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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

» ciąg dalszy na str. 2

8 września w Urzędzie 
Miejskim w Miasteczku 
Śląskim odbyła się uroczy-
stość wręczenia medali 
„za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. Jubilatom 
medale wręczył Burmistrz 
Miasta Krzysztof Nowak. 
Wśród odznaczonych znaleź-
li się: Marianna i Stanisław 
Biskup, Magdalena i Jan 
Kaleja, Teresa i Jan Kopacz, 
Emilia i Walter Mrozik, Irena 
i Justyn Sołtysik oraz Helena 
i Eugeniusz Widera.

Szanownym Jubilatom 
życzymy wielu lat życia 
w dobrym zdrowiu i szczęściu 
rodzinnym.  

Lato dobiegło końca. Każdy z  nas 
na pewno spędził je jak najlepiej potra-
fił. Dzięki przedsięwzięciu, które zorga-
nizował Miejski Ośrodek Kultury w Mia-
steczku Śląskim „Lato w mieście”, 
mogliśmy spędzić ten czas na  spotka-
niach w uroczej scenerii Parku Rubina.
Genialna muzyka, plenerowe występy, 
wernisaże zasługują na ogromne podzię-
kowania!
Dlatego też Urząd Miejski w  Miasteczku 
Śląskim chciałby ogromnie podziękować 
wszystkim pracownikom Miejskiego 
Ośrodka Kultury zaangażowanym w  or-
ganizację tak urozmaiconego „Lata 
w  mieście”, z  dyrektorem tej instytucji 
na  czele. Dziękujemy osobom i  zespo-
łom, dzięki którym mogliśmy przeżywać 
ten czas z  muzyką, tańcem i  obrazem 
w radosnej i miłej atmosferze.
Liczymy, że  co  roku będziemy mogli 
uczestniczyć w  tych niezwykłych spo-
tkaniach.  

Dziękujemy! Zawody pożarnicze
29 sierpnia zostały zorganizowane Miejskie Zawody Sportowo-Pożar-
nicze na szczeblu zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Tarnowskich Górach. Zawody odbyły się na obiek-
cie Unii Strzybnica, a wzięło w nich udział 10 drużyn seniorów i pięć Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych.

...i żyli długo i szczęśliwie 

Zawody pożarnicze
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» dokończenie ze str. 1

» dalszy ciąg na str. 8

Informacja
KS VOLLEY Miasteczko Śląskie wraz z Urzędem Miej-
skim zaprasza na Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Bur-
mistrza Miasta Miasteczko Śląskie, z  okazji otwarcia 
nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. 
Turniej odbędzie się w  dniach 17-18 października, 
udział w nim weźmie 12 drużyn. Mecze odbywać się 
będą w dwóch halach sportowych:

 • hali Szkoły Podstawowej nr 1
 • hali przy ul. Sportowej 1

W  trakcie turnieju przed meczem finałowym odbę-
dzie się pokaz sztuk walki AIKIDO.
Szczegóły dotyczące turnieju ukażą się wkrótce 
na plakatach informacyjnych. 

Uwaga
Informujemy, że po przerwie wakacyjnej wznowiony 
zostaje dyżur radnego powiatowego Stanisława Wie-
czorka, który odbywa się w  każdy ostatni czwartek 
miesiąca w godzinach 14.30-15.30 w sali nr 4 I piętro 
Urzędu Miejskiego.  

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowanie Obwodowym 
Komisjom ds. Referendum w  Miasteczku Śląskim 
za sprawne przeprowadzenie referendum ogólnokra-
jowego zarządzonego na dzień 6 września br.
Dziękuję serdecznie pracownikom Referatu Organiza-
cyjnego za pomoc udzielaną Komisjom w trakcie dy-
żuru oraz pracownicom Urzędu Stanu Cywilnego 
za przygotowanie spisów wyborców i pomoc udziela-
ną Komisjom w dniu referendum.  

Agnieszka Nowak – Sekretarz Miasta
Urzędnik Wyborczy

Zawody pożarnicze
Z terenu naszego miasta wystartowały seniorskie druży-
ny OSP Żyglinek i OSP Brynica oraz Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza dziewcząt z  OSP Żyglinek. Dziewczęca 
MDP OSP Żyglinek zawody w  swojej kategorii wygrała, 
natomiast drużyny seniorskie tym razem słabiej wypadły 
na tle pozostałych uczestników.
Zawody wygrała OSP Tąpkowice, drugie miejsce zajęła 
OSP Strzybnica, a na najniższym stopniu podium stanęła 
drużyna OSP Nakło (ponadto udział wzięły, oprócz na-
szych zespołów, drużyny: OSP Pniowiec, Repty, Świerkla-
niec – niektóre OSP wystawiały dwa zespoły).
Gościem zawodów był  m.in. Burmistrz Miasta Tarnow-
skie Góry Arkadiusz Czech, który wręczył zwycięzcom 
puchary okolicznościowe. Burmistrz Miasta Miasteczko 
Śląskie Krzysztof Nowak był jednym ze sponsorów zawo-
dów sportowo-pożarniczych.
W zawodach powiatowych (19 września 2015 r. w Kale-
tach) reprezentować rejon będą dwa pierwsze zespoły 
seniorskie oraz NASZA Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza z  Żyglinka. Życzymy powodzenia. Kolejne zawody 
już za rok.  

Dziewczęta z OSP Żyglinek

Zapraszamy
14 października br. o godz. 11.00 w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w  Miasteczku śląskim odbędzie się uroczy-
stość otwarcia Sali gimnastycznej wraz z  zapleczem 
dydaktycznym połączona z  miejskimi obchodami 
Dnia Edukacji Narodowej.
W  następnych dniach w  ramach Dni Otwartych 
 Szkoły 16 października (piątek) o godz. 18.00 odbę-
dzie się kolejne spotkanie z cyklu „Posrebrzane dzieje” 
poświęcone „Miasteczkowskim szkołom”.
W sobotę i niedzielę, 17 i 18 października br. odbędzie 
się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta 
Miasteczko Śląskie, w którym udział weźmie 8 drużyn. 
Organizatorem Turnieju jest KS Voley i Urząd Miejski 
w Miasteczku Śląskim.  
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Chociaż każdy uczestnik, niezależnie od ilości zdobytych 
punktów, otrzymał nagrodę (zabawkę), to  rywalizacja 
i tak była bardzo dynamiczna i zawzięta.

Również w  Filii w  Żyglinie odbyły się zajęcia „Wakacje 
w bibliotece”, w ramach których uczestnicy odbyli wirtu-
alną podróż przez państwa europejskie. Wyprawa rozpo-
częła się w Polsce, biegła poprzez Włochy i Niemcy, a za-
kończyła się w Wielkiej Brytanii.

Dzieci poznały dane kraje, ich kulturę, zwyczaje, potra-
wy, ciekawe miejsca, a  na  końcu każdych zajęć mogły 
wykazać się swoimi zdolnościami manualnymi i plastycz-
nymi. Zajęcia zakończyły się quizem oceniającym zdoby-
tą na  zajęciach wiedzę oraz rozdaniem drobnych upo-
minków dla uczestników. 

» dalszy ciąg na str. 8

Refleksja o życiu!
Pytanie życia brzmi:
Czego najbardziej potrzeba mi?
Sławy, bogactwa, urody, a może tylko
ducha pogody?
Sława i znajomości każde drzwi otwierają 
i bardzo przyjemnie życie umilają.
A może miłość? To wielkie zadanie,
bo znaleźć drugą połówkę nie każdemu jest dane.
Uroda też przemija, ale się przydaje,
bo całemu życiu uroku dodaje!
Pieniądze, z którymi tak dobrze żyć możemy,
lecz nie da się wszystkiego kupić
– o tym dobrze wiemy.
A teraz zdrowie, którego tak mało cenimy i tylko,
gdy coś boli, to o nim myślimy.
A życie bez zdrowia to wielkie wyzwanie, 
któremu podołać nie każdy jest w stanie.
I chyba najlepszym na życie sposobem jest 
zaprzyjaźnić się z Panem Bogiem!!!

Paweł Knapik

Wieści z biblioteki
W  Wypożyczalni dla Dorosłych odbyła się IV edycja 
ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Razem czy-
taliśmy fragment powieści „Lalka” Bolesława Prusa 
„o trzech idealistach na tle społecznego rozkładu”. Naro-
dowe Czytanie to akcja, która popularyzuje fundamen-
talne w polskiej kulturze dzieła, promuje kulturę żywego 
słowa, a także wzmacnia poczucie tożsamości.

W dniach 10-14 sierpnia w Oddziale Dziecięcym Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, w ramach cyklu „Wakacje w biblio-
tece”, odbyły się zajęcia plastyczne, w których dzieci mia-
ły okazję wykorzystać swoje manualne talenty.

Oprócz tego, chętne dzieci mogły wczuć się w rolę filan-
tropa i poprzez bajkoterapię podnieść na duchu dziew-
czynkę chorą na białaczkę. Poza tym, nasi mali czytelnicy 
brali udział w  quizach sprawdzających znajomość wie-
dzy na temat różnych państw świata.
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Informacje
 • Od października w MOK-u w Miasteczku Śląskim oraz 

w Żyglinie rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne w se-
zonie 2015/2016. Nowością w  ofercie jest dyskusyjny 
klub książki oraz zajęcia filmowe. W odpowiedzi na po-
trzeby mieszkańców uruchomiono zajęcia taneczne, 
plastyczne, naukę gry na keyboardzie i saksofonie w filii 
MOK-u w Żyglinie. Będą się tam również odbywać pró-
by zespołu kameralnego JazzGott. Wyremontowany 
budynek przy ulicy Śląskiej 44 działa od lutego bieżące-
go roku i  sukcesywnie wprowadzane są  tam kolejne 
zajęcia i projekty, które są dostosowywane do oczeki-
wań mieszkańców. Propozycje MOK-u są w tym sezonie 
bardzo zróżnicowane i skierowane do osób w różnym 
wieku. Wszelkie informacje, regulamin, cennik oraz kar-
ty zgłoszeniowe są dostępne w biurze oraz na stronie 
internetowej MOK-u.

 • Tegoroczny V Przegląd Big Bandów i Orkiestr odbył się 
w  Parku Rubina w  dwie ostatnie niedziele wakacji. 
23 sierpnia wystąpił zespół M.A.Z.E.M., Reprezentacyjna 
Orkiestra ZGH „Bolesław” z  Bukowna, Tarnogórski Big 
Band oraz Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko 
Śląskie, natomiast 30 sierpnia koncertowała Parafialna 
Orkiestra Dęta z Radzionkowa, Wodzisławska Orkiestra 
Rozrywkowa oraz Tarnogórska Orkiestra Dęta. 

Ze względu na różnorodność i atrakcyjność, koncerty 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem miesz-
kańców. Przegląd dodatkowo wzbogacił kącik gier 
planszowych zorganizowany przez Szkołę Języka An-
gielskiego Be English.

Podczas koncertów dostępna była również wystawa 
prac osób uczestniczących w  zajęciach plastycznych, 
które odbywały się w MOK-u w sezonie 2014/2015. Wy-
stawa była zatytułowana „O pejzażu i martwej naturze”.
V Przegląd Big Bandów i Orkiestr zakończył cykl imprez 
plenerowych Lato w Rubinie.

 • 13 września w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Mia-
steczku Śląskim zabrzmiały utwory największych kom-
pozytorów klasycznych w wykonaniu trębacza Stanisła-
wa Dziewiora, wokalisty Marcina Wolaka oraz organisty 
Wacława Golonki. Historię oraz treść przedstawianych 
dzieł przybliżyła Wiesława Sczendzina. Koncert zakoń-
czył tegoroczny VIII Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora 
Christopha.

 • 15 września miało miejsce pierwsze spotkanie dla se-
niorów. Podczas zebrania omawiane były potrzeby 
oraz oczekiwania starszych mieszkańców Miasteczka 
Śląskiego wobec przestrzeni Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry. Padło wiele propozycji tematów rozmów oraz wy-
miany doświadczeń, które będą realizowane na  prze-
strzeni najbliższych tygodni.

 • 18 września w drewnianym kościele w Miasteczku Ślą-
skim odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie spo-
tkanie z cyklu „Posrebrzane dzieje. Legendy i fakty z hi-
storii Miasteczka” zatytułowane „Zapiski księdza 
Teodora”. Spotkanie poświęcono działalności ks. Teo-
dora Christopha oraz rozwojowi kościoła i miasta w cza-
sie jego posługi. Gościem Marka Kaleji, który jest orga-
nizatorem cyklu, był ksiądz infułat Paweł Pyrchała, który 
o życiu miasteczkowskiego kapłana wie najwięcej.
Na 16 października planowane jest kolejne spotkanie, 
tym razem pod tytułem „Miasteczkowskie szkoły”, któ-
re odbędzie się w  murach starej szkoły podstawowej 
przy ulicy Dworcowej 5. Wstęp wolny!

 • Podczas ostatniego koncertu w ramach V Przeglądu Big 
Bandów i  Orkiestr, który odbywał się w  Parku Rubina 
słuchacze odpowiadali na  pytania zawarte w  krótkiej 
ankiecie dotyczącej działalności MOK-u. Z kilkudziesię-
ciu ankiet wynika, że bogata oferta kulturalna kierowa-
na do różnych grup odbiorców wyróżnia ośrodek na tle 
innych tego typu instytucji, natomiast ciekawe i częste 
koncerty zdecydowanie przyciągają mieszkańców in-
nych miast do Miasteczka Śląskiego. Rozwój i mnogość 
zespołów działających przy MOK-u również została za-
uważona i podkreślona przez ankietowanych.

 • Szkoła Językowa OPEN kolejny rok szkolny działa 
w  MOK-u. Szkoła prowadzi kursy w zakresie języka an-
gielskiego, niemieckiego oraz – nowość – języka hisz-
pańskiego z native speakerem. Organizowane są także 
lekcje okolicznościowe, imprezy specjalne oraz wy-
cieczki zagraniczne, np. do Londynu. Zapraszamy dzie-
ci, młodzież i dorosłych! Warto przyjść do MOK-u i zapi-
sać się na kurs, by rozwijać swoje umiejętności językowe, 
świetnie zdać egzamin lub doskonale poradzić sobie 
za granicą.  

Kącik gier planszowych

Parafialna Orkiestra Dęta z Radzionkowa
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1 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkol-
nego 2015/2016. Dyrektor szkoły w obecności Burmistrza 
Miasta przywitała wszystkich zebranych w nowo wybu-
dowanej sali gimnastycznej. W tym roku uczyć się będzie 
w naszej szkole 309 uczniów, w tym 70 w klasach pierw-
szych. Przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego odbyło się 
uroczyste pasowanie klas pierwszych na uczniów.  

Wieści z SP nr 1

Inwestycyjny finał
Zakończone zostały prace przy rozbudowie sali gimna-
stycznej w  Szkole Podstawowej nr 1 w  Miasteczku Ślą-
skim. Uroczyste otwarcie sali sportowej planowane jest 
na  14 października 2015 r. W  kolejnych dniach będzie 
możliwość zwiedzania nowego obiektu wraz z  paroma 
atrakcjami dla naszych mieszkańców.
Szczegółowe informacje będą widniały na  plakatach 
w ciągu najbliższych dni. Jest to dla naszego miasta waż-
ne wydarzenie dlatego też serdecznie zapraszamy 
wszystkich do wzięcia w nim udziału.  

Rozbudowana sala gimnastyczna przy SP nr 1

Rozpoczęcie roku szkolnego w nowej sali gimnastycznej

Nowe wnętrze sali gimnastycznej
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42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.:  32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek 7.30–16.30, od wtorku do czwartku 7.30–15.30, piątek 7.30–14.30

www.miasteczko-slaskie.pl                  sekretariat@miasteczko-slaskie.pl

Wieści z SP nr 2

Aktualności 
z Przedszkola nr 1 

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Rozpoczęli-
śmy go Mszą Świętą z udziałem dzieci, rodziców, dyrekcji 
i nauczycieli szkoły, podczas której poświęcone zostały 
tornistry i rogi obfitości, tzw. tyty.
Następnie udaliśmy się do  szkoły, gdzie na  sali gimna-
stycznej Pani Dyrektor Beata Ćwięczek przywitała 
wszystkich uczniów i  ich rodziców, Burmistrza Miasta 
Miasteczko Śląskie, Inspektora ds. Oświaty, nauczycieli 
oraz pozostałych pracowników. Szczególną uwagę i wy-
jątkowo ciepłe słowa zwrócono tego dnia do  uczniów 
rozpoczynających nowy etap szkolnej edukacji: w klasie 
pierwszej Szkoły Podstawowej.
Pani Dyrektor zapewniła ich, że najbliższe lata spędzone 
w placówce będą dla nich przyjemnością, a wysiłek wło-
żony w naukę przyniesie im radość i satysfakcję.
Społeczność szkolną powitał również Burmistrz Miasta 
– Krzysztof Nowak. W swoim krótkim wystąpieniu pod-
kreślił ważną rolę edukacji w życiu młodego człowieka.
Po  uroczystości odbyło się spotkanie wychowawców 
z uczniami w salach lekcyjnych.

3 września odwiedzili naszą szkołę policjanci ruchu dro-
gowego z Tarnowskich Gór. Uczniowie klas I-III rozma-
wiali z  policjantami o  zachowaniu bezpieczeństwa 
w  drodze do  szkoły i  poza szkołą. Panowie policjanci 
omówili zasady poruszania się po ulicy, chodniku, pod-
czas jazdy rowerem oraz samochodem. Wspomnieli 
o  konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
w trakcie zabaw na podwórku, przypomnieli by bawić 
się w wyznaczonych miejscach, tj. z dala od jezdni. Mó-
wili też o konieczności noszenia elementów odblasko-
wych w celu zwiększenia bezpieczeństwa każdego pie-
szego poruszającego się po  drodze. Goście zwrócili 
uwagę na  niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać 
na dzieci w kontaktach z obcymi oraz omówili sposoby 
ich unikania.  

Joanna Sołtysik

Wakacje już dawno za nami. Rozpoczął się pełen wrażeń 
wrzesień. Dzieci zapoznały się już ze swoimi paniami, ko-
lorowymi znaczkami oraz panującymi w przedszkolu za-
sadami.

W  tym roku szkolnym Pracowite Pszczółki (starszacy) 
z Panią mgr Eweliną Gansiniec, Jeżyki (średniacy) z Panią 
mgr Aliną Czarnecką-Chaś oraz Wesołe Misie z Paniami: 
mgr Iwoną Nowak oraz mgr Sylwią Michalską będą bawić 
się i poznawać otaczający świat.

Nastąpiły również zmiany dotyczące godzin pracy pla-
cówki – od  1 września 2015  r. Przedszkole nr 1 w  Mia-
steczku Śląskim będzie otwarte od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 6.30-17.00.  

Wieści 
z Przedszkola nr 3 
1 września w Przedszkolu nr 3 od samego rana panował 
gwar. Większość dzieci z  uśmiechem wróciło po  waka-
cyjnej przerwie i z chęcią spotkało się ze swoimi kolega-
mi. Dla niektórych, tych najmłodszych dzieci, które 
po  raz pierwszy przyszły do  przedszkola, pożegnanie 
z rodzicami nie było łatwe. Wspólne zabawy zabawkami 
w sali, zabawy w basenie z kolorowymi piłeczkami, wy-
wołały u dzieci dużo radości i pozwoliły choć na dłuższą 
chwile zapomnieć o domu i rodzicach.

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu utwo-
rzono trzy grupy:
• I grupa – „Biedronki” (dzieci 3-letnie), wychowawczy-

niami są Grażyna Filipczyk i Henryka Pytlok;
• II grupa – „Kotki” (dzieci 4 i 5-letnie), wychowawczy-

niami są Mirosława Skop i Bożena Hajduk;
• III grupa – „Misie” (dzieci 5 i 6-letnie), wychowawczy-

nią jest Beata Halamus.

W tym roku szkolnym zapraszamy naszych przedszkola-
ków do nowo utworzonej sali plastycznej. Będą tam się 
odbywały zajęcia planowe i zajęcia manualne dzieci 
ze  wszystkich grup oraz zajęcia dodatkowe. W  czasie 
tych zajęć przedszkolaki będą wykonywać prace konkur-
sowe, doskonalić zręczność manualną, tworzyć prace 
w różnych technikach plastycznych oraz przygotowywać 
rękę do  pisania. Prace wykonywane przez dzieci będą 
na pewno ozdobą naszego przedszkola.  
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Apel do mieszkańców
W związku z tym, iż z budynku na osiedlu została prze-
niesiona Szkoła Podstawowa i w najbliższym czasie pla-
nowany jest remont obiektu, plac zabaw znajdujący się 
obok szkoły będzie nieczynny do  odwołania. Wcho-
dzenie na jego teren odbywa się na wyłączną odpowie-
dzialność rodziców i opiekunów dzieci, tym bardziej, 
że  furtki prowadzące na  plac są  cały czas zamknięte. 
Wcześniejsze zamknięcie terenu wokół budynku szkoły 
jest związane z jego dewastacją. W ostatnim czasie znisz-
czona została instalacja odgromowa oraz wybito 3 szyby. 
Apelujemy do  mieszkańców osiedla, aby reagowali 
na  wszelkie akty wandalizmu, zgłaszając je  Policji lub 
w  Urzędzie. Rodziców prosimy o  przestrzeganie dzieci 
przed nieuprawnionym korzystaniem z placu zabaw. Sy-
tuacja ulegnie zmianie w przyszłym roku, kiedy budynek 
zajmie Miejska Biblioteka Publiczna.  

Rodzinnie i sportowo 
26 września 2015 r. o godz. 
9.00 odbędzie się kolejny Rowe-
rowy Rajd Rodzinny. Zbiórka, 
jak w poprzednich latach, przed 
budynkiem hali sportowej od 
ul. Dworcowej. Przewidywana 
trasa w obu kierunkach liczy łącznie około 30 km. Ser-
decznie zapraszamy całe rodziny do uczestnictwa.  

Jubileusze
W sierpniu swoje 90. urodziny obchodziły Panie Janina 
Machura i  Róża Celary oraz Pan Jan Gulba.  Natomiast 
Państwo Krystyna i Szczepan Cisek świętowali 60. roczni-
cę zawarcia związku małżeńskiego. Wszystkim Jubilatom 
życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, wiele 
radości i satysfakcji w gronie rodzinnym oraz doczekania 
w zdrowiu kolejnych rocznic i jubileuszy.  

Pani Róża Celary i burmistrz Krzysztof Nowak

Pan Jan Gulba z burmistrzem Miasteczka Śląskiego

Pani Janina Mucha i Sekretarz Agnieszka Nowak 

Państwo Krystyna i Szczepan Ciskowie 
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