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Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na głównych wlotach 
do miasta, przy istniejących witaczach, zostały zamontowane tablice informacyjne „Miasto monitorowane”.

Na istniejącym wiadukcie drogowym u zbiegu ul. Żyglińskiej i ul. Brynickiej w Sołectwie Brynica gmina dokonała montażu 
nowych barieroporęczy, które poprawią bezpieczeństwo przejazdu przez istniejący wiadukt.
Jednocześnie informuję, że w II etapie robót, gmina dokona jeszcze remontu nawierzchni jezdni na przedmiotowym 
wiadukcie drogowym.
Ponadto, dla poprawy bezpieczeństwa pasażerów wysiadających na przystanku autobusowym Bibiela Kościół przy  
ul. Starowiejskiej w Bibieli zostały zamontowane bariery ochronne mające zapobiegać przed nieszczęśliwymi zdarzeniami, 
w związku z istniejącym w tym rejonie rowem melioracyjnym.

Burmistrz Miasta
	 	 	 	 	 	 	 Michał	Skrzydło

Miasto monitorowane

15 sierpnia tradycji stało się zadość, gdy po raz dziewiąty, 
Park Rubina był świadkiem fantastycznego wydarzenia 
kulturowego jakim był IX Przegląd Big Bandów i Orkiestr 
organizowany jak co roku w Miasteczku Śląskim. 
Na scenie wystąpiły takie zespoły jak: Górnicza Orkiestra 
Dęta "Piekary-Julian" w Piekarach Śląskich, której historia 
sięga 1954 roku, Zakładowa Orkiestra Dęta Tauron 
Wytwarzanie S.A. o. Elektrownia Łaziska z bardzo szerokim 
wachlażem repertuaru, młoda Miejska Orkiestra Chorzów, 
która powstała i koncertuje od 2012 roku, Orkiestra Dęta OSP 
Miedźno, której początki sięgają 1920 roku i słynie z zawołań 
pułkowych oddziałów, które wchodziły w skład walczącej  
1 września 1939 r. w bitwie pod Mokrą Wołyńskiej 
Brygady Kawalerii oraz nasza miasteczkowska Orkiestra 
Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie. Gości czekały 
niesamowite brzmienia oraz różnorodność wykonywanych 

utworów. Nie zapomniano również o najmłodszych, którzy mogli skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni oraz innych gier  
i zabaw. Koncert jak co roku przyciągnął szeroką publiczność, która za rok może okazać się jeszcze większa, gdyż Przegląd 
Big Bandów i Orkiestr będzie miał swoją jubieluszową, dziesiątą edycję.

Dyrektor	Miejskiego	
Ośrodka	Kultury	w	Miasteczku	Śląskim	

Przegląd Big Bandów i Orkiestr 



2  

Nr 7 (106)WIEŚCI Z RATUSZA



3

WIEŚCI Z RATUSZA Nr 7 (106)



4  

Nr 7 (106)WIEŚCI Z RATUSZA

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI „MIASTECZKO Śl.”
    
      42-610  Miasteczko Śląskie    ul. Hutnicza 17
                    NIP : 645-12-01-985              Regon: 273040309
      tel. (32) 2888 444 w. 465                     KRS 0000039720  Sąd Rej. Gliwice
      fax. (32) 2888 687                 
      Konto: PKO BP S.A. O/Tarnowskie Góry         Tel. kom. 602669721
      Nr  39  1020  2368  0000  2002  0022  1697        e-mail: fundacja@hcm.com.pl                 
______________________________________________________________________                

Budowa placu zabaw przy SP-1 w Miasteczku Śląskim
Informuje, że w najbliższym czasie nastąpi wykonanie przy nowej części Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miasteczku 
Śląskim placu zabaw dla dzieci o nazwie Radość i Zabawa.
Zadanie to o wartości ok. 260 tys. zł w 99 % zostanie wykonane ze środków UE, a w 1% środków Fundacji. Na dzień 
dzisiejszy zakończono prace przetargowe, wybrano wykonawcę wraz z podpisaniem umowy na wykonanie. Zakłada 
się wykonanie tej inwestycji w okresie najbliższych 2 miesięcy. Pierwotnie planowano, że plac ten będzie wykonany  
w I półroczu br. natomiast oddany będzie późną jesienią. Późniejszy termin wynika ze złożenia skomplikowanych unijnych 
procedur oraz konieczności zabezpieczenia przez Fundację środków na wykonanie tego zadania (z konieczności Fundacja 
uzyska pożyczkę z Urzędu Miejskiego). Teraz życzmy sobie, by pogoda nie zakłóciła robót, nie doszło do nieszczęśliwego 
wypadku oraz by wszystko się udało. Na dzień dzisiejszy składam najserdeczniejsze podziękowanie dla Pani Hanny Pesta 
i Katarzyny Wosz z Urzędu Miejskiego za pomoc w realizacji części administracyjno-prawnej tego projektu.

Mieczysław	Dumieński	
	Prezes	Fundacji	

Sprawna wypłata świadczeń z Programu  „Rodzina 500+” oraz 
z Programu „Dobry Start” przez MOPS w  Miasteczku Śląskim
Jak powszechnie wiadomo od 1 lipca 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące przyznawania świadczenia wychowawczego 
500+. Świadczenie to przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 
Pracownicy MOPS w Miasteczku Śląskim włożyli wiele wysiłku w realizację powierzonych zadań z obszaru polityki rodzinnej. 
Sprawnie zorganizowano proces przyjmowania i rozpatrywania wniosków. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu 
Alimentacyjnego tutejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest jednym z przodujących w szybkiej realizacji świadczeń. 
Zarówno świadczenie 500+, jak i świadczenia „Dobry start” (300+) pomimo sezonu urlopowego zostały wypłacone już w miesiącu 
lipcu. Kolejne wypłaty realizowane były analogicznie w miesiącu sierpniu i wrześniu do maksymalnego wykorzystania środków 
pieniężnych przeznaczonych na ten cel.

Statystyka przyjętych wniosków do dnia 09.09.2019 r. kształtuje się następująco:

Świadczenie wychowawcze – 500+
01.07.2019 – 31.07.2019 494 wniosków
01.08.2019 – 31.08.2019 213 wniosków
01.09.2019 – 09.09.2019 12 wniosków

Świadczenie „Dobry start”– 300+
01.07.2019 – 31.07.2019 344 wniosków
01.08.2019 – 31.08.2019 211 wniosków
01.09.2019 – 09.09.2019 14 wniosków

Na dzień 10.09.2019 r. znacząca większość powyższych świadczeń została już zrealizowana.
Osoby, które podały we wniosku swój adres email otrzymały automatycznie generowaną informację o przyznaniu świadczenia. 
W przypadku braku poczty elektronicznej informację taką można odebrać osobiście. Jednakże nieodebranie takiej informacji  
nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
Poza realizacją powyższych świadczeń, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego zajmuje się również bieżącą 
obsługą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniem egzekucyjnym 
dłużników alimentacyjnych.     

Bożena	Skowron
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Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie 

ogłasza nabór Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach realizacji Programu 
ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie (PONE).
Wymagania w zakresie ofert określone zostały w zał. nr 2 do Regulaminu przyjętego Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta nr 251/19 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany 
źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu.

Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. 
pod nr tel. 792 243 781.

 
Oferty prosimy wysyłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście na adres:

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim - Sekretariat
ul. Rynek 8 
42-610 Miasteczko Śląskie

w godzinach pracy Urzędu, tj.:
- poniedziałek od 7.30 do 16.30
- wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30
- piątek od 7.30 do 14.30.
 
Oferty można składać przez cały okres trwania Programu.

                                           
BURMISTRZ	MIASTA

																																															MICHAŁ	SKRZYDŁO

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że w dniu 11 października 2019 r. (piątek) na terenie Gminy Miasteczko 
Śląskie odbędzie się MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH i ELEKTROŚMIECI wydzielonych ze 
strumienia odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, tj.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(kompletny), lampy fluorescencyjne, baterie alkaiczne i pozostałe, akumulatory ołowiowe, niklowo – kadmowe, 
oleje silnikowe przepracowane, filtry olejowe, paliwowe, powietrzne, przeterminowane lekarstwa, opakowania po 
farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, chemikalia itp. Punkt Mobilny nie przyjmuje papy i azbestu.

Prosimy mieszkańców Gminy o dostarczenie odpadów do niżej wymienionych punktów zbiórki:
L.p. MIASTECZKO ŚLĄSKIE

dnia 11.10.2019 r.
Godziny

1 ul. Dudy (parking) 8.00 – 10.00
L.p. ŻYGLIN

dnia 11.10.2019 r.
Godziny

1 ul. Sokoła (parking) 10.15 – 12.15
L.p. BRYNICA

dnia 11.10.2019 r.
Godziny

1 ul. Żyglińska (parking) 12.30 – 14.30

L.p. BIBIELA 
dnia 11.10.2019 r.

Godziny

1 ul. Starowiejska (pętla autobusowa) 14.45 – 16.45

Przyczyńmy się wspólnie do ochrony środowiska naturalnego oraz do tworzenia pozytywnego wizerunku Gminy i jej 
Mieszkańców dbając wspólnie o jej czystość i porządek

BURMISTRZ	MIASTA
				MICHAŁ	SKRZYDŁO
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Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie                           
ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach 
jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji  dla Gminy Miasteczko 
Śląskie (PONE).
Wnioski będzie można składać w terminie: od 23.09.2019 r. do 11.10.2019 r.  
w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8  w godzinach pracy Urzędu, tj.:
- poniedziałek od 7.30 do 16.30

- wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30
- piątek od 7.30 do 14.30.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śl. lub ze strony internetowej Urzędu:
http://www.miasteczko-slaskie.pl/

Przed złożeniem wniosku prosimy Państwa o zapoznanie się z Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 251/19 z dnia 3 września 
2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji 
Programu.

Wysokość dotacji do wymiany źródła ciepła stanowi 60% kosztów kwalifikowanych, wynikających 
z zatwierdzonego kosztorysu, lecz nie więcej niż:

7.200,00 zł do zakupu i montażu automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy,
7.200,00 zł do zakupu i montażu automatycznego kotła na biomasę min. 5 klasy,
7.200,00 zł  do zakupu i montażu kotła gazowego kondensacyjnego,
7.200,00 zł  do zakupu i montażu pompy ciepła do centralnego ogrzewania.

Dotację celową może uzyskać osoba fizyczna, która:

- posiada tytuł  prawny  do  korzystania z nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym zlokalizowanej na  
terenie Gminy Miasteczko Śląskie,

- posiada w budynku urządzenie na paliwo stałe niespełniające piątej klasy wg normy PN-EN 303-5:2012, będące 
podstawowym źródłem ogrzewania dla budynku jednorodzinnego. Stare źródło ciepła musi być starsze niż 10 lat, aby 
mogło być wymienione na nowe w ramach dotacji.

Inwestor do wniosku zobowiązany jest dołączyć:

- wypis z ewidencji gruntów i budynków (w przypadku, gdy w księdze wieczystej brak informacji o budynku),

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów w sprawach związanych z realizacją Programu, udzielonego 
przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) lub potwierdzona notarialnie 
kopia pełnomocnictwa. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,

- umowę najmu lub dzierżawy oraz zgoda właściciela budynku na przeprowadzenie wymiany źródła ciepła w ramach 
Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie oraz deklaracja właściciela o utrzymaniu efektu 
rzeczowego i ekologicznego – jeśli dotyczy.

Wszelkich informacji w zakresie realizacji Programu można uzyskać:

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śl. http://www.miasteczko-slaskie.pl/ lub stronie Operatora  
http://www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-miasteczko,
- pod numerem telefonu: 792 243 781, 600 243 782, 32 39 38 028,
- w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śl. w pok. 28.

                                                                             
BURMISTRZ	MIASTA	

																																																																												MICHAŁ	SKRZYDŁO
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Brązowa Jedynka
W dniu 14 września 2019 w Siemianowicach 
Śląskich odbyły się finały Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików w hokeju na trawie U-14 
mężczyzn. W turnieju uczestniczyło 6 drużyn 
z dwóch województw, które drogę eliminacji 
wojewódzkich uzyskały prawo gry w finale 
2019. Drużyna hokeja na trawie LUKS Jedynka 
Miasteczko Śląskie zdobyła trzecie miejsce  
i brązowy medal, co należy uznać za kolejny 
sukces. Jedynka w poprzedniej edycji zajęła  
4 miejsce. Trener Andrzej Miśkiewicz nie ukrywa, 
że liczył na więcej po bardzo dobrej grze  
w eliminacjach. W finałach Jedynka przegrała 
tylko minimalnie 1:2 jeden mecz z gospodarzami 
Siemianowiczanką, jak się później okazało 
drużyna HKS-u zajęła pierwsze miejsce. Nasza 
drużyna jest ambitna, na co dzień ćwiczymy na 
Orliku w Miasteczku, małe boisku i trawa inna  

a mimo to dorównujemy najlepszym. Bardzo cieszę się z brązu i postępów drużyny z każdym sezonem. Nasi zawodnicy 
dorastają i prezentują bardzo dobre umiejętności co znalazło zainteresowanie u trenera Reprezentacji Narodowej do lat 16. 
Dwóch zawodników i jedna zawodniczka trafili na listę kandydatów do Kadry, czekamy na oficjalne powołania. Klasyfikacja 
końcowa finałów MMM 2019: 1 HKS Siemianowiczanka Siemianowice Śl. 2. KKS Kolejarz Gliwice, 3. LUKS Jedynka 
Miasteczko Śl.  4. KS Cieszyn, 5. UKS Plejada Nysa, 6. UKS Orlęta Sosnowiec. W drużynie Jedynki wystąpili: Budny Adam, 
Głogusz Hanna, Głogusz Wiktor, Gogolin Jan, Kochel Jan, Karch Antonina, Karch Bartosz, Malok Kamil, Marszałek Paweł, 
Marszałek Wojciech, Piech Julia, Urbańczyk Tomasz, Ziaja Adam.
Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców i dziewczęta ur. w latach 2010, 2011, 2012 z Miasteczka Śląskiego i okolic do 
uprawiania hokeja na trawie i kontynuacji sukcesów naszej drużyny. Zajęcia są bezpłatne w każdy wtorek i czwartek do końca 
października  na boisku "Orlik" w Miasteczku,  od listopada w hali sportowej SP 1 w Miasteczku Śląskim. Więcej szczegółów pod  
nr tel. trener Andrzej Miśkiewicz 605 608 207.  
  

 Andrzej Miśkiewicz

Zawody spławikowe o puchar Burmistrza Miasta 
Miasteczko Śląskie

W sierpniu nad zbiornikiem wodnym 
Gierzyna odbyły się Zawody spławikowe 
o puchar Burmistrza Miasta Miasteczko 
Śląskie dla zrzeszonych w PZW 
mieszkańców miasta (18 sierpnia) oraz 
Lato z wędką – zawody spławikowe dla 
dzieci (31 sierpnia). Zawody te organizowane 
przez Koło PZW nr 108 Miasteczko Śląskie 
przy współorganizacji MOK-u cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem. Są one 
okazją do zdobycia ciekawych nagród oraz 
do super zabawy w miłym gronie i pięknym 
otoczeniu. Gierzyna to urokliwe miejsce, do 
którego warto wracać. Miasteczkowskie koło 
PZW zaprasza dzieci i młodzież na darmowe 
zajęcia szkółki wędkarskiej, które trwają cały 
rok.
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Szkoła po liftingu
Okres wakacji w szkole Podstawowej nr 1 był czasem wytężonej pracy związanej z odnową budynku szkoły przy  
ul. Dworcowej 8 i przenosinami klas I – III.
Zostały pomalowane wszystkie sale lekcyjne, świetlice, szatnie, biblioteka. Utworzono również gabinet logopedyczny i sali 
integracji sensorycznej. Na korytarzu na parterze nauczyciel plastyki Marcin Painta zasponsorował i namalował piękny 
„dziecięcy” mural.
W ramach środków finansowych przewidzianych na remonty w 2019 roku wykonano remonty 2 łazienek na parterze. Mamy 
nadzieję, że wszyscy uczniowie cieszą się z rozpoczęcia roku szkolnego w nowym budynku szkoły.
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Inauguracja roku szkolnego 2019/20 w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Żyglinie

2 września 167 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2  
w Miasteczku Śląskim rozpoczęło nowy rok szkolny. 
Spotkanie ze szkołą poprzedziła msza święta. Następnie 
uczniowie wraz z opiekunami udali się na uroczysty apel, 
podczas którego wspominaliśmy jeszcze wakacje. Pani 
dyrektor mgr Beata Ćwięczek przywitała serdecznie 
wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców. Wspomniała 
także o ważnej dacie, jaką w historii naszego kraju jest  
1 września. Największe emocje przeżywali pierwszoklasiści, 
którzy po raz pierwszy w tym dniu usiedli do szkolnej ławki 
w pięknie odnowionej sali.
Z każdym rokiem w naszej szkole przybywa uczniów. 
W bieżącym roku szkolnym utworzyła się także klasa 
integracyja. Było to możliwe dzięki szerokiemu wachlarzowi 
zajęć specjalistycznych, jakie oferuje szkoła. Są to zajęcia 

z dogoterapii, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, terapii słuchowej metodą Tomatisa, surdopedagogiki  
i pedagogiki specjalnej. Dla dzieci potrzebujących dodatkowego wsparcia, utworzono indywidualne ścieżki edukacyjne. 
Integracja pozwala dzieciom z dysfunkcjami uczyć się i rozwijać razem z rówieśnikami, w naturalnym środowisku szkolnym. 
Uczą się akceptować swoją „inność” i radzić z trudnościami. Dzięki integracji dzieci rozwijają swoją wrażliwość i empatię.

Barbara	Skórka

DNIA 29 WRZEŚNIA 2019 R. W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM  
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM MIAŁA MIEJSCE UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AKTU 
NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie 
stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskania pozytywnej 
oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed 
Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta 
Miasteczko Śląskie.
20 sierpnia 2019 r. Pani Justyna Król – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka  
w Miasteczku Śląskim, przystąpiła do egzaminu, który 
zakończył się pozytywnym rezultatem i akceptacją 
komisji egzaminacyjnej.
Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa 
status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do 
uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela 
dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu  
i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności 
zawodowych.

Ważnym punktem nadania stopnia awansu zawodowego jest złożenie ślubowania przez nauczyciela, które w obecności 
Burmistrza Miasta złożyła Pani  Justyna Król. 
„Ślubuję	rzetelnie	pełnić	mą	powinność	nauczyciela	wychowawcy	i	opiekuna	młodzieży,	dążyć	do	pełni	rozwoju	osobowości	
ucznia	i	własnej,	kształcić	i	wychowywać	młode	pokolenie	w	duchu	umiłowania	Ojczyzny,	tradycji	narodowych,	poszanowania	
Konstytucji	Rzeczypospolitej	Polskiej.	Tak	mi	dopomóż	Bóg.”	
Gratulacje Pani Justynie Król złożył Pan Michał Skrzydło - Burmistrza Miasta a także: Pani Beata Ćwięczek – 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miasteczku Śląskim oraz Pan Jerzy Żuchowicz – Przewodniczący 
Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.
Pani Justynie Król gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego i życzymy 
dalszych sukcesów w pracy zawodowej, a także satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela.

Jerzy	Żuchowicz
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Wieści z Biblioteki 
A tymczasem w bibliotece…. richtig fest po ślunsku, a to skisz łokrogłyj rocznice prania się powstańców.

Wręczenie medali „za długoletnie pożycie małżeńskie”
Dnia 28 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim odbyła się uroczystość wręczenia medali „za 
długoletnie pożycie małżeńskie”. Medale otrzymały pary małżeńskie, które w I półroczu 2019 roku obchodziły 50-tą 
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Medale wręczył Burmistrz Miasta Michał Skrzydło.

Na zdjęciu jubilaci: Augustyna i Roman GRZYBEK, Teresa i Jerzy SKROBEK, Maria i Jan TYCZKA 
z Burmistrzem Miasta Michałem Skrzydło

Celem uczczenia rocznic Powstań Śląskich nasza biblioteka 
przygotowała kolejną wystawę, tym razem dotyczącą tych 
ważkich dziejów dotyczących Górnego Śląska, jakimi 
są Powstania Śląskie. Wystawę, na razie niekompletną, 
można już oglądać w galerii naszej biblioteki. Wystawa jest 
niekompletna gdyż jej dopełnieniem będzie wykonany przez 
uczestników Nocy Bibliotek, pomnik będący rodzajem hołdu 
złożonego powstańcom. Trzymamy kciuki za kreatywność 
dzieci biorących udział w tej nocnej bibliotecznej imprezie, 
która będzie miała miejsce w październiku. Celem zaś 
uczczenia pamięci jednej z najaktywniej działających 
osób akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku, czyli Józefy 
Bramowskiej był udział naszej bibliotekarki w tegorocznym 
pochodzie na okoliczność Gwarków. Osoba ta, w ludowym 
stroju rozbarsko-bytomskim wcieliła się w rolę Pani Józefy, 
która to zasłynęła w naszym regionie nie tylko ze swojej 
działalności patriotycznej, ale także stworzyła podwaliny pod 
naszą bibliotekę organizując czytelnie. Fakt ten tym bardziej 
obliguje pracowników naszej biblioteki do kultywowania 
pamięci o tej niezwykłej kobiecie.

Pozostając zaś w klimacie typowo śląskim, mamy zaszczyt 
poinformować opinię publiczną o rozstrzygnięciu konkursu pt.  
,,Moja familio”. Celem tego konkursu było popularyzowanie 
gwary śląskiej oraz śląskich zwyczajów, co też świetnie 
się udało dwóm wyróżnionym osobom, które zajęły  
ex	aeqou pierwsze miejsce. Są to: Pan Gerard Gomoluch, 
który posługując się gwarą śląską pięknie opisał 
zwyczaje panujące w jego rodzinnym domu oraz Pani 
Halina Konieczny, która stworzyła wręcz rodzaj drzewa 
genealogicznego, tym razem nie w formie graficznej,  
a pisemnej. Obszerna i rzetelna praca Pani Haliny zasiliła 
zbiory naszej biblioteki, gdzie można ją  wypożyczyć. Praca 
Pana Gerarda również jest do wglądu w naszej bibliotece. 
Naszym zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszej 
niezłomności i konsekwencji w kultywowaniu pamięci  
o naszych przodkach i śląskich zwyczajach.

Liliana	Rozińska
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Filmowe środy z MOK-iem

W harmonogramie tegoroocznych wakacji ponownie pojawiły 
się Filmowe środy, gdzie wspólnie mieliśmy przyjemność 
bawić się podczas różnorodnych seansów filmowych 
organizowanych w Miasteczku Śląskim oraz w Żyglinie. 
Zainteresowani mogli cieszyć się szeroką gamą pozycji zarówno dla 
widzów dorosłych jak i dla najmłodszych. Wśród bogatego repertuaru 
mogliśmy zobaczyć produkcje zarówno nieco starsze, jak i nowe 
hity filmowe co umożliwiło naszym widzom nostalgiczny powrót do 
starszych,wytęsknionych tytułów jak i wglądu w najświeższe tytuły 
jakie współczesne kino ma nam do zaoferowania. Poza repertuarem 
towarzyszył nam fantastyczny klimat oraz unikalny aspekt kina pod 
chmurką. Wydarzenie przyjęło się ogromnym zainteresowaniem 
kinomaniaków z całej okolicy dzięki czemu na seansach mogliśmy 
gościć dziesiątki zainteresowanych. Obiecujemy nie rozczarować 
naszej tegorocznej oraz zeszłorocznej publiczności i zapraszamy 
was na Filmowe środy w następnym roku.

100-lecie I Powstania Śląskiego

W sierpniu obchodziliśmy 100-lecie I Powstania Śląskiego. Był 
to okres historyczny bardzo trudny dla Ślązaków, w którym musieli 
chwycić za broń, by walczyć o przynależność do Rzeczpospolitej.  
By upamiętnić tamten czas i tych, którzy za Polskość Śląska oddali 
najwyższą ofiarę, późnym popołudniem 25 sierpnia odbyła się 
projekcja filmu Kazimierza Kutza "Sól ziemi czarnej". Film opisuje 
wydarzenia z roku 1920. Film nie opisuje dokładnie porzebiegu 
powstania, ale próbuje oddać jego klimat i opisać obraz śląskiej 
ludności. W rolach głównych mogliśmy zobaczyć takie gwiazdy 
polskiego kina jak Olgierd Łukaszewicz, Jan Englert, Jerzy 
Bińczycki, Jerzy Cnota, Wiesław Dymny, Daniel Olbrychski czy 
Marian Dziędziel. Znakomicie wyreżyserowany film z bogatą 
obsadą aktorską jest godną polecenia pozycją, która szczególnie 
w taki dzień sprawnie przedstawiła obraz Śląskiego patriotyzmu  
w trudnych czasach.

Zajęcia popołudniowe w MOK-u

W październiku rozpoczną się popołudniowe zajęcia w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim oraz w Filiii MOK-u  
w Żyglinie. Wszystkich zainteresowanych prosimy kontaktować się 
bezpośrednio z pracownikami MOK-u odwiedzając nas w budynku 
Ośrodka przy ulicy Srebrnej 24 w Miasteczku Śląskim i Śląskiej 44, 
bądź też drogą mailową oraz telefoniczną: administracja@mok.
miasteczko-slaskie.pl, 32 288-88-70, 604-200-739. 
Wśród oferty możemy wybierać spośród takich opcji jak: warsztaty 
plastyczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne dla dzieci, 
zajęcia fotograficzne dla młodzieży i dorosłych, zajęcia gry na 
gitarze, zajęcia gry na keyboardzie i saksofonie, Szkoła Językowa 
OPEN. Zaczęły również ponownie działać zespoły, orkiestry i chóry 
na których zajęcia również zapraszamy wszystkich chętnych. 

22 września (niedziela) 16.00
XII Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora Christopha
Duet gitarowy: Marek Nosal, Błażej Sudnikowicz
miejsce: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim
wstęp wolny

24 września (wtorek) 17.00
EKO warsztaty dla dzieci
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
udział bezpłatny, obowiązują zapisy 

26 września (czwartek) 18.00
EKO warsztaty dla dzieci
miejsce: Filia MOK-u w Żyglinie
udział bezpłatny, obowiązują zapisy 

03 października (czwartek) 18.00
Tarnogórskie Spotkania Jazzowe
Koncert zespołu Kwiat Jabłoni
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
bilety: 40,00 zł dostępne w biurze MOK-u, 
na portalu biletomat.pl

08 października (wtorek) 17.00
EKO warsztaty w Miasteczku Śląskim
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
udział bezpłatny, obowiązują zapisy 

09 października (środa) 17.00
EKO warsztaty w Bibieli
miejsce: świetlica w Bibieli
udział bezpłatny, obowiązują zapisy 

10 października (czwartek) 18.00
EKO warsztaty w Żyglinie
miejsce: Filia MOK-u w Żyglinie
udział bezpłatny, obowiązują zapisy 

13 października (niedziela) 
Dzień Papieski 
Koncert Papieski połączony z Nabożeństwem Różańcowym
wystąpią: Chór Męski „Piast”, Chór Rozrywkowy DAFNE z TCK, 
Zespół wokalno-taneczny „Groszki”
miejsce: Kościół pw. Narodzenia NMP w Żyglinie
wstęp wolny

20 października (niedziela) 16.00
XII Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora Christopha
Kwartet klarnetowy „Dance of fire“
miejsce: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim
wstęp wolny

21 października (poniedziałek)
Zbliżeniowe kino VISA w MOK-u
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
Bilety będzie można kupić w dniu seansu w kasie biletowej 
w MOK-u
Plan seansów: w osobnych informacjach

23 października (środa) 16.00
Warsztaty filmowe dla młodzieży i dorosłych
Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
udział bezpłatny, obowiązują zapisy 

30 października (środa) 16.00
Warsztaty filmowe dla młodzieży i dorosłych
Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
udział bezpłatny, obowiązują zapisy 

ZAPOWIEDZI



Wyjątkowy koncert zespołu Kwiat Jabłoni w ramach 
Tarnogórskich Spotkań Jazzowych!

Miejski Ośrodek Domu Kultury w Miasteczku Śląskim serdecznie 
zaprasza na koncert zespołu Kwiat Jabłoni. Wydarzenie odbędzie 
się 3 października o godzinie 18:00 w sali widowiskowej MOK-u 
(Miasteczko Śląskie, ul. Srebrna 24). Bilety w cenie 40,00 zł dostępne 
są w sprzedaży, w biurze MOK-u oraz na stronie biletomat.pl.
Kwiat Jabłoni to prężnie zyskujący na popularności duet, którego 
folkowo- popowego brzmienia będziecie mogli posłuchać w ramach 
Tarnogórskich Spotkań Jazzowych. Duet, o którym mowa to rodzeństwo 
Kasia i Jacek Sienkiewicz, pochodzący z Warszawy. Każdy z nich ma 
talent zarówno wokalny jak i gry na instrumentach. Kasia na fortepianie, 
a Jacek na mandolinie oraz tworzy efekty elektroniczne. Połączenie 
tych talentów zaowocowało w bardzo krótkim czasie (zespół powstał  
w marcu 2018 roku) zyskaniem uznania na Polskiej scenie muzycznej, 
oraz wielkiej grupy fanów. Świadczyć o tym może fakt, że jedna z ich 
piosenek "Dziś późno pójdę spać" do sierpnia 2018 roku, na serwisie 
YouTube zdobyła 2 miliony wyświetleń, a na tą chwilę ma ich około 8,5 
miliona. Ich debiutancki album "Niemożliwe" w ciągu pierwszego tygodnia 
od premiery został umieszczony na 7 pozycji list sprzedaży OLiS. Można 
było również usłyszeć ich na liście przebojów Programu III Polskiego Radia. 
Tak utalentowany duet nie mógł zostać pominięty przez Tarnogórskie 
Spotkania Jazzowe, w ramach to których mamy okazję usłyszeć bardzo 
utalentowanych debiutantów na Polskiej scenie muzycznej. Serdecznie 
Państwa zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie.
Redaktor naczelny: Anna Janecka, 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.
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ZAPROSZENIE 
NA UROCZYSTE OBCHODY 

100 – LECIA WYBUCHU I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie, Reprezentacyjną Orkiestrę Gminy Miasteczko 
Śląskie, Chór Mieszany „Sienkiewicz”, Zespół Folklorystyczny „Brynica”, szkoły oraz poczty sztandarowe w dniu 
1 października br. na uroczyste obchody 100-lecia wybuchu I Powstania Śląskiego, których zwieńczeniem będzie 
uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej egzekucję 5 Powstańców Śląskich w dniu 25 sierpnia 1919 r.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
 1. Msza święta o godz. 11.00 w intencji poległych powstańców, w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP  
 w Miasteczku Śląskim. 
 2. Uroczysty przemarsz mieszkańców gminy i zaproszonych gości pod Pomnik Wdzięczności oraz tablicę 
 upamiętniającą egzekucję 5 Powstańców Śląskich w dniu 25 sierpnia 1919 r.
 3. Uroczyste odsłonięcie powyższej tablicy wyremontowanej ze środków Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie 
 zostanie złożony wieniec, zapalony znicz oraz odśpiewany Hymn Polski i Rota. 

Obchody mają na celu przypomnienie bohaterstwa powstańców oraz jak ogromne znaczenie miało przyłączenie Śląska do 
Polski.

					BURMISTRZ	MIASTA
					MICHAŁ	SKRZYDŁO	


