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W otwarciu wzięli udział rad-
ni Rady Miejskiej w Miasteczku 
Śląskim: Anna Liszka, Irena Lu-
kosz-Kowalska, Edward Grzesiak, 
Kazimierz Hetmańczyk, Damian 
Siwy. Na otwarcie stawili się tak-

że wykonawcy: Tadeusz Kalinow-
ski - właściciel Zakładu Usług Bu-
dowlanych FER-BUD oraz Tomasz 
Pytel z firmy HBP - Profesjonal-
ny sprzęt do siłowni, dzięki któ-
rym możemy cieszyć się odno-

wionym miejscem do ćwiczeń.  
Siłownia otrzymała nie tylko 
nowy profesjonalny sprzęt ale 
również kompleksowo wyremon-
towano pomieszczenie, dzię-
ki czemu zyskało ono całkowi-
cie nowe oblicze. Do najważniej-
szych zmian bez wątpienia moż-
na zaliczyć zakup nowego sprzę-
tu siłowego, w tym profesjonal-
ny rowerek i bieżnię - myśląc 
w  szczególności o Paniach. Za-
montowana została klimatyzacja, 

nagłośnienie oraz ułożono nową 
elastyczną podłogę, rekomendo-
waną do siłowni, również szatnia 
zyskała nowe wyposażenie.

Wszystkim którzy byli - dzię-
kujemy! Tych których jeszcze nie 
było - zapraszamy! 

Mamy nadzieję, iż wszyscy ćwi-
czący będą zadowoleni! 

Pamiętajmy sport to zdrowie! 
a aktywność fizyczna wpływa nie 
tylko na nasze samopoczucie ale 
również na całe ciało!

W trakcie koncertu rozważa-
nia wielkopostne poprowadził  
o. Tomasz Golonka - dominikanin, 
przeor klasztoru i proboszcz pa-
rafii pw. Przemienienia Pańskiego 
w  Katowicach. Wydarzenie to było 
niezwykle poruszające i stanowi-
ło doskonałą okazję do głębszego 
przeżycia tego wyjątkowego czasu 
w roku liturgicznym.

Kolejny koncert już 22 kwietnia 
o godzinie 16:00. Tym razem w mu-
rach Kościoła Parafialnego zagra 
wspaniały TERCET BANDURZYSTEK 
„ORIANA” z Tarnopola, prezentując 
bandurę, ukraiński instrument lu-
dowy, w najlepszym wydaniu arty-
stycznym.

Organizatorem Festiwalu jest 
Miejski Ośrodek Kultury w Mia-
steczku Śląskim oraz Rzymskoka-
tolicka Parafia Wniebowzięcia NMP 
w  Miasteczku Śląskim, natomiast 
kierownikiem artystycznym jest 
profesor Stanisław Dziewior.

W dniu 19 marca 2018 roku sekretarz miasta  
Marcin Parys wraz z skarbnikiem Eweliną Skrabania-
Różycką, oficjalnie otworzyli wyremontowaną 
siłownię w budynku Hali Sportowej przy  
ul. Sportowej 1 w Miasteczku Śląskim

XI Festiwal Muzyczny  
im. ks. Teodora Christopha
Tegoroczny Festiwal 
Muzyczny im. ks. Teodora 
Christopha otwarł 
występ duetu „Sapphire”, 
w którego skład wchodzą: 
wokalistka Magdalena 
Krzywda-Kosteczko oraz 
gitarzysta Sławomir 
Witkowski. Zaśpiewał 
również Chór Kameralny 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej im. F. Chopina 
w Bytomiu pod batutą 
Jolanty Sznajder
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14 marca odbył się finał powiatowy 
siatkówki chłopców 

Uczniowie naszej szkoły pokonali drużynę z Salezjańskiego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach i zajęli I miejsce, a tym 
samym awansowali do zawodów rejonowych. Skład drużyny stanowili: 
Arek Matejczyk, Tomek Baran, Marcin Dziewior, Bartek Długosz, Filip Gu-
lak, Franek Jendrysik, Jakub Nowak, Jakub Hajduk, Maksymilian Zabiegal-
ski, Patryk Paruzel, Rafał Ogrodnik i Jan Schwarz.

14 marca w sali gimnazjum, odbył się finał 
powiatowy w siatkówce dziewcząt 

- Po niesamowitej walce (w drugim secie wynik to 35:33!), nasze dziew-
czyny pokonały faworyzowane zawodniczki z Salezjańskiego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego 2:1! To zwycięstwo zapewniło nam awans do 
zawodów rejonowych (ćwierćfinał wojewódzki) - mówił Jan Broja trener 
młodych siatkarek.

Drużynę reprezentowały: Małgosia Wójtowicz, Gabrysia Schwarz, Klau-
dia Pakos, Ala Żółkiewicz, Angela Zmieskol, Wiktoria Widera, Oliwia Pytel, 
Paulina Polaczek, Emilia Jaśkowiec, Julia Zięba i Natalia Świerc.

W związku z wdrożeniem nowego systemu komputerowego 
prosimy osoby, które otrzymały decyzje podatkowe o regulo-
wanie należności na wskazane w decyzji indywidualne konto.

Osoby, które dokonują płatności w kasie Urzędu proszone są 
o zabieranie ze sobą otrzymanych decyzji, zawierających indy-
widulany kod klienta, co znacznie usprawni obsługę. 

W związku z rozpoczętym okresem cyklicznego zamiatania me-
chanicznego ulic, apeluję do Państwa o parkowanie swoich pojaz-
dów w miejscach do tego przeznaczonych lub takich, które nie spo-
wodują utrudnień w powyższych czynnościach. Zamiatanie me-
chaniczne ulic odbywać się będzie w pierwszej połowie każ-

dego miesiąca w godzinach nocnych. Parkując na-
sze pojazdy starajmy się pamiętać, iż nie jesteśmy je-

dynymi osobami korzystającymi z ulicy i przez na-
szą nieuwagę możemy utrudnić odpowiednim służ-

bom nie tyko pracę w utrzymaniu czystości, ale rów-
nież opóźnienie akcji ratowniczej. Raz jeszcze uprzejmie pro-

szę o podjęcie wszelkich możliwych starań w powyższej 
sprawie.

Informacja

Apel do mieszkańców 
Miasteczka Śląskiego

  BURMISTRZ
  KRZYSZTOF NOWAK

Nasze sportowe sukcesy
12 marca w Szkole Podstawowej Nr.1 odbyła się 
międzypowiatowa Liga Siatkówki Chłopców. 
Na I miejscu znalazła się nasza szkoła, II miejsce 
należało do Szkoły Podstawowej w Ożarowicach, 
a na III miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 4 
z Radzionkowa. Wszystkim gratulujemy!

Na zdjęciu zwycięska drużyna ze swoim trenerem – Michałem Dyrgałą

Święto 3 MAjA
W związku ze zbliżającym się Świętem Narodowym 

Trzeciego Maja oraz kolejną rocznicą wybuchu III Po-
wstania Śląskiego, zapraszam wszystkich mieszkań-
ców Gminy Miasteczko Śląskie na uroczystą Mszę Świę-
tą w intencji Ojczyzny. Msza odbędzie się 3 maja o go-
dzinie 9.30 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Miasteczku Śląskim. Patronat nad po-
wyższymi obchodami pełni Urząd Miejski w Miastecz-
ku Śląskim przy współpracy ze Śląskim Urzędem Woje-
wódzkim w Katowicach.

W związku z tym, stosowne wieńce i kwiaty zostaną 
złożone:
•   z okazji Święta 3 Maja pod Pomnikiem Wdzięczności 

przy ul. Woźnickiej,
•   z okazji rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego: na 

grobach powstańców śląskich na cmentarzach pa-
rafialnych w Miasteczku Śląskim i w Żyglinie, a tak-
że pod pomnikiem powstańców śląskich przy ul. Ślą-
skiej oraz pod tablicą upamiętniającą miejsce egze-
kucji pięciu powstańców przy ul. Woźnickiej.

  BURMISTRZ
  KRZYSZTOF NOWAK
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O G Ł O S Z E N I E
w sprawie obowiązkowego  szczepienia psów przeciwko wściekliźnie w roku 2018

na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

z a w i a d a m i a m :

 

P L A N
SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE W 2018 ROKU NA TERENIE GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE

     dzielnica     miejsce szczepienia  data     godzina

     MIASTECZKO ŚLĄSKIE   ul. Czarnieckiego     18.05.2018 r.   15.00 - 17.00
   ŻYGLIN       ul. Sokoła     16.05.2018 r.   15.00 - 16.30
   ŻYGLINEK     ul. Księdza Wyciślika   16.05.2018 r.   17.15 - 17.45
   BIBIELA       ul. Starowiejska     17.05.2018 r.   15.30 - 16.00
   BRYNICA      obok remizy strażackiej   17.05.2018 r.   16.15 - 17.00

Pierwszy kwartał każdego roku, to czas 
podsumowań i rozliczeń dla każdej wspól-
noty mieszkaniowej. Międzygminne TBS 
Sp. z o.o. jako zarządca wspólnot mieszka-
niowych w Miasteczku Śląskim właśnie za-
kończyło zebrania sprawozdawcze.

W 2017 roku wykonano szereg prac, których 
zestawienie przedstawiamy poniżej:
•  METALOWA 2: dokończenie remontu in-

stalacji elektrycznej w częściach wspólnych, 
w klatkach schodowych (I i III klatka);

•  METALOWA 3: remont instalacji elektrycz-
nej, wykonanie dokumentacji technicznej 
dotyczącej termomodernizacji, wybór wy-
konawcy i zawarcie umowy na realizacje in-
westycji polegającej na termomodernizacji 
budynku;

•  SREBRNA 8: zakończenie malowania klatek 
schodowych, wymiana okienek piwnicz-
nych, wymiana i uzupełnienie izolacji ter-
micznej w piwnicach;

•  SREBRNA 14: wymiana okienek piwnicz-
nych;

•  SREBRNA 16: remont instalacji elektrycznej 
w częściach wspólnych;

•  SREBRNA 18: malowanie 
klatek schodowych, po wy-
konanym remoncie (wymia-
nie) instalacji elektrycznej 
(klatki I i IV);

•  SREBRNA 20: remont insta-
lacji elektrycznej w częściach 
wspólnych; 

•  SREBRNA 22: dokończenie 
naprawy schodów zewnętrz-
nych (klatka I i III), remont in-
stalacji elektrycznej w częściach wspólnych;

•  SREBRNA 23: remont instalacji elektrycz-
nej w częściach wspólnych.

Ponadto na zebraniach właściciele zdecy-
dowali o szeregu prac remontowych, które 
mają zostać wykonane w 2018 r. z funduszu 
remontowego. Jedną z największych inwe-
stycji na całym osiedlu w Miasteczku Śląskim 
będzie wykonanie latem bieżącego roku no-
wych osłon śmietnikowych. Tak dużą inwesty-
cję udało się zorganizować dzięki ogromnemu 
wsparciu Burmistrza Krzysztofa Nowaka, jak 
i jego pracowników. Właściciele we wspólno-
tach mieszkaniowych (nie raz przy burzliwych 

dyskusjach) wraz ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową Gwarek, podjęły 
decyzję jeszcze jesienią 2017 roku 
o zaangażowaniu swoich środ-
ków finansowych, które pozwo-
lą na zrealizowanie tego zadania 
w 2018 roku. 

W budynku przy ulicy Metalo-
wej 3 zostanie zrealizowana ter-
momodernizacja wraz z wyko-
naniem systemu antenowych in-

stalacji zbiorczych służących do odbioru ra-
dia, telewizji naziemnej oraz telewizji sate-
litarnej. Z kolei w budynku przy Metalowej 5 
zostanie wykonany remont (wymiana) insta-
lacji elektrycznej w częściach wspólnych bu-
dynku wraz z nową instalacja domofonową. 
W trakcie realizacji aktualnie odbywa się ma-
lowanie klatek Srebrna 16, Srebrna 20, Srebr-
na 22, Srebrna 23 oraz w budynku przy Srebr-
nej 21 wymiana instalacji elektrycznej i domo-
fonowej.

Ponadto kolejne wspólnoty (Srebrna 8, 
Srebrna 10, Srebrna 18, Srebrna 22) zdecydo-
wały o rozpoczęciu działań związanych z ter-
momodernizacją budynków. 

1. Wszystkie psy w wieku powyżej trzech 
miesięcy, znajdujące się na terenie Gmi-
ny Miasteczko Śląskie, podlegają obo-
wiązkowemu ochronnemu szczepieniu 
przeciwko wściekliźnie w czasie i miej-
scach podanych na poniższym planie.

2. Szczepienia psa można dokonać w do-
wolnie wybranym punkcie. Szczepie-
nie psów jest płatne przez właścicieli 

psów. (Koszt szczepienia wraz z wysta-
wieniem świadectwa wynosi 25,00 zł).

3. Celem utrzymania należytego porząd-
ku, psy należy doprowadzić do miejsca 
szczepienia na smyczy i w kagańcu.

4. Właściciele psów, którzy nie poddają 
psów ochronnemu szczepieniu podle-
gają odpowiedzialności na podstawie 
art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

5. Po akcji szczepień, będzie można za-
szczepić psa, kota przeciwko wściekliź-
nie w lecznicy dla zwierząt: Przychod-
nia Weterynaryjna „VETMEDICOR” s.c. 
Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 36,  
tel. (32) 285-28-81, godziny otwar-
cia:  pn. - pt. 8.00 – 20.00, sobota 8.00–
13.00

PODSUMOWANIE PRAC REMONTOWYCH 
przeprowadzonych w 2017 r. we wspólnotach mieszkaniowych w Miasteczku Śląskim

BURMISTRZ 
KRZYSZTOF NOWAK
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Była to już trzecia edycja tego wydarzenia.  
Dla słuchaczy wystąpili gitarzyści: Alfred Cier-
pioł, Zyta Kotysz oraz siostry Karolina i Milena 
Arenderskie. Nie zawiedli również poeci tworzą-
cy w Miasteczku Śląskim, w ościennych gminach 
oraz zaprzyjaźnionych stowarzyszeniach. Wśród 
gości nie zabrakło proboszcza Parafii Wniebo-

wzięcia NMP w Miasteczku Śląskim Marcina Kró-
lika, sekretarza miasta Marcina Parysa oraz dy-
rektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Mia-
steczku Śląskim Aleksandry Ruda. Wydarzenia 
takie jak to są doskonałą okazją do integracji róż-
nych środowisk, a także do przybliżenia istoty 
działalności stowarzyszenia szerszemu gronu 

odbiorców. Tematyka 
spotkania skłania do re-
fleksji i jest okazją do pobu-
dzenia wrażliwości poetyckiej słuchaczy, a także 
ukazania piękna i ulotności poezji. 

Już teraz zapraszamy na przyszłoroczne 
IV spotkanie! 

Gości reprezentowali m.in. Burmistrz Miasta 
Krzysztof Nowak, radna Joanna Piecuch, sołtys 
Andrzej Duda, przedstawiciel KP PSP Tarnow-
skie Góry, przedstawiciel Gminy Świerklaniec 
oraz przedstawiciele ZOSP RP. Zebranie było też 
okazją do wręczenia dyplomów i podziękowań 
za pomoc w organizacji zeszłorocznego Tour de 
Pologne na terenie Gminy Świerklaniec.

Również w OSP Żyglinek, 8 marca odby-
ło się walne zebranie sprawozdawcze na któ-

rym podsumowano 2017 rok oraz przedsta-
wiono plany i zamierzenia na 2018 r. Wśród go-
ści byli m. in. przedstawiciel Zarządu Powiato-
wego ZOSP RP druh Gerard Nickiel, Kierownik 
Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Urzędu Miasta Bogdan Tomaszowski, 
były długoletni Przewodniczący Rady Miej-
skiej Józef Myśliwczyk, Prezes Honorowy Za-
rządu Powiatowego ZOSP RP dh Jan Jenczek 
i inni.

W związku z rezygnacją z powodów osobi-
stych dotychczasowego Prezesa OSP Żygli-
nek, druha Rafała Bernata, dokonano wybo-
rów nowego Zarządu, który obecnie repre-
zentuje się następująco:

Prezes – dh Aleksander Czech
Naczelnik, wiceprezes – dh Sebastian Gwóźdź
Zastępca Naczelnika – dh Łukasz Kąkol
Sekretarz – dh Jan Jenczek
Skarbnik – dh Marcin Szurgacz
Na zakończenie w imieniu Burmistrza Miasta, 

kierownik RB i ZK odczytał i wręczył podziękowa-
nia dla odchodzącego Prezesa Rafała Bernata.

Opracował: 
B. Tomaszowski kierownik RB i ZK

WALNE ZEBRANIA W OSP 

6 marca Stowarzyszenie Klub Abstynentów ITAKA oraz 
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zorganizowały 
„Spotkanie z pieśnią i poezją Wielkopostną”Spotkanie itaki

Złote Gody
5 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Mia-

steczku Śląskim odbyła się uroczystość 
wręczenia medali „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. Medale otrzymało 9 par mał-
żeńskich, które w  drugiej połowie 2017 
roku obchodziły 50-tą rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego. Medale wręczył 
Burmistrz Miasta Krzysztof Nowak

Jubilaci: Urszula i Henryk BANAŚ, Teresa 
i Norbert BOGAWSCY, Aniela i Leon DZIEN-
DZIEL, Eugenia i Karol HAJDUK, Krystyna 
i Stanisław JAROS, Anna i Ryszard KURZA-
WA, Anna i Edward KYCIA, Maria i Marian 
LYSIK, Wiesława i Kazimierz SZYMAŃSCY

W dniu 3 marca w OSP Brynica odbyło się walne zebranie 
sprawozdawcze na którym podsumowano 2017 rok oraz 
przedstawiono plany i zamierzenia na rok bieżący
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Powitanie wiosny!
25 marca w Brynicy odbyło się tradycyjne Topienie Marzanny, podczas 

którego uczestnicy w towarzystwie Orkiestry Reprezentacyjnej Gminy 
Miasteczko Śląskie, Zespołu Folklorystycznego „Brynica”, Zespołu „Pie-
karskie Klachule” oraz Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ożarowianki” 
przemaszerowali nad rzekę Brynicę aby oficjalnie pożegnać zimę i po-
witać wiosnę. W trosce o środowisko, po topieniu Marzann, OSP Brynica 
wyłowiło kukły z wody. Strażacy zabezpieczyli również cały przemarsz 
tak, aby każdy uczestnik mógł czuć się bezpiecznie. 

Po powrocie do miejscowości zostały rozdane wyróżnienia dla osób 
biorących udział w XIX Edycji Konkursu Plastycznego na najciekawszą 
kukłę Marzanny lub gaik wiosenny. Do zobaczenia za rok!

Wernisaż wystawy „Żyglin subiektywnie”
20 kwietnia o godz. 18:00 w Filii MOK-u w Żyglinie odbędzie się wer-

nisaż wystawy „Żyglin subiektywnie” autorstwa Anny Dziewior oraz 
Dariusza Zwardoń. Jest to opowieść o mniej i bardziej znanych zakąt-
kach dzielnic naszej gminy, ukazanych w sposób subiektywny ale rów-

nież z nieco odważniejszej perspektywy. Fotografowie pokażą również 
miejsca do tej pory niedostępne i często mijane niezauważenie. Werni-
sażowi towarzyszyć będzie spotkanie z cyklu „Posrebrzane Dzieje. Fak-
ty i legendy z przeszłości miasteczka” pt.:  Dawno temu w Żyglinie cz.II. 

Nad warstwą merytoryczną czuwać będą Marek Kaleja wraz z Ma-
rianem Lysikiem.

Wystawa będzie dostępna do 30 maja 2018 r. Wstęp wolny!

Wystawa „Uciekinierzy z PRL-u”
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zaprasza na wysta-

wę udostępnioną przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach pt. 
„Uciekinierzy z PRL-u”. Ekspozycję tworzą plansze, przedstawiające róż-
norodne formy ucieczek z komunistycznej Polski oraz metody stoso-
wane przez władze w celu przeciwdziałania temu zjawisku.

Wystawa prezentowana będzie od 12 do 30 kwietnia w godzinach 
pracy MOK-u. Wstęp wolny!

EKO warsztaty dla dzieci
To niesamowite jak duże poczucie „odpowiedzialności ekologicz-

nej” mają młodzi mieszkańcy naszej gminy. Dzięki EKO warsztatom 
dzieci mają okazję poznać sposoby ponownego wykorzystania niepo-
trzebnych już przedmiotów. Pierwsze zajęcia już za nami. Uczestnicy 
wykonali kolorowe tabliczki ze swoim imieniem, które będą wspania-
łą ozdobą pokoju.

Jakie przedmioty wykorzystały dzieci? Były to panele podłogowe, 
farby, sznurki i tektura.

Udział w warsztatach był bezpłatny. Kolejne zajęcia już w maju. 
Zapraszamy do super EKO zabawy!

Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła
Jak co roku przed Świętami Wielkanocnymi, Miejski Ośrodek Kultury 

w Miasteczku Śląskim zorganizował Wielkanocne Warsztaty Rękodzie-
ła. Tym razem, pod czujnym okiem prowadzącej Izabeli Kot, uczestni-
cy warsztatów stworzyli kartkę wielkanocną techniką Mixed media, 
wielkanocny koszyczek z papierowej wikliny oraz tradycyjne pisanki. 
To były wyjątkowe warsztaty, pełne uśmiechu i rodzinnej atmosfery.
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Rozgrywki to cykl sześciu turniejów elimina-
cyjnych i finał z udziałem 15 drużyn. W rozgryw-
kach uczestniczyła nasza drużyna LUKS Jedyn-
ka Miasteczko Śląskie. Drużyna w grupie chłop-
ców zdobyła piąte miejsce. Zespół walczył przez 
całe rozgrywki bardzo dzielnie i nie przegrał kolej-
nych meczy, jednak pojedynki zakończone remi-
sami gdy najważniejsi rywale odnosili zwycięstwa 
oraz brak małych punktów przesądziły o 5 loka-
cie. W drużynie wystąpili: Hanna Głogusz, Wiktor 
Głogusz, Jan Gogolin, Bartłomiej Hajduk, Bartosz 
Karch, Antonina Karch, Paweł Marszałek, Jakub 
Tomanek, Tomasz Urbańczyk, Adam Ziaja.

Tydzień wcześniej, 18 marca, w Gliwicach 
swoje rozgrywki zakończyli o Halowe Mistrzo-

stwa Ślaska młodzicy U-14, 
w  których drużyna LUKS Je-
dynka Miasteczko Śląskie 
zdobyła III miejsce i brązowy 
medal. Rywalizacja była bar-
dzo wyrównana do samego 
końca, a o medalach decydo-
wały bramki zdobyte w ca-
łym cyklu rozgrywek. Nasza 
drużyna wystąpiła w składzie: Adam Budny, Jan 
Gogolin, Hanna Głogusz, Jan Kochel, Bartosz 
Karch, Kamil Malok, Julia Piech, Tomasz Urbań-
czyk, Adam Ziaja. Trener Andrzej Miśkiewicz 
podsumował sezon halowy dla Jedynki jako 
udany, choć - jak stwierdził - mogło być lepiej. 

- Nasze zespoły muszą jeszcze popracować 
nad poprawą skuteczności i elementami taktycz-
nymi. Mam nadzieję, że rozgrywki na boiskach 
otwartych w sezonie wiosna 2018 będą jeszcze 
lepsze w wykonaniu Jedynki – dodaje trener.

Andrzej Miśkiewicz

Na pierwszych „Posrebrzanych Dziejach” do-
tyczących historii Żyglina, nie zdążyliśmy z bra-
ku czasu poruszyć wszystkich, zapowiadanych 
w ich programie tematów. Nasza opowieść „za-
trzymała się” w wieku XVIII przy budowie dru-
giego (a może trzeciego?) żyglińskiego kościoła. 
Czy chcecie wiedzieć co było dalej?

Dlaczego ów kościół już na początku XIX 
wieku trzeba było rozebrać, a żyglińska para-
fia o mało co nie została przeniesiona do Mia-

steczka? Jak doszło do wybudowania służące-
go do dziś mieszkańcom Żyglina murowanego 
kościoła i czy od początku stała przy nim wie-
ża kryjąca w sobie żyglińskie dzwony? Jaką rolę 
przy jego budowie odegrali, ówczesny pro-
boszcz ks.Ignacy Holeczko, pewien nauczy-
ciel będący księgowym przedsięwzięcia i – co 
może wydać się dziwne – żyglińscy Żydzi?

Nasze spotkanie zilustrują zdjęcia Ani Dzie-
wior i Darka Zwardonia, na których dzię-
ki uprzejmości proboszcza żyglińskiej parafii 
ks.Andrzeja Potyry, będziecie mogli zobaczyć 
miejsca i rzeczy, których wielu z Was zapewne 
nigdy nie miało by okazji obejrzeć.

Do filii MOK w Żyglinie 20 kwietnia (piątek) 
o godz. 18.00 zapraszają

 Marek Kaleja i Marian Lysik

15 marca odbyło się ze-
branie sprawozdawczo-
wyborcze chóru męskiego 
„Piast” z Żyglina, podczas którego wy-
brano nowy zarząd. 

W składzie: druh Kamil Gąsior - pre-
zes, Paweł Ślusarek - w-ce prezes, Miro-
sław Mazur - skarbnik, Marian Bentkow-
ski - sekretarz, Jerzy Najuch - członek, 
Alfred Wylężek - członek.

Komisję rewizyjną reprezentują: Ka-
zimierz Siwy - przewodniczący, Marek 
Wylężek - w-ce przewodniczący, Antoni 
Bomba - członek.

W m-cu marcu został zorganizowany dla 
dzieci i rodziców konkurs plastyczny pt „Wi-
tamy Cię Wiosno”. Wpłynęły 34 przepięk-
ne przestrzenne prace. Oglądając wystawę 
konkursową zachwycamy się pomysłowością 
i wiosenną kolorystyką. Wszystkie prace zo-
stały nagrodzone.

Także w marcu, nasi przedszkolacy wzięli 
udział w konkursie zorganizowanym przez MOK 
w Miasteczku Śl. na „Najpiękniejszy gaik i kukłę 
Marzannę”. Wszystkie prace wyróżniono, a dzie-
ci otrzymały dyplomy i słodkie nagrody. 

„Śląska matrona pięknie przystrojona” - to 
konkurs zorganizowany przez Oddział Dziecię-
cy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miastecz-
ku Śl. Nasi mali artyści w tym konkursie zajęli I, 
II, i III miejsce. 21 marca odbyła się w przedszko-
lu uroczystość z okazji pierwszego dnia wiosny, 
połączona z „Zielonym dniem”. Specjalnie na tę 
okazję dzieci z grupy III wystąpiły dla swoich ko-
legów i koleżanek w programie artystycznym 
„Wiosno przybywaj”. Bardzo zielono było w na-
szym przedszkolu, gdyż dzieci przyszły ubrane 
na zielono. Podczas „Zielonego dnia” rozwiązy-
wały „zielone” zagadki, śpiewały „zielone” pio-
senki i degustowały zielone warzywa i owoce.

 Grażyna Filipczyk

Brązowa Jedynka
25 marca w Tarnowskich Górach zakończyły się Halowe 
Mistrzostwa Śląska w kat. Dzieci U-12

Wieści z Przedszkola Nr 3
W naszym przedszkolu wiosna zagościła na gazetkach tematycznych 
i coraz częściej widać ją w pracach plastycznych dzieci

NOWE WŁADZE

Piasta
PoSREBRZANE DZiEJE

Dawno temu w Żyglinie
cZ.ii

Po spotkaniu z archeologami, 
którzy opowiedzieli o historii 
żyglińskiej ziemi sprzed kilku 
tysięcy lat, wracamy w czasy 
bardziej nam bliskie
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Konkurs dla dorosłych prze-
biegał pod tytułem ,,Józefa 
Bramowska – śląska matro-
na”, zaś dla dzieci ,,Śląska 
matrona, barwnie przy-
strojona”. W pierwszym 
przypadku chodzi-
ło o wykonanie dowol-
ną techniką portretu p. 
Bramowskiej, zaś w dru-
gim przypadku o  zapre-
zentowanie również do-
wolną techniką senator 
w kolorowym, ludowym stroju 
z Górnego Śląska. Wszystkie pozy-
skane w konkursie przez bibliotekę prace 
będą wykorzystane na poczet wystawy, która 
to będzie miała miejsce w budynku bibliote-
ki jesienią. Dziękujemy serdecznie wszystkim 
uczestnikom za ich wkład w uświetnienie wy-
stawy, a tym samym upiększenie biblioteki.

Wypożyczalnia dla Doro-
słych odebrała dwa prze-

piękne portrety wykona-
ne ołówkiem. Zdobyw-
cą pierwszego miejsca 
okazała się p. Danuta 
Nawrat z Kalet. 

Jednocześnie Od-
dział Dziecięcy miał 

przyjemność odebrać 
łącznie 32 prace, które 

napłynęły ze wszystkich 
miasteczkowskich przed-

szkoli. Przy okazji dziękujemy 
wszystkim paniom wychowaw-

czyniom, pod nadzorem których po-
wstały te małe dzieła sztuki. Poniżej prezentu-
jemy listę zwycięzców:

Przedszkole nr 1: Zosia Wrodarczyk - I miej-
sce, Emilia Frączek II miejsce;

Przedszkole nr 2 : Szymon Podbioł I miejsce, 

Cezary Żydek II miejsce, Julia i Tymoteusz ex 
aequo III miejsce;

Przedszkole nr 3: Aleksandra Fiecek I miej-
sce, Patrycja Ogórek II miejsce, Iga Antończak 
III miejsce;

Niepubliczne Przedszkole im.bł. Edmunda 
Bojanowskiego: Sonia Chaś i Alicja Szafranek 
ex aequo I miejsce, Agata Dienst II miejsce.

Wszystkim dzieciom, które oddały swoje pra-
ce bardzo serdecznie dziękujemy, zaś zwycięz-
com i wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Dzieci poznały różne rodzaje wag, dowie-
działy się, gdzie można je znaleźć i co można 
na nich ważyć. Na koniec tradycyjnie już odby-
ły się doświadczenia. 

Bardzo się cieszymy, że w dniu swoich uro-
dzin, Ksiądz Marek odwiedził nasze przed-
szkole, oczywiście dzieci zaśpiewały mu „Sto 
lat” i kilka innych piosenek. Były też życzenia, 
laurki i prezenty. 

20 marca w przedszkolu odbyło się spotka-
nie z Siostrami Służebniczkami z okazji Jubi-
leuszu 135 lat pobytu i posługi Sióstr w Mia-
steczku Śląskim. Dzieci zaprezentowały wzru-
szonym Siostrom piosenki, których tekst napi-
sał sam błogosławiony Edmund Bojanowski 
– założyciel zgromadzenia. Nie obyło się oczy-
wiście bez pięknych wierszy, życzeń i prezen-
tów. 

Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, 
w progu sali stanęła Wiosna we własnej oso-
bie. Zielona szata gościa przyozdobiona była 

kwiatami, a w koszu znajdo-
wały się skarby – bazie i pącz-
ki listków! Wiosna obiecała 
wypędzić Zimę na długi czas, 
przecież teraz jest jej kolej. Po 
spotkaniu z tak niezwykłym 
gościem, grupa Starsza uda-
ła się na spacer w poszukiwa-
niu zwiastunów wiosny. Star-
szacy znaleźli przebiśniegi i krokusy, a potem, 
już w przedszkolu, sami wcielili się w wiosenne 
kwiaty i radośnie tańczyli.

Jak co roku przed Niedzielą Palmową dzie-
ci wraz z opiekunkami tworzyły wspania-
łe i barwne palmy. Przedszkolacy dowiedzieli 
się także skąd wzięła się taka tradycja, co upa-
miętnia, a także co dalej dzieje się z palmami.

23 marca przedszkolacy udali się do kościo-
ła, aby uczestniczyć we Mszy Świętej z okazji 
Uroczystości Odpustowej ku czci Matki Bo-
skiej Siedmiobolesnej. Po Mszy dzieci mia-

ły okazję skosztować tradycyjnych odpusto-
wych smakołyków zakupionych „na budach”. 

  Przed Świętami Wielkiej Nocy przedszko-
lacy uczyli się o tradycjach i symbolach świą-
tecznych, dowiedzieli się także, co jest isto-
tą Świąt Zmartwychwstania. W Wielką Środę 
dzieci od rana rozglądały się uważnie, w końcu 
wyszły na plac przedszkolny i tam ku zdumie-
niu wszystkich znalazły smakołyki. To psotny 
zajączek ukrył prezenty, ale bystre przedszko-
laki wszystkie odnalazły!

Anna Krupa

W bibliotece o Józefie Bramowskiej

A w Przedszkolu Niepublicznym 
znów wesoło!

W miesiącu marcu, Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Oddział 
Dziecięcy MBP, były organizatorami konkursu plastycznego 
dotyczącego naszej lokalnej senatorki, śp. Józefy Bramowskiej

Cykliczne spotkania Akademii Małego Naukowca, dają 
naszym przedszkolakom wiele radości, ale są też bardzo 
pouczające. Tym razem tematem lekcji z Panią Profesor 
Szkiełko były wagi i ważenie
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