Ślą-
skie i  Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
w  Polsce wręczyli laureatom i  wyróżnionym burmistrz miasta 
Krzysztof Nowak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w  Mia-
steczku Śląskim Ewa Tempich-Garczarczyk i zastępca sekreta-
rza generalnego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Pol-
sce Jerzy Żuchowicz. Uroczystość wręczenia nagród uświetnił 
wspaniały występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w formie 
montażu słowno-muzycznego o znaczeniu zwierząt i koniecz-
ności ochrony środowiska naturalnego człowieka.
Wspólne odśpiewanie znanej wszystkim widzom i  laureatom 
piosenki pt. „Pieski małe dwa” zakończyło uroczystość.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują za duże za-
angażowanie i emocje towarzyszące konkursowi. Gratulu-
jemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Mamy 
nadzieję, że konkurs o tej tematyce w rozszerzonej formule 
będzie organizowany także w następnych latach.
Prezentację wszystkich prac nagrodzonych i wyróżnionych 
można obejrzećw Internecie: https://www.youtube.com/
watch?v=uMZ2HJC8TYs.  

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
Redaktor naczelny: Aurelia Gryc, nakład: 1 000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych materiałów, 
ich opracowania redakcyjnego i dokonywania skrótów.
Zdjęcia: archiwa Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz gminnych instytucji kultury.
Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c.
ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry
www.kasc.pl

Turniej piłki siatkowej
W  dniu  12 kwietnia br. odbył się Turniej Piłki  Siatkowej dla 
mieszkańców gminy Miasteczko Śląskie o Puchar Burmistrza. 
W turnieju tym brały udział trzy drużyny. Spotkania rozgrywa-
no systemem „każdy z każdym”, odnotowano następujące re-
zultaty: Oldboys Miasteczko Śląskie – Publiczne Gimnazjum 
3;0, Chłopaki Agaty – Oldboys Miasteczko Śląskie 3:0, Chłopaki 
Agaty – Publiczne Gimnazjum 3:0.

I  miejsce przypadło drużynie Chłopaki Agaty, na  II miejscu 
uplasowali się Oldboys Miasteczko Śląskie, III miejsce zdobyli 
uczniowie Publicznego Gimnazjum. W  drużynie Chłopaki 
Agaty występowali: Dariusz Chamera, Rafał Bednarek, Daniel 
Marciniak, Łukasz Cogiel, Marek Hadaś, Tomasz Strugała, 
Adam Augustyniok, Mateusz Królik,  opiekun zespołu Agata 
Siwiec. 

W  turnieju nie brakowało emocji oraz świetnej atmosfery! 
Wszystkim uczestniczącym składamy serdeczne podziękowa-
nia za udział w tym wydarzeniu oraz gratulujemy zwycięstwa! 
Serdeczne podziękowania także kierujemy do  opiekunów 
drużyn: Agaty Siwiec, Michała Dyrgały, Roberta Wieczorka za 
zaangażowanie w organizację tych zawodów.  

10 maja dzięki staraniom Fundacji na Rzecz Dzieci „Miastecz-
ko Śląskie” 20 uczniów naszej szkoły wyjechało na „zieloną 
szkołę” do Świnoujścia. W czasie pobytu nad morzem ucznio-
wie będą realizowali program profilaktyki przed ołowiem – 
pogłębią wiedzę na  temat zagrożeń środowiskowych spo-
wodowanych przez ołów, ich uwarunkowań oraz 
podstawowych zasad przeciwdziałania. Wszystkim wypo-
czywającym w Świnoujściu życzymy dobrej pogody i miłych 
wrażeń.

Zespół wokalno-taneczny „Groszki” prowadzony przez panią 
Barbarę Bentkowską zajął I miejsce w Powiatowym Festiwalu 
Artystycznym Dzieci i Młodzieży w Tarnowskich Górach. Gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

Beata Biczak-Skrobek

» dokończenie ze str. 9

Wieści ze Szkoły 
Podstawowej nr 2

Podsumowanie konkursu
» dokończenie ze str. 10
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» dokończenie ze str. 3

Jeśli chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę w  gronie 
znajomych, koniecznie zapisz się na rajd. Dostaniesz mapę, 
kompas i wyruszysz w nieznane, aby rozwiązywać zagadki 
i sprawdzać się w ekstremalnych warunkach. Tropiciel odbę-
dzie się 6-7 czerwca 2014 r. w Miasteczku Śląskim. Uczestni-
cy będą mieć do wyboru pięć różnych tras:

 • Trasa piesza podstawowa – o  długości 40  km z  limitem 
czasowym 11 godzin.

 • Trasa piesza – o  długości 60  km z  limitem czasowym 
15 godzin.

 • Piesza trasa nawigacyjna – trasa podstawowa, ale klasyfi-
kowana według umiejętności nawigacyjnych. Aby móc 
sprawdzić te umiejętności, drużyny wyposażane będą 
w tzw. „czarne skrzynki” – trackery GPS. Trasa z  limitem 
czasowym 11 godzin.

 • Trasa rowerowa – o długości 40 km z limitem czasowym 
5 godzin.

 • Trasa rowerowa – o długości 60 km z limitem czasowym 
7 godzin.

Drużyny mieszane damsko-męskie mają limit wydłużony 
o 1 godzinę.

Uczestnicy biorący udział w  rajdzie startują w  drużynach 
4-6 osobowych na  trasie pieszej oraz w 2 lub 4 osobowych 

na trasie rowerowej. Drużyny mają pokonać w podanym limi-
cie czasowym całą trasę rajdu, zdobywając przy tym punkty 
kontrolne i wykonując wszystkie czekające na trasie zadania. 
Uczestnicy, którym uda się w podanym limicie czasowym zali-
czyć wszystkie punkty kontrolne i wykonać wszystkie zadania 
na trasie, zdobywają miano „Tropiciela”.

Wśród wszystkich uczestników, którzy będą obecni na zakoń-
czeniu rajdu i  zdobędą przynajmniej jeden punkt kontrolny, 
losowane będą nagrody.

Zapisywać się można na stronie tropiciel.org do 6 czerwca, ale 
im wcześniej się zdecydujecie, tym niższa opłata wpisowa. 
Szczegóły na stronie: tropiciel.org  

Uwaga rodzice
przyszłych pierwszoklasistów!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w  Miasteczku Ślą-
skim informuje, ze w dniu 12 czerwca br. (tj. czwartek) 
o  godz. 16.00 w  budynku szkoły przy ul. Metalowej 4 
(osiedle) odbędzie się zebranie informacyjne dla rodzi-
ców uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 
2014/2015. Obecność obowiązkowa!

Tropiciel 13


