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Jubileusze
W maju 90. urodziny obchodził nasz mieszkaniec - Pan Jerzy 
Drzyzga. Natomiast Państwo Hildegarda i Henryk Bargiel 
świętowali 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. 
Burmistrz Miasta Michał Skrzydło przekazał solenizantom 
najserdeczniejsze życzenia. Szanownym Jubilatom życzymy 
dalszych wspaniałych jubileuszy!

Rozbudowa sieci 
cieplnej w gminie
Gmina Miasteczko Śląskie informuje, że przedsiębiorstwo VEOLIA Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach 
planuje w połowie czerwca 2019 r. rozpocząć prace budowlane polegające na kontynuacji rozbudowy sieci cieplnej  
w naszej gminie. Przedmiotowe prace budowlane będą prowadzone etapowo i rozpoczną się w ciągu ul. Matejki w rejonie 
skrzyżowania z ul. Astronautów, a następnie prowadzone będą w ciągach ul. Żołnierskiej, Czarnieckiego i Rubinowej. 
W związku z powyższym przepraszamy mieszkańców za utrudnienia związane z prowadzonymi robotami budowlanymi  
i prosimy o wyrozumiałość.
      Burmistrz Miasta
        Michał Skrzydło

Parowóz  
w Miasteczku Śląskim!
13 maja br. na dworcu kolejowym w Miasteczku Śląskim 
zagościł pociąg retro prowadzony parowozem, który dla 
uświetnienia obchodów 85-lecia Magistrali Węglowej 
przejechał trasą Tarnowskie Góry – Herby Nowe – 
Tarnowskie Góry. 
Parowóz zainteresował wielu mieszkańców, którzy przybyli 
podziwiać tą zabytkową piękność. 
Dla dzieci ze szkół oraz przedszkoli była to nie lada atrakcja. 
Takich pociągów już nie ma. Burmistrz przywitał gości 
podróżujących pociągiem, natomiast dzieci z Przedszkola 
Nr 1 (Pracowite Pszczółki) uświetniły postój piosenką. 
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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY O WYBORACH 
ŁAWNIKÓW ORAZ ZASADACH ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

W związku z upływem w dniu 31.12.2019 roku czteroletniej kadencji ławników działających przy sądach powszechnych, Prezes  
Sądu Okręgowego w Gliwicach zwrócił się do Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów 
na ławników na kadencję 2020-2023:
- do Sądu Okręgowego w Gliwicach – 1;
- do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach  – 3, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2;

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 825) oraz 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi 
radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2019 r. Nr 121 poz. 693) informuję, 
iż nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i do Sądu 
Rejonowego w Tarnowskich Górach upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miasta po 
terminie, tj. po 30 czerwca 2019 roku, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest 
niedopuszczalne.

ŁAWNIKIEM może być wybrany kto spełnia następujące warunki: 
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył 30 lat,
4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)  nie przekroczył 70 lat,
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość 
spraw pracowniczych.

Rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy trwający od 01.07.2019 r. - 31.05.2021 r. 
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód. 
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
- opiekunowi prawnemu dziecka,
- dyrektorowi domu pomocy społecznej. 

Wnioski można składać: 
- od 01.07.2019 r. elektronicznie przez portal empatia.mrpips.gov.pl, Profil Zaufany oraz bankowość elektroniczną 
- od 01.08.2019 r. w formie papierowej w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim przy ul. Staromiejskiej 8. 

UWAGA! Wnioski będą składane na nowy okres zasiłkowy i należy w nich ująć wszystkie dzieci do 18 roku życia.

Zasiłek Rodzinny wraz z dodatkami, Fundusz Alimentacyjny, Dobry Start 300+
Przypominamy o nowym okresie zasiłkowym 2019/2020 
Na powyższe świadczenia można składać wnioski:
- od 01.07.2019 r. drogą elektroniczną przez portal empatia.mrpips.gov.pl, Profil Zaufany oraz bankowość elektroniczną,
- od 01.08.2019 r. drogą papierową w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim. 

ŚWIADCZENIE 
WYCHOWAWCZE 
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ŁAWNIKAMI nie mogą być:
1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)  duchowni,
7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)  radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne  
i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej pięćdziesięciu 
obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady 
gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE 
DOKUMENTY:
1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została 
mu ograniczona ani zawieszona,
4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. 
Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

ZGŁOSZENIE  PRZEZ  STOWARZYSZENIE, ORGANIZACJĘ SPOŁECZNĄ LUB ZAWODOWĄ (REJESTROWĄ):
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub 
zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji 
(dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).

ZGŁOSZENIE PRZEZ OBYWATELI:
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  obywateli dołącza się również listę osób zawierającą 
imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu 
osób zgłaszających kandydata.

KOSZTY  ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI  DO  KARTY ZGŁOSZENIA 
KANDYDATA NA ŁAWNIKA:
Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata - ponosi kandydat na 
ławnika.
Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA  
Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobrać w referacie Organizacyjnym – Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim,  
ul. Rynek 8 (pokój 30), po czym wypełnione wraz z kompletem załączników należy składać w Referacie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8 (pokój nr 30) w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „KANDYDAT NA 
ŁAWNIKA”  – w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30 – 16:30, od wtorku do czwartku 7:30-15:30, piątek 7:30 – 14:30,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32/ 393 80 30, 32/ 393 80 37, 32/ 393 80 33.
Wszystkie  potrzebne do zgłoszenia druki  są również dostępne w formie elektronicznej  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Miasteczku Śląskim, http://www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl/?c=1546 w zakładce „WYBORY ŁAWNIKÓW”.

           
Przewodniczący Rady

                           Tomasz Respondek 
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Maj i czerwiec dla drużyn hokeja 
na trawie to pełnia sezonu 
sportowego. Drużyny LUKS Jedynka 
Miasteczko Śląskie uczestniczą 
systematycznie w zawodach  
o Mistrzostwo Śląska Młodzików 
2019 oraz w towarzyskich turniejach  
w kraju i zagranicą. We wspomnianych 
rozgrywkach ligi młodzików  nasz 
zespół radzi sobie bardzo dobrze 
odnosząc same zwycięstwa i jeden 
remis. W miniony weekend Jedynka 
rozgromiła Gospodarzy UKHT 
Ósemka Tarnowskie Góry  na własnym 
boisku w Tarnowskich Górach 9:0. 
Po 5 kolejkach mamy na swym 
koncie 4 zwycięstwa i jeden remis 
co daje pierwsze miejsce w tabeli  
o Mistrzostwo Śląska U-14.  Hokeiści 
z Miasteczka w dniach 17-19.05.2019 
uczestniczyli w dużym turnieju  
w Hradec Kralowe w Czechach  
z udziałem 40 drużyn, 450 zawodników 
z 7 państw: Austria, Chorwacja, Czechy, 

Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry. 
Drużyna Jedynki w kategorii U-14 
zdobyła 4 miejsce, a młodsza drużyna 
U-10  5 miejsce. Adam Budny  został 
wyróżniony jako najlepszy zawodnik  
w grupie U-14, a Wiktor Głogusz 
został uznany najlepszym bramkarzem  
w grupie U-10 (zawodnicy otrzymali 
nagrody indywidualne). Turniej został 
rozgrywany na wspaniałym obiekcie 
przy super pogodzie i głośnym dopingu 
naszych wiernych kibiców, jakimi są 
Rodzice naszych zawodników. 
Klub LUKS Jedynka  ma również 
w swoich szeregach członków 
Kadry Śląska. Hanna Głogusz  
i Julia Piech wraz z Reprezentacją 
w dniach 24-26.05.2019 przebywały 
w Berlinie uczestnicząc w bardzo 
mocnym turnieju, w którym zdobyły 
pierwsze miejsce. Należy podkreślić, 
że podczas tego turnieju nasze 
zawodniczki były mocnym wsparciem 
drużyny Reprezentacji Śląska.

Kolejny występ w Reprezentacji 
Śląska nasze zawodniczki zaliczą 
w letnim zgrupowaniu, a następnie 
wezmą udział w turnieju w Chorwacji 
i w październiku w Międzynarodowym 
turnieju w  Siemianowicach. Również 
inni nasi zawodnicy mają szansę 
na udział w Reprezentacji Śląska.  
O Hanię ostatnim czasem pytał mnie  
trener reprezentacji Narodowej. Nasza 
hokejowa drużyna nie zwalnia tempa  
i podczas turnieju im. Stefana Karmelity 
w dniach 1-2.06.2019 zdobyła 
również pierwsze miejsce wygrywając 
wszystkie spotkania. Hanna Głogusz 
została wyróżniona jako najlepszy 
zawodnik turnieju otrzymując nagrodę 
indywidualną, a drużyna otrzymała 
puchar i medale. Jeszcze 15.06.2019 
zagramy ostatni mecz w rundzie 
wiosennej, później mały odpoczynek   
i od września kolejne zawody w rundzie 
rewanżowej w drodze po sukces.  
W drużynie występują: Budny Adam, 
Głogusz Hanna - kapitan drużyny, 
Głogusz Wiktor- bramkarz, Gogolin Jan, 
Kochel Jan, Malok Kamil, Marszałek 
Paweł, Marszałek Wojciech, Karch 
Antonina, Karch Bartosz, Piech Julia, 
Tomanek Jakub, Urbańczyk Tomasz, 
Ziaja Adam trener Andrzej Miśkiewicz. 
Wszystkie te małe sukcesy to efekt 
długiej i ciężkiej pracy. Trenujemy 
dwa razy w tygodniu, jednak hokej 
na trawie jest trudną dyscypliną, żeby 
osiągnąć mały sukces potrzeba wiele 
godzin pracy i nudnych powtórzeń, aby 
opanować  sztukę techniki. 
Nie wszystkim odpowiada taka praca, 
by wolną chwilę poświecić na trening - 
zapewniam, że warto, bo każdy sukces 
cieszy. 

A. Miśkiewicz 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA

Zmiana godzin dla uczestników zajęć Nordic 
Walking
Od 10 czerwca ulegają zmianie godziny treningu chodzenia Nordic Walking. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki  
o godz. 17.00 – start przed Halą Sportową. 

Wszystkich chcących poruszać się i zrobić coś dla swojego zdrowia zapraszamy!
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Dzień Dziecka z MOK-iem

1 czerwca br. obok MOK-u w Miasteczku Śląskim 
odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Na uczestników 
czekały wesołe animacje, gry i zabawy z nagrodami oraz 
szalona zumba. Licznie zebrane dzieci ochoczo brały udział  
w konkurencjach i zabawach zdobywając ciekawe nagrody 
oraz słodkości. Na scenie wystąpiły również dzieci należące 
do zespołów tanecznych działających przy MOK-u.
Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok!
Organizatorem wydarzenia był MOK w Miasteczku Śląskim, 
współorganizatorem PZW koło 108 Miasteczko Śląskie. 
Natomiast partnerami: GKRPA, Veolia, Szkoła Językowa 
OPEN, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "ITAKA"

Spławikowe zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka
2 czerwca br. nad zbiornikiem wodnym Gierzyna odbyły 
się spławikowe zawody wędkarskie z okazji Dnia 
Dziecka. To było wyjątkowe i rodzinne wydarzenie. Do 
zawodów przystąpiło 29 dzieci w asyście rodziców   
i opiekunów. W kategorii 7 – 16 lat zwyciężyli: Dawid Świerdz 
(1 miejsce), Ksawier Paruzel (2 miejsce), Milena Miara  
(3 miejsce), Mateusz Britner (4 miejsce), Anna Sobańska  
(5 miejsce) oraz Mikołaj Cieślik (6 miejsce). W kategorii do lat 
7 zwyciężyli: Bartosz Pilarczyk (1 miejsce), Jakub Karmański 
(2 miejsce), Filip Miszyn 
(3 miejsce), Zuzanna Pilarczyk (4 miejsce) oraz Filip Sikora 
(5 miejsce). Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 
i zapraszamy na zawody „Lato z wędką”, które odbędą się  
31 sierpnia br. o godzinie 15.00 (zbiórka do godziny 14.30) 
nad zbiornikiem wodnym Gierzyna.

Organizatorami zawodów było Koło PZW nr 108 Miasteczko Śląskie oraz MOK w Miasteczku Śląskim.

EKO warsztaty dla dzieci
4 czerwca w MOK-u w Miasteczku Śląskim oraz 6 czerwca  
w Filii MOK-u w Żyglinie odbyły się kolejne eko warsztaty. 
Tym razem zajęcia zostały poświęcone zbliżającemu się Dniu 
Ojca. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przygotowywały 
prezenty dla swych tatusiów – tablice korkowe z pięknymi 
sentencjami. Jak zawsze uczestnicy korzystali z materiałów 
z odzysku, tym razem był to karton, korki, wstążki. Prace 
zostały udekorowane farbami i kolorowym filcem, a na 
zakończenie pięknie zapakowane.
Kolejne warsztaty odbędą się we wrześniu, serdecznie 
zapraszamy.

Podsumowanie wydarzeń MOK

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie.
Redaktor naczelny: Monika Kotara, nakład: 1 000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych materiałów, ich opracowania redakcyjnego  
i dokonywania skrótów.
Zdjęcia: archiwa Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych instytucji kultury.
Skład komputerowy i druk: Fotoidruk Damian Zymela, ul. Fabryczna 26, 42-660 Kalety.

WIEŚCI
 

Z MIASTECZKOWSKIEGO

RATUSZA
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W maju nasza biblioteka nacechowana 
została PRL-owskim klimatem, a to 
za sprawą wystawy pt. ,,Echa PRL-u”. 
Wystawa oddaje ducha tamtych lat dzięki 
zgromadzonym eksponatom oraz dzięki 
planszom prezentującym wycinek PRL-
owskiej rzeczywistości. W tym miejscu 
należą się szczególne podziękowania 
wszystkim osobom, które uświetniły wystawę 
eksplorując swoje własne gospodarstwa 
domowe, w tym strychy i piwnice celem 
pożyczenia rozmaitych przedmiotów  
z tej przeszłej już epoki. W każdym razie 
cel został osiągnięty i wystawę wraz ze 
wszystkimi eksponatami można podziwiać 
w naszej bibliotece do końca czerwca. Maj 
to również miesiąc w którym corocznie 
obchodzony jest Tydzień Bibliotek. I właśnie 
na tę okoliczność odbyła się wycieczka do 

Muzeum Chleba w Radzionkowie. Była 
to impreza integrująca pokolenia gdyż 
uczestnikami byli członkowie Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
oraz wychowankowie Pani Sylwii Klonek 
Plaza ze Szkoły Podstawowej nr 1. 
Uczniowie z tej szkoły brali także udział 
w organizowanym corocznie konkursie 
pt. ,,Dyktando o Pióro Dyrektora”. 
Zwyciężczynią i dumną posiadaczką pióra 
Parkera została Zuzanna Koła. Serdecznie 
gratulujemy. Gratulacje należą się też 
zwycięzcom dwóch innych konkursów. 
Były to ,,Peryfraza jako słowna baza”,  
w której główne nagrody powędrowały do 
Pań Izabeli Kot oraz Justyny Britner oraz 
konkurs na temat życia i twórczości Gustawa 
Herlinga Grudzińskiego, którego laureatem  
z kolei okazała się Pani Alicja Gabor. Jak 

widać w maju w naszej bibliotece wiele 
się działo i było też głośno, a to z kolei  za 
sprawą kilku wizyt dzieci z Przedszkola 
nr 3. Przedszkolaczki wystylizowane 
w dwie różne skarpety uczestniczyły  
w tzw. ,,Dniu szalonej skarpetki”, w którym 
m.in. czytano książkę pt. ,,Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpetek: czterech 
prawych i sześciu lewych”. Wszystkie 
dzieci zadeklarowały ponownie przyjść 
w skarpetkach do biblioteki, tym razem 
wypożyczyć książki. Zatem zapraszamy 
wszystkich, tych w sandałach, mokasynach, 
skarpetkach lub bez skarpetek. Biblioteka 
stoi otworem dla wszystkich!

Liliana Rozińska

Wieści z Biblioteki 

W dniu 08.06.2019 r. odbyły się Miejskie 
Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach 
wzięło udział 12 drużyn w czterech grupach 
wiekowych. Wśród najmłodszych  w grupie 
chłopców 1 miejsce zajęła Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza OSP Żyglinek,  
2 miejsce MDP  OSP Florian Strzybnica, 
w grupie dziewcząt  1 miejsce MDP OSP 
Pniowiec, w grupie kobiet 1 miejsce OSP 
Żyglinek oraz w grupie mężczyzn na  
8 drużyn 1. OSP Tąpkowice, 2. OSP 
Żyglinek, 3. OSP Brynica. Cieszą dwa 
miejsca na podium, co może skutkować 
startem w zawodach na szczeblu powiatu.
W tym roku zawody odbyły się na terenie 
obok Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Żyglinku. Zorganizowanie zawodów nie 
byłoby możliwe, gdyby nie praca strażaków 
na tym terenie. Od kilku lat nasi druhowie 
dbają o teren przyległy do jednostki. 
Usunięto stare  krzewy, drzewa, wyrównano 
teren i nasadzono nową roślinność  

w innych miejscach. 
Co roku druhowie 
starają się, aby teren 
był zadbany, gdyż 
służy im jako miejsce 
do organizacji 
różnorakich imprez 
tj. dzień dziecka 
bądź plenerowe kino.        
Co więcej, powyższe 
prace umożliwiły w 
bezpieczny sposób 
p r z y g o t o w y w a ć 
się do zawodów 
s p o r t o w o -
pożarniczych. 
W ubiegłych latach takie treningi odbywały 
się na drodze, co powodowało uszkodzenia 
sprzętu jakim dysponują. Miejmy nadzieję, 
że teren ten, nie tylko umożliwi organizację 
ciężkich treningów, po których będą 
mogli zdobywać kolejne osiągnięcia w tej 

dziedzinie, ale również służyć on będzie 
całej społeczności lokalnej.  Wszystkim 
strażakom oraz osobom, które pomogły 
nam w tych pracach serdecznie dziękujemy.  

Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze
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Wiosna  w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Miasteczku Śląskim obfitowała w wiele 
wydarzeń. Już na początku kwietnia 
uczniowie naszej szkoły wzięli udział  
w ogólnopolskim konkursie „Do hymnu” 
organizowanym przez Narodowe Centrum 
Kultury. Uczniowie pod dyrygenturą 
pani Barbary Bentkowskiej odśpiewali 
„Rotę”, „Odę do młodości” oraz „Mazurka 
Dąbrowskiego”. 
Na początku maja klasy 1-2 oraz 5-7 wybrały 
się w rejs statkiem po Kanale Gliwickim, 
który zakończyli pieczeniem kiełbasek. 
Natomiast klasy czwarte zwiedziły „Stary 
Młyn. Muzeum Dawnych Rzemiosł”  
w Żarkach, w Etno Jurze wykonały zabawki ze 
słomy, a wycieczkę zakończyły warsztatami 
robienia pizzy w Przystani Leśniów. Wyjazd 
wszystkim uczniom ufundowała Rada 
Rodziców, której serdecznie dziękujemy!
W ostatnich dniach maja klasa pierwsza 
posiała warzywa w Szkolnym Ogrodzie 
Dydaktycznym. Celem prac w ogrodzie przy 
szkole jest wykształcenie u dzieci nawyków 
proekologicznych, chęci dbania o rośliny 
poprzez codzienne podlewanie, plewienie 
i oglądanie jak rosną i dojrzewają. Także 
w maju uczniowie spędzający czas na 
świetlicy, narysowali portrety swoich mam 
oraz wykonali dla nich prezenty. Efekt starań 
uczniów można było podziwiać na wystawie 

zorganizowanej na szkolnym korytarzu. 
Sukcesem zakończył się udział zespołu 
„Crescendo” w Powiatowym Festiwalu 
Artystycznym Dzieci i Młodzieży Szkolnej w 
Tarnowskich Górach. Uczniowie wywalczyli 
II miejsce, śpiewając piosenki: „Okularnicy” 
i „Czy jest coś piękniejszego na tym 
świecie”.
Dla uczniów klasy VIII została 
zorganizowana lekcja związana z wyborem 
ścieżki zawodowej. Ósmoklasiści poznali 
ofertę Wieloprofilowego Zespołu Szkół  
w Tarnowskich Górach oraz firmy Euromebel 
Styl, która oferuje młodzieży praktyki,  
a z czasem pracę w zawodzie stolarza.
30 maja z okazji zbliżającego się Dnia 
Dziecka, Rada Rodziców zorganizowała 
audycję muzyczną, w czasie której 
uczniowie nie tylko spotkali się z żywą 
muzyką, ale także poznali tajniki gry 
oraz rodzaje saksofonów. Żywa lekcja 
muzyki była dla dzieci także świetną 
zabawą, ponieważ razem z muzykami 
mieli możliwość tworzyć koncert i grać na 
instrumentach perkusyjnych.
Wiele działo się także w Przedszkolu nr 2. 
Do przedszkola zaproszono dzieci, które od 
września przekroczą jego próg jako nowi 
przedszkolacy. Dzieci miały możliwość nie 
tylko zabawy, poznały także swoje przyszłe 
panie wychowawczynie, oglądały sale  

i zabawki przedszkolne. Taka wizyta 
bez wątpienia zmniejszy stres w czasie  
pierwszych dni w przedszkolu w nowym 
roku szkolnym. Dla rodziców starszaków 
zorganizowano zajęcia otwarte, w czasie 
których mogli zobaczyć, jakie umiejętności 
dzieci nabyły w ciągu bieżącego roku 
szkolnego. 
Przedszkolaki miały też możliwość 
obserwować Powiatowe Ćwiczenia Służb 
Operacyjnych „Gril”, zajrzały do wnętrza 
karetki i wozu strażackiego.
Nasze przedszkolaki osiągnęły także 
sukcesy w gminnych konkursach. 
Karolina Musialik  zajęła I miejsce  
w Konkursie Ekologicznym „Piękna nasza 
Ziemia”, natomiast Olga Gwóźdź zdobyła 
wyróżnienie.  Małgosia Skórka i Emilia 
Bogacka stanęły na podium w konkursie 
Rubinowskie Godanie. Małgosia wywalczyła 
I miejsce śpiewając piosenkę „Śtyry kozicki”, 
natomiast Emilia- II, recytując wiersz 
„Kaczyca- Dziwoczka”. Gratulujemy!
Dzieciom zostały również wręczone 
podziękowania za udział w II Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 
Angielskiej „SingIT, showIT” organizowanego 
przez Angielsko-Polskie Przedszkole 
Niepubliczne SOWA w Częstochowie.

Barbara Skórka

Wieści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 
w Miasteczku Śląskim

W poniedziałek 13 maja Pracowite Pszczółki 
(starszaki) z okazji 85 rocznicy uruchomienia 
Magistrali Kolejowej ŚLĄSK – PORTY 
uczestniczyły w uroczystości przywitania 
podróżnych jadących w zabytkowym 
składzie z lokomotywą parową na trasie  
Tarnowskie Góry – Herby Nowe.
17 maja  przedszkolacy wraz z rodzicami 
odwiedzili wrocławski Ogród Zoologiczny. 
Wszyscy uczestnicy rodzinnej wycieczki 
podczas spaceru alejkami ogrodu  oglądali 
z bliska zwierzęta i rośliny niespotykane 
na co dzień, a na zakończenie wyjazdu 
zwiedzili miejski rynek i jego atrakcje.
W drodze powrotnej, pomimo zmęczenia, 
dzieciom i dorosłym dopisywały humory, 
wszyscy dzielili się wrażeniami z wycieczki.
28 maja w naszym przedszkolu odbyła się  
V edycja gminnego konkursu gwarowego 
pod patronatem Burmistrza miasta 
Miasteczko Śląskie Rubinowskie godanie. 
Jury w składzie: Pani Bernadeta Kowalska 
oraz Panowie  Michał Skrzydło  i Józef 
Jędruś oceniali umiejętności gwarowe 
przedszkolaków. Zmagania recytatorskie 
odbywały się w dwóch kategoriach 
wiekowych – dzieci młodszych (5-latki) 

oraz dzieci starszych (6-latki).   
Decyzją jurorów pierwsze miejsce  
w kategorii młodszych przedszkolaków zajęła  
Alicja Nocoń z Niepublicznego Przedszkola 
im. Bł. Edmunda Bojanowskiego, drugie  
miejsce otrzymała Emilia Bogacka  
z Przedszkola nr 2, natomiast trzecie miejsce 
zajął Nikodem Miozga z Przedszkola nr 1. 
W kategorii  starszych przedszkolaków: 
pierwsze miejsce zajęła Małgorzata Skórka 

z Przedszkola nr 2, a drugie  miejsce 
ex-aequo zajęli Dawid Budny z Przedszkola 
nr 1 oraz Paweł Banasz z Przedszkola nr 3. 
Wyróżnienie otrzymał Patryk Kucharczyk 
z Niepublicznego Przedszkola im. Bł. 
Edmunda Bojanowskiego. 
Wszystkim przedszkolakom serdecznie 
gratulujemy umiejętności gwarowej recytacji, 
a rodzicom i nauczycielom dziękujemy za 
przygotowanie dzieci do występu.

Wieści z Przedszkola nr 1




