
Wieści                                                                                           Nr 7 (47)                                                                                         lipiec 2014 1

Nr 7 (47)
lipiec 2014

Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

W dniu 3 lipca 2014 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczy-
stość wręczenia medali „za długoletnie pożycie małżeńskie”. 
Medale Jubilatom wręczył burmistrz miasta Krzysztof Nowak. 
Szanownym Jubilatom życzymy jeszcze wielu lat życia w do-
brym zdrowiu i szczęściu rodzinnym.
Jubilaci: Teresa i  Eugeniusz Gulba, Maria i  Jan Hajda, Helena 
i  Jan Polanowscy, Maria i  Roman Urbańczyk, Anna i  Alojzy 
Wosz.  

Małżeńska uroczystośćW dniach 5-6 lipca odbyły się Dni Miasteczka Śląskiego. Ob-
chody święta miasta rozpoczęły Pierwsze Indywidualne i Dru-
żynowe Mistrzostwa Śląska w Skata pod honorowym patrona-
tem Burmistrza Miasteczka Śląskiego. Po południu ulicami 
miasta przeszedł korowód, na  czele z  postacią św. Jerzego 
ze smokiem, który prowadził władze miasta oraz przybyłych 
gości na stadion miejski. W korowodzie uczestniczyli również 
mieszkańcy naszej gminy, przedstawiciele i członkowie orga-
nizacji pozarządowych, Ochotnicza Straż Pożarna z  Żyglinka 
oraz delegacje zespołów działających przy MOK. Dużą atrak-
cją pierwszego dnia festynu był niewątpliwie balon, którym 
można było wznieść się w górę oraz sprzęt rekreacyjno-zaba-
wowy dla dzieci, gdzie do godziny 21.00 bawili się najmłodsi 
mieszkańcy gminy. Można było również pokosztować potraw 
przygotowanych przez Remigiusza Rączkę, czyli „Rączka go-
tuje” oraz wysłuchać koncertu Młodzieżowego Chóru Rozryw-
kowego „Dafne”. 

Dni
Miasteczka Śląskiego

» ciąg dalszy na str. 8

Komunikat
Na dzień 6 sierpnia 2014 roku o godzinie 17.00 Burmistrz Miasta 
Miasteczko Śląskie zarządził wybory uzupełniające do  Rady 
Dzielnicy Żyglin-Żyglinek w związku z rezygnacją dotychczaso-
wego przewodniczącego z członkostwa w Radzie .
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Rok funkcjonowania nowej ustawy „śmieciowej” 
za nami – podsumowanie

Sprawna segregacja
Zgodnie z  nowelizacją ustawy z  dnia 13 września 1996  r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2013  r., poz. 1399) od 1 lipca 2013  r. Gmina Mia-
steczko Śląskie objęła nowym system gospodarowania od-
padami komunalnymi wszystkich zamieszkałych właścicieli 
nieruchomości.
Odpady komunalne z terenu Gminy Miasteczko Śląskie odbie-
rane są poprzez przewidziany na podstawie przepisów prawa 
system gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach które-
go odbierane są odpady w postaci zmieszanej i selektywnej, 
a usługa wykonywana jest przez firmę Remondis Tarnowskie 
Góry Sp. z o.o., która została wyłoniona w drodze postępowa-
nia przetargowego.
Od 1 lipca 2013 r. selektywna zbiórka odpadów komunalnych 
odbywa się „u  źródła” poprzez system workowy i  obejmuje 
zabudowę jednorodzinną i  wielorodzinną. W  ramach tego 
systemu raz na  cztery tygodnie odbierane są  od  właścicieli 
nieruchomości worki z  tworzywem sztucznym, opakowania-
mi wielomateriałowymi i metalem, worki ze szkłem i makula-
turą. Zaś w zabudowie wielolokalowej odpady segregowane 
gromadzone są do pojemników SM 1100, a częstotliwość ich 
wywozu to raz w tygodniu.
Natomiast odpady komunalne zmieszane i odpady ulegające 
biodegradacji w postaci odpadów kuchennych gromadzone 
są w pojemnikach z tworzywa sztucznego.
Na terenie Gminy Miasteczko Śląskie ze strumienia odpadów 
komunalnych wydziela się również problemowe odpady, tj.: 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i aku-
mulatory, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki 
i chemikalia, odpady zielone w postaci trawy, liści i gałęzi oraz 
inne odpady niebezpieczne. Do przyjmowania tego rodzaju 
odpadów od 1 lipca 2013 roku wyznaczone zostały Punkty Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-i, 
do których raz w tygodniu (w sobotę) mieszkańcy mogą odda-
wać ww. zbędne odpady (przedmioty).
PSZOK-i cieszą się dużym zainteresowaniem, przez co zmniej-
szyła się ilość dzikich wysypisk na terenie gminy.
Zorganizowano również coroczną akcję wielkogabarytową 
oraz mobilny punkt do  zbiórki odpadów niebezpiecznych, 
a  także sprzętu elektrycznego i  elektronicznego. Na terenie 
gminy znajdują się również dwa mobilne pojemniki do gro-
madzenia drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Tego typu punkty doprowadzają do zwiększenia świadomo-
ści ekologicznej mieszkańców, a co za tym idzie – do skutecz-
nej segregacji odpadów w gminie. Nowy system zakłada dal-
sze funkcjonowanie zarówno stacjonarnych, jak i  mobilnych 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
poprzez które przyjmowane będą wskazane rodzaje odpa-
dów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.
W  poniższej tabeli przedstawiamy podstawowe informacje 
dotyczące Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalny-
mi w Gminie Miasteczko Śląskie, wynikające ze złożonych de-
klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi składane przez właściciela nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy – stan na dzień 30.06.2014 r.:

Zachęcamy tych mieszkańców gminy, którzy nie zadeklarowa-
li segregacji, do wyboru tej formy gromadzenia odpadów ko-
munalnych. Warto ponownie przemyśleć sprawę. Chcemy, 
żeby system zbiórki odpadów był nie tylko ekologiczny, ale 
także przyjazny dla społeczności naszej gminy.

Więcej informacji na temat gospodarowania odpadami komu-
nalnymi można znaleźć na stronie internetowej Urzędu w za-
kładce System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 
w  Gminie Miasteczko Śląskie http://www.miasteczko-slaskie.
pl/analiza-stanu-gospodarki-komunalnej-na-terenie-gminy-
miasteczko-slaskie-za-rok-2013.html  

Burmistrz Miasta
Krzysztof Nowak

Liczba osób wykazanych w deklaracji 6436

Liczba złożonych deklaracji ogółem 
(w tym deklaracje zerowe) 1278

Liczba nieruchomości zamieszkałych

Miasteczko Śl. 638

Żyglin - Żyglinek 437

Brynica 83

Bibiela 48

Razem 1206

Liczba nieruchomości niezamieszkałych

Miasteczko Śl. 41

Żyglin - Żyglinek 21

Brynica 6

Bibiela 4

Razem 72

Liczba nieruchomości, na których nie 
jest prowadzona segregacja odpadów 
komunalnych

Miasteczko Śl. 41

Żyglin - Żyglinek 70

Brynica 11

Bibiela 9

Razem 131

Liczba nieruchomości, na których jest 
prowadzona segregacja odpadów 
komunalnych

Miasteczko Śl. 597

Żyglin - Żyglinek 367

Brynica 72

Bibiela 39

Razem 1075

Liczba osób, które zdeklarowały 
segregację odpadów

Miasteczko Śl. 4366

Żyglin - Żyglinek 1292

Brynica 317

Bibiela 155

Razem 6130

Liczba osób, które zdeklarowały brak 
segregacji odpadów

Miasteczko Śl. 92

Żyglin - Żyglinek 178

Brynica 20

Bibiela 16

Razem 306

95,25%
osób prowadzi segregację odpadów 

komunalnych

4,75%
osób, które nie prowadzą segregacji

Łączna kwota za usługę odbioru, wywozu i zagospodarowania 
odpadów komunalnych w okresie od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 

wyniosła 431.141,87 zł brutto
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Zawody pożarnicze
W dniu 14.06.2014 r. zostały zorganizowane zawody sporto-
wo-pożarnicze Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Tarnowskich Górach.
Zawody odbyły się na terenie hali sportowej w Miasteczku 
Śląskim, a wzięło w nich udział 9 drużyn mężczyzn (OSP Ży-
glinek, Tąpkowice, Florian Strzybnica I, Pniowiec I, Nakło Ślą-
skie, Pniowiec II, Brynica, Florian Strzybnica II i  Tarnowskie 
Góry), 2 drużyny kobiece (OSP Tąpkowice i Żyglinek), 4 dru-
żyny chłopców (OSP Tąpkowice, Świerklaniec, Nakło Śląskie 
i Repty Śląskie) i 1 drużyna dziewcząt z OSP Żyglinek.
Sponsorami zawodów byli: Burmistrz Miasta Miasteczko Ślą-
skie, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry i Wójt Gminy Świer-
klaniec, którzy ufundowali nagrody, puchary i poczęstunek 
dla uczestników.

Po trwających cztery godziny zmaganiach sportowych (szta-
feta 7x50m z przeszkodami i ćwiczenia bojowe) prowadzo-
nych przez 16 sędziów i  160 uczestników, wyłoniono zwy-
cięzców w poszczególnych kategoriach.
I tak zawody w grupie A (mężczyźni powyżej 16 lat) wygrała 
Drużyna OSP Żyglinek, Grupa C (kobiety powyżej 16 lat) – 
OSP Tąpkowice (OSP Żyglinek II miejsce), Grupa chłopców (12 
– 16 lat) – OSP Tąpkowice, Grupa dziewcząt (12 – 16 lat) – OSP 
Żyglinek. Druga drużyna z naszego miasta, OSP Brynica, za-
jęła VII miejsce w grupie A (mężczyźni).
Nagrody wręczyli: burmistrz Miasteczka Śląskiego Krzysztof 
Nowak, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
st. brygadier Ryszard Świderski i  naczelnik Wydziału Zarzą-

dzania Kryzysowego Miasta Tarnowskie Góry Wojciech Żmu-
dziński.
W przemówieniu końcowym prezes Zarządu Oddziału Miejskie-
go ZOSP RP w Tarnowskich Górach Jan Jenczek już zapowiedział 
przyszłoroczne zawody, dziękując jednocześnie uczestnikom, 
sponsorom i widzom za udział i zaangażowanie.  

B. Tomaszowski
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Rozstrzygnięcie konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu na najlepiej urządzony ogród przydomowy,
działkę, balkon – edycja 2014

W tegorocznym konkursie Burmistrza Miasta na najlepiej urządzony ogród przydomowy, działkę, 
balkon wpłynęło 17 zgłoszeń. W trakcie prac komisji konkursowej w dniach 25-26 czerwca dokona-
no oględzin wszystkich zgłoszonych obiektów, wykonano dokumentację fotograficzną oraz doko-
nano oceny zgłoszeń. Tegoroczny konkurs charakteryzował się dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców w kategorii ogród. Zgłoszenia tegoroczne charakteryzowały się wyrównanym poziomem.

Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:
Kategoria: ogród przydomowy
I miejsce Pan Czesław Szulc ul. Rzeczna „Leśne zacisze”

II miejsce Pan Roman Białas, ul. Dębina 2a

III miejsce Pan Arkadiusz Foks ul. Asnyka 23

Kategoria: Balkon
I miejsce Pan Daniel Marciniak, ul. Rolna 9

II miejsce Pan Czesław Mroczek, ul. Srebrna 22/IV/1

III miejsce Pani Grażyna Dyrgała, ul. Srebrna 18/II/7

Kategoria: Działka
I miejsce Pani Barbara Pilarska, ROD „Odrodzenie” dz. nr 73

II miejsce Pan Zenon Kubrak, ROD „Czerwona Róża” dz. nr 29

III miejsce Państwo Anna i Mariusz Siwiec ROD „Odrodzenie” dz. nr 88
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Informacje
W  czerwcu rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony 
na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy 
ul. Śląskiej 44 w Miasteczku Śląskim”. Wybrano ofertę: „MAJ-
STER” mgr Robert Dzieja z Tarnowskich Gór. Prace zostały już 
rozpoczęte i planowo mają zakończyć się do 1 grudnia br.

7 czerwca w MOK-u odbył się Dzień Dziecka. Przygotowano 
wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców gminy. Pierwszą 
z nich była projekcja filmu animowanego. Następnie dzieciaki 
mogły w ośrodku malować po ścianach.

Tematem były „Dziwne stwory”. Do dziś można oglądać dzieła 
swoich pociech. W ramach akcji plastycznych, dzieci budowa-
ły z  kartonów smoka, którego malowały farbami, ozdabiały 
bibułą, papierem kolorowym.

Na zakończenie dzieci zobaczyły teatrzyk pt. „Koziołek Mato-
łek i jego przygody” w wykonaniu animatorów Agencji Arty-
stycznej „Prymat”. W przerwach pomiędzy atrakcjami wolon-
tariuszki prowadziły zajęcia ruchowe  m.in. zabawę w  berka, 
kotka i myszkę, śledzenie, „powtórz to co ja robię” i inne.

Informujemy, że  w  okresie letnim Miejski Ośrodek Kultury 
w Miasteczku Śląskim czynny jest w godz. od 7.00 do 15.00  

Katarzyna Dittrich

II miejsce Pan Czesław Mroczek, ul. Srebrna 22/IV/1

III miejsce Pani Grażyna Dyrgała, ul. Srebrna 18/II/7

Kategoria: Działka
I miejsce Pani Barbara Pilarska, ROD „Odrodzenie” dz. nr 73

II miejsce Pan Zenon Kubrak, ROD „Czerwona Róża” dz. nr 29

III miejsce Państwo Anna i Mariusz Siwiec ROD „Odrodzenie” dz. nr 88
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Wieści z Publicznego 
Gimnazjum
Ostatnie miesiące roku szkolnego to czas zmagań sportowych 
dla uczniów naszego gimnazjum i oczywiście sukcesów!
W kwietniu siatkarki z naszego gimnazjum reprezentowały nasz 
powiat w  zawodach finałowych rejonu tarnogórsko-lubliniec-
kiego. Dziewczyny wygrały te zawody i uzyskały awans do pół-
finału wojewódzkiego, gdzie zajęły czwarte miejsce. Wynik ten 
klasyfikuje naszą drużynę na 13. miejscu w województwie ślą-
skim. Takie miejsce to sukces naszych gimnazjalistek, gdyż już 
na etapie rejonowym przyszło się naszej szkole zmierzyć z ze-
społami złożonymi z  zawodniczek klubowych. Wielkie brawa 
dla naszej drużyny, którą reprezentowały: Daria Adamczyk, Jo-
anna Szulc, Natalia Kansy, Julia Kos, Aneta Wałkownik, Kamila 
Zięba i Julia Kruk!
Brawa należą się też naszym siatkarzom plażowym, którzy 
po wygraniu zawodów powiatowych awansowali do finału wo-
jewódzkiego gdzie zajęli, dziewiąte miejsce. Drużynę reprezen-
towali: Krzysztof Sołtysik, Andrzej Urbańczyk i Michał Potempa. 
Dziewczyny natomiast zajęły drugie miejsce w zawodach po-
wiatowych. W drużynie grała Natalia Kansy i Daria Adamczyk.
Uczniowie gimnazjum startowali także w zawodach powiato-
wych w  piłce nożnej. Chłopcy wywalczyli drugie miejsce 
a dziewczyny piąte.
W  ostatnim miesiącu roku szkolnego odbył się VI Powiatowy 
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o  Puchar Burmistrza Woźnik. 
Po  raz kolejny wygrali go nasi gimnazjaliści. Pierwsze miejsce 
w kategorii dziewcząt zajęły Julia Kos i Kamila Zięba, a w kate-
gorii chłopców – Amadeusz Rożek i  Dawid Jaskuła. Pozostałe 
nasze drużyny też znalazły się w czołówce. II miejsce zajęli Mi-
chał Szołtysek i  Piotr Majowski, a  trzecie Monika Urbańczyk 
i Monika Respondek.
Już w ostatnich dniach roku szkolnego odbył się w Tarnowskich 
Górach turniej klas pierwszych dziewcząt w piłce siatkowej. Za-
wody, stojące na wysokim poziomie, wygrały nasze dziewczy-
ny, pokonując w finale Gimnazjum nr 5 w Tarnowskich Górach! 
W drużynie wystąpiły: Marlena Jaskólska, Wiktoria Penkaty, Mo-
nika Respondek, Zuzanna Hajduk, Monika Urbańczyk, Klaudia 
Filipczyk, Marta Przesmycka i  Wiktoria Dulska. Dziękujemy 
sportowcom za wysiłek i sukcesy! No a teraz wakacje!  

JB

W dniu 13.06.2014 r. Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „ITA-
KA” zorganizowało XIV Wieczór Poezji. Impreza odbyła się nad 
zalewem Nakło-Chechło w  świetlicy restauracji „Koral”, gdzie 
lokalu użyczył nam, jak co roku, prezes Jan Jelonek.
Poeci z  naszego miasta oraz innych stowarzyszeń czytali swoje 
utwory. Wystąpili Panowie Baczyńscy, M. Świszczorowski, J. Musia-
lik, B. Winszczyk, Państwo Mazurowie oraz inni. Zespół muzyczny 
z Chorzowa swoim graniem umilił wieczorną część spotkania.
Goście mogli przyjechać do ośrodka już przed południem i po-
dziwiać piękną przyrodę naszej okolicy. Przy kawie i słodyczach 
spędziliśmy przyjemnie czas, a  przede wszystkim na  trzeźwo 
piątkowy dzień. Dziękujemy burmistrzowi miasta Krzysztofowi 
Nowakowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej Józefowi My-
śliwczyk, pełnomocnik ds. uzależnień  Edycie Hanzel oraz dy-
rektorowi MOK Patrykowi Tomiczkowi za uświetnienie naszego 
spotkania z poezją.  

Wieczór z poezją

W dniu 28 czerwca br. na boisku Publicznego Gimnazjum od-
był się Turniej Siatkówki Plażowej dla mieszkańców gminy 
o  Puchar Burmistrza Miasteczka Śląskiego. W  rywalizacji 
uczestniczyło 10 par, turniej rozgrywano systemem każdy 
z każdym w dwóch grupach. W spotkaniu o III miejsce zmie-
rzyły się pary, które zajęły drugie miejsca w grupach. III miej-
sce przypadło Paulinie Dudzie i  Oskarowi Balcerowi, którzy 
pokonali Paulinę Filipczyk i Denisa Miarę. W spotkaniu o I miej-
sce spotkali się zwycięzcy grup. I  miejsce wywalczyli Adam 
Augustyniok i Mateusz Królik pokonując w finale Rafała Bed-
narka i Mateusza Broję (II miejsce).  

Siatkówka plażowa
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27.06.2014 r. zakończyły się zajęcia w szkołach. Po dziesięciu 
miesiącach wytężonej pracy nadeszły upragnione przez 
wszystkich wakacje. Z  tej okazji odbyły się uroczystości 
z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli. Zakończenie zajęć 
jest okazją do podsumowania całorocznej pracy, przypomnie-
nia najważniejszych wydarzeń i sukcesów uczniów w licznych 
konkursach.

 � W tym roku szkołę opuściło 58 absolwentów (97%), w tym 
10 (17%) ukończyło szkołę z wyróżnieniem. W klasach I i II 
promocję do  klas wyższych otrzymało 130 uczniów 
(tj.  94%), świadectwa promocyjne z  wyróżnieniem 
18 uczniów (13,9%).

 � Za  wysokie wyniki w  nauce oraz osiągnięcia w  licznych 
konkursach i  szczególną aktywność w  różnych dziedzi-
nach szkolnego życia przyznano wiele nagród, m.in.: Na-
grodę Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia otrzymał 
Krzysztof Sołtysik, Nagrody Fundacji na  Rzecz Dzieci 
„Miasteczko Śląskie” za  wyniki w  nauce, zaangażowanie 
w życie szkoły i środowiska: Natalia Kansy i Maja Wiktor-
ska. Absolwenci kończący szkołę z  wyróżnieniem otrzy-
mali Nagrody Dyrektora Szkoły: Dawid Badura, Jadwiga 
Chmiel, Natalia Młynek, Martyna Rurańska, Julia Karoń, 
Agnieszka Paruzel, Marcel Siwy, Krzysztof Sołtysik, Joanna 
Szulc, Sandra Pitsz. Przyznano także cztery nagrody 
za osiągnięcia artystyczne (Daria Adamczyk, Natalia Kan-
sy, Aneta Wałkownik, Krzysztof Sołtysik) i  18 nagród 
za osiągnięcia sportowe.

 � Uczniowie klas I  i  II wyróżniający się w  nauce otrzymali 
18 Nagród Dyrektora (10 w klasach I i 8 w klasach II). Trzech 
uczniów otrzymało nagrody za III miejsce w powiatowych 
eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym, dwoje – wyróżnienie w Międzynaro-
dowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2014”, a  trzy-
dziestu wyróżnienia za  osiągnięcia sportowe. Nagrodę 
specjalną Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Tar-
nowskich Górach za konkurs „Bądź bezpieczny w swoim 
domu” otrzymała Katarzyna Urbańczyk.

Przed wakacjami – wspomnienie sukcesów 
gimnazjalistów w roku szkolnym 2013/14

 � Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w  Ruchu Drogo-
wym – eliminacje powiatowe – III miejsce

 � Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2014” 
– 2 wyróżnienia (3 i 4 miejsce w powiecie)

 � Powiatowy Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży 2014 
– w kategorii zespoły teatralne – I miejsce w powiecie

 � IX Wojewódzki Przegląd Widowisk Jasełkowych – Rybnik 
2014 – III miejsce w województwie

 � XIV Międzyszkolny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzenio-
wych w Gliwicach – II miejsce w regionie

 � Osiągnięcia sportowe – gimnazjaliści uczestniczyli w 36 tur-
niejach sportowych na  różnych szczeblach (międzyszkol-
ne, powiatowe, rejonowe i wojewódzkie), w różnych dyscy-
plinach sportowych. Uzyskali bardzo dobre wyniki 
(wojewódzkie, rejonowe i  powiatowe). Osiągnięcia po-
twierdzone są uzyskanymi pucharami i dyplomami. W pod-
sumowaniach podajemy tylko najważniejsze wyniki:
Siatkówka halowa
• IV miejsce w Półfinałowych Zawodach Wojewódzkiej 

Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Dziew-
cząt (16.04.2014)

• I miejsce w Zawodach Rejonowych w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt (3.04.2014)

• I miejsce w Finale Powiatowym Siatkówki Dziewcząt 
(28.02.2014)

• I  miejsce w  Międzypowiatowej Lidze Gimnazjalnej 
w Piłce Siatkowej Dziewcząt – sezon 2013/14

• II miejsce w Finale Powiatowym Siatkówki Chłopców 
(7.03.2014)

• I miejsce w Półfinale Powiatowym Siatkówki Chłop-
ców (6.03.2014)

• II miejsce w  Międzypowiatowej Lidze Gimnazjalnej 
w Piłce Siatkowej Chłopców – sezon 2013/14

Siatkówka plażowa
• II miejsce w Powiatowych Zawodach w Siatkówce Pla-

żowej Dziewcząt (30.05.2014)
• I i III miejsce w VI Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej 

Plażowej Dziewcząt o  Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Woźniki

• IX miejsce w  Finale Wojewódzkim Gimnazjady Mło-
dzieży Szkolnej Województwa Śląskiego w Piłce Siat-
kowej Plażowej Chłopców (17.05.2014)

• I miejsce w Zawodach Rejonowych w Siatkówce Pla-
żowej Chłopców (6.06.2014)

• I miejsce w Powiatowych Zawodach w Siatkówce Pla-
żowej Chłopców (26.05.2014)

• I i III miejsce w VI Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej 
Plażowej Chłopców o  Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Woźniki

Piłka nożna
• VIII miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Nożnej 

Dziewcząt (7.04.2014)
• II miejsce w  Półfinale Powiatowym w  Piłce Nożnej 

Chłopców (14.04.2014)
Tenis stołowy
• III miejsce w Rejonowym Turnieju Tenisa Stołowego 

w kategorii dziewcząt (26.03.2014)
• I miejsce w Powiatowych Zawodach w Tenisie Stoło-

wym Dziewcząt (19.03.2014)
• I miejsce w V Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego 

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki
• III miejsce w Powiatowych Zawodach w Tenisie Stoło-

wym Chłopców
• I  miejsce w  Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego 

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki

A teraz wakacje…

Życzymy wszystkim bezpiecznego wypoczynku oraz rado-
snych wakacyjnych atrakcji.  

DS

Minął kolejny 
rok szkolny
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Pamiętamy...
W dniu 14 czerwca 2014 r. burmistrz Krzysztof Nowak złożył 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą burmistrza Jana Bondkow-
skiego działacza narodowego i  samorządowego, który 
po okresie zaborów spośród miast Górnego Śląska został wy-
brany pierwszym burmistrzem Polakiem Miasteczka Śląskiego 
w latach 1920-1922.  

Dni Miasteczka Śląskiego

W godzinach wieczornych na scenie wystąpił Kabaret „Słuchaj-
cie”, który rozbawił zebranych słuchaczy swoimi skeczami. Mo-
gliśmy posłuchać koncertów dwóch orkiestr: Orkiestry Repre-
zentacyjnej Gminy Miasteczko Śląskie w lekkim rozrywkowym 
programie, z towarzyszeniem tancerek zespołów Crazy i Smer-
fy oraz orkiestry Big Silesian Band. Obchody pierwszego dnia 
święta miasta zakończyła zabawa, którą poprowadził DJ Gruca. 
W drugim dniu, nazwanym Dniem Śląskim w Żyglinie, wystą-
piły Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin-Żyglinek oraz zespoły 
działające przy MOK: Zespół Folklorystyczny „Brynica”, „Cra-
zy”, „Smerfy”, „Krasnoludki” i „Groszki”, Chór Mieszany „Sien-
kiewicz”, Chór Męski „Piast”.

Dzień Śląski nie mógł się obyć bez śląskich potraw. Już od wcze-
snych godzin południowych panie z Zespołu Folklorystyczne-
go „Brynica” przygotowywały śląskie potrawy: chleb z tustym, 
wodzionkę i placki ziemniaczane smażone na blasze. Dzień Ślą-
ski nie mógł się też obyć bez śląskiej biesiady, którą poprowa-
dził zespół „Happy Folk” oraz Brygida i Robert Łukowscy.

Dni Miasteczka Śląskiego 
2014 prowadzili Adam Gru-
ca i Andrzej Miś – na co dzień 
prezenterzy Radia Piekary.
Dziękujemy mieszkańcom, 
zespołom z  MOK, organiza-
cjom pozarządowym, OSP 
Żyglin, obsłudze medycznej, 
pracownikom hali sporto-
wej oraz wszystkim, którzy 
służyli pomocą, za  udział 
i  zaangażowanie w  obcho-
dach święta Miasteczka Ślą-
skiego.  

Katarzyna Dittrich


