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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)
Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim rozpoczął realiza-
cję  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019 -  
w postaci żywnościowej. W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom 
najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane 
bezpłatnie.
  
Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trud-
nej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej 
oraz których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do sko-
rzystania z pomocy społecznej, tj.:
• 1402  zł. dla osoby samotnie gospodarującej;
• 1056 zł. dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy 
żywnościowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim  informuje, że od 12 listopada 2019 r. odbywa się kwalifikowanie osób 
do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2019, poprzez wydawanie skiero-
wań osobom, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia. 
Skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka. 
Tylko w podanych godzinach, tj.
poniedziałek: 13.00 - 15.00
wtorek – piątek: 7.00 - 10.00

Planowany termin realizacji w/w Programu: grudzień 2019 roku do lipca 2020 roku. 
Terminy wydawania żywności zostaną podane w późniejszym terminie.
Punkt wydawania żywności: Tarnowskie Góry ul. Strzelecka 24 (odbiór osobisty we własnym zakresie).

Bożena Skowron

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego
 Niesienie pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim szczegól-
nych kompetencji – wrażliwości, empatii, szacunku, zrozumienia dla drugiego człowieka, jego potrzeb 
i problemów. Te wyjątkowe cechy charakteryzują pracowników socjalnych, na co dzień być może nie-
widocznych, ale pracujących w wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Nierzadko na swojej drodze 
napotykają wiele trudności, ale nie poddają się, walczą o tych, którym pomagają tak by zmniejszać ich 
poczucie bezradności w pokonywaniu przeciwności losu.
 Pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizują 

szereg zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i nie tylko. Nasz Ośrodek przyznaje pomoc w formie finansowej  
w postaci różnych zasiłków (celowe, okresowe, stałe, pomoc Państwa w zakresie dożywiania), jak również pomoc w formie 
obiadów dla dzieci, gorący posiłek dla osób potrzebujących, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, usługi opiekuńcze  
w miejscu zamieszkania dla osób starszych i schorowanych. W sytuacjach, gdy osoby są samotne, a wymagają całodobo-
wej opieki osób drugich kierowane są do placówek całodobowych (Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, 
Zakłady Opiekuńczo-Pielęgnacyjne).
 Błędne jest utożsamianie pracy pracownika socjalnego z wypłacaniem zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej. 
Najtrudniejszym obszarem działań pracownika socjalnego jest wykonywanie pracy socjalnej nakierowanej na problemy jednostki, 
rodziny i grupy społecznej.  Praca socjalna w tutejszym Ośrodku ulega ciągłym zmianom mającym na celu dostosowanie się 
do nowych potrzeb i problemów mieszkańców gminy Miasteczko Śląskie. Coraz częściej  Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje  
z osobami starszymi, zanika instytucja rodziny wielopokoleniowej i co za tym idzie  ludzie starsi  najczęściej schorowani, nieza-
radni pozostają ze swoimi problemami sami sobie.
 Bożena Skowron



2  

Nr 9 (108)WIEŚCI Z RATUSZA

Informacja dotycząca funkcjonowania oświetlenia ulicznego w gminie
Oświetlenie uliczne w gminie sterowane jest za pomocą zegarów astronomicznych usytuowa-
nych w szafach pomiarowo – rozliczeniowych przedsiębiorstwa energetycznego TAURON. 
Zegar astronomiczny to niemal bezobsługowe urządzenie, które z powodzeniem zastę-
puje stosowane dotychczas wyłączniki zmierzchowe i pozwala zoptymalizować wydatki 
na oświetlenie uliczne. Steruje oświetleniem ulicznym w cyklu rocznym, bez konieczno-
ści okresowego przestawiania. Godziny włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego przez 
zegary astronomiczne ustalane są na podstawie danych wschodów i zachodów słońca 
przyjętych dla właściwego obszaru geograficznego. Należy w tym miejscu zaznaczyć,  
iż załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego w gminie z uwagi na bezpieczeństwo sieci elek-
troenergetycznej musi odbywać się systematycznie obwodami elektroenergetycznymi. 
Powyższe oznacza, że nie ma możliwości, aby wszystkie lampy uliczne włączały się i gasły jed-
nocześnie na terenie całego miasta.

Burmistrz Miasta
Michał Skrzydło

Informacja o wynikach przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Katowicach kontroli w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ul. Hutniczej w Miasteczku Śl.

Zadaniem Inspekcji Ochrony Środowiska jest przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badanie  
i ocena stanu środowiska. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy między innymi kontrola podmiotów korzystających ze środowi-
ska (przedsiębiorców) w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, a także przestrzegania decyzji ustalających warunki 
korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na 
stan środowiska.
W 2018 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził kontrolę w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” 
S.A.

Przedmiotowa kontrola wykazała:

1. Naruszenie dopuszczalnych wartości stężeń chlorków i siarczanów w odprowadzanych ściekach do wód potoku Woda Graniczna za 
pośrednictwem rowu opaskowego. 
W związku z powyższym WIOŚ zobowiązał hutę do kontynuowania podjętych działań w celu ograniczenia zawartość ww. substancji  
w ściekach przemysłowych przed wprowadzeniem ich do wód potoku. 

2. W celu wyeliminowania zgłaszanych przez mieszkańców naszego miasta uciążliwości zapachowych generowanych z huty, w 2019 
roku zakład wdroży dwa zadania modernizacyjne:
• dezodoryzację gazów za pomocą gazowego ozonu (metodę opracował Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach).
• hermetyzację instalacji spustu żużla z pieca szybowego.

3. Huta posiada decyzję – pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego, które nakłada na zakład 
obowiązek monitorowania procesów technologicznych poprzez wykonywanie okresowych pomiarów emisji ze wszystkich instalacji tech-
nologicznych. Podczas kontroli ustalono, że zakład wykonał wszystkie wymagane pozwoleniem pomiary, które nie wykazały przekroczeń 
dopuszczalnych norm emisji.
W związku trym, że obowiązujące przepisy prawa nie określają standardów dotyczących zapachów i odorów – huta nie wykonała takich 
pomiarów.   

4. Decyzja – pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszalka Województwa określa dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego 
do środowiska w wysokości 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej. Zobowiązuje także hutę do wykonywania okresowych 
pomiarów emisji hałasu na terenach najbliższej zabudowy. Od 15 do 16 marca 2018 wykonano stosowne pomiary w czterech punktach 
pomiarowych:
• P1 przy ul. Ks. Wyciślika 58,
• P2 przy ul. Karpackiej 13,
• P3 przy ul. Cynkowej 9,
• P4 przy ul. Cynkowej 29.
                   
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości

Opracowano na podstawie „Informacji o działalności kontrolnej WIOŚ w Katowicach na terenie powiatu tarnogórskiego w 2018 r.”  
Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie: http://www.miasteczko-slaskie.pl/

Referat Gospodarki Miejskiej
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SĄSIEDZIE NIE TRUJ!
Rozpoczął się okres grzewczy, dlatego warto przypomnieć, czego i dlaczego nie wolno spalać w piecach i kotłach domowych 
oraz jak reagować w przypadku spalania odpadów.
 
Niska temperatura spalania w piecach domowych powoduje, że przy spalaniu odpadów, uwalniane są do środowiska szkodliwe sub-
stancje, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez Ciebie i Twoje dzieci. Substancje te kumulują się  
w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne, co w konsekwencji może być przyczyną różnych chorób, nawet nowotworów. 

Ponadto, palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych. Jest powodem odkładania się tzw. „mokrej 
sadzy” w kominach, co z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru Twojego domu.

Piec to nie śmietnik - nie należy w nim spalać:

► plastikowych pojemników i butelek po napojach,
► kartonów po mleku i sokach,
► zużytych opon i innych odpadów z gumy,
► przedmiotów z tworzyw sztucznych,
► elementów drewnianych pokrytych lakierem,
► sztucznej skóry,
► opakowań po rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin,
► opakowań i pozostałości po farbach i lakierach,
► plastikowych toreb z polietylenu,
► papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
► mokrych liści, trawy, gałęzi,
► pieluch.

Ponadto, Uchwała antysmogowa, obowiązująca w województwie śląskim zakazuje stosowania następują-
cych paliw:

• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
• paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
• biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Przykłady szkodliwych substancji powstających przy spalaniu śmieci w piecach:

» smoła, ołów, kadm – powstają przy spalaniu odpadów gumowych, starego obuwia,
» dioksyny (związki rakotwórcze) – są wynikiem spalania tworzyw sztucznych, lakierowanego drewna,
» cyjanowodór (substancja toksyczna) – wydziela się przy spalaniu plastikowych butelek PET,
» metale ciężkie – uwalniane są do powietrza przy spalaniu bielonego papieru, malowanego i lakierowanego drewna.

Zgłoszenia związane ze spalaniem odpadów
w indywidualnych urządzeniach grzewczych można dokonać:

- telefonicznie: (32 3938001, 32 3938029 28, 20)
- mailowo: um@miasteczko-slaskie.pl lub gmiejska@miasteczko-slaskie.pl
- pisemnie na adres: Urząd Miejski w Miasteczku Śl. ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śl.
- e-puapem:  umms/skrytka

W powiadomieniu należy podać sowoje dane osobowe (imię i nazwisko) 
oraz wskazać adres budynku, gdzie zachodzi podejrzenie nielegalnego spalania.

 Po przyjęciu zgłoszenia, upoważnieni przez Burmistrza Miasta pracownicy Urzędu Miejskiego podejmują działania, wynikające 
z „Metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidulanych urządzeniach grzewczych” zalecanej przez 
Województwo Śląskie:

• Dokonują kontroli indywidualnego urządzenia grzewczego.
• W przypadku stwierdzenia przez pracowników Urzędu wykroczenia, sprawa zostaje skierowana do sądu, ponieważ pracownicy Urzędu 
nie są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
• W uzasadnionych przypadkach mogą zostać pobrane próbki odpadu z paleniska.

Zgodnie ze wskazaniem zawartym w Programie Ochrony Powietrza dla wojewodztwa śląskiego, pracownicy Urzędu w okresie 
grzewczym będą dokonywali bieżących kontroli indywidualnych urządzeń grzewczych. 

Referat Gospodarki Miejskiej
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Konkurs fotograficzny „Miasteczko w czterech porach roku”
 

 Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie foto-
graficznym pn. „Miasteczko w czterech porach roku” organizowanym przez Urząd Miejski  
w Miasteczku Śląskim. Konkurs realizowany jest od 25 listopada 2019 r. do 30 października 
2020 r., adresowany do mieszkańców powiatu tarnogórskiego, którzy amatorsko zajmują się 
fotografią.  
 Założeniem konkursu jest stworzenie prac przedstawiających infrastrukturę, architekturę 
lub przyrodę Gminy Miasteczko Śląskie w czterech porach roku. Prace konkursowe należy zło-
żyć w Urzędzie Miejskim pok. 30 do dnia 30 października 2020 r. Prace zostaną ocenione przez 
Komisję, a najlepsze z nich nagrodzone oraz zamieszczone w kalendarzu na rok 2021 tworzo-
nym przez Gminę. 
 Szczegóły konkursu, założenia organizacyjne oraz warunki uczestnictwa zostały zawarte 
w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Joanna  Szulc

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
 
 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie do udziału  
w Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza. Turniej zostanie rozegrany 07 grudnia 2019 r.  o godz. 9.00  
w Sali sportowej przy ul. Sportowej 1. 
 Rozgrywki przeznaczone są dla nastolatków oraz dorosłych. Drużyny zgłaszające chęć udziału w Turnieju winny 
zapoznać się z regulaminem rozgrywek dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.  
  Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod nr (32) 393 80 37 bądź drogą elektroniczną: 
jszulc@miasteczko-slaskie.pl do 29 listopada 2019 r. O możliwości wzięcia udziału w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Joanna Szulc

Dobiegły końca rozgrywki hokeja na trawie w kat. młodzika 
do lat 14 w sezonie 2019. Rozgrywki trwały od kwietnia do 
października z udziałem 10 drużyn, w tym LUKS Jedynka 
Miasteczko Śląskie. Drużyna Jedynki spisywała się dzielnie 
przez cały czas rozgrywek, po 9 kolejkach nasza drużyna 
była na pierwszym miejscu z minimalną przewagą nad 
rywalami. O końcowej klasyfikacji zdecydowała pierw-
sza porażka z HKS Siemianowiczanka, a Kolejarz Gliwice 
wygrał swój mecz. Przy porażce naszej drużyny Kolejarz 
Gliwice zdobył punkty na złoto. W końcowej klasyfikacji 
Jedynka zajęła III miejsce  i to za sprawą gorszej różnicy  
4 bramek  (stosunek strzelonych do straconych). W roku 
2019 rozgrywki młodzików stały na bardzo wysokim 

poziomie, a rywalizacja trwała do samego końca.  Świadczą 
o tym zdobyte punkty.
 Klasyfikacja końcowa: 
1. miejsce KKS Kolejarz Gliwice  pkt. 24 (70:11), 2. HKS 
Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie 22(58:11)+47) 
3. LUKS Jedynka Miasteczko Śląskie 22(55:12)+43) 4. 
KS Cieszyn, 5. UKS Orlęta Sosnowiec, 6. KKS Kolejarz 
2 Gliwice, 7. UKHT Ósemka Tarnowskie Góry. 8. HKS 2 
Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie. Drużyna LUKS 
Jedynka Miasteczko Śląskie cieszy się brązowym medalem 
i już zapowiada rewanż w Halowych Mistrzostwach Śląska, 
które ruszają w grudniu. W nowym sezonie 2019/2020 
wystąpi w eliminacjach do Mistrzostw Polski w kat. junior 
młodszy do lat 16, życzymy powodzenia. W miasteczkowskiej 
drużynie wystąpili: Adam Budny, Głogusz Hanna (kapitan 
drużyny), Głogusz Wiktor, Gogolin Jan, Karch Antonina, 
Karch Bartosz, Kochel Jan, Malok Kamil, Marszałek Paweł, 
Marszałek Wojciech, Piech Julia, Urbańczyk Tomasz, 
Ziaja Adam oraz trener Andrzej Miśkiewicz. Nasz zespół 
przez cały rok utrzymywał równą formę, prezentując dobre 
umiejętności techniczne i taktyczne. Musimy poprawić grę  
w obronie oraz szybkość i nadal będziemy drużyną, która 
będzie walczyć o złoto. Potwierdzeniem naszych umiejęt-
ności indywidualnych jest powołanie do Kadry Narodowej 
naszych zawodników. Adam Budny i Jan Kochel w paź-
dzierniku uczestniczyli w konsultacji szkoleniowej Kadry 
Narodowej U-16  w Wałczu, podczas której potwierdzili swoją 
wartość. Również na udział w Reprezentacji Narodowej 
U-16 kobiet może liczyć Hanna Głogusz. 

Andrzej Miśkiewicz

Brązowy medal dla jedynki
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PIŁKARSKIE MIASTECZKO!
Piłkarska niedziela - 3 listopada br. o godz. 15.00 odbył się 
mecz Górnik Zabrze – Piast Gliwice. Gmina Miasteczko 
Śląskie była partnerem społecznym tego meczu, dzięki 
czemu mieszkańcy naszej gminy mogli nabyć bilety z 20% 
bonifikatą. 
Największą atrakcją tego meczu – dla małych mieszkańców 
naszej gminy była możliwość eskorty piłkarzy na murawę.  
11 małych sportowców z LKS Żyglin przebranych w spor-
towe stroje przygotowane specjalnie na tę okazję z dumą 
reprezentowało nasze miasto. Zielony kolor koszulek zwią-
zany z naszym  nowym logo z daleka prezentował się bardzo 
efektownie. 
W ramach porozumienia z Górnikiem Zabrze nasza Gmina 
promowana była na materiałach klubowych, a podczas 
meczu na banerach reklamowych zaprezentowano filmik 

graficzny nowego logo. 
Mecz zakończył się wynikiem 1;1, ale na pewno na długo zostanie w naszej pamięci. Na trybunach zasiadło  15 219 kibi-
ców, którzy pokazali jak dopingują swój klub.  Już nie możemy się doczekać na kolejny mecz z naszym udziałem, na który 
już teraz  Państwa zapraszamy!

Martyna Nocoń

Górnik Zabrze w Szkole Podstawowej nr 1
6 listopada br. dwóch zawodników klubu Górnik Zabrze 
odwiedziło Szkołę. Byli to Piotr Krawczyk oraz Alasana 
Manneh. Piłkarze opowiadali dzieciom o przebiegu swojej 
kariery, o ilości treningów i zajęciach, które mają dla dosko-
nalenia technik gry. Zwrócili również uwagę na zdrową dietę, 
jak ważne jest to co jemy. 
Podczas spotkania dzieci miały możliwość zadawania pytań 
piłkarzom, co sprawiło im wiele radości. Na zakończenie 
wizyty uczniowie otrzymali plakaty Górnika z autografami 
piłkarzy oraz klubowe plany lekcji.

Martyna  Nocoń

Wystawa kotłów niskoemisyjnych
W ramach realizacji przez Gminę Miasteczko Śląskie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, 
firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o., która jest operatorem zadania, przy współpracy 
z Urzędem Miejskim w Miasteczku Śl. zorganizowała wystawę kotłów niskoemisyjnych.

Osoby które złożyły wniosek na wymianę źródła ciepła w wyznaczonym przez Urząd terminie, zostały 
poinformowane o spotkaniu poprzez wiadomość sms wysłaną przez ww. firmę.
Podczas wystawy, która odbyła się 26 października na terenie OSP Żyglinek,  zaprezentowali się 
potencjalni wykonawcy przedmiotowego zadania. Mieszkańcy otrzymali prospekty techniczne pre-
zentowanych urządzeń, a także mogli zaobserwować proces spalania paliwa w kotłach.
Następnie, podczas prezentacji przedstawiciel firmy Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o., przed-

stawił etapy realizacji PONE. Zainteresowani mieszkańcy otrzymali Przewodnik Uczestnika Programu.

Na realizację Programu, Gmina pozyskała środki z WFOŚiGW w Katowicach w formie pożyczki w wysokości 644.800,00 zł.
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Integracyjne warsztaty dla dzieci  
z niepełnosprawnościami
15 listopada (piątek)
miejsce: MOK Miasteczko Śląskie
Wstęp wolny

EKO warsztaty dla dzieci
19 listopada godz. 17.00 - MOK Miasteczko Śląskie 
22 listopada godz. 16.00 - świetlica w Bibieli 
22 listopada godz. 18.00 - Filia MOK-u w Żyglinie 
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy

Jubileusze
 
Diamentowe Gody tj. 60 rocznicę zawarcia związku małżeń-
skiego obchodziły dwie pary małżeńskie:
  
Państwo Helena i Edward DUDA
Państwo Hildegarda i Konrad SIWY 

Jubileusz 65 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego 
obchodzili Państwo Helena i Gerhard BAŃCZYK. 

Szanownym Jubilatom życzymy kolejnych lat spędzonych  
w szczęściu, zdrowiu, wzajemnej miłości i poszanowaniu.  
Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzin-
nej, to dowód wzajemnego zrozumienia. Niech ten Jubileusz 
będzie przykładem dla przyszłych pokoleń.

Lidia KubeckaPaństwo Helena i Edward DUDA

Państwo Hildegarda i Konrad SIWYPaństwo Helena i Gerhard BAŃCZYK

SPOTKANIE Z NOTARIUSZEM
Zapraszamy 25 listopada o godz.17.30 do Miejskiego Ośrodka Kultury na spotkanie z notariuszem Panem Krzysztofem 
Śmieją, na którym zostaną omówione zasądzenia związane m.in. z dziedzictwem i darowiznami. Po wykładzie będzie  
możliwość zadawania  pytań dotyczących omawianej tematyki.

Burmistrz Miasta 
Michał Skrzydło

ZAPOWIEDZI WARSZTATÓW:
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Tarnogórskie Spotkania Jazzowe w MOK-u

Koncert zespołu „Kwiat Jabłoni” przyciągnął do Miejskiego Ośrodka 
Kultury tłumy słuchaczy, którzy bawili się doskonale podczas tego 
wydarzenia. Poruszające teksty i muzyka w piosenkach duetu spra-
wiają, że nie można przejść obok nich obojętnie. Koncert odbył się  
w ramach Tarnogórskich Spotkań Jazzowych- corocznego cyklu kon-
certów, odbywających się jesienią w różnych instytucjach na terenie 
powiatu. Informacji na ten temat można szukać na plakatach oraz  
w Internecie. 

XII Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora Christopha prze-
szedł do historii

Żywiołowy występ Kwartetu Klarnetowego „Dance of Fire” zakoń-
czył XII edycję Festiwalu Muzycznego im. ks.Teodora Christopha. 
Koncert odbył się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP  
w Miasteczku Śląskim. Już dziś pracujemy nad programem przyszło-
rocznego festiwalu aby poziom artystyczny był jeszcze wyższy i aby 
zaskoczyć słuchaczy nowymi pomysłami. 
Kierujemy podziękowania na ręce Proboszcza Marcina Królika za 
współorganizację tegorocznych koncertów oraz prof. Stanisława 
Dziewiora za kierownictwo artystyczne podczas wydarzenia.

Kino objazdowe w MOK-u

Pod koniec października w MOK-u gościło Zbliżeniowe Kino VISA ze swoimi propozycjami filmowymi. Seanse odbywały 
się od rana do późnego wieczora. Filmami szczególnie zainteresowane były dzieci z miasteczkowskich szkół i przedszkoli. 
Mieszkańcy mogli zobaczyć największe filmowe premiery w promocyjnych cenach, co przyciągało sporo kinomaniaków. 
Informacje o kolejnych terminach projekcji przekażemy za pomocą plakatów oraz strony internetowej i Facebook’a MOK-u.
 
Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki 

Tym razem zajęcia filmowe dla dzieci organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie w MOK-u doty-
czyły  animacji poklatkowej. Zajęcia prowadziła Julia Orlik – studentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej w Łodzi. Dzieci zgłębiły temat animacji realizowanej na podstawie osobnych zdjęć. Aby stworzyć krótki filmik, 
należy dodawać lub przesuwać obiekty na nieruchomym tle- jednocześnie za każdym razem fotografując kolejną scenę. 
Kadr musi pozostać dokładnie taki sam. Kiedy wszystkie zdjęcia (klatki) zostaną połączone, powstanie ruchomy obraz. 
Dzieci w trakcie zajęć poznały różne rodzaje animacji filmowej, a także stworzyły kilka krótkich filmów techniką animacji 
poklatkowej – jeden z nich można zobaczyć na profilu MOK-u na Facebook’u. 

Pumpkin Party 

Tradycją stał się już jesienny bal dla dzieci organizowany wraz ze 
Szkołą Językową OPEN w MOK-u. Kolorem dominującym był poma-
rańcz, jako że październik to sezon na dynię.  Dzieciaki tańczyły, grały 
i brały udział w konkursach przygotowanych specjalnie na tą okazję. 
W przyszłym roku z pewnością znów będziemy się wspólnie bawić, 
ponieważ impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim

Wieści z MOK-u



Miłośnicy czytania pod kołderką w nocnym anturażu 
mogli  poczuć się spełnieni dzięki Nocy Bibliotek, 
która w tym roku odbyła się pod hasłem ,,Znajdźmy 
wspólny język”. Tym wspólnym językiem wśród uczest-
ników była gwara śląska, a to ze względu na uczczenie 
pamięci Powstańców Śląskich. Głównym zadaniem 
dzieci biorących udział w tej ,,czytelniczej libacji” było 
wystawienie im  w połowie żywego pomnika. Pomnik był 
w połowie żywy gdyż składał się m.in. z dzieci poprze-
bieranych za górników i hutników biorących zbrojnie 
udział w Powstaniach Śląskich. W tym miejscu należą 
się szczególne podziękowania, instytucjom, które dla 
uświetnienia naszej imprezy, a przede wszystkim uwiary-
godnienia naszych młodych powstańców, pożyczyły nam 
stroje górników, hutników, śląski strój ludowy, rekwizyty 
takie jak broń, kaski, górnicze kilofki i toporki itp. Są to 
następujące instytucje: Huta Cynku ,,Miasteczko Śląskie” 
S.A., Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 
oraz Dyrektor Przedszkola nr 1 w Miasteczku Śląskim, 
czyli Pani Barbara Fischer. Drugą połowę pomnika two-
rzyły śląskie familoki, na które dzieci ponaklejały tworząc 
barwne murale, zdjęcia powstańców, plakaty dotyczące 
Plebiscytu na Górnym Śląsku, odznaczenia powstańców 
oraz napisane przez nich, m.in. przy użyciu słowników 

gwary śląskiej, panegiryki czyli pochwalne wierszyki 
pod adresem Powstańców Śląskich. Jaki był finał tych 
przebieranek i pracy nad muralami? Powstał pomnik 
przedstawiający młodych patriotów, wyrażających każ-
dym gestem gotowość do boju w walce o wolność dla 
Górnego Śląska. 
W październiku wystartował też kiermasz taniej książki, 
dzięki któremu niektórzy czytelnicy wcielając się tym 
razem w rolę klientów, pięknie wzbogacili sobie swoją 
prywatną biblioteczkę o nowe pozycje książkowe. 
Niektórzy z nich nabywali nowe woluminy z wypiekami 
na twarzy, a to wszystko dzięki bardzo atrakcyjnej cenie 
- symbolicznej złotówce. Podziękowania ze strony naszej 
biblioteki, ale i Nadleśnictwa Świerklaniec oraz dzików 
zamieszkujących w okolicznych lasach płyną pod adre-
sem Przedszkola nr 3 w Miasteczku Śląskim, które ma 
swój szczególny udział w akcji zbierania żołędzi, przepro-
wadzonej w naszej bibliotece. Panie wychowawczynie 
z tego przedszkola zorganizowały wręcz coś na kształt 
żołędziowych żniw. Wspaniale…, a może przełoży się to 
też na zasilenie szeregów czytelników przez dziki? 

Liliana Rozińska

Jaka była październikowa oferta biblioteczna dla lokalnych moli 
książkowych? 


