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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

Obchody Święta
Narodowego Trzeciego Maja

Z  okazji obchodów Święta Naro-
dowego Trzeciego Maja oraz kolej-
nej rocznicy wybuchu III Powstania 
Śląskiego o godzinie 9.30 w kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w  Miasteczku Śląskim 
odbyła się msza święta w intencji oj-
czyzny.
Po  mszy świętej Burmistrz Miasta 
Pan Krzysztof Nowak wraz z  Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej w Mia-
steczku Śląskim Panem Józefem 
Jendruś złożyli wieńce i kwiaty pod 
pomnikiem Wdzięczności przy 
ul. Woźnickiej, na grobach powstań-
ców śląskich na  cmentarzach para-
fialnych w Miasteczku Śląskim i Ży-
glinie, a  także pod pomnikiem 
Powstańców Śląskich przy ul.  Ślą-
skiej oraz pod tablicą upamiętniają-
cą miejsce egzekucji pięciu po-
wstańców przy ul. Woźnickiej.  

Burmistrz Krzysztof Nowak wraz z Przewodniczącym Rady Józefem Jendrusiem
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Tropiciel wśród nas

Ruszyły zapisy do  20. edycji rajdu na  orientację „Tropi-
ciel”, który odbędzie się w  nocy z  9  na  10 lipca w  Mia-
steczku Ślaskim. Wyścig z mapą i kompasem to wspania-
ła integracyjna przygoda. Uczestnicy pieszo lub 
na rowerze przemierzają pola, lasy i wioski, po drodze za-
liczając punkty kontrolne i  wykonując  różne zadania. 
Do udziału w wyprawie można zgłaszać się drużynowo 
lub indywidualne. Na 20. edycję przygotowaliśmy nową 
20 km trasę.

Idea „Tropiciela” jest prosta – uczestnicy muszą przejść 
wyznaczoną trasę, znaleźć i  zaliczyć punkty kontrolne 
oraz wykonać postawione przed nimi zadania: sprawno-
ściowe, zręcznościowe i logiczne. W tej edycji do wyboru 
są cztery trasy o różnym poziomie trudności:

 • rowerowa – o długości 40 km, drużyny 2-4 osobowe;
 • piesza podstawowa – o długości 20 km (nowość!) 

i 40 km, drużyny 4-6 osobowe;
 • piesza – o długości 60 km, drużyny 4-6 osobowe;
 • piesza nawigacyjna – trasa podstawowa, ale klasyfi-

kowana według umiejętności nawigacyjnych – druży-
ny rozliczane są nie według czasu, ale najmniejszej 
liczby przebytych kilometrów, drużyny 4-6 osobowe.

Przygodowy rajd na orientację „Tropiciel”
już po raz 20!

Osoby zgłaszające się indywidualnie dobierają się w dru-
żyny w  bazie rajdu. Drużyny piesze  startują 9 lipca 
o  godz. 18.00, rowerowe zaś 10 lipca o północy. Starty 
kolejnych drużyn odbywają się w kilkuminutowych od-
stępach. Po powrocie z  trasy, w bazie rajdu, na wszyst-
kich uczestników czekał będzie ciepły posiłek.  Wśród 
tych, którzy będą obecni na zakończeniu rajdu i zdobędą 
przynajmniej jeden punkt kontrolny, rozlosowane zosta-
ną nagrody.

„Tropiciel” jest organizowany od kilku lat i cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem. W  każdej z  edycji bierze 
udział kilkaset osób. Zapraszamy – Miasteczko Śląskie 
woj. śląskie – Rajd Jubileuszowy.

Zapisy oraz szczegółowe informacje są dostępne na stro-
nie tropiciel.org oraz facebook.com/TROPICIEL.ORG.

Organizatorem rajdu jest Miasteczko Śląskie i Stowarzy-
szenie Tropiciel.  

Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. ma zamiar wydać książkę opisującą historię 
oraz ważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w trakcie 50-letniej działalności naszego zakładu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Miasteczka Śląskiego, którzy 
są w posiadaniu zdjęć lub ciekawych informacji na temat Huty o ich udostępnienie.

W tej sprawie prosimy o kontakt z Biurem Zarządu naszej Spółki
pod numerem telefonu: 32 288-84-44, wew. 300,

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00

OgłOszenie



3Wieści                                                                                           Nr 5 (68)                                                                                         maj 2016

» dalszy ciąg na str. 8

Wokół kultury
Dni Miasteczka Śląskiego 2016 to  zdecydowanie naj-
ważniejsze wydarzenie w  naszym mieście. Odbędą się 
one w ostatni weekend czerwca (25-26 czerwca). Co roku 
prezentowane są  zarówno miasteczkowskie zespoły, ale 
również artyści znani szerszej publiczności. Dni Miastecz-
ka Śląskiego tradycyjnie rozpoczniemy korowodem, który 
przejdzie spod Urzędu Miejskiego ulicami miasta, aż 
do Parku Rubina, gdzie będzie miała miejsce cała impreza. 
Część artystyczną rozpocznie Orkiestra Reprezentacyjna 
Gminy Miasteczko Śląskie pod batutą nowego dyrygenta 
Artura Kulki. Odpowiadając na liczne prośby młodszej czę-
ści publiczności zaproszono Patryka Kumóra – młodego, 
polskiego muzyka, wokalistę, kompozytora i producenta 
muzycznego. Jego działalność skupia się wokół muzyki 
pop. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie jeden z najpo-
pularniejszych i  najbardziej lubianych polskich aktorów 
i kabareciarzy – Cezary Pazura. Jego występ z pewnością 
wprawi w dobry humor i  rozbawi do  łez wszystkich słu-
chaczy.
Niedziela to tradycyjny już Dzień Śląski, podczas którego 
na  scenie nie może zabraknąć zespołów działających 
na terenie Miasteczka Śląskiego. Po ich występach pozy-
tywną dawkę energii zapewni Zespół Bajery, natomiast 
wieczorną biesiadę poprowadzi Mirek Szołtysek i Wesołe 
Trio. Oprócz dawki muzyki, śpiewu i tańca możemy spo-
dziewać się również bardzo dobrego, śląskiego kabaretu.
Szczegóły dotyczące przebiegu Dni Miasteczka Śląskiego 
2016 znajdują się na  plakatach, na  stronie internetowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim, Urzędu 
Miejskiego w Miasteczku Śląskim oraz na Facebooku.

W maju w MOK-u można oglądać wystawę historyczną 
zatytułowaną „W cieniu jednostki. Kult Stalina na Górnym 
Śląsku (1945-1956)”. Ukazuje ona różnorodne formy od-
działywania na społeczeństwo regionu w celu zaszczepie-
nia i  ugruntowania powszechnego przekonania o  roli 
i  znaczeniu sowieckiego dyktatora. Różnorodne metody 
bałwochwalczego kultu Stalina były propagowane 
od  chwili wkroczenia na  Górny Śląsk Armii Czerwonej. 
Sukcesywnie wkraczały one w kolejne sfery życia miesz-
kańców, by  osiągnąć apogeum po  śmierci tyrana, kiedy 
to  podjęto decyzję o  bezprecedensowej zmianie nazwy 
Katowic na Stalinogród.
Wystawa została opracowana i przygotowana przez Insty-
tut Pamięci Narodowej w Katowicach.

W dniach 4-5 czerwieca odbędzie się Przegląd Chórów 
i Zespołów Okręgu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chó-
rów i  Orkiestr. Przegląd będzie miał miejsce w  sobotę 
4 czerwca na Rynku w Tarnowskich Górach oraz w niedzielę 
5 czerwca w Parku Rubina w Miasteczku Śląskim. Koncert 
na  miasteczkowskiej scenie rozpocznie się o  godzinie 
17.00 i planowany jest występ następujących zespołów:
• Zespół wokalno-taneczny „Groszki” z Miasteczka 

Śląskiego

• Młodzieżowy Chór Rozrywkowy „Dafne”
• Chór mieszany „Harmonia” z Lasowic
• Chór mieszany „Canzona” z Os. Przyjaźń
• Chór Męski „Piast” z Żyglina
• Chór Mieszany „Słowiczek” z Rept Śląskich
• Chór Męski im. F. Nowowiejskiego z Rept Śląskich
• Chór mieszany „Kolejarz” z Tarnogórskiego Centrum 

Kultury
• Chór mieszany „Sienkiewicz” z Miasteczka Śląskiego
• Chór mieszany „Fresco” z Tarnowskich Gór
• Zespół Folklorystyczny „Brynica” z Brynicy.

Od marca Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Ślą-
skim wraz z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Często-
chowie prowadzi bezpłatne warsztaty dla mieszkańców 
Miasteczka Śląskiego. Zajęcia dotyczą między innymi 
kultury ludowej, fotografii, muzyki czy filmu. Każde 
ze spotkań prowadzone jest przez specjalistów zajmują-
cych się poszczególnymi tematami zawodowo. Prowa-
dzący przyjeżdżają do  Miasteczka Śląskiego w  ramach 
projektu Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki. Ostatnie 
zajęcia planowane są  na  początku czerwca, a  będą 
to warsztaty filmowe (2 czerwca, o godzinie 16.30) oraz 
klub melomana (9 czerwca, o godzinie 16.30). Zaintere-
sowane osoby zapraszamy do  udziału w  zajęciach. 
W związku z ograniczoną liczbą miejsc zapisy przyjmo-
wane są  w  biurze  MOK-u  (32  288-88-70, art@mok.mia-
steczko-slaskie.pl).

Koncert zespołu Etnos Ensemble w ramach IX Festiwalu 
Muzycznego im. ks. Teodora Christopha odbył się 21 maja 
w  sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w  Mia-
steczku Śląskim. W skład kwartetu wchodzą akordeonista 
Konrad Merta, wiolonczelista Piotr Gach, kontrabasista Łu-
kasz Mazanek oraz klarnecista Bartosz Pacan. Styl, który 
zaprezentowali to zderzenie rożnych kultur i krajów Euro-
py, który opiera się na własnych aranżacjach tradycyjnej 
muzyki bałkańskiej, polskiej, rosyjskiej, francuskiej, a także 
żydowskiej. Podczas koncertu Etnos Ensemble wytworzył 
się niepowtarzalny klimat, na  który złożyły się takie ele-
menty jak nieregularne rytmy folklorystyczne, melancho-
lijna melodyka, a także harmonia typowa dla muzyki kra-
jów bałkańskich.
Już dziś zapraszamy na ostatni koncert w ramach IX Festi-
walu Muzycznego im. ks. Teodora Christopha, który odbę-
dzie się po wakacjach – 18 września 2016 o godzinie 16.00 
w  drewnianym kościele w  Miasteczku Śląskim. Kierowni-
kiem artystycznym festiwalu jest prof. Stanisław Dziewior.

Wokół drewnianego kościoła w Miasteczku Śląskim sku-
pia się większość koncertów, wystaw, wykładów i wydarzeń 
zaplanowanych na ten rok. Powodem jest jubileusz 350-le-
cia miasteczkowskiego zabytku. Nie inaczej było w przypad-
ku tradycyjnego już Koncertu Maryjnego, podczas którego 
Chór Mieszany „Sienkiewicz”, Zespół M.A.Z.E.M. oraz Schola 
Parafialna zaprezentowały bardzo interesujący repertuar sa-
kralny. O dużym zainteresowaniu wydarzeniem świadczyła 
liczba słuchaczy uczestniczących w koncercie. 
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Podczas Uroczystej Sesji, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Miasteczku Śląskim, zostały wręczone nagrody Burmistrza 
Miasta w  dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury w roku 2016. Burmistrz Miasta przyznał w bieżą-
cym roku nagrody następującym osobom i zespołom:
1. Panu Markowi Kaleja – m.in. za prowadzony cykl „Posrebrzane 

dzieje”, za przybliżanie historii oraz całokształt swojej działalności.
2. Panu Józefowi Jendrusiowi – za  działalność artystyczną, po-

etycką, kabareciarską, konferansjerską, a także zdobycie „Strzyb-
nego Ślonzoka”.

3. Panu Aleksandrowi König – za zintegrowanie muzyków z tere-
nu gminy, za zaangażowanie w działania mające na celu przycią-
gnięcie do  orkiestry muzyków, zachęcanie do  podjęcia pracy 
nad nowym repertuarem.

4. Zespołowi M.A.Z.E.M. – za  zróżnicowany repertuar, troskę 
o dramaturgię występów oraz postępującą profesjonalizację.

5. Orkiestrze Dzielnicy Żyglin-Żyglinek – za  ubogacanie życia 
kulturalnego mieszkańców, za  towarzyszenie podczas imprez 
okolicznościowych, za koncerty.

6. Zespołowi tanecznemu CRAZY – m.in. za otrzymane wysokie 
wyróżnienia na różnych przeglądach i festiwalach tanecznych.

Wszystkim laureatom jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje!  

KulTuroWe nagrody



5Wieści                                                                                           Nr 5 (68)                                                                                         maj 2016

 

ZASADY PRZYJMOWANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH

przez Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK)
znajdujący się w Miasteczku Śląskim

przy ul. Przyjaźni 2a i ul. Leśnej

Zasady przyjmowania odpadów komunalnych w PSZO-
K-u  określone są  w  załącznikach Nr 1 i  2 do  Uchwały 
Nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 
18 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowe-
go sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od  właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian 
za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W  związku z  powyższą Uchwałą Rady Miejskiej w  Mia-
steczku Śląskim właściciele nieruchomości zamieszka-
łych, którzy mają złożone deklaracje o wysokości opłaty 
za  gospodarowanie odpadami komunalnymi mają pra-
wo oddać nieodpłatnie do PSZOK-u odpady komunalne 
pochodzące tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych 
po  uprzednim okazaniu pracownikowi  PSZOK-u  doku-
mentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zamel-
dowania na terenie Gminy Miasteczko Śląskie. Dodatko-
wo pracownik PSZOK-u  może zażądać dokumentu 
potwierdzającego uiszczenie na  rzecz gminy, opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. w po-
staci dowodu wpłaty KP, potwierdzenie przelewu ban-
kowego itp. Zaś przyjęcie odpadu do punktu następuje 
po  sprawdzeniu zgodności przyjmowanych aktualnie 
odpadów przez PSZOK.
Zaznaczam, iż odpady komunalne pochodzące z  pro-
wadzenia działalności gospodarczej nie są  odpadem 
komunalnym pochodzącym z gospodarstwa domowe-
go, w związku z czym takie odpady nie są przyjmowane 
przez punkt. Przedsiębiorca, który generuje odpady ko-
munalne pochodzące z  działalności gospodarczej wi-
nien mieć zawartą umowę cywilno-prawną z uprawnio-
nym podmiotem odbierającym odpady, wpisanym 
do  Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonym 
przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.
Regulamin Funkcjonowania Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny jest 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastecz-
ku Śląskim http://www.miasteczko-slaskie.pl/akty-pra-
wa-miejscowego.html oraz na  stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej (BIP) http://prawomiejscowe.pl/
institution/19239/legalact/1576/19239/htmlpreview, jak 
również wywieszony jest w sposób zwyczajowo przyję-
ty w każdym z punktów.

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Informacje po sesji
1. Uchwała Nr XVII/146/16 w  sprawie zmian w  uchwale 

budżetowej na 2016 rok.
2. Uchwała Nr XVII/147/16 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 
2016-2026.

3. Uchwała Nr XVII/148/16 w sprawie zatwierdzenia „Taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków na terenie Gminy Miasteczko Ślą-
skie na okres od dnia 14 maja 2016 r. do dnia 13 maja 
2017 r.”

4. Uchwała Nr XVII/149/16 w sprawie dopłaty dla taryfo-
wych odbiorców usług z  zakresu zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

5. Uchwała Nr XVII/150/16 w sprawie współpracy w 2016 r. 
z Samorządem Województwa Śląskiego w celu realiza-
cji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wzbudzanej 
sygnalizacji świetlnej na  istniejącym przejściu dla pie-
szych w  ciągu drogi wojewódzkiej nr  908 (ul. Rynek) 
w Miasteczku Śląskim”.

6. Uchwała Nr XVII/151/16 w sprawie udzielenia w 2016 r. 
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Ślą-
skiego przez Gminę Miasteczko Śląskie.

7. Uchwała Nr XVII/152/16 w  sprawie wzoru deklaracji 
o  wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

8. Uchwała Nr XVII/153/16 w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości grunto-
wej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

9. Uchwała Nr XVII/154/16 w sprawie uchylenia załącznika 
do Uchwały Nr XVI/142/16 z dnia 17 marca 2016 r. „Plan 
pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2016 r.” i wprowa-
dzenia nowego załącznika o treści stanowiącej załącz-
nik do niniejszej Uchwały.  

KONKURS 
organizowany przez Burmistrza Miasta

Miasteczko Śląskie na najładniej urządzony balkon,
ogród przydomowy i działkę – edycja 2016

Warunki uczestnictwa
Ogród, działkę, balkon mogą zgłaszać do konkursu właściciele lub 
użytkownicy obiektów. Zgłaszający powinien wyrazić zgodę na wi-
zytę komisji konkursowej, wykonanie fotografii oraz na publikację 
wyników konkursu.
Przebieg konkursu:

 • Etap pierwszy – przyjmowanie zgłoszeń do  dnia 15 czerwca 
2016 r. Karty zgłoszenia do odbioru w Urzędzie Miejskim pokój 
nr 28 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta.

 • Etap drugi – wizytacja komisji konkursowej i ocena zgłoszonych 
obiektów. Termin wizytacji od 16 do 20 czerwca br.

 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czasie 
trwania tegorocznych „Dni Miasteczka Śląskiego” (odbiór nagród 
finansowych w kasie Urzędu Miejskiego). Oceniane będą wraże-
nie estetyczne oraz pomysłowość i oryginalność rozwiązań.

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

Burmistrz
Krzysztof Nowak
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W kwietniu zaprosiliśmy rodziców uczniów naszej szkoły 
na  wykład pt. „Internet”, który został wygłoszony przez 
specjalistę z Krakowskiego Centrum Profilaktyki. Tematy-
ka wykładu dotyczyła tego, jak chronić dzieci przed zagro-
żeniami płynącymi z  sieci, jakie konsekwencje prawne 
wiążą się z  nieprzestrzeganiem regulaminów użytkowa-
nia stron internetowych i portali społecznościowych oraz 
gdzie szukać specjalistycznej pomocy, kiedy dziecko staje 
się ofiarą bądź sprawcą cyberprzemocy.

Nasi uczniowie brali udział w przedstawieniach teatralno 
-profilaktycznych. Klasy I-III wzięły udział w przedstawie-
niu „Kto to  taki”, które dotyczyło bezpieczeństwa dzieci 
w  kontaktach z  obcymi. Natomiast uczniowie klas IV-VI 
–  „Oczy szeroko otwarte”.

Przedstawienie dotyczyło problemów przemocy (fizycz-
nej, psychicznej i  cybernetycznej), szacunku i  tolerancji 
względem rówieśników i  ludzi starszych, umiejętności 
wybaczania i  pomagania potrzebującym oraz dawania 
dobrego przykładu jako najlepszego sposobu wycho-
wawczego.

Gościlismy w naszej szkole magika prezentującego iluzje, 
które nie tylko zapierały dech w piersiach, ale budziły rów-
nież pytanie: jak on to  robi? Nasi uczniowie mieli okazję 
bezpośredniego udziału w niektórych sztuczkach.  

W  kwietniu tematem przewodnim w  pracy z  dziećmi 
była przyroda. Miało to odzwierciedlanie w tematyce za-
jęć oraz zorganizowanych wycieczkach i spotkaniach.
Gliwicka Palmiarnia to miejsce, gdzie 28 kwietnia wybra-
ły się na wycieczkę dzieci z naszego przedszkola. W wy-
śmienitych nastrojach oraz przy pięknej pogodzie przed-
szkolaki udały się na spotkanie z przyrodą. 

Dzieci spacerując podziwiały przepiękne okazy przyrody 
– bananowce, kakaowce, palmy, kaktusy i wiele innych cie-
kawych i niespotykanych roślin. Dużą atrakcją była możli-
wość obejrzenia różnych gatunków ryb w  ogromnych 
akwariach. Ale podobały nam się również znane dzieciom 
zwierzęta – króliczek, świnka morska, kameleon. Była 
to bardzo interesująca wycieczka. Dzieci chętnie słuchały 
opowiadania przewodnika i oglądały ciekawe okazy fauny 
i flory. Dużo też zapamiętały, co odzwierciedliły w swojej 
pracy plastycznej na temat wrażeń z wycieczki.
20 kwietnia gościliśmy w  przedszkolu panią Monikę – 
pracownika Nadleśnictwa Świerklaniec. W czasie warszta-
tów przeprowadzonych w każdej grupie pani Monika bar-
dzo ciekawie opowiadała dzieciom o przyrodzie – roślinach 
i zwierzętach. Dzieci mogły nie tylko poszerzyć swoje wia-
domości, ale także z bliska zobaczyć i nawet dotknąć róż-
ne okazy przyrody. Podczas pracy indywidualnej przed-
szkolaki układały obrazek z  części przedstawiający 
wiosennego kwiatka. W czasie tej uroczystości został rów-
nież podsumowany konkurs literacki o przyrodzie, zorga-
nizowany przez panią Beatę. Dzieci recytowały wyuczone 
wierszyki. Jesteśmy pod wrażeniem, bo niektóre dzieci na-
prawdę miło nas zaskoczyły. Wierszyki były pięknie wyre-
cytowane i... długie, co  wymagało dużo pracy  rów-
nież  ze  strony Rodziców.  Każdy przedszkolak biorący 
udział w  konkursie otrzymał nagrodę.  Dziękujemy 
za udział wszystkim uczestnikom konkursu.
W  kwietniu dzieci z  grupy III wybrały się na  wycieczkę 
do ogrodu pana Piotra Piełki. Tam miały możliwość posze-
rzenia swoich wiadomości na temat roślin, oglądając róż-
ne okazy i słuchając opowiadania pana Piotra. 

Bożena Hajduk

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

Szkoła Podstawowa nr 2 Przedszkole nr 3

Wieści z podstawówki... Zielone przedszkole
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Biblioteczne inspiracje
21 kwietnia Odział dziecięcy oraz Filia nr 1 miały za-
szczyt gościć poczytnego autora książek dla dzieci, Pana 
Marcina Pałasza. W  dwóch spotkaniach uczestniczyli 
uczniowie ze  Szkół Podstawowych nr 1 oraz 2 w  Mia-
steczku Śląskim. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się 
od Pana Marcina m.in. skąd czerpie inspiracje do swoich 
książek, jak wygląda życie codzienne pisarza czy współ-
praca z wydawnictwem.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tematyką twórczo-
ści Pana Pałasza nie tylko na  spotkaniu autorskim, ale 
również zakupując jego książki na kiermaszu prowadzo-
nym przez panią Katarzynę Buszkę w  Szkole Podstawo-
wej nr 1 czy w Filii nr 1 MBP w Żyglinie. Uczniowie chętnie 
kupowali książki, co przełożyło się też m.in. na możliwość 
zdobycia autografu Pana Marcina, z czego uczniowie bar-
dzo chętnie i z wielkim entuzjazmem skorzystali. Cieszy-
my się, że w dobie dostępu do wszelkich dobrodziejstw 
współczesnej techniki (typu tablety, smartphony) znala-
zły się zaskórniaki na zakup literatury, co dobrze rokuje. 
Mamy nadzieję, że tego typu spotkania z autorami przy-
czynią się do  zwiększonej aktywności czytelniczej. 
Z tego też powodu zorganizowano, tym razem w Wypo-
życzalni dla Dorosłych kolejne spotkanie autorskie, tym 
razem z  Panią Katarzyną Zychlą, pisarką powieści dla 
młodzieży. W  spotkaniu uczestniczyli miasteczkowscy 
gimnazjaliści.
W kwietniu biblioteka stała się również miejscem rozwija-
nia zręczności manualnych i  wyobraźni artystycznej. 
W wypożyczalni dla dorosłych odbyły się warsztaty guil-
lingowe, prowadzone przez Panią Izabelę Kot, w których 
to  uczestnicy tworzyli „zakręcone” kompozycje dekora-
torskie, a w Oddziale Dziecięcym wykonywali róże z ser-
wetek, w nawiązaniu do Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich, którego symbolem oprócz książki jest róża.  

Biblioteka

Spotaknie z Marcinem Pałaszem

Muzyka płynie 
przez Miasto...
Zespół M.A.Z.E.M. reprezentował Miasteczko Śląskie 
podczas pikniku Otwarte Tarnowskie Góry, który odbył się 
7 maja na  tarnogórskim Rynku i  ulicy Krakowskiej. Pod-
czas imprezy promowano restauracje i  salony samocho-
dowe z Tarnowskich Gór, prezentując auta oraz organizu-
jąc piknik kulinarny. Popołudniu przyszedł czas na dawkę 
muzyki. Na scenie zaprezentował się M.A.Z.E.M., Silesian 
Cowboys i  projekt „Hurdu hurdu” Adama Olesia. Zespół 
z Miasteczka Śląskiego jak zawsze wzbudził entuzjazm pu-
bliczności, dzieląc się swoimi umiejętnościami muzyczny-
mi. Słuchacze zgromadzeni na  tarnogórskim Rynku na-
grodzili występ M.A.Z.E.M. gromkimi brawami. Muzyków 
już niedługo będzie można posłuchać w Miasteczku Ślą-
skim. 18 czerwca w Parku Rubina odbędzie się festyn orga-
nizowany przez Zespół M.A.Z.E.M., gdzie wystąpią rów-
nież zaproszone zespoły. Wstęp na M.A.Z.E.M. Fest 2016 
jest wolny. Zapraszamy!  
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