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Wizyta Nuncjusza

Nagrody burmistrza

25 maja br. wizytował w Tarnowskich Górach Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Celestino Migliore. Arcybiskup przyjechał specjalnie na zaproszenie Zakonu Ojców Kamilianów. Najważniejszym punktem pobytu były święcenia kapłańskie i święcenia
diakonatu, których udzielał w Parafii Matki Bożej Uzdrowienia
Chorych przy ul. Różanej. Podczas swojej wizyty spotkał się w Ratuszu z burmistrzem Arkadiuszem Czechem oraz przewodniczącym Rady Stanisławem Kowolikiem. W spotkaniu uczestniczył
również burmistrz naszego miasta Krzysztof Nowak. 
Agnieszka Nowak

Spotkanie z minister

16 maja br. w Miasteczku Śląskim gościła pani Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania, które
miało miejsce w siedzibie spółki KORAL, pani Minister zapoznała
się z sytuacją gospodarczą gminy, z planowanymi przedsięwzięciami, które mają zapewnić miastu rozwój i przyciągnięcie kapitału z zewnątrz. W wizycie pani Minister towarzyszył Poseł na Sejm
Tomasz Głogowski oraz Sekretarz Stanu pan Adam Zdziebło. Spotkanie odbywało się przy udziale Prezesa Huty Cynku „Miasteczko
Śląskie” S.A. pana Mirosława Indyki oraz burmistrza Kalet pana
Klaudiusza Kandzi. 
Agnieszka Nowak
Wieści
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Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie po raz kolejny przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Podstawą do ich przyznania jest
Uchwała Nr XIV/101/07 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia
20 października 2010 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania
dorocznych nagród Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury.
W oparciu o opinię Komisji ds.
Nagród, która rozpatrywała
wnioski o przyznanie nagród,
w 2011 r. Burmistrz Miasta nagrodził:
•• pana Alojzego Darmasa;
•• panie: Bernadetę Kowalską
i Barbarę Bendkowską.
Ponadto Burmistrz Miasta, z własnej inicjatywy, przyznał nagrodę pani Helenie Nowak – za całokształt działalności, zwłaszcza za
powołanie do życia przed 30-tu
laty Zespołu Folklorystycznego
„Brynica”, który do dnia dzisiejszego kultywuje tradycje, stroje i pieśni śląskie.
Zbiorową nagrodę otrzymał zespół „Brynica”.

Nagrody zostały wręczone laureatom w dniu 20 maja br., podczas
Sesji Rady Miejskiej.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 
red.
czerwiec 2011
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W skrócie
•• 4 czerwca 2011 r. na terenie Dzielnicy Żyglin – Żyglinek odbył
się Piknik zorganizowany z inicjatywy Rady Dzielnicy Żyglin
– Żyglinek przy współudziale organizacji pozarządowych:
Chóru PIAST, OSP ŻYGLINEK, orkiestry parafialnej Żyglin – Żyglinek, PZHGP sekcji w Żyglinie, LKS Żyglin, zespołów GROSZKI i BEMOL. Fotorelację z imprezy można zobaczyć pod adresem: http://miasteczko-slaskie.pl/?p=galerie&id=88
•• W dniach 23–30 lipca br. planowane są obchody Dni Miasteczka. Tegoroczne Dni Miasteczka rozpoczniemy piknikiem na świeżym powietrzu w Żyglinie w dniu 23 lipca, a zakończymy taką samą imprezą w Miasteczku Śląskim.
W dniach pomiędzy 23 a 30 lipca planujemy cykl spotkań
z filmowcami, z muzyką sakralną, biesiadę śląską, wieczór
poezji, plener malarski, dzień sportowy, festiwal Big Bandów.
Ze szczegółami będzie się można zapoznać na plakatach.
Agnieszka Nowak
•• W maju Zespół Folklorystyczny „Brynica” oraz Chór Męski
„Piast” uczestniczyli w IV Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu.
•• Z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca 25 maja w Miejskim Ośrodku
Kultury zorganizowano koncert życzeń z udziałem zespołów
tanecznych oraz sekcji muzycznych działających w Ośrodku.
W koncercie udział wzięło ponad setka dzieci i młodzieży.
•• Rozstrzygnięto również XI Edycję Konkursu Poetyckiego pt.
„Wiersz dla Mamy”.
•• 5 czerwca br. zespoły taneczne: Crazy I, Crazy II, Smerfy II
oraz zespół wokalny „Groszki” wystąpiły w GCR w Reptach
Śląskich na pikniku pt. „Postaw na Rodzinę”, organizowanym
z okazji Dnia Dziecka.
•• W ramach programu „Świat jest ciekawy” projektu „Równać
szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej
Fundacji Dzieci i Młodzieży odbył się wyjazd edukacyjny do
Juraparku w Krasiejowie.
•• 11 czerwca br. zespoły taneczne: Crazy I, Crazy II i Smerfy II
wystąpiły podczas wojewódzkiej Olimpiady w Ośrodku Rehabilitacyjno–Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach.
•• W Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim nadal
można oglądać wystawę pt. „450 lat Miasteczka Śląskiego”. 
Irena Lukosz–Kowalska

Podziękowanie
Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego, w imieniu całej
społeczności szkolnej i przedszkolnej, dziękuje Fundacji na
Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” oraz Panu Burmistrzowi za
współpracę i pomoc w realizacji działań podejmowanych
przez szkołę i przedszkole oraz życzy wszystkim udanych wakacji i miłego wypoczynku. 
Anna Wodarczyk
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Nabór kandydatów
na ławników
Z końcem roku upływa bieżąca kadencja ławników sądowych. Najpóźniej w październiku br. Rada Miejska powinna
dokonać wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach
oraz do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na kadencję
2012 – 2015.
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach wystąpił do miasteczkowskiej Rady Miejskiej o dokonanie wyboru ławników w następującej ilości:
–– do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach
– 3 ławników;
–– do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich
Górach – 4 ławników, w tym do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy – 2 ławników.
W dniu 30 maja br. w Dzienniku Ustaw RP Nr 109, poz. 627 została opublikowana ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która zmienia obowiązujące do tej pory zasady i warunki naboru
ławników. Zgodnie z ww. ustawą, która weszła w życie w dniu
14 czerwca 2011 r:
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
•• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich,
•• jest nieskazitelnego charakteru,
•• ukończył 30 lat,
•• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub
mieszka w Miasteczku Śląskim co najmniej od roku,
•• nie przekroczył 70 lat,
•• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia
obowiązków ławnika,
•• posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
•• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych
sądach oraz w prokuraturze,
•• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
•• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące
stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
•• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
•• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
•• duchowni,
•• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
•• funkcjonariusze Służby Więziennej,
•• radni gminy, powiatu i województwa.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli
mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Miasteczka Śląskiego.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie
zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
» dokończenie na str. 6
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Uchwały Rady Miejskiej
18 kwietnia 2011 r. odbyła się X Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała Nr X/50/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej
na 2011 rok,
2. Uchwała Nr X/51/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2011 – 2016,
3. Uchwała Nr X/52/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim,
4. Uchwała Nr X/53/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim,
5. Uchwała Nr X/54/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/31/11
z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim.
Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej
www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz w Referacie Organizacyjnym
Urzędu Miejskiego – pokój nr 30. 
Ewa Okaj

Zbiórka starych fotografii
450 lat naszej historii minęło. Jednak to, że dziś żyjemy i pracujemy na tej ziemi zawdzięczamy determinacji i pracy minionych
pokoleń. Chciejmy wracać do historii naszej małej Ojczyzny
i poznawać życie tych, którzy byli przed nami.
W związku z planowym rozszerzeniem zorganizowanej w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim wystawy „Miasteczko w dawnych widokach” proszę mieszkańców gminy o udostępnienie starych zdjęć, które obrazują jak miasteczkowianie
żyli w dawnych latach, czym się pasjonowali, jak świętowali swoje jubileusze itp.
Zdjęcia można przekazywać do Miejskiego Ośrodka Kultury,
gdzie zostaną zeskanowane i zwrócone osobom, które je udostępniły. Zdjęcia wzbogacą wystawę, która ma już miejsce na terenie ośrodka. 
Burmistrz
Krzysztof Nowak

Rozliczenie
kosztów ciepła
W maju 2011 r. zarządca wspólnot mieszkaniowych – Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o. o. w Tarnowskich Górach dokonało rozliczenia
rzeczywistych kosztów, jakie zostały poniesione za dostarczanie ciepła do osiedlowych mieszkań w 2010 r.
W większości przypadków zebrane zaliczki płacone przez
najemców i właścicieli lokali mieszkalnych okazały się niewystarczające do pokrycia rzeczywistych kosztów. Wobec
tego zaszła konieczność dodatkowego obciążenia najemców i właścicieli niedopłatami z tego tytułu.
Ubiegłoroczny sezon zimowy odznaczał się nie tylko skrajnie niskimi temperaturami, ale również długim okresem
trwania, co miało przełożenie na wzrost ilości zużytego
ciepła. Ponadto na zwiększenie kosztów dostawy ciepła
miała również wpływ podwyżka taryf ciepła wprowadzona przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie”.
Obecnie trwają analizy kosztów ciepła za I półrocze bieżącego roku, które mają określić przewidywaną wielkość
kosztów w całym sezonie grzewczym 2011.
Urząd Miejski będzie zmierzał do ujednolicenia stawek zaliczki za centralne ogrzewanie we wszystkich budynkach. 
Referat Budynków

Wirtualny spacer
Poprzez naszą stronę internetową www.miasteczko-slaskie.pl
można odbyć wirtualny spacer po gminie, odwiedzając ważniejsze miejsca zlokalizowane na jej terenie.
Ponadto na stronie www.wirtualnastrefa.pl znajdują się liczne
panoramy innych miast i ciekawych miejsc na terenie naszego
kraju, w tym również „spacery” po gminach sąsiednich. 
Agnieszka Nowak

Konkurs 2011

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie organizuje konkurs
na najładniej urządzony balkon, ogród przydomowy, działkę.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
Ogród, działkę, balkon mogą zgłaszać do konkursu właściciele lub użytkownicy obiektów. Zgłaszający powinien wyrazić zgodę na wizytę komisji konkursowej, wykonanie fotografii oraz na publikację wyników konkursu.
Przebieg konkursu:
Etap pierwszy – przyjmowanie zgłoszeń: do dnia 15 lipca 2011 r. Karta zgłoszenia na odwrocie strony lub do
pobrania w Urzędzie Miejskim (pokój nr 28).
Etap drugi – wizyta komisji konkursowej na terenie
zgłoszonych obiektów i ich ocena. Terminy wizyt: od 18
do 21 lipca br.
Wieści
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Co będzie oceniane:
•• wrażenie estetyczne
•• pomysłowość i oryginalność rozwiązań
Nagrody:
W każdej kategorii przewidziano następujące nagrody:
I miejsce: dyplom + nagroda pieniężna 1000 złotych;
II miejsce: dyplom + nagroda pieniężna 300 złotych;
III miejsce: dyplom + nagroda pieniężna 200 złotych.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czasie trwania tegorocznych „Dni Miasteczka Śląskiego”.
czerwiec 2011
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Laureat konkursów
2 czerwca br. w Rosarium Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie odbyło się uroczyste spotkanie Wojewody Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty z laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Spotkanie to,
pn. „Śniadanie Mistrzów”, urozmaicone było występami różnych zespołów muzycznych, tanecznych oraz wystawą dziecięcych prac. W spotkaniu wziął udział uczeń klasy 3d Publicznego Gimnazjum z Miasteczka Śląskiego Michał Dec.

Piknik piracki
Z okazji Dnia Dziecka 31 maja
na terenie Miejskiego Ośrodka
Kultury odbyła się impreza plenerowa pn. „Piknik piracki”
z wieloma atrakcjami. Tematyka morska zdominowała plenerowe warsztaty ceramiczne.
Powstały piękne rysunki z piratami w roli głównej, można
było podziwiać pirackie tańce.
Piraci zapraszali również dzieci
do udziału w zawodach. Odbył
się również pokaz mody pirackiej, bowiem część uczestników imprezy odpowiedziała na
apel i przybyła na piknik w stosownych strojach. W pikniku
udział wzięło ponad 150 dzieci w różnym wieku.
Dziękuję Pani Grażynie Barowskiej za spontaniczne włączenie
się do imprezy i malowanie pirackich tatuaży. 
Irena Lukosz–Kowalska

Michał jest tegorocznym potrójnym laureatem. Tytuł ten uzyskał w konkursach przedmiotowych z: biologii, geografii i historii.
W spotkaniu wzięli także udział nauczyciele – opiekunowie,
którzy przygotowywali Michała do konkursów.
Laureatowi oraz nauczycielom gimnazjum, którzy przygotowywali Michała do konkursów, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i osiągnięć. 
red.

Zgłoszenie do konkursu na najładniej urządzony
ogród przydomowy, działkę, balkon – edycja 2011
Oświadczenia:
1. Ja niżej podpisany(a), działając w ramach art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych, w tym również w przypadku zaistnienia takiej konieczności podania ich do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.
2. Wyrażam zgodę na dokonanie wizyty komisji konkursowej, wykonanie
fotografii oraz publikację wyników konkursu.

data: ..............................................................................
podpis: ........................................................................

Imię i nazwisko: ...........................................................................
Adres do korespondencji: ............................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Miejsce położenia ogrodu,
działki, balkonu (adres): ..............................................................
......................................................................................................
Numer telefonu: ..........................................................................
Kategoria konkursowa:*
		
 urządzony ogród przydomowy
		
 urządzona działka
		
 urządzony balkon
* – zaznaczyć właściwe znakiem 
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…Wszystkie dzieci nasze są:
Borys, Wojtek, Marysia, Tom, niech małe sny spełnią się dziś,
wyśpiewaj marzenia, a świat będzie nasz!...

Dzień Dziecka
w MOSiR

W sobotę 28 maja br. w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim odbyła się impreza
zorganizowana dla dzieci z okazji Dnia Dziecka pt. „Magiczna
podróż przez świat”, czyli wielka przyjaźń między Mickey
i Minnie.
Był to spektakl, który przewiózł uczestników zabawy dookoła
świata. Duża dawka dobrego humoru, nauka piosenek oraz
tańców charakteryzujących inne kultury na poszczególnych
kontynentach świata rozgrzewała dzieciaki w tę dżdżystą sobotę. Główni bohaterowie zabawy przekonali dzieci o tym, że
chociaż na pozór różnimy się wyglądem, kolorem skóry, mówimy w różnych językach, to tak naprawdę w głębi serca
wszyscy jesteśmy tacy sami. Dzieci brały udział w zabawach,
w czasie których otrzymały słodki poczęstunek. Na zakończenie każde z dzieci zabrało do domu kolorowy balonikowy
zwierzyniec, a odważne dziewczyny pozwoliły wykonać sobie
kolorowe warkoczyki we włosach. 
Małgorzata Rzepka

W Przedszkolu nr 1...

...i w Przedszkolu nr 2
30 maja sześcioro dzieci wzięło udział w Festiwalu Piosenki
Dziecięcej – „Dzieciaki Super Śpiewaki”, który odbył się w „Bajkowym Zameczku” w Tarnowskich Górach – Lasowicach.
W gronie laureatów znalazło się czworo dzieci, które wystąpiły
10 czerwca na Pikniku Rodzinnym zorganizowanym w tym
przedszkolu. Serdecznie gratulujemy naszym milusińskim:
Marysi Plazie, Ani Lipińskiej, Paulinie Wyszyńskiej, Danielowi
Wróblowi, Karolinie Duda i Agnieszce Fabian. Wszystkie dzieci
otrzymały dyplomy za udział w Festiwalu.

17 maja grupa najmłodsza „Biedronki” wybrała się na wycieczkę
do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych o tematyce przyrodniczej „Kto mieszka pod
paprotką?” oraz zwiedzały wystawę „Jestem sobie mały miś”
związaną z postaciami z popularnych polskich kreskówek.
Dzień Matki to dzień szczególny. W naszych domowych „archiwach” z pewnością jest wiele laurek. Każda chwyta za serce. Na
jednej z nich jest napis: „Kochana mamusiu, życzę tobie dużo odpoczynku, zdrowia i grzecznych dzieci oraz żebyś była zawsze
taka dobra”. Na innej: „Dziękuję, że się mną opiekujesz”.
A na zwykłej kartce wyrwanej z zeszytu niewprawna rączka wyrysowała kilka serduszek i drukowanymi literami napisała trzy słowa:
MAMUSIA JEST KOCHANA. 
Ewelina Rutkowska
Wieści
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***
3 czerwca byliśmy na wycieczce w Rodzinnym Centrum Rozrywki „Alele” w Zbrosławicach – Wilkowicach. W tamtejszej
bawilandii czas upłynął nam na wspólnej zabawie (baseny,
zjeżdżalnie, itp.). Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Mini Zoo. Dzieci miały możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami (świnkami morskimi, sarenkami, królikami
i innymi). Finałem wycieczki była wizyta w Mc Donald’s.
***
13 czerwca wystawiliśmy spektakl słowno–muzyczny pt:
„Przygoda w lesie”. Nasi podopieczni przygotowali niespodziankę swoim rodzicom, zapewniając im wiele atrakcji.
***
Dzieci wzięły także udział w konkursie plastycznym pt: „Pij kakao – działaj śmiało”. Czekamy na wyniki konkursu i liczymy na
wygraną. 
Anna Wodarczyk
czerwiec 2011
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Kandydaci na ławników... Wydarzenia w Gimnazjum
» dokończenie ze str. 2
•• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą
zgłaszanej osoby;
•• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone
przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
•• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie
została mu ograniczona ani zawieszona;
•• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające
brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą
nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
•• 2 zdjęcia (podpisane) zgodne z wymogami stosowanymi
przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
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.
Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia
przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię
(imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie
zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy
odpis lub zaświadczenie.
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń
i listy osób popierających kandydat można odbierać w Urzędzie
Miejskim w Miasteczku Śląskim ul. Rynek 8 (na III piętrze w pokoju
nr 30). Dokumenty te dostępne są do pobrania również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu http://www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl/?c=1619 w zakładce Wybory ławników.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze
wszystkimi niezbędnymi dokumentami można składać w dni
robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzędzie Miejskim
w Miasteczku Śląskim ul. Rynek 8 (na III piętrze w pokoju
nr 30) lub przesłać pocztą.
Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów
na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 30 czerwca 2011 r.,
a także zgłoszenia, które nie spełnią ww. wymagań formalnych,
nie będą rozpatrywane.
Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 32 39-38-030. 
red.
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W maju uczniowie korzystali z możliwości poznania form
ochrony przyrody stosowanych w naszej gminie – uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników Urzędu
Miejskiego w ramach projektu „ Święto Drzewa” we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologiczno – Kulturalnym GAJA.
19 maja pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowskich Górach przeprowadzili warsztaty
dla uczniów klas II gimnazjum. Zajęcia warsztatowe pt. „ Kim
jestem i dokąd zmierzam” są cykliczną formą działania Poradni, organizowaną dla uczniów, przygotowującą ich do planowania kariery zawodowej i wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
23 maja w szkole występowali artyści Polskiej Sceny Edukacyjnej z Krakowa ze spektaklem pt. „Ostatnia lekcja…”, sponsorowanym ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miasteczku Śląskim.
24 maja uczniowie klas III uczestniczyli w pilotażowym programie badawczym „Szkoła Samodzielnego Myślenia”, zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut
Badań Edukacyjnych;
1 czerwca w gimnazjum nie odbywały się lekcje. Zaplanowane dla uczniów atrakcje umożliwiły jednak zrealizowanie innych, ważnych celów. W tym dniu gimnazjaliści ćwiczyli procedury zachowań w czasie akcji ewakuacji i w czasie ogłoszonego
alarmu pożarowego. Atrakcji dostarczyli nam strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Żyglinka wraz z dowódcą panem Janem Jenczkiem. Obserwowaliśmy sprawne działanie służb ratowniczych (w pełnym ekwipunku) oraz służb ratownictwa
medycznego, w tym w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Pozorowany pożar (sztucznie wytwarzany dym) oraz ściana
wody przed budynkiem przyciągały uwagę przechodniów
i uczniów pobliskiej szkoły podstawowej. Ściana wody wykorzystana była też do ochłody w ten upalny dzień. Dziękujemy
strażakom za wspaniałą lekcję. W dalszej części dnia rozgrywane były mecze szkolnej ligi w siatkówce plażowej i halowej.
Od 8 czerwca trwa nabór do kolejnej edycji programu edukacyjnego „Mała Wszechnica Praw Obywatelskich”. Jest to już
czwarta edycja tego Programu, realizowana przez naszą szkołę. Program adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i III klas gimnazjów, wyróżniających się w nauce i działalności społecznej. W ramach programu realizowane są
warsztaty z zakresu psychologii i komunikacji oraz inne dotyczące wiedzy obywatelskiej. Fakultatywnie uczniowie mogą
wyjechać do Parlamentu Europejskiego i Trybunału Praw Człowieka. Współpracujemy w tym zakresie ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach i Stowarzyszeniem Inicjatyw
Społecznych w Radzionkowie. 
Danuta Stankiewicz

Wakacje w Bibliotece
W okresie letnim tj. od dnia 27 czerwca do dnia 2 września
2011 r., uwzględniając potrzeby czytelników, Miejska Biblioteka Publiczna czynna będzie od poniedziałku do piątku:
•• Wypożyczalnia dla Dorosłych: 8.00 – 15.00
•• Oddział Dziecięcy i Filia: 8.00 – 12.00
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Sukcesy sportowe
uczniów Gimnazjum

Miejska Biblioteka Publiczna

W ostatnich tygodniach uczniowie Publicznego Gimnazjum
brali udział w zawodach piłki plażowej, w trakcie których zdobyli czołowe miejsca. I tak:
•• 25 maja – w III Powiatowym Turnieju Piłki Plażowej
Dziewcząt, zorganizowanym w Kamieńskich Młynach,
uczennice: Paulina Filipczyk i Julia Buszka zajęły I miejsce.
•• Również I miejsce zajęli uczniowie: Dariusz Chamera
i Kamil Świerc w kategorii Piłki Plażowej Chłopców
podczas tych zawodów.
•• 3 czerwca – uczennice Julia Buszka, Paulina Filipczyk
i Monika Mazur zajęły II miejsce w Półfinale Rejonowym
Siatkówki Plażowej Dziewcząt.
•• 6 czerwca – uczniowie: Rafał Bednarek, Daniel Marciniak
i Mateusz Mazur zajęli I miejsce w Półfinale Rejonowym
Siatkówki Plażowej Chłopców.
Drużyna rozegrała finał rejonowy w dniu 14 czerwca br.,
zajmując 9. miejsce (na 30 drużyn z całego województwa).
Opiekunami zawodników była p. J. Broja oraz p. M. Dyrgała. 
red.

Wieści z Przedszkola nr 3
Kończy się wiosna, zbliżają się wakacje. Wszyscy, zarówno
dzieci jak i dorośli wyczekują upragnionego wypoczynku.
W naszym przedszkolu wiele się działo.
Pod koniec maja i na początku czerwca w każdej grupie świętowano Dzień Matki i Ojca. Dzieci długo przygotowywały się
do tej uroczystości. Wiele radości sprawiły rodzicom występami artystycznymi, życzeniami, upominkami i wspólnym
poczęstunkiem.
10 czerwca dzieci z całego przedszkola wzięły udział w wycieczce do teatru w Będzinie, w którym obejrzały spektakl pt.
„Jaś i Małgosia”. Wiele dzieci po raz pierwszy zetknęło się
z prawdziwym teatrem, sceną, kurtyną, widownią oraz aktorami. Było to dla nich ogromne przeżycie.
W czerwcu w naszym przedszkolu zorganizowano dwa konkursy plastyczne pt. „Przyjaciele z innych krajów” oraz „Niech
żyją wakacje”, do których dzieci przygotowywały się wspólnie z rodzicami i rodzeństwem. Prace wykonane różnymi
technikami okazały się bardzo ciekawe. Dostrzec w nich można duże zaangażowanie wszystkich członków rodziny. Każda
praca została nagrodzona.
Starszacy przygotowują się do zakończenia roku szkolnego
i pożegnania przedszkola. Ponieważ wkrótce staną się uczniami, odwiedziły szkołę, do której będą chodzić. Poznały nauczycieli i uczniów, zwiedziły sale lekcyjne, świetlicę, salę
gimnastyczną i boisko szkolne. Uroczystości pożegnania
przedszkola odbędą się w dniach 21 i 22 czerwca.
Mirosława Skop
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim,
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
Redaktor naczelny: Aurelia Gryc
Nakład: 1 000 egz.

Sprzątanie w Żyglinie
Z inicjatywy Burmistrza Miasta pana Krzysztofa Nowaka
oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy Żyglin – Żyglinek
pana Marcina Łomotowskiego w dniu 28 maja br. cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 2, tj. uczniowie, nauczyciele
i pracownicy brali udział w akcji sprzątania terenu przyszkolnego, łącznie z przycinaniem drzew i wycinaniem samosiejek. Fachową pomocą w tych pracach służyli strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Żyglinka: naczelnik Jan Jenczek i prezes Tomasz Sadowski oraz panowie: M. Łomotowski, A. Bańczyk, Ł. Szulc, K. Bańczyk i P. Łomotowski. Przed
rozpoczęciem pracy prezes T. Sadowski zapoznał uczniów
z zasadami zachowania się w czasie zauważenia pożaru, postępowania i obchodzenia się z otwartym ogniem oraz właściwym sposobem ubierania się. Aby dzieciom zapewnić warunki do pracy i relaksu, zadbano o bogaty poczęstunek.
Sponsorami byli: A. i B. Siwy, L. Najuch, A. Barczyk, R. Burdzik,
A. Mierzwa, S. Skowronek i A. Hanzel.
Dziękuję wszystkim inicjatorom i sponsorom zaangażowanym w akcję. 
Anna Wodarczyk

Opracowanie i skład:
Wydawnictwo KA s.c.
ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry
www.kasc.pl
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W maju w Oddziale Dziecięcym przeprowadzono skontrum.
Celem skontrum jest ustalenie rzeczywistego stanu księgozbioru biblioteki i na tej podstawie doprowadzenia danych
wynikających z ewidencji w księgach inwentarzowych do
zgodności ze stanem faktycznym. Skontrum materiałów, do
których czytelnicy mają wolny dostęp, przeprowadza się raz
na 5 lat.
W wyniku kontroli stwierdzono prawidłowy stan ewidencji
księgozbioru zapisany w księdze inwentarzowej i księdze
ubytków, odnaleziono 1 pozycję zaginioną z poprzedniego
skontrum.
W skontrum pomagały emerytowane bibliotekarki.
7 czerwca br. w Wypożyczalni dla Dorosłych odbyło się, przy
współorganizacji Stowarzyszenia Przymierze Śląskie, spotkanie autorskie z Romanem Gatysem, który razem z Ireną Gatys
opracował 1 tom Encyklopedii Śląskiej Porcelany. Jest to kolejna publikacja autorów, miłośników śląskiej porcelany, która
pozwoli wszystkim zainteresowanym pogłębić wiedzę na temat: śląskiego przemysłu ceramicznego. „Encyklopedia Śląskiej Porcelany tom 1” podaje znaki słowne i formalne, znaczki,
sygnatury, numery, znaki wyciskane i inne – czyli wszystko, co
może pomóc w identyfikacji wyrobów ze śląskiej manufaktury czy fabryki porcelany.
O motywach orientalnych na śląskiej porcelanie czytelnicy
dowiedzą się, wypożyczając „Motywy orientalne na śląskiej
porcelanie z pierwszej połowy XX wieku” również autorstwa
Ireny i Romana Gatysów, wydanej przez Bibliotekę Śląską
w Katowicach i Stowarzyszenie Miłośników Śląskiej Porcelany
i Widokówki w Nakle Śląskim w 2010 roku.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do przeczytania
tych i innych publikacji autorstwa państwa Gatysów, znajdujących się w naszej bibliotece. 
Aleksandra Ruda
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Złote Gody

7 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość
wręczenia medali „za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medale wręczył Jubilatom burmistrz miasta Krzysztof Nowak. Szanownym Jubilatom życzymy jeszcze wielu lat życia w dobrym
zdrowiu i serdecznej opieki najbliższych.

Nasi Jubilaci: Adelajda i Ernest CYL, Kazimiera i Ryszard FIDYK, Katarzyna i Józef GAJDZIK, Róża i Konrad GURBAŁA, Katarzyna i Karol GWÓŹDŹ, Helena i Hubert ŁABUŃ, Bronisława i Norbert MACHURA, Pelagia i Franciszek PARUZEL, Stefania i Zygmunt PIEŁKA,
Czesława i Tadeusz POMORSCY, Teresa i Karol SIWIEC. 
Lidia Kubecka

Liga Amatorów Siatkówki

6. Odra Miasteczko Śląskie (12 pkt)
7. Oldboys Miasteczko Śląskie (4 pkt)
8. Strzebiń (0 pkt)

W sobotę 4 czerwca br. odbyły się ostatnie spotkania Ligi
Amatorów Siatkówki o Puchar Burmistrza Miasteczka Śląskiego. Rozegrano mecze półfinałowe oraz finałowe.
Odnotowano następujące rezultaty:
1. MOSiR Miasteczko Śląskie – Oldboys Miasteczko Śląskie 2:0
(25:16; 25:22)
2. Bilpol Koszęcin – Oldboys Miasteczko Śląskie 2:0
(25:18; 33:31)
3. Bilpol Koszęcin – MTS Kalety 1:2 (9:25; 25:22; 13:15)
4. TMS Siatkarz – Lasowice 1:2 (26:24; 19:25; 10:15)
5. Strzebiń – Odra Miasteczko Śląskie 0:2 (10:25; 16:25)
Tegoroczną edycję Ligi wygrały Lasowice (28 pkt), wygrywając wszystkie spotkania. Na drugim miejscu uplasował się TMS
Siatkarz (20 pkt), trzecie miejsce zdobył MOSiR Miasteczko
Śląskie (18 pkt).
Kolejne miejsca zajęli:
4. Bilpol Koszęcin (16 pkt)
5. MTS Kalety (14 pkt)

Zwycięska drużyna Lasowic wystąpiła w składzie: Wojciech
Furmaniuk, Jurek Kolricz, Łukasz Kolricz, Seweryn Cierpioł, Dariusz Graf, Marcin Kazimierowicz, Radosław Szymczyk, Andrzej
Adamek.
TMS Siatkarz grał w składzie: Adrian Wolnik, Łukasz Ziob, Sylwester Ziob, Janusz Szczygioł, Waldemar Preweda, Leszek Bąk,
Wojciech Ulfik, Jarosław Borowik, Damian Moczek, Mateusz
Misiek, Michał Piontek, Piotr Mazurkiewicz, Grzegorz Nowak,
Sławomir Radziej.
Drużynę MOSiR Miasteczko Śląskie reprezentowali: Robert
Wieczorek, Krzysztof Dyrgała, Piotr Żyłowski, Daniel Ochman,
Piotr Piech, Marcin Paruzel, Piotr Górny, Patryk Kogut.
Całość zawodów została sprawnie przeprowadzona dzięki
świetnej ich organizacji przez panów Wojciecha Furmianiaka
oraz Roberta Wieczorka.
Zwycięzcom gratulujemy oraz zapraszamy na przyszłoroczną
edycję Ligi Amatorów Siatkówki. 
Grażyna Zabiegalska

42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.: 32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
www.miasteczko-slaskie.pl
sekretariat@miasteczko-slaskie.pl
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