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Koncert Meli Koteluk to kolejne wydarzenie, dzięki któremu 
mieszkańcy oraz goście z sąsiednich miast tłumnie zagościli 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim. Koncert 
odbył się w  ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej 
Migracje 2016. Artystka zaczarowała słuchaczy zbiorem 
niezależnych brzmieniowo kompozycji i polskimi, autorskimi 
tekstami. Koncert dowiódł konsekwencji Meli i  jej zespołu 
w  pielęgnowaniu charakterystycznego języka muzycznego, 
którego nie sposób pomylić z  żadnym innym. Muzycy 
zaprezentowali materiał z  autorskiej płyty Migracje, która 
ukazała się w  2014 roku. Nie zabrakło utworów Fastrygi, 
Żurawie origami i Tragikomedia, które podbiły playlisty stacji 
radiowych, w tym Listę Przebojów Programu 3. Mela Koteluk 
zadebiutowała płytą Spadochron, za  którą otrzymała dwa 
Fryderyki 2013 w kategoriach Album Roku i Debiut Roku.  

Mela Koteluk w MOK-u! W połowie sierpnia br. pracę jako Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim 
zakończył Patryk Tomiczek. Powodem jego odejścia 
było objęcie stanowiska Dyrektora instytucji Silesia 
Film po wygranym konkursie.

MOK (się) zmienia
Patryk Tomiczek zarządzał MOK-iem przez blisko pięć lat. W tym 
czasie ośrodek oprócz animowania lokalnego życia społecznego 
czy dbania o  edukację artystyczną dzieci i  młodzieży 
organizował rozmaite imprezy cykliczne, pojedyncze inicjatywy 
oraz ogólnopolskie projekty, starając się w  ten sposób 
proponować i prezentować mieszkańcom Miasteczka Śląskiego 
ciekawe alternatywy na spędzanie wolnego czasu.
Na  przestrzeni ostatnich lat dzięki Miejskiemu Ośrodkowi 
Kultury w  Miasteczku Śląskim w  mieście pojawiło się wiele 
wybitnych postaci reprezentujących różne dziedziny sztuki. Byli 
to między innymi: Mela Koteluk, Cezary Pazura, Miuosh, Jan 
„Ptaszyn” Wróblewski, Piotr Bałtroczyk, Wojciech Mazolewski, 
Kortez, Mikromusic, Pokahontaz, Babu Król, Eryk Lubos, Julia 
Kijowska czy Dorota Kędzierzawska.
Dzięki tym wydarzeniom Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku 
Śląskim stał się rozpoznawalną jednostką nie tylko w mieście, 
ale również w  całym regionie. Pomogło w  tym także 
ujednolicenie identyfikacji wizualnej MOK-u.
Zapoczątkowane zostały nowe projekty takie jak „Lato 
w  Rubinie”, w  którym w  tym roku na  przestrzeni dwóch 
miesięcy wakacji wzięło udział ponad 1500 uczestników. 
Rozpoczął się również cykl rozmów o  historii Miasteczka 
Śląskiego zatytułowany „Posrebrzane Dzieje”, który cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.
Kontynuowane są koncerty w ramach Festiwalu Muzycznego 
im. ks. Teodora Christopha czy Przeglądu Big Bandów 
i  Orkiestr, chociaż ich formuła została nieco zmieniona, żeby 
zyskały na przystępności.

Mimo że życie składa się i z powitań, i pożegnań,
my mówimy do zobaczenia!

Dziękujemy Panu Dyrektorowi za wzór owocnej, sumiennej 
i pełnej oddania pracy, z prośbą o zachowanie nas w sercu 

i pamięci. Życzymy wspaniałych dni w życiu osobistym oraz 
zawodowym, niezawodnego zdrowia i czasu na realizację 

własnych pasji i marzeń oraz samorealizacji.
Dziękujemy za te wszystkie lata wspólnej pracy!



2 wrzesień 2016                                                                                           Nr 9 (72)                                                                                         Wieści

» dokończenie ze str. 1

» dalszy ciąg na str. 8

Tegoroczne Ferie Zimowe organizowane przez MOK odbiły się 
szerokim echem w  województwie, ponieważ jako pierwsza 
instytucja zorganizował wyjazdy i  zajęcia Szlakiem Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego. Nie można pominąć bliskiej 
współpracy ośrodka z  innymi instytucjami kultury w regionie. 
Przykładem może być tutaj cykl bezpłatnych warsztatów 
przygotowanych dla mieszkańców Miasteczka Śląskiego 
wspólnie z  Regionalnym Ośrodkiem Kultury w  Częstochowie, 
w ramach którego odbywały się zajęcia fotograficzne, muzyczne, 
filmowe i  dotyczące kultury ludowej. Dzięki sponsorom 
pozyskanym w ostatnich latach przez MOK w ofercie pojawia się 
coraz więcej atrakcyjnych i nieszablonowych propozycji.
Od  ubiegłego roku Miejski Ośrodek Kultury w  Miasteczku 
Śląskim wspomaga również oddolne inicjatywy 
współorganizując przedsięwzięcia kulturalne na terenie gminy.
Podczas kadencji Patryka Tomiczka przeprowadzono działania 
modernizacyjne budynku, dzięki którym mieszkańcy i  goście 
mogą spędzać czas w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku 
Śląskim w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Gruntowny 
remont przeszła sala widowiskowa, korytarz oraz biura i  sale 
dydaktyczne ośrodka. Ponadto w  roku 2015 po  kapitalnym 
remoncie została również oddana do  użytkowania Filia 
w  Żyglinie Miejskiego Ośrodka Kultury w  Miasteczku Śląskim 
(Śląska 44).
Ostatnie lata działalności Miejskiego Ośrodka Kultury 
w  Miasteczku Śląskim świadczą o  tym, że  MOK zrywa 
z  powszechnie utrwalonym, stereotypowym wizerunkiem 
instytucji kultury. Jest ukierunkowany na  interdyscyplinarną 
animację społeczno-kulturalną, która sprzyja interaktywnemu 
udziałowi twórców oraz odbiorców w  jego działaniach 
i  inicjatywach. Niezwykle istotne jest również dotrzymanie 
kroku współczesnym tendencjom w kulturze. MOK to obecnie 
placówka śmiało idąca z  duchem czasu oraz poszukująca 
niesztampowych dróg, które umożliwiają dotarcie 
do współczesnego człowieka.  

MOK (się) zmienia

SezOn 2016/2017 
rOzpOczęty!
W październiku rozpoczną się popołudniowe zajęcia w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim. Zapraszamy na warsztaty 
teatralne prowadzone przez aktora, wokalistę, reżysera, 
instruktora teatralnego i absolwenta PWST we Wrocławiu Piotra 
Charczuka. Dla dzieci, młodzieży i  dorosłych zainteresowanych 
rysunkiem, malarstwem czy pracami manualnymi przewidziano 
zajęcia plastyczne. Będą też prowadzone zajęcia gry na  gitarze 
oraz zajęcia taneczne dla dzieci i  młodzieży prowadzone przez 
profesjonalnych instruktorów.
Pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim 
działają również Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko 
Śląskie, Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin i Żyglinek, Chór Mieszany 
„Piast”, Chór Męski „Piast”, Zespół wokalno-taneczny „Groszki” 
oraz Zespół Folklorystyczny „Brynica”. Zespoły te prowadzą 
nabór nowych członków przez cały rok.
Próby i zajęcia odbywają się zarówno w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Miasteczku Śląskim jak i w Filii w Żyglinie MOK-u.

IX Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora Christopha
Wrześniowy koncert Kwintetu Dętego Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach zakończył IX edycję 
Festiwalu Muzycznego im. ks. Teodora Christopha. Na przestrzeni 
całego roku odbyły się trzy znakomite koncerty. W  kwietniu 
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim wystąpił 
wirtuoz fletni Pana Dumitru Harea przy akompaniamencie organ 
Witolda Zalewskiego. W  ich wykonaniu goście mogli usłyszeć 
zarówno popularne utwory muzyki klasycznej, znane przeboje 
światowej muzyki rozrywkowej jak i  typowe rumuńskie, 
mołdawskie i  ukraińskie utwory ludowe, które często 
są komponowane specjalnie dla tego specyficznego instrumentu. 
Miesiąc później w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim 
zagościł doskonały zespół Etnos Ensemble, w  skład którego 
wchodzą akordeonista Konrad Merta, wiolonczelista Piotr Gach, 
kontrabasista Łukasz Mazanek oraz klarnecista Bartosz Pacan.

Styl, który zaprezentowali miasteczkowskiej publiczności to 
zderzenie rożnych kultur i  krajów Europy, który opiera się 
na własnych aranżacjach tradycyjnej muzyki bałkańskiej, polskiej, 
rosyjskiej, francuskiej, a  także żydowskiej. Wykonali również 
utwory w stylu „Nuevo tango” takich mistrzów jak Astor Piazzolla 
czy Richard Galliano. Po  przerwie wakacyjnej koncerty znów 
wróciły do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim, 
gdzie wystąpili znakomici instrumentaliści NOSPR-u: Joanna 
Dziewior – flet, Karolina Stalmachowska – obój, Aleksander 
Tesarczyk – klarnet, Krzysztof Fiedukiewicz – fagot, Krzysztof 
Tomczyk – waltornia. Zespół zaprezentował słuchaczom przekrój 

utworów pochodzących z wielu epok, od klasycyzmu aż po czasy 
współczesne. W  repertuarze kwintetu pojawiły się kompozycje 
takich wybitnych muzyków jak: Wolfgang A. Mozart, Franz Danzi, 
George Gershwin, Wojciech Kilar, Ferenc Farkas.
Organizatorem przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Kultury 
w  Miasteczku Śląskim, koncerty odbywały się pod patronatem 
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, natomiast kierownikiem 
artystycznym IX Festiwalu Muzycznego im. ks. Teodora Christopha 
był prof.  Stanisław Dziewior. W  organizację włączyła się również 
Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w  Miasteczku 
Śląskim.  

* * *

Zespół Etnos Ensemble

Kwintet Dęty NOSPR
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Jak załatwić sprawę?
Zasady usuwania drzew i  krzewów określa ustawa z  dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651). 
Zgodnie z  ww.  ustawą usunięcie drzewa lub krzewu z  terenu 
nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego 
na wniosek posiadacza nieruchomości.

Przedmiotowy wniosek jest dostępny w pok. nr 28 Urzędu Miasta 
oraz na stronie BIP. Informacji jak prawidłowo wypełnić wniosek 
udzieli pracownik Urzędu nr tel. 32 3938029. Zgodnie z ww. ustawą 
bez zezwolenia można usunąć między innymi:
1. Krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat;
2. Krzewy na  terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje 

ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru 
gatunków posadzonych roślin (czyli ogródków przydomowych) 
nie dotyczy to  krzewów rosnących na  terenie nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

3. Drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35  cm – w  przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 

zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
4. Drzewa lub krzewy owocowe (z  przydomowych ogródków), 

nie dotyczy to  drzew i  krzewów rosnących na  terenie 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach 
zieleni.

Drzewo, które wywróciło się lub jego pień złamał się pod wpływem 
silnego wiatru, wypadku lub katastrofy, można usunąć 
po oględzinach dokonanych przez pracownika tutejszego Urzędu. 
W  związku z  tym, przed usunięciem takiego drzewa należy 
powiadomić Urząd telefonicznie lub mailowo (tel. 32 3938029, 
gmiejska@miasteczko-slaskie.pl).

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni kalendarzowych od złożenia 
wniosku zostanie wydana decyzja zezwalająca lub odmowna. 
W sprawach szczególnie skomplikowanych czas wydania decyzji 
to 60 dni. W związku z tym warto złożyć wniosek z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Przed wydaniem decyzji urzędnik w  obecności 
Wnioskodawcy dokonuje oględzin drzewa.  

Posrebrzane dzieje w MOKu
22 września o godzinie 19.00 w MOK w Miasteczku Śląskim odbędzie 
się spotkanie z cyklu „Posrebrzane dzieje” zatytułowane „Tam gdzie rósł 
las”. Prowadzący Marek Kaleja krótko opisuje temat najbliższej rozmowy: 
„Niektórzy z Was pewnie pamiętają jeszcze jak wyglądało Miasteczko 
na  początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Pamiętają też, jak 
niewielka, pozbawiona praw miejskich gmina, nagle zmieniła się w plac 
budowy potężnej huty, nazwanej od  miejsca w  którym powstawała 
„Miasteczko Śląskie”.
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” – to jej początkom poświęcimy kolejne 
spotkanie z  cyklu „Posrebrzane dzieje”. Postaramy się odpowiedzieć 
na  pytanie – dlaczego właśnie tutaj? Pokażemy Wam archiwalne 
zdjęcia obrazujące poszczególne etapy budowy. Przede wszystkim 
jednak, będziecie mieli okazję spotkać się z ludźmi, którzy tak jak wielu 
z Was, tworzyli najnowszą „hutniczą” historię naszego miasta. A może 
ktoś zechce podzielić się swymi wspomnieniami, dopisując jej nową 
kartę? Wstęp wolny!  

URZĄD MIEJSKI MIASTECZKO ŚL.
oraz Centrum Badania Słuchu APH-MED WARSZAWA

zapraszają Mieszkańców po 50. roku życia oraz 
osoby z niedosłuchem na:

BEZPŁATNE
BADANIE SŁUCHU

 

 

 

 

 

 
 

20 WRZEŚNIA 2016
(WTOREK) od godz. 13.00

MIEJSCE BADANIA:

STACJA OPIEKI CARITAS           
42-610 MIASTECZKO ŚL. ul. DWORCOWA 2
Zapisy: URZĄD MIEJSKI (SEKRETARIAT)

Tel. 32 393-80-01 lub osobiście
SŁUŻYMY POMOCĄ W DOBORZE APARATÓW SŁUCHOWYCH

SKUTECZNA POMOC DLA NIEDOSŁYSZĄCYCH!!!



Rozwój 
zawsze
w cenie

Jesteś przedsiębiorcą? Osobą fizycz-
ną? Czy tak jak my Urzędem?
Złóż wniosek i się rozwijaj
– my już to zrobiliśmy!

Co zrobić aby uzyskać dofinansowanie?
To proste:

 • wpisz się w katalog beneficjentów 
konkursu,

 • zgłoś się do ewidencji producentów,
 • nie uwzględniaj w kosztorysie współfi-

nansowania kosztów kwalifikowanych 
z innych środków publicznych,

 • zrealizuj operację w nie więcej niż dwóch 
etapach i rozlicz się nie później niż 
do 31 grudnia 2022 r.,

 • posiadaj tytuł prawny do nieruchomości, 
na której zrealizujesz operację,

 • uzasadnij ekonomicznie operację,
 • załóż całkowitą wartość operacji nie 

mniejszą niż 50 tys. zł,
 • wskaż, że posiadasz doświadczenie lub 

odpowiednie kwalifikacje w realizacji 
projektów o charakterze podobnym 
do operacji, którą chcesz realizować,

 • pokaż, że realizacja operacji nie jest 
możliwa bez udziału środków publicz-
nych.

Już w tym roku!

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego 
Śląska” planuje w drugiej połowie październi-
ka 2016 r. ogłoszenie pierwszego naboru 
wniosków na dofinansowanie operacji. 
W ramach planowanego naboru wniosków 
limit środków wyniesie 2 550 000 zł, a dofinan-
sowanie będzie można otrzymać na operacje 
związane z rozwojem turystycznym obszaru 
oraz budowaniem zintegrowanego, wykształ-
conego i aktywnego społeczeństwa.

Kolejne konkursy będą organizowane 
do 2020 roku, zgodnie z harmonogramem 
naboru dostępnym na stronie LGD.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumenta-
mi i szczegółowymi informacjami na stronie 
Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego 
Śląska” www.lesnakrainalgd.pl, a także w biu-
rze LGD, przy ul. Leśnej 2 w Koszęcinie.  

LEŚNA KRAINA
GÓRNEGO ŚLĄSKA
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Gotowi do działania

ZAPISU DZIECKA MOŻNA DOKONAĆ: 
w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1

Miasteczko Śląskie ul. Dworcowa 5

w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2
Żyglin, ul. Harcerska 5

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
(Asystent Rodziny)

Miasteczko Śląskie, ul. Staromiejska 8

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ
od 3 października 2016 r.

ZAPRASZAMY! 

Zapisy do świetlicy środowiskowej

Szkoła Podstawowa nr 2

1 września 2016 r. nasza szkoła znów zatętniła życiem. Wypoczęci 
i gotowi do podjęcia nowych wyzwań uczniowie, rodzice i wszyscy 
pracownicy szkoły zostali mile powitani przez panią dyrektor Beatę 
Ćwięczek, która życzyła sukcesów, radości i uśmiechu na nowy rok 
szkolny.
Dzieci w tym dniu spotkały się również ze swoimi wychowawcami 
w pięknie wyremontowanych salach lekcyjnych. Już z początkiem 
roku szkolnego mieliśmy przyjemność gościć policjantów 
z  Wydziału Ruchu Drogowego w  Tarnowskich Górach. Panowie 
policjanci szczególną uwagę zwrócili na  te zagrożenia, które 
czyhają w  drodze do  szkoły i  ze  szkoły. Przypomnieli, jak 
powinniśmy  zachowywać się na  drodze i  czego unikać, aby nie 
narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo.
Otwieramy zatem nowy, ciekawy rok. Nasze plany obejmują wiele 
interesujacych lekcji, zajęć, spotkań, wyjazdów i imprez.  

 Świetlica Środowiskowa
z Programem Terapeutycznym

jest placówką wsparcia dziennego
dla dzieci w wieku 6 -14 lat

MIEJSCE: ul. Srebrna 12, Miasteczko Śląskie
(budynek Przedszkola nr 3)

GODZINY OTWARCIA:
Czynna będzie od poniedziałku do piątku,

 od godz. 16.00 do 18.00

PROGRAM:
zajęcia profilaktyczne, integracyjne,

warsztaty rozwijające umiejętności manualne, 
społeczne i szkolne, pomoc w odrabianiu 

lekcji, gry i zabawy, wycieczki
i zajęcia okolicznościowe. 

Uczestnicy świetlicy mogą także liczyć na po-
moc w rozwiązywaniu problemów, zarówno 

szkolnych, jak i związanych
z relacjami koleżeńskimi czy osobistymi.

Opiekę nad dziećmi sprawować będzie dwóch 
doświadczonych wychowawców.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne!
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42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.:  32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
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Biblioteka

tak mija czas w bibliotece
W  sierpniu odbyły się cykliczne zajęcia pt. „Wakacje 
w  bibliotece”. Na  ich kanwę wpisały się oprócz propozycji 
związanych z  szeroko pojętą kulturą czy edukacją, również te 
mające na celu promocję zdrowego stylu życia. Zatem, w ramach 
promowania aktywności fizycznej, 8 sierpnia odbyła się 
wycieczka rowerowa nad Zalew Nakło-Chechło, zaś 9 sierpnia 
zajęcia nordic-walking.
W  pozostałe dni „Wakacji w  bibliotece” Oddział Dziecięcy miał 
przyjemność gościć grupkę dzieci na  zajęciach literacko-
plastycznych. Każde zajęcia poprzedzone były przeczytaniem 
baśni o tematyce współgrającej z wykonywanymi w następnej 
kolejności pracami plastycznymi. I  tak, w  następstwie 
przeczytania baśni pt.: „Jak powstał ocean?” młodzi czytelnicy 
zilustrowali kilkoma technikami urodę oceanu na  czele z  jego 
różnorakimi żyjątkami. Po  przeczytaniu baśni pt. „Dlaczego 
flamingi są  różowe?” przenieśli na  papier te piękne ptaki przy 
użyciu farb i  mydła. Ptaki brodziły w  wodzie, szybowały 
w  przestworzach, muskały swoje piórka. Następnie czerpiąc 
inspiracje z bajki autorstwa Anny Kaszubskiej pt. „Najpiękniejszy 
obraz świata” dzieci wykonały metodą kolażu pocztówki 
z  wakacji z  pozdrowieniami. Dzieci wykazały się sporym 
zaangażowaniem i entuzjazmem w wykonywaniu swoich prac, 
co  zaowocowało w  ich jakości. Ukoronowaniem zajęć był 
konkurs na najlepszą pracę.
W  związku z  nastaniem września, a  wraz z  nim nowego roku 
szkolnego, MBP zaprasza wszystkich czytelników młodszych 
i  starszych po  lektury i  nie tylko. Oprócz tego przypominamy 
o  zmianie godzin urzędowania biblioteki (wszystkich filii). 
Godziny urzędowania takie jak zazwyczaj w trakcie trwania roku 
szkolnego.  

Liliana Rozińska

Wypożyczalnia dla Dorosłych
Poniedziałek 12.00 – 18.00

Wtorek 12.00 – 18.00
Środa 12.00 – 18.00

Czwartek 8.00 – 14.00*
Piątek 12.00 – 18.00

Druga sobota miesiąca 8.00 – 13.00**
* w drugi czwartek miesiąca Wypożyczalnia dla Dorosłych jest nieczynna 
** w sobotę po drugim czwartku czynna w godzinach 8.00 – 13.00

Oddział dziecięcy
Poniedziałek 11.00 – 17.00

Wtorek 11.00 – 17.00
Środa 11.30 – 17.30

Czwartek 8.00 – 14.00
Piątek 11.00 – 17.00

Filia w Żyglinie
Poniedziałek 11.00 – 17.00

Wtorek 11.00 – 17.00
Środa 11.00 – 17.00

Czwartek 8.00 – 14.00
Piątek 11.00 – 17.00
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Przedszkole nr 3

Wszystkie dzieci pożegnały już wakacje i  nadszedł czas 
na wspólną zabawę w przedszkolu. Nowy rok szkolny 2016/2017 
rozpoczęliśmy 1 września.
Niektóre dzieci z  uśmiechem wracały po  wakacyjnej przerwie, 
dla innych dzień ten był jednym z  najtrudniejszych. Po  raz 
pierwszy przekroczyły one próg przedszkola. Pożegnanie 
z  rodzicami było trudne. Panie pracujące w przedszkolu starają 
się pomóc dzieciom zaadoptować się w  nowym środowisku. 
Musi jednak minąć trochę czasu by przywykły do nowej sytuacji. 
Nasze przedszkole czynne jest od godziny 5.30 do godziny 16.30.
To  tutaj przez najbliższe 10 miesięcy dzieci będą kształtować 
swoje postawy i  umiejętności, wzbogacać słownictwo, 
uczestniczyć w  organizowanych konkursach, wzbogacać swoją 
wiedzę na  różne tematy, rozwijać swoją aktywność twórczą. 
W  przedszkolu funkcjonują trzy oddziały: starszy – dzieci 
5-6  letnie „Misie”, którego wychowawczynią jest pani Beata 
Halamus i  pani mgr Bożena Hajduk, średni – dzieci 4-5 letnie 
„Kotki” – pani Mirosława Skop oraz oddział najmłodszy – dzieci 
3-4 letnie „Biedronki” – pani mgr Henryka Pytlok i pani Grażyna 
Filipczyk. Nad wszystkim czuwa pani dyrektor mgr Helena 
Pośpiech, która oprócz swoich zadań, pracuje także 
z przedszkolakami w grupie „Biedronek”. Każdy przedszkolak już 
wie, w jakiej grupie będzie „pracować” i jak wyglądają jego panie. 
Powitanie przedszkola i  kolegów odbyło się wewnątrz grup 
razem z  wychowawczynią w  czasie zajęć dydaktycznych 
i  wspólnych zabaw. Panie wychowawczynie życzyły wszystkim 
przedszkolakom, aby czas w przedszkolu był bogaty w radosne 
chwile, nowe przyjaźnie, aby każdy dzień był okazją do uśmiechu 
oraz rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności.
W dniu 2 września br. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie 
z  rodzicami naszych przedszkolaków, w  trakcie którego zostali 
oni zapoznani z regulaminem i statusem przedszkola, programem 
nauczania, planem organizacji dnia w  placówce, prawami 
i obowiązkami rodziców, a także ofertami zajęć dodatkowych.
12 września wielką atrakcją w  przedszkolu będzie Dmuchany 
Zamek, który zapewni fantastyczną zabawę – skoki, fikołki 
i podskoki.  

Henryka Pytlok

nowy rok szkolny 
rozpoczęty zawody pożarnicze

3 września zostały zorganizowane Miejskie Zawody Sportowo 
– Pożarnicze na szczeblu Zarządu Oddziału Miejskiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnowskich Górach.
Zawody odbyły się na  obiekcie SOKOŁA Orzech, Gmina 
Świerklaniec, a wzięło w nich udział 10 drużyn w tym dwie kobiece.
Z  terenu naszego miasta wystartowały męskie drużyny 
OSP  Żyglinek i  OSP Brynica oraz kobieca OSP Żyglinek. Sędzią 
głównym był mł. brygadier Piotr Pichura z PSP Tarnowskie Góry.
Zawody zostały rozegrane w  dwóch konkurencjach, pierwsza 
to  bieg sztafetowy ze  sprzętem 7x50  m. i  druga ćwiczenia 
bojowe. Zwycięską drużyną zostawała ta z  łącznym najlepszym 
czasem.

Zawody wygrała OSP Tąpkowice, drugie miejsce zajęła OSP 
Żyglinek, a  na  ostatnim stopniu podium stanęła drużyna OSP 
Nakło Śląskie. Drużyna OSP Brynica zajęła V miejsce.
Kobieca drużyna OSP Żyglinek uplasowała się na drugim miejscu.
Gospodarzem zawodów był Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl, 
który wręczył zwycięzcom puchary i nagrody.
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Krzysztofa Nowaka, który 
był jednym ze  sponsorów zawodów sportowo – pożarniczych 
reprezentował inspektor ZK Bogdan Tomaszowski. Pozostałymi 
sponsorami były Gminy Świerklaniec i  Tarnowskie Góry oraz 
Nadleśnictwo Świerklaniec
Gośćmi zawodów ponadto byli  m.in. z-ca Komendanta PSP 
Sławomir Rak, Prezes ZOP ZOSP RP Jan Jenczek, członek 
Prezydium ZOW ZOSP RP Jan Ozga, Prezes WFOŚ Andrzej Pilot, 
przedstawiciel Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Wojciech 
Żmudziński. Na kolejne emocje zapraszamy za rok.  




