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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

pozytywnie,
poprawnie,
słusznie

Najważniejszym wydarzeniem minionego miesiąca w MOK
-u był koncert mistrza polskiego jazzu Jana „Ptaszyna” 
Wróblewskiego, który otwierał XIV Tarnogórskie Spotkania 
Jazzowe.

9 czerwca 2016 r. na XX sesji 
Rada Miejska w Miasteczku 
Śląskim po raz kolejny 
jednogłośnie udzieliła 
absolutorium Burmistrzowi 
Miasta – Krzysztofowi 
Nowakowi. 

Przed głosowaniem w tej sprawie rad-
nym przedstawione zostały: sprawoz-
danie finansowe za 2015 rok oraz infor-
macja o stanie mienia komunalnego. 
Podkreślić należy, że zarówno wniosek 
Komisji Rewizyjnej o  udzielenie abso-
lutorium Burmistrzowi Miasteczka Ślą-
skiego, jak również sprawozdanie 
z  wykonania budżetu miasta za 2015 
rok, zyskały pozytywną ocenę Kole-
gium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w  Katowicach. Finanse gminy przed-
stawiały się następująco: 
• dochody – 27.352.091,10 zł.
• wydatki –  28.969.293,14 zł.
• deficyt budżetowy – 1.617.202,04 zł 

i  został ograniczony o  1.326.198,46  zł 
w stosunku do deficytu planowanego. 

Najważniejszą rzeczą w roku 2015 było 
zakończenie dwóch długo wyczekiwa-
nych inwestycji: rozbudowy Szkoły 
Podstawowej nr 1 w  Miasteczku Ślą-
skim o salę gimnastyczną wraz z zaple-
czem socjalnym i  dydaktycznym oraz 
rozwój infrastruktury turystycznej Par-
ku Rubina – inwestycje zakończono 
sukcesem z  czego jesteśmy bardzo 
dumni.  

„opętany” Jazzem

Koncert był wyjątkowy, ponieważ ar-
tysta świętował wśród miasteczkow-
skiej publiczności swoje 80. urodziny, 
w związku z czym na jego ręce złożo-
no kwiaty oraz specjalnie na tę okazję 
wykonany tort w kształcie saksofonu. 
Wydarzenie to zgromadziło w sali wi-
dowiskowej MOK-u  bardzo wielu słu-
chaczy. Goszczenie w  MOK-u  postaci 
tak wybitnej i nietuzinkowej, docenia-
nej zarówno na polskiej, jak i  zagra-
nicznej scenie jazzowej to niewątpli-
wy zaszczyt. „Ptaszyn” to „człowiek 
instytucja”, saksofonista tenorowy 
i  barytonowy, kompozytor, aranżer, 
dyrygent, krytyk, publicysta muzycz-
ny, pedagog i  radiowiec. Na jego au-
torskiej audycji w Radiowej Trójce, wy-
chowały się całe pokolenia miłośników 

jazzu. „Ptaszyn” prowokował podczas 
występu precyzyjną stylistyką mo-
dern-jazzu, nienaganną techniką gry 
na saksofonie, znakomitymi kompozy-
cjami i niebanalnymi aranżacjami. Jest 
najdoskonalszym uosobieniem całej 
„polskiej szkoły jazzu” i jej najlepszym 
ambasadorem. Mimo swojego wieku, 
to nadal „niespokojny duch” polskiego 
jazzu, stale poszukujący, wciąż zaska-
kujący nowymi pomysłami. 
Koncert zebrał w MOK-u bardzo liczną 
grupę słuchaczy z Miasteczka Śląskie-
go oraz wielu gości spoza gminy. 
O wydarzeniu tym było głośno nie tyl-
ko w  mediach lokalnych, ale również 
regionalnych (m.in. Polskie Radio Ka-
towice, Radio eM).  

Jan „Ptaszyn”Wróblewski

Absolutorium
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Informacja
W lipcu i sierpniu nie będzie dyżurów radnego powiato-

wego. Dyżury będą wznowione od września.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie informuje,
iż Gmina przystąpiła do aktualizacji Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miasteczko Śląskie.

W związku z powyższym w czerwcu na terenie Gminy 
zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów 

zawierających azbest przez pracowników Firmy EKOSCAN 
INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. (www.ekoscan.pl). 

Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały 
stosowne upoważnienie Burmistrza Miasta Miasteczko 

Śląskie. Przeprowadzona inwentaryzacja posłuży do opra-
cowania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawie-
rających Azbest z terenu Gminy, który umożliwi pozyska-

nie środków finansowych na demontaż, transport 
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Prosimy o wyrozumiałość i udzielanie pracownikom
Firmy EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.

niezbędnych informacji w celu pełnej inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest.

Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane 
wyroby azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu 

(wraz z podaniem ilości i miejsca) na adres mailowy: 
azbest@ekoscan.pl.

Więcej informacji na temat wyrobów zawierających 
azbest na stronie internetowej www.azbest.ekoscan.pl

Wakacje to dla młodych osób czas odpoczynku, zabawy, ale 
niestety także eksperymentowania.
Czy wiesz, że ….
• nawet niewielkie, ale regularne spożycie alkoholu i narkoty-

ków prowadzi do nałogów i zaburzeń w organizmie,
• wakacje to czas wystarczający, by się uzależnić. Nałóg moż-

na leczyć, ale zostaje na całe życie,
• każda ilość wypitego alkoholu lub zażycie środków odurza-

Bezpieczne wakacje

jących, czynią z Ciebie potencjalną ofiarę kradzieży, gwałtu, 
niechcianej ciąży i wielu innych zagrożeń,

• co czwarty młody Polak próbuje alkoholu i  innych używek 
właśnie podczas wakacji,

• co roku w Polsce tonie ok. 500 osób, a ok. 740 ulega urazom 
kręgosłupa w wyniku skoków do wody w miejscach niedo-
zwolonych.

Mając świadomość zagrożeń, władze naszej gminy przystąpi-
ły do ogólnopolskiej kampanii „BEZPIECZNE WAKACJE”.
Główny cel projektu dotyczy podnoszenia świadomości młodych 
odbiorców wobec zagrożeń i  inspirowanie do  podejmowania 
prozdrowotnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. 
Rodziców zachęcamy do szczerej rozmowy i wsparcia swoich dzie-
ci, dorosłych mieszkańców do reagowania w obliczu przejawów 
demoralizacji nieletnich, sprzedawców do zwiększenia ostrożno-
ści oraz konsekwentnego egzekwowania zakazu sprzedaży alko-
holu osobom niepełnoletnim.
W związku z tym do lokalnych szkół zostaną przekazane materiały 
edukacyjne, na terenie miasta pojawią się plakaty informacyjne.  

Turniej
W dniach 4-5 maja odbył się VIII Międzynarodowy Turniej ho-
keja na trawie im. Stefana Karmelity.
Dzieci podzielono na 11 drużyn oraz na grupy: starsza do 12 lat 
i młodsza do 10 lat chłopców i dziewcząt. Zawody zostały roze-
grane przy wspaniałej pogodzie i atmosferze, jaką stworzyli or-
ganizatorzy UKHT Ósemka Tarnowskie Góry oraz sami uczestni-
cy turnieju poprzez sportową rywalizację. Wszystkie drużyny 
otrzymały puchary, a zawodnicy medale oraz nagrody indywi-
dualne i  upominki. Gospodarz turnieju zapewnił wszystkim 
uczestnikom smaczne obiady i dobry poczęstunek łącznie z za-
bawą w mini wesołym miasteczku, które na czas turnieju rozbi-
ło swoje atrakcje na  terenie obiektu UKHT Ósemka. Zabawa 
była wspaniała.

Drużyna Hokeja na  Trawie Miasteczko Śląskie wygrała 
wszystkie swoje spotkania, prezentując dobre przygotowanie 
fizyczne i  techniczne. Bardzo pomocne było wsparcie licznie 
przybyłych rodziców na turniej, którzy głośno dopingowali na-
szych zawodników w ich poczynaniach, za co bardzo dziękuje-
my. W  drużynie wystąpili: Adam Budny, Jan Gogolin, Hanna 
Głogusz, Wiktor Głogusz, Bartłomiej Hajduk, Jan Kochel, Pa-
tryk Lubos, Kamil Malok, Jakub Tomanek, Adam Ziaja. Druży-
na otrzymała puchar, a wszyscy zawodnicy medale i nagrody. Jan 
Kochel został wyróżniony jako najlepszy zawodnik turnieju.  

Andrzej Miśkiewicz
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Takie rzeczy – Tylko w Moku

Drugi koncert w  ramach IX Festiwalu Muzycznego 
im. ks. Teodora Christopha odbył się 21 maja w sali widowi-
skowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim. Tym 
razem przed miasteczkowską publicznością wystąpił kwartet 
instrumentalny Etnos Ensemble, w  którego skład wchodzą 
akordeonista Konrad Merta, wiolonczelista Piotr Gach, kontra-
basista Łukasz Mazanek oraz klarnecista Bartosz Pacan. Styl, 
który zaprezentowali to zderzenie rożnych kultur i krajów Euro-
py. Artyści opierają się na własnych aranżacjach tradycyjnej mu-
zyki bałkańskiej, polskiej, rosyjskiej, francuskiej, a także żydow-
skiej. Wykonują także utwory w  stylu „Nuevo tango” takich 
mistrzów jak A. Piazzolla czy R. Galliano. Koncertowi towarzy-
szył niepowtarzalny klimat, na który składały się takie elementy 
jak nieregularne rytmy folklorystyczne, melancholijna melody-
ka, a także harmonia typowa dla muzyki krajów bałkańskich. 
IX Festiwal Muzycznego im. ks. Teodora Christopha zakończy 
wyjątkowy koncert „Kwintetu Dętego” Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia. Kierownikiem artystycznym fe-
stiwalu jest prof. Stanisław Dziewior. 

Cykl „Posrebrzane dzieje” wpisał się już na stałe w kalen-
darz wydarzeń kulturalnych w  naszym mieście. W  związku 
z jubileuszem 350-lecia zabytkowego kościoła w Miasteczku 
Śląskim kolejne spotkanie było poświęcone miasteczkow-
skim kaznodziejom. Dzięki Markowi Kalei mogliśmy się do-
wiedzieć ilu ich było i  jacy byli na co dzień oraz jaki mieli 
wpływ na życie naszych przodków i historię miasta. Dowie-
dzieliśmy się również więcej o osobach, które swoim uporem 
i  zapobiegliwością doprowadziły do tego, że dziś możemy 
nadal podziwiać drewniany kościółek. Bardzo duże zaintere-
sowanie wzbudziły dokumenty mówiące o jego krytycznym 
stanie w latach dwudziestych ubiegłego wieku.
Nie mogło się również obyć bez okazu zrealizowanego w setną 
rocznicę śmierci księdza Teodora Christopha filmu pt. „Opowieść 
o człowieku”.

Przegląd Chórów i Zespołów w Rubinie zgromadził w Parku 
Rubina blisko 200 muzyków, którzy uprzyjemnili widowni popo-
łudnie. Koncert w Miasteczku Śląskim był kontynuacją rozpoczę-
tego w Tarnowskich Górach Przeglądu Chórów i Zespołów Okrę-
gu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Koncert 
rozpoczął występ Zespołu wokalno-tanecznego „Groszki” z Ży-
glina. Po nim zaśpiewały kolejno Chór Mieszany „Harmonia” z La-
sowic, Chór Mieszany „Canzona” z Osiedla Przyjaźń, Chór Męski 
„Piast” z Żyglina, Chór Mieszany „Słowiczek” z Rept Śląskich, Chór 
Męski im. F. Nowowiejskiego z Rept Śląskich, Chór Mieszany „Ko-
lejarz” z  Tarnogórskiego Centrum Kultury oraz Chór Mieszany 
„Fresco” z  Tarnowskich Gór. Organizatorzy byli zachwyceni at-
mosferą podczas przeglądu i  zapowiedzieli, że przyszłoroczna 
edycja z pewnością również zagości w Miasteczku Śląskim. 

W piątek 3 czerwca z sali widowiskowej MOK-u dobiegały 
dźwięki wystrzałów z  pistoletów oraz indiańskie okrzyki. To 
dzieci i młodzież z zespołów tanecznych Crazy, Smerfy, Krasno-
ludki, Gumisie i Minionki wystąpiły dla swoich mam w progra-
mie „Dzień Matki na Dzikim Zachodzie”. W koncercie wzięli rów-
nież udział uczestnicy sekcji keyboardu, gitary i saksofonu.

Doskonale przyjęty w ubiegłym roku cykl wakacyjnych wy-
darzeń plenerowych pn. „Lato w Rubinie” również i w tym 
roku odbędzie się w zrewitalizowanym miasteczkowskim par-
ku. Podczas dwóch kolejnych miesięcy będziemy uczestniczyć 
m.in. w  koncertach, pokazach filmowych (po raz pierwszy 
w  Miasteczku Śląskim pojawi się kino plenerowe!), zabawach 
tanecznych oraz grach integracyjnych dla dzieci i  młodzieży. 
Szczegóły dotyczące wydarzeń dostępne są na plakatach, ulot-
kach, stronie mok.miasteczko-slaskie.pl i na Facebooku.
Sponsorem Głównym Lata w Rubinie 2016 jest Operator Gazo-
ciągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Pomiędzy wystawami prezentującymi działalność artystów 
musiało się też znaleźć miejsce na odrobinę historii ludzi, których 
nazwiska nie są być może powszechnie znane i oczywiste, a któ-
rych zdecydowanie warto poznać. W czerwcu udostępniamy wy-
stawę mówiącą o Raoulu Wallenbergu, który jest jednym z naj-
większych bohaterów II wojny światowej. Ten szwedzki 
dyplomata, pełnił funkcję sekretarza szwedzkiej ambasady pod-
czas II Wojny Światowej w  Budapeszcie. Uratował przez swoją 
działalność około 100 tysięcy węgierskich Żydów. Do dziś tajem-
nicą pozostaje co stało się z nim po aresztowaniu przez żołnierzy 
radzieckich.
Ekspozycja będzie dostępna do końca czerwca w  Miejskim 
Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim. Zapraszamy! Wstęp wol-
ny! Wystawa została udostępniona przez Ambasadę Szwecji 
w Polsce.  

Kwartet instrumentalny Etnos Ensemble

fot. Marcin Szołtysik

fot. Marcin Szołtysik
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V OTWARTE  INDYWIDUALNE 
I   DRUŻYNOWE  

 

 

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 
W SKACIE  2016 

 
 

 

pod honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie 

 
Kierownik / Kontakt: Henryk Brzoska tel. 600 850 995, e-mail: henryk.skat@wp.pl 

  
Kierownik / Kontakt: Klemens Dziedzic tel. 602 271 933 e-mail: dziedzictg@interia.pl 

 
Miejsce: Hala Sportowa ul. Sportowa 1   Miasteczko Śląskie. 

 

Termin: 03-07-2016  godz. 09:00 
odbiór kart startowych do godz. 8:45 

 

Zapisy: do 1 lipca  ilość miejsc ograniczona 
 

Składka startowa: indywidualnie - 20 zł., kobiety i juniorzy bez opłaty startowej.  
        drużynowo - 60 zł (drużyna 4 osobowa) 

  

Nagrody:  4000 PLN +  90% składki startowej 
 

Program turnieju: 3 x 36 rozdań 
 

Klasyfikacja: indywidualna i drużynowa 
 

Wysokość składki za przegrane gry: Zarządzenie Finansowe PZSkat 
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Julia Piech

Inspiracje
Maj w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej przebiegł pod hasłem „Bibliote-
ka inspiruje”, które było zarazem mo-
tywem przewodnim tegorocznej 
edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bi-
bliotek. Podczas tego ,,inspirującego” 
tygodnia odbyło się wiele imprez. 
W Wypożyczalni dla Dorosłych były to 
zajęcia decoupage pod przewodnic-
twem Pani Izabelli Kot. Owocem prze-
prowadzonych zajęć były zdobione tą 
metodą zakładki do książek. 
Następnie, przy współpracy z bibliote-
ką szkoły Podstawowej nr 1, odbyła się 
kolejna edycja konkursu ortograficz-

nego ,,Pióro Dyrektora Biblioteki”, w której szczęśliwym nabywcą 
pióra okazał się uczeń Bartek z klasy czwartej . W tej samej szkole 
odbyły się też zajęcia z dietetykiem Panią Małgorzatą Buchcik. 
Oddział Dziecięcy z  kolei, odwołał się do zmysłu estetycznego 
młodych czytelników i  zaproponował zajęcia nt. dekorowania 
stołów. Inspiracji dostarczyły ekspozycje udekorowanych stołów 
oraz fachowa literatura. Drugą częścią zajęć związanych z zastawą 
stołową był konkurs o zasadach savoir-vivre pt. ,,O zachowaniu się 
przy stole”. Oddział Dziecięcy zorganizował też zajęcia na temat 
krajów europejskich - Niemiec i Wielkiej Brytanii. Zajęcia, które od-
były się przy współpracy z Panią Katarzyną Buszką, wzbogaciły 
dzieci w wiedzę na temat tych państw oraz dostarczyły wrażeń 
smakowych. Uczniowie popijając brytyjskim zwyczajem herbat-
kę, rozkoszowali się niemieckimi żelkami Haribo i angielskimi cia-
steczkami. 
Również w maju Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała wraz 
z biblioteką szkolną Szkoły Podstawowej nr 1 Noc Bibliotek. W im-
prezie uczestniczyli uczniowie klasy szóstej. Wieczór obfitował 
w moc atrakcji literackich i nie tylko. Młodzi czytelnicy mieli za za-
danie stworzyć żywą książkę, rozwiązywali zagadki literackie, po-
zowali do zdjęć w  zabawnych przebraniach w  tzw. Fotobudce, 
śpiewali i oczywiście czytali. Celem uzupełnienia zasobu energe-
tycznego po tak intensywnych przeżyciach w nocnej aurze, ura-
czono dzieci poczęstunkiem w postaci pizzy i innych słodko-sło-
nych przekąsek. 
Efekty nocnego pałaszowania między regałami można obejrzeć 
w czerwcu w Wypożyczalni dla Dorosłych, gdzie zamieszczono na 
sztalugach elementy żywej książki.  

kolorowo w SP nr 1
Nasza szkoła przystąpiła do 10 edycji programu „Kolorowe 
boiska... czyli Szkolna Pierwsza Liga”, którego fundatorem 
jest FFiL Śnieżka SA. W  ramach konkursu szkoły podstawowe 
z małych miejscowości mają szansę wygrać wielofunkcyjne, no-
woczesne boisko. Od 1 do 17 czerwca br. trwa głosowanie inter-
nautów w  serwisie www.koloroweboiska.pl. Prosimy wszyst-
kich o oddawanie głosów na film przygotowany przez uczniów 
naszej szkoły. Opiekunami i pomysłodawcami filmu konkurso-
wego są Artur Miozga i Marcin Painta. GŁOSUJEMY!

***

18 maja br. odbył się Regionalny Konkurs Czytelniczy w Zabrzu 
z cyklu „W baśniowym świecie” pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Zabrze. Bartosz Chamera uczeń klasy IV zajął 
I miejsce. Do konkursu ucznia przygotowywała Katarzyna Busz-
ka. Gratulujemy!

***

Z okazji Dnia Ziemi, który przypada na 22 kwietnia, uczennice 
klasy  Vb przygotowały prace do konkursów organizowanych 
przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Praca Natalii Kowalczyk brała udział w  konkursie poetyckim 
„Odpowiedzialni”. Oliwia Wojtas i Emilia Telenga przygotowały 
prace do konkursu fotograficznego pt. „Śląskie wydobywamy 
piękno”. Na ten konkurs napłynęło ponad tysiąc zdjęć – Oliwia 
Wojtas otrzymała wyróżnienie i zaproszenie wraz z  rodzicami 
do muzeum na uroczyste wręczenie nagród. Uczennice do kon-
kursów przygotowała Bożena Matusik.  

Sukcesy młodych tenisistów
8 maja korty w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach i w La-
ryszowie wypełniły się uczestnikami Pucharu Burmistrza Tarnow-
skich Gór. W  turnieju wzięli udział również zawodnicy i  zawod-
niczki z  sekcji tenisa z  Miasteczka Śląskiego. Największym 
sukcesem mogą pochwalić się Martyna Firszt, która zajęła II miej-
sce wśród dziewcząt szkół podstawowych oraz Julia Piech, która 
zdobyła III miejsce w tej samej kategorii. Wszystkim zawodnikom 
serdecznie gratulujemy! 

Martyna Firszt

Godziny otwarcia bibliotek
w okresie wakacyjnym (4.07-2.09)

Wypożyczalnia dla Dorosłych
pn, wt 11-18, śr, czw, pt 8-15

Oddział Dziecięcy
Pn – pt 8-14

Filia nr 1
pn, wt 11-17, śr, czw, pt 8-14

Biblioteka Szkoła Podstawowa nr 1
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Nagrody i wyróżnienia
9 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień 
uczniom ze szkół podstawowych z Tarnowskich Gór, Miastecz-
ka Śląskiego, Ligoty Woźnickiej i Lubszy, za udział w konkursie 
„Prezent dla naszej Planety”, organizowanym przez Fundację 
Veolia Polska.
W kategorii klas I-III:
• nagroda główna trafia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 

Szkoła Podstawowa nr 2 w  Miasteczku Śląskim (Żyglin) 
za projekt „Zielona klasa marzeń na podwórku szkolnym”,

• wyróżnienie przyznano Szkole Podstawowej w  Lubszy 
za projekt „Bajka o kwiatach w butach”.

W kategorii klasy IV-VI:
• nagroda główna trafia do  Szkoły Podstawowej w  Ligocie 

Woźnickiej za projekt „Ratujmy pszczoły”,
• wyróżnienie przyznano Szkole Podstawowej nr 1 w  Mia-

steczku Śląskim za projekt „Ptasie trele w naszych budkach”.

Ponadto Urząd Miasta Tarnowskie Góry postanowił przyznać do-
datkową nagrodę dla uczniów kl. 2b Szkoły Podstawowej nr 9 
w Tarnowskich Górach za projekt „Szkolny ogródek botaniczny”.  

Remonty dróg gminnych
Urząd Miejski w  Miasteczku Śląskim uprzejmie informuje, 
że  przeprowadzony został remont ul. Norwida w  Miasteczku 
Śląskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Asnyka do skrzyżo-
wania z ul. Złotą. Remont na ww. odcinku polegał na wymianie 
i  regulacji urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej, frezo-
waniu i uzupełnieniu ubytków nawierzchni, ułożeniu nakładki 
bitumicznej oraz częściowej wymianie krawężników.

Obecnie trwa remont ul. Stacyjnej w  Żyglinie na  odcinku 
od skrzyżowania z ul. Malczewskiego do końca zabudowy.
W tym roku remonty cząstkowe wykonywane są zgodnie z har-
monogramem przyjętym przez Radnych Rady Miejskiej w Mia-
steczku Śląskim.
Poniżej przedstawiam zestawienie proponowanych zadań re-
montowych w  ciągach dróg gminnych. Realizacja zadań wy-
szczególnionych w  poniższym zestawieniu, uwarunkowana 
będzie posiadaniem wystarczających środków finansowych 
w budżecie miasta w kolejnych latach. 

Burmistrz Miasta
Krzysztof Nowak

L.p. Nazwa zadania Przyznana kolejność 
realizacji

1.

ul. Norwida – nakładka bitumiczna 
na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Asnyka do skrzyżowania z ul. Złotą 
– zrealizowano w 2016 r.

1

2.

ul. Stacyjna  - nakładka bitumiczna 
na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Malczewskiego do końca zabudo-
wy – w trakcie realizacji w 2016 r.

2

3.
ul. Metalowa – remont chodnika 
przy budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (po byłej SP1)

3

4. ul. Srebrna 8-10 remont chodnika 4

5. ul. Tetmajera remont chodnika 5

Zestawienie proponowanych
Zadań remontowych na 2016-2017 r.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Miasteczku Śląskim wraz z dyrektorami szkół 
i opiekunami w Siedzibie Fundacji Veolia Polska.

ul. Norwida po remoncie
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4 maja w naszej szkole odbyła się „Żywa lekcja przyrody”, pod-
czas której uczniowie mogli obejrzeć z bliska żywe płazy. Dzieci 
dowiedziały się o ich ewolucji, podziale oraz budowie. Usłyszały 
kilka ciekawostek z życia tych zwierzątek. To nietypowe spotka-
nie z przyrodą okazało się bardzo interesujące dla uczniów.
18 maja w formie konkursu, odbył się w naszej szkole „Dzień Ję-
zyków Obcych”. Przedstawiciele klas IV-VI, oprócz umiejętności 
językowych, musieli wykazać się wiedzą nt. dorobku kulturowe-
go i  obyczajów Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Wytypowane 
trójki z klas I-III uczestniczyły w konkursie plastycznym, polega-
jącym na  przygotowaniu flag tych państw dowolną techniką 
plastyczną. Pozostałe dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawie, 
kibicując swoim klasom.
24 maja obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły Gustawa Morcin-
ka – śląskiego pisarza. Z tej okazji przeprowadzono dwa konkur-
sy. Jednym z nich był konkurs plastyczny na najładniejszy por-
tret Gustawa Morcinka. W drugim konkursie uczniowie klas IV-VI 
musieli wykazać się wiedzą na temat życia i twórczości naszego 
patrona. Uczniowie wszystkich klas brali udział w konkurencjach 
sportowych, walcząc o przechodni Puchar Dyrektora Szkoły.
Po  południu rozpoczęliśmy część oficjalną naszego święta 
z udziałem zaproszonych gości. Uczniowie i przedszkolacy za-
prezentowali wiersze i piosenki związane z tematem przewod-
nim dnia. Gościnnie na  scenie wystąpił pan Józef Jędruś – 
„Strzybny Ślązok” z  Miasteczka Śląskiego, który rozbawił 
publiczność komiczną opowieścią o  kolegach rowerzystach 
oraz Orkiestra Dęta z Żyglina, dzięki której mogliśmy posłuchać 
dobrej muzyki.
Na zakończenie naszego święta odbył się „Pokaz mody z przy-
szłości”. Projektanci wykazali się niebywałą kreatywnością. 
Większość kreacji zostało wykonanych z różnorodnych materia-
łów przeznaczonych do recyklingu. Ciekawymi dodatkami były 
nietypowe nakrycia głowy, akcesoria i  biżuteria z  surowców 
wtórnych. Oprócz atrakcji, które można było obejrzeć na scenie, 
dzieci mogły udać się w różne miejsca, gdzie czekały na nich nie-
spodzianki: malowanie twarzy, kolorowe balony, wata cukrowa, 
popcorn, napoje, lody oraz przejażdżka kucykiem. Rodzice mo-
gli napić się kawy i zjeść pyszne ciasto.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w  organizację tego 
święta, przede wszystkim rodzicom i sponsorom, dzięki którym 
impreza mogła przybrać taką formę.
Z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole odbyła się zabawa kara-
oke, której celem było rozwijanie młodych talentów, propago-
wanie śpiewania jako dobrej rozrywki. Po  wspólnym śpiewie 
klasy I-III udały się do klas, gdzie czekała na nich podłogowa ko-
lorowanka. Klasy starsze wyruszyły w teren na podchody.
2 czerwca uczniowie klas młodszych uczestniczyli w ciekawym 
spotkaniu, na którym pogłębiali i porządkowali swoje wiadomo-
ści o życiu pszczół i ich zwyczajach. Dzieci oglądały zdjęcia i róż-
ne akcesoria związane z pszczelarstwem. W części praktycznej 
spotkania próbowały, jak smakuje miód i pyłek kwiatowy z pa-
sieki „Boża Iskierka”, a także wykonały świece z wosku. Niewąt-
pliwą atrakcją było obserwowanie pszczół przez szkło powięk-
szające.

Nasza szkoła została laureatem w konkursie ekologicznym pn. „Pre-
zent dla naszej Planety”. Gratulujemy Klasie II i pomysłodawczyni 
B. Bentkowskiej. Konkursowy filmik można obejrzeć pod adresem: 
https://www.youtube.com/watch? v=v5g0E_l7nW8.  

Zielony dzień. 18 maja w naszym przedszkolu zagościł kolor 
zielony, a  to za sprawą ogłoszonego „Zielonego dnia”. Dzieci 
przyszły ubrane w  zielone ubranka. Podczas uroczystości 
przedszkolaki odkrywały jaki piękny jest nasz świat, a  w  nim 
dużo kolorów – najwięcej jest koloru zielonego. Chętni mogli 
narysować wspólnymi silami obrazek przedstawiający koloro-
wy świat. Dzieci rozwiązywały zielone zagadki, śpiewały wio-
senne piosenki. Nie mogło się obejść oczywiście bez degusta-
cji zdrowych produktów – czyli owoców i  warzyw w  kolorze 
zielonym.
Wycieczka. 23 maja nasi przedszkolacy udali się na wycieczkę 
autokarem do wioski indiańskiej w Jaworznie. Przy pięknej po-
godzie i  w  dobrych humorach wyjeżdżaliśmy na  spotkanie 
z przygodą.

Dzieci miały dużo frajdy podczas spotkania z  mieszkańcami 
wioski i w czasie zabaw na świeżym powietrzu. Nauczyły się 
witać wodza wioski w jego języku. Słuchały opowiadania o ży-
ciu Indian w  ich wiosce, grały na  instrumentach, brały udział 
w  pokazie mody indiańskiej, strzelały z  łuku, ćwiczyły zręcz-
ność na  torze przeszkód. W  czasie przerw był czas na  obiad 
i smakołyki.
Święto mamy i taty. W maju odbyły się w naszym przedszko-
lu, w poszczególnych grupach, uroczystości związane z „Dniem 
Mamy i Taty”. Nasze maluszki, średniacy i starszacy od paru dni 
uczyły się wierszyków, piosenek i tańców, aby zaprezentować 
je przed rodzicami. Wszystkim bardzo się podobało. Po wystę-
pach nastąpiło wręczenie własnoręcznie wykonanych przez 
dzieci upominków i słodki poczęstunek. Wszystko przebiegało 
w miłej i radosnej atmosferze.
Dzień dziecka. 1 czerwca to najważniejszy dzień dla wszyst-
kich dzieci. Również w naszym przedszkolu nie zapomnieliśmy 
o naszych przedszkolakach. Od rana trwały zabawy, konkursy 
i zawody sportowe. Były też małe prezenciki dla każdego dziec-
ka. Wszystkie dzieci były bardzo zadowolone, a na ich twarzach 
gościł uśmiech.  

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
Redaktor naczelny: Agnieszka Skrabaczewska, nakład: 1 000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych materiałów, 
ich opracowania redakcyjnego i dokonywania skrótów.
Zdjęcia: archiwa Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek
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2016MIASTECZKA SLASKIEGO

Organizator :

,
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25 czerwca 2016 r. 
Park Rubina

15:00 - 21:00 - gry i zabawy dla dzieci

Wystawa prac wykonanych na zajêciach 
plastycznych w Miejskim Oœrodku Kultury 
w Miasteczku Œl¹skim

03 lipca 2016 r. 
Hala Sportowa w Miasteczku Œl¹skim

III Indywidualne i Dru¿ynowe Mistrzostwa 
Œl¹ska w Skata 

26 czerwca 2016 r. 
Park Rubina

16:00 - 19:00 - gry i zabawy dla dzieci

Wystawa prac wykonanych na zajêciach 
plastycznych w Miejskim Oœrodku Kultury 
w Miasteczku Œl¹skim

ATRAKCJE DODATKOWE: 

25 czerwca 2016 r. 
Park Rubina

15:00 Korowód                                                                              
(wymarsz spod Urzêdu Miejskiego od ul. Micha³a Dudy)            

15:30 Otwarcie Dni Miasteczka Œl¹skiego 2016                       
wraz z fina³em konkursu na naj³adniejszy balkon, ogród 
przydomowy i dzia³kê.                                                               
Wrêczenie nagród laureatom konkursu lotów go³êbi pocztowych 
o puchar Burmistrza Miasta Miasteczko Œl¹skie.

16:00 Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Œl¹skie

17:00 Koncert Patryka Kumóra

18:30 Abba’s Song

19:30 Konkursy z nagrodami

20:00 Gwiazda wieczoru - kabaret Cezarego Pazury

21:00 Zabawa taneczna - Silver Gee

0:00 Zakoñczenie

Prowadzenie: Mariusz Jarzombek

26 czerwca 2016 r.
Park Rubina

15:00 Crazy, Smerfy, Krasnoludki, Minionki oraz Gumisie

16:00 Zespó³ wokalno - taneczny “Groszki”

16:20 Chór Mêski “Piast”

16:40 Chór Mieszany “Sienkiewicz”

17:00 Schola Parafialna

17:20 Józef Jendruœ - Strzybny Œl¹zok 2015

18:00 Orkiestra Dêta Dzielnicy ¯yglin i ¯yglinek

18:30 Zespó³ Bajery

19:30 Miros³aw Szo³tysek i Weso³e Trio

21:00 Zakoñczenie

Prowadzenie: Mariusz Jarzombek

Sponsor g³ówny : Sponsorzy :


