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Europejskie Miasteczko
Na kilka dni nasze miasto znów było bliżej Europy. A to za sprawą wizyty międzynarodowej 24-osobowej delegacji z Turcji,
Włoch i Wielkiej Brytanii, która gościła w Szkole Podstawowej
nr 1 w dniach od 11 do 15 października br.

Święto Niepodległości
W tym roku przypada 93. rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe.
W 1918 r. po 123 latach niewoli odzyskano niepodległy byt
państwowy. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości ustawą z 23 kwietnia 1937 r., po blisko 20 latach
od odzyskania niepodległości i do wybuchu II wojny światowej obchodzono je tylko 2 razy – w 1937 i 1938 r. W czasach
PRL Narodowym Świętem Odrodzenia Polski ustanowiono
dzień 22 lipca. Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm w 1989 r. Jak co roku
w mieście zorganizowano uroczyste obchody tego święta.
» dokończenie na str. 3
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To było już czwarte spotkanie partnerskich szkół, które współpracują ze sobą drugi rok w ramach europejskiego programu
Comenius, realizując projekt zatytułowany „Wspólne gesty
w różnych kulturach europejskich”.
W programie pobytu zagranicznych delegacji, oprócz pracy
nad projektem, nie zabrakło również akcentów kulturalnych,
rozrywkowych, a nawet sportowych. W pierwszych dniach wizyty goście mieli okazję zapoznać się z uczniami i nauczycielami. Był też czas na spotkanie z władzami miasta. Zwiedzili oni
miasto i odwiedzili grób naszego patrona – ks. Teodora Christopha. Specjalnie dla gości nasi uczniowie przygotowali program artystyczny „Każdy kraj ma swój raj”, w którym przedstawili charakterystyczne postaci i stereotypy związane z każdym
państwem. Dodatkową atrakcją był występ solistki zespołu
Golden Mix – Katarzyny Matejczyk–Wylężek. Nasi goście mieli
również okazję uczestniczyć w uroczystości pasowania na
ucznia naszych pierwszoklasistów i obchodach tegorocznego
Dnia Edukacji Narodowej oraz zwiedzić Muzeum Chleba w Radzionkowie i Kopalnię Zabytkową w Tarnowskich Górach.
Delegacje państw były zachwycone gościnnością i atrakcyjnością programu. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym składamy serdeczne podziękowania.
Przed nami wizyta w szkole włoskiej w Mediolanie. Do tego
czasu musimy opracować logo projektu i ułożyć polską wersję
jego hymnu. 
Ewa Tempich-Garczarczyk
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Nowy Dyrektor MOK
W październiku br. nastąpiła zmiana kierownictwa Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim. Dotychczasową
dyrektor Ośrodka panią Irenę Lukosz–Kowalską zastąpił pan
Patryk Tomiczek.
Patryk Tomiczek urodził się i mieszka w Tarnowskich Górach.
Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
gdzie studiował kulturoznawstwo ze specjalizacją filmoznawstwo. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dotychczas pracował jako dziennikarz, specjalista ds. filmu,
specjalista ds. projektów europejskich oraz kierownik ds. organizacji projektów. Współpracuje z licznymi stowarzyszeniami kultury. Dla Stowarzyszenia Nowe Horyzonty opracował materiały promocyjne 6. Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Był również
autorem i współredaktorem tekstów do katalogów 8 – 11
edycji tego festiwalu oraz 15. Festiwalu Filmowego i Artystycznego „Lato Filmów” w Warszawie.
Ma na swym koncie także wykonanie opisów do katalogów
1 – 3 Międzynarodowego Festiwalu Off Plus Camera. Pisał
również recenzje, opisy, zapowiedzi, wywiady do Gazety „Na
horyzoncie”.
Dla Stowarzyszenia Rodziców na rzecz Pomocy Szkołom
„Przyjazna Szkoła” z Mysłowic przygotował kurs e-learningowy
oraz „Multimedialny przewodnik młodego filmowca”, a dla
Gutek Film sp. z o.o z Warszawy wykonał pressbook do filmu
„Palindromy” Todda Solondza. Współpracując z wydawnictwem Mediasat Poland sp. z o.o. w Krakowie napisał książkę
o filmie „Imię róży” Jeana – Jacquesa Annauda. Z kolei w warszawskiej spółce z o.o. Horabik i Media pełnił zastępstwo na
stanowisku researchera oraz zajmował się monitoringiem prasy. Był współautorem podręcznika do szkoleń „Wprowadzenie
do metodyki Project Cycle Management”. Współpracował także z portalem menedżerów kultury: www.zarzadzaniekultura.pl,
pisząc teksty na temat mediów, filmu i zarządzania kulturą. Wygłaszał również dla uczniów Wieloprofilowego Zespołu Szkół
w Tarnowskich Górach prelekcje o historii kina i terminologii
filmowej.
Jest osobą wysoko cenioną w środowisku kultury i zyskał pozytywne opinie stowarzyszeń kultury działających na terenie
powiatu.
Panu Patrykowi życzymy sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. 
Agnieszka Nowak

Gminne konsultacje
Rada Miejska w Miasteczku Śląskim na sesji w dniu 16 września br. podjęła uchwałę Nr XII/75/11 w sprawie zasad i trybu
konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasteczko Śląskie.
Zgodnie z zawartymi niej regulacjami, konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie
poddanej konsultacjom. Mogą być zorganizowane w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych ważnych
sprawach dla naszego miasta.

2

listopad 2011

Polegają na wyrażeniu opinii i uwag do sprawy będącej
przedmiotem konsultacji, udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania bądź wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasteczka Śląskiego. W zależności
od swego przedmiotu, konsultacje mogą mieć zasięg lokalny, obejmujący mieszkańców określonej części gminy, np.
dzielnicy czy sołectwa lub też mogą obejmować teren całej
gminy.
Konsultacje mogą być prowadzone w szczególności poprzez
badanie ankietowe, sondaże internetowe lub w ramach
otwartych spotkań z mieszkańcami. Możliwe jest łączenie
kilku form prowadzenia konsultacji.
Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji może wystąpić:
burmistrz, komisje Rady Miejskiej lub grupa radnych (1/3
ustawowego składu Rady Miejskiej). Wniosek taki powinien
określać: przedmiot konsultacji, ich zasięg terytorialny, propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji, formę konsultacji oraz uzasadnienie przeprowadzenia wnioskowanych
konsultacji. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
O przeprowadzeniu konsultacji decyduje burmistrz w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, w formie postanowienia, w którym określa w szczególności: przedmiot konsultacji, obszar miasta nimi objęty, termin i miejsce ich
przeprowadzenia, formę konsultacji oraz osobę odpowiedzialną za ich przeprowadzenie. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń, w terminie
nie krótszym niż 14 dni przed dniem ich rozpoczęcia.
Konsultacje przeprowadza powołany przez burmistrza Zespół do spraw przeprowadzenia konsultacji, któremu przewodniczy sekretarz miasta. Są ważne bez względu na ilość
osób w nich uczestniczących.
Burmistrz Miasta przedstawia mieszkańcom wyniki konsultacji najdalej w ciągu 30 dni od dnia ich zakończenia na stronie
internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej,
a także Radzie Miejskiej na pierwszej sesji zwołanej po zakończeniu konsultacji.
Wynik przeprowadzonych konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach
objętych konsultacjami. 
red.

Wybrano ławników
Z końcem roku upływa bieżąca kadencja ławników sądowych. Na sesji w dniu 31 października Rada Miejska w tajnym
głosowaniu wybrała ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na
kolejną kadencję 2012–2015.
Ławnikami do Sądu Okręgowego w Gliwicach wybrani zostali: Leon Dziendziel, Elżbieta Konieczna i Małgorzata Stondzik-Jupowicz. Z kolei do orzekania w Sądzie Rejonowym
w Tarnowskich Górach wybrano Jerzego Gedigę i Andrzeja
Kika, a do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy –
Henrykę Tobor.
Kandydatów na ławników rekomendował Radzie Miejskiej
powołany przez nią we wrześniu br. Zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. 
red.
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Święto Niepodległości

Uchwały Rady Miejskiej

» dokończenie ze str. 1
10 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się uroczysty
koncert upamiętniający rocznicę odzyskania niepodległości.
Pieśni i utwory patriotyczne usłyszeliśmy w wykonaniu chórów „Sienkiewicz” i „Piast”, zespołu „Bemol” oraz Miejskiej Orkiestry Dętej. Z kolei zespół taneczny „Crazy I” przedstawił
impresję baletową do walca cis-moll Fryderyka Chopina.
Natomiast 11 listopada obchody rozpoczęły się uroczystą
mszą świętą w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP, po
której przemaszerowano pod Pomnik Wdzięczności przy
ul. Woźnickiej, gdzie złożono wieniec i kwiaty oraz zapalono
znicze. Znicze zapłonęły także w pozostałych miejscach pamięci narodowej na terenie miasta.
Wzorem lat ubiegłych, w miejskich obchodach rocznicy odzyskania niepodległości uczestniczyli m.in. uczniowie klas III
gimnazjum wraz z wychowawcami, dla których to święto to
prawdziwa lekcja patriotyzmu. 
red.

31 października br. odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na której podjęto następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XIII/83/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2. Uchwałę Nr XIII/84/11 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata
2011–2016.
3. Uchwałę Nr XIII/85/11 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Miasteczko Śląskie.
4. Uchwały: Nr Nr XIII/86/11 – XIII/91/11 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasteczko
Śląskie.
5. Uchwałę Nr XIII/92/11 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Świerklaniec.
6. Uchwałę Nr XIII/93/11 w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej na IV kwartał 2011 r.
7. Uchwałę Nr XIII/94/11 w sprawie planu pracy Komisji
Budżetu i Inwentaryzacji na IV kwartał 2011 r.
8. Uchwałę Nr XIII/95/11 w sprawie planu pracy Komisji
Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska na
IV kwartał 2011 r.
9. Uchwałę Nr XIII/96/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Gliwicach oraz do Sądu Rejonowego
w Tarnowskich Górach na okres 2012–2015.
Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej
www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30. 
red.

Gołębia pasja
Gołębie to coś więcej niż hobby.
Trzeba włożyć wiele uczucia i wysiłku oraz dużo wytrwałości, by ich
hodowla przyniosła satysfakcję
i radość. Największy entuzjazm
pojawia się, gdy ptaki osiągają dobre wyniki lotowe. Takim entuzjastą jest na pewno pan Sebastian
Skowronek w Miasteczka Śląskiego – Żyglina. Wraz z ojcem Janem
hoduje obecnie około 100 gołębi lotowych. Ma na swym koncie liczne sukcesy swoich podopiecznych. Szczególnie udany
dla pana Sebastiana jest rok bieżący.
W zorganizowanych w 2011 r. Mistrzostwach Okręgu katowickiego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w lotach gołębi dorosłych w kategoriach: C (loty powyżej 500 km)
i D, w której sumuje się uzyskane wyniki – tzw. coefficienty
z kategorii A (loty od 100 do 400 km), B (loty od 300 do 600 km)
i C, zajął pierwsze miejsca i sklasyfikowany został jako mistrz,
natomiast w kategorii M (maraton – powyżej 700 km) sklasyfikowany został jako wicemistrz, zajmując miejsce drugie. Został także mistrzem w kategorii GMT (Generalne Mistrzostwo
Polski). Gratulujemy i życzymy dalszych udanych lotowań! 
red.
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Dzień Edukacji
Narodowej
„Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi”
Platon
Dzień Edukacji Narodowej jest dniem, w którym składamy
wszystkim nauczycielom i pozostałym pracownikom placówek
oświatowych życzenia, wyrażamy podziękowanie i wdzięczność za trud nauczania i wychowania, który owocuje sukcesami zarówno uczniów, jak i nauczycieli. To także okazja do spotkań w świątecznej atmosferze.
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęły się
13 października. W tym dniu w Miejskim Ośrodku Kultury swoją
uroczystość miała Szkoła Podstawowa nr 1. Przybyli nauczyciele, uczniowie oraz rodzice pierwszoklasistów. Szczególnymi
gośćmi były delegacje nauczycieli i uczniów z partnerskich
szkół z Turcji, Włoch i Wielkiej Brytanii, które gościły w szkole
w ramach europejskiego programu Comenius.
Uroczystość odbyła się w niezwykle sympatycznej atmosferze.
Były wiersze, piosenki i kwiaty stanowiące podziękowanie dla
nauczycieli. Były także nagrody. M.in. swoją nagrodę wręczył
obecny na uroczystości burmistrz Krzysztof Nowak. Otrzymała
ją pani Grażyna Woźniak. Dzień ten był także szczególnym dla
pierwszoklasistów, którzy w tym dniu zostali pasowani na
ucznia, a obecnym z ogromną pasją i zaangażowaniem, zaprezentowali niezwykle interesujący program artystyczny.

14 października w Gimnazjum Publicznym obchodzono Święto
Szkoły. Ta data już od kilku lat wiąże się z trzema ważnymi uroczystościami: dniem patrona, pasowaniem na gimnazjalistów
oraz Dniem Edukacji Narodowej.
Na początku młodzież, nauczyciele i zaproszeni goście uczestniczyli we mszy św. Następnie wszyscy obejrzeli przedstawienie
o odwiecznej walce dobra ze złem. Występ uczniów przygotowany przez SM Michaelę oraz panią Joannę Flak nagrodzono
gromkimi brawami. W ten poetycki sposób zostały przypomniane wartości, którym był wierny patron szkoły ks. Teodor Christoph. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego nie zapomnieli również o życzeniach i kwiatach dla nauczycieli z okazji
ich święta. Na uroczystość zostali zaproszeni także emerytowani
nauczyciele.
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Ostatnim punktem dnia było spotkanie nauczycieli oraz pracowników gimnazjum z władzami miasta. Burmistrz Miasteczka
Śląskiego Krzysztof Nowak wręczył nagrodę za osiągnięcia
w pracy dydaktycznej i wychowawczej pani Hannie Celary.
Z kolei wyróżnienie dyrektora szkoły otrzymali nauczyciele:
Magdalena Piasecka, Ilona Urbańczyk, Halina Majkrzak, Aleksandra Nowicka, Monika Paśmionka, Celina Skoczylas, Maria
Żuk i Michał Dyrgała. Nagrodzono również trud i wysiłek pracowników administracji i obsługi.
Po części oficjalnej wszyscy udali na salę gimnastyczną, gdzie
rozpoczęły się igry. Ku zdumieniu zebranych, uczniowie klasy
III c zaprosili do zabawy najpierw nauczycieli. Potem odbyły
się zabawy otrzęsinowe pierwszoklasistów. Sprawdzono ich
wiedzę, sprawność fizyczną i refleks. Wszyscy świetnie się spisali, więc zostali przyjęci do grona gimnazjalistów.

Także 14 października Zespół Szkolno-Przedszkolny uroczyście obchodził Dzień Edukacji Narodowej. Były życzenia, nagrody. Wśród nagrodzonych była dyrektor Zespołu pani Anna
Wodarczyk, która otrzymała nagrodę burmistrza miasta. Uroczystość uświetniły dzieci, które zaprezentowały ciekawy program artystyczny.
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Październik w bibliotece

Również w tym dniu w przedszkolach odbyły się uroczyste
spotkania. Życzenia nauczycielom i pozostałym pracownikom
tych placówek złożył burmistrz Krzysztof Nowak.
W Przedszkolu nr 1 jak co roku dzieci przygotowały dla pracowników przedszkola i gości artystyczne prace oraz przedstawienia. Przedszkolaki z grupy najstarszej „Kangurki” zrobiły
przepiękne kwiaty z kolorowego papieru. Grupa średnia
„Szpaczki Mądraczki” przygotowała piękne laurki z życzeniami, natomiast maluszki z grupy „Biedronki” zrobiły przepiękne
jeże. Była także okazja do wspólnej zabawy. 
opr.: red.

W wypożyczalni dla dorosłych trwała inwentaryzacja księgozbioru – tzw. skontrum, w którym uczestniczyli wszyscy pracownicy biblioteki oraz osoba zaprzyjaźniona – p. Krysia
(emerytka i przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki). Między innymi po wpisaniu wszystkich numerów inwentarzowych na arkusze kontroli stwierdziliśmy się, że cała
dokumentacja naszej placówki prowadzona jest prawidłowo
i zgadza się ze stanem faktycznym. 1932 książki są w tej chwili wypożyczone przez czytelników a pozostałe 17141 woluminów czeka na regałach biblioteki.
Rok szkolny rozpoczął się już na dobre, co szczególnie widać
w bibliotece w Żyglinie. Rośnie poziom czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży. Najczęściej wypożyczane są lektury, niestety młodzież coraz częściej pyta tylko o... opracowania lektur. Pozostali czytelnicy sięgają po książki o zwierzętach, fantastykę i nowości. A jest ich ostatnio dosyć sporo, m.in.
N. Robert, B. Wood, C. Läckberg, S. Larsson, M. Grant.
Filia wzbogaciła się o nowe biurko i krzesło, na którym wkrótce ma stanąć nowy sprzęt komputerowy (z Programu Rozwoju Bibliotek).
W piątek 28 października w Oddziale Dziecięcym zorganizowano dla dzieci wieczór Halloween. Biblioteka zmieniła się
w tym dniu w jeden ze strasznych dawnych domów pokrytych firanami kurzu i pajęczyn. Z tej okazji dzieci pojawiły się
w przebraniach, wspólnie wykonały dyniowe lampiony a następnie uczestniczyły w ciekawych konkursach m.in.: przejściu przez bagno, papierowych duszkach, uciekających ciasteczkach oraz zabawie w mumię. Uczestnicy imprezy zostali
poczęstowani halloweenowymi słodyczami i upominkami. 
Aleksandra Ruda
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Co nowego w Przedszkolu nr 1

…. i w Przedszkolu nr 3

13 października w naszym przedszkolu przeprowadzono
próbną ewakuację na wypadek zagrożenia pożarowego.
Przeprowadzono ją przy współpracy strażaków z jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyglinku. Mimo niesprzyjającej pogody, akcja przebiegła sprawnie, bez zakłóceń. Zarówno pracownicy przedszkola, jak i dzieci, wykazali spokój, nie
było oznak paniki. Dzieci oglądały wyposażenie sprzętu ratowniczo-gaśniczego, mogły porozmawiać ze strażakami,
a także dowiedzieć się, w jakim celu przeprowadzone są
próbne alarmy. Po skończonej próbnej ewakuacji wykonano
pamiątkowe zdjęcia.

Październik w tym roku był wyjątkowo urokliwy. To właśnie
zainspirowało przedszkolaków i ich rodziców do stworzenia
przepięknych prac, które mogliśmy podziwiać podczas zorganizowanego w naszym przedszkolu konkursu plastycznego
pt. „Jesienny Cudaczek”. Wszyscy uczestnicy wykazali się
ogromną pomysłowością, wykorzystując w swych pracach
zróżnicowany materiał przyrodniczy. Każda praca zasłużyła na
wyróżnienie i nagrodę.

W trosce o rozwój przedszkolaków, w naszej placówce
prowadzone są zajęcia dodatkowe, takie jak nauka języka
angielskiego oraz judo, na których dzieci poprzez zabawę
połączoną z nauką przyswajają wiedzę. Zajęcia dodatkowe
rozpoczęły się w październiku. W ostatni wtorek każdego
miesiąca od godziny 12:00 do 14:30 przedszkolacy wyjeżdżają
także do „Aquaparku” w Tarnowskich Górach, gdzie pod
okiem ratowników oraz instruktora uczestniczą w zajęciach
nauki pływania, zjeżdżają na zjeżdżalniach i świetnie się
bawią.
Ważnym wydarzeniem dla naszych przedszkolaków było
uroczyste „Pasowanie na przedszkolaka”. Z tej okazji dzieci
z grupy najstarszej „Kangurki” zaśpiewały piosenki oraz recytowały wierszyki, których się nauczyły. Przedszkolaki
z grupy średniej „Szpaczki Mądraczki” także zaśpiewały piosenkę oraz wyrecytowały wierszyki. Natomiast z grupy najmłodszej „Biedronki” zaśpiewały piosenkę z przedszkolnego
repertuaru „Małe czerwone jabłuszko” oraz pięknie wyrecytowały wiersz.
Zapraszamy również wszystkich do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.przedszkolak.webnode.com 
Ewelina Rutkowska

Sukces
gimnazjalistów
3 listopada drużyna chłopców z Publicznego Gimnazjum
w Miasteczku Śląskim uczestniczyła w zorganizowanej
w Chorzowie II rundzie eliminacyjnych zawodów w piłce
nożnej Coca-Cola Cup 2012. Tym razem udało im się zająć
III miejsce. Szkołę reprezentowali następujący zawodnicy:
Dariusz Chamera, Kamil Świerc, Mateusz Budziński, Tomasz
Wojdyła, Mateusz Olejnik, Marcin Franczyk, Dawid Cogiel,
Przemysław Wylężek, Mateusz Pączek i Dominik Kwarta. Sukces ten to także wynik dobrej trenerskiej pracy ich nauczycieli. Za przygotowanie do zawodów odpowiadali panowie:
Jan Broja i Michał Dyrgała. Gratulujemy! 

17 października w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty
pt. „Dziecko z cukrzycą”. Wzięli w nich udział nauczyciele
z przedszkoli i szkół naszego miasta oraz okolicznych miejscowości. Celem warsztatów było uświadomienie nauczycielom,
że dziecko z cukrzycą może normalnie funkcjonować w środowisku szkolnym i rówieśniczym. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się z działaniem pompy insulinowej, w którą wyposażone jest każde dziecko chore na cukrzycę. Mogli się również
dowiedzieć, jak rozpoznać niepokojące objawy niedocukrzenia lub zbyt dużego wzrostu poziomu cukru we krwi i jak należy wtedy dziecku pomóc.
W pierwszych dniach listopada przedszkolaki grup starszych
odwiedziły miasteczkowski cmentarz aby uczcić pamięć zmarłych mieszkańców naszego miasta oraz poległych podczas
wojny żołnierzy.
9 listopada najmłodsze dzieci zostały uroczyście pasowane na
przedszkolaka a ich grupie nadano imię „Krasnoludki”. Maluszki przedstawiły program artystyczny specjalnie przygotowany
na tę okazję a następnie włączyły swoich rodziców do wspólnej zabawy i malowania farbami.
10 listopada przedszkolaki wzięły udział w przedstawieniu teatralnym pt. „Kozucha Kłamczucha”, wystawionym przez objazdowy teatr lalek. Ciekawa i humorystyczna inscenizacja
skłoniła dzieci do samodzielnego wyciągnięcia wniosku, że
kłamstwo nie popłaca.
Dyrekcja i personel naszego przedszkola dziękują pani
Danucie Hetmańczyk za podarowanie materiałów dekoracyjnych. 
Mirosława Skop

Wystawa gołębi
pocztowych
W dniach 26–27 listopada br. zapraszamy do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku
Śląskim wszystkich wielbicieli (i nie tylko) gołębi pocztowych.
Odbędzie się tam wystawa tych pięknych ptaków, zorganizowana przez miasteczkowski Oddział Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

Danuta Stankiewicz
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Co było i co będzie w MOK

Na przekór nudzie i szkolnej rutynie tegoroczny październik
był dla młodzieży bogaty w edukacyjne wyjazdy. Takie lekcje
poza klasą dostarczają wielu wrażeń, są źródłem nowych wiadomości i stanowią alternatywę dla tradycyjnych sposobów
nauczania.
Pierwsza wycieczka w teren odbyła się 5 października i związana była z biologią. Do ogrodu zoologicznego w Chorzowie pojechało 44 uczniów. Wyjazd został zorganizowany przez panią
Hannę Celary, opiekunami zaś były panie Halina Majkrzak
i Anna Hajda. Uczniowie mogli zobaczyć i podziwiać wiele gatunków zwierząt oraz uczestniczyli w lekcji dydaktycznej, podczas której mieli okazję dotknąć i potrzymać we własnych rękach węża, jaszczurkę, zająca, żółwia lub nawet pancernika! „To
spodobało się chyba każdemu” – skomentowała zajęcia Ania
Siwy z klasy II b.
Drugi wyjazd miał miejsce 25 października i dotyczył lekcji historii i języka polskiego. Celem było Cinema City w Bytomiu.
Uczniowie z klas III obejrzeli pierwszy polski film w technice
3D pt. „Bitwa Warszawska 1920”. Wcześniej zostali zapoznani
z faktami i okolicznościami, które wiązały się z odzyskaniem
przez Polskę niepodległości. Było to konieczne, gdyż przedstawione im wydarzenia wykraczają poza podstawę programową z historii dla uczniów gimnazjum. Z kolei rozmowy
o wrażeniach po seansie stanowiły przygotowanie do napisania recenzji filmowej.
Wyjazd do kina zorganizowały nauczycielki – Magdalena Piasecka i Aleksandra Nowicka, zaś opiekunami grupy były panie
Sylwia Buczyńska-Jura i Ilona Urbańczyk. Koszt każdej z wycieczek dla pojedynczego uczestnika nie przekroczył 30 zł, jednak i tak nie wszyscy chętni uczniowie – ze względów finansowych – mogli w nich uczestniczyć.
Sponsorów, którzy chcieliby wesprzeć działania szkoły w tym
zakresie, zapraszamy do współpracy.
Od 27 października nasi uczniowie realizują program profilaktyczny dotyczący zdrowia. Obejmuje on między innymi zajęcia w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach. W każdy wtorek
30 uczniów może bezpłatnie korzystać z tego obiektu. Transport i bilety wstępu dla młodzieży pokrywane są ze środków
Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Do początku listopada zorganizowano 5 wyjazdów, w których uczestniczyło
120 uczniów.
Aktywnie w szkole działa samorząd uczniowski. Z jego inicjatywy 26 października została zorganizowana dyskoteka. Przy
dobrej muzyce bawiła się spora grupa gimnazjalistów.
Z kolei 28 października w całej szkole roznosił się zapach pieczonych ciast. W ten sposób uczniowie obchodzili Dzień Jabłka. Za drobną opłatą można było nie tylko spróbować słodkich wypieków, ale także napić się zdrowego soku jabłkowego
lub po prostu zjeść świeży owoc.
W bieżącym roku szkolnym opiekunem samorządu uczniowskiego w gimnazjum została pani Anna Herman, nauczycielka
języka angielskiego. 
Danuta Stankiewicz

Alicja Kowaluk

Konkurs plastyczny
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim organizuje
XII edycję konkursu na najładniejszą kartkę świąteczną lub
stroik. Termin składania prac konkursowych upływa
5 grudnia br. Zachęcamy wszystkich uzdolnionych plastycznie do zaprezentowania swoich umiejętności.
Czekają piękne nagrody!

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.
Opracowanie i skład:
Wydawnictwo KA s.c.
ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry
www.kasc.pl

Wieści

Jesień jest okresem aktywnej działalności zespołów działających w Ośrodku, które biorą udział w licznych przeglądach i festiwalach:
•• 16 października chór „Piast” oraz zespoły „Brynica” i „Groszki” koncertowały w kościele w Żyglinie,
•• 22 października chóry „Sienkiewicz” i „Piast” oraz zespoły
„Brynica” i „Groszki” brały udział w Festiwalu Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr, który odbył się w Państwowej
Szkole Muzycznej w Tarnowskich Górach,
•• 6 listopada chór „Sienkiewicz” uczestniczył w Przeglądzie
Pieśni Chóralnej w Strzebiniu,
•• zespół „Brynica” 11 listopada uczestniczył we mszy świętej
z okazji Dnia Niepodległości oraz w złożeniu wieńców na
grobach poległych, a 16 listopada brał udział w imprezie
pod nazwą „Śląskie Jadło”, którą zorganizowaną przez
Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach.
Bardzo pracowitym dniem dla naszych zespołów była sobota
19 listopada. W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się IX już edycja ogólnopolskiego turnieju rock and rolla. O puchar burmistrza Miasteczka Śląskiego walczyło ok. 20 par, w tym pary z naszej placówki. Relację z turnieju przekażemy w kolejnym
wydaniu „Wieści”.
W tym samym dniu zespoły taneczne „Crazy I”, „Crazy II” oraz
najmłodsze „Smerfy II” rywalizują o podium w XV Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Disco i Show Dance w Lublińcu. 19 listopada odbyła się jeszcze jedna impreza, a mianowicie zlot chórów i orkiestr śląskiego okręgu Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr, w którym uczestniczyły chóry „Piast”, „Sienkiewicz”
oraz zespoły „Brynica” i „Groszki”. Zlot zorganoizowano w sali
firmy „Koral”.
Z kolei 22 listopada to dzień tegorocznego spotkania członków
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Seniora.
Natomiast 27 listopada zespoły taneczne – „Crazy I”, „Crazy II” ,
„Smerfy II” oraz „Adamant Crew” wezmą udział w w Centrum
Kultury „Karolinka” w Radzionkowie w VIII Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Nowoczesnego „Arabeska”. W ubiegłym roku zespoły przywiozły statuetki za wyróżnienia I, II i III stopnia. Życzymy powodzenia również w tym
roku.
2 grudnia zespół folklorystyczny „Brynica” wystąpi w Domu Pomocy Społecznej w Starych Tarnowicach w repertuarze barbórkowym.
1 grudnia zapraszamy do Ośrodka wszystkie dzieci na niezapomniane spotkanie z Mikołajem.
Zespoły taneczne „Crazy I”, „Crazy II”, „Smerfy I”, „Smerfy II” oraz
„Krasnoludki” 10 grudnia o godz. 16.00 zaprezentują świąteczno–mikołajkowy program taneczny. Wszystkich serdecznie zapraszamy. 
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Miasteczkowski cmentarz – cd.
Nawiązując do zamieszczonego w poprzednim numerze
„Wieści z Miasteczkowskiego Ratusza” obszernego artykułu
pana Antoniego Famuły pt. „Miasteczkowski cmentarz – groby o których warto pamiętać” publikujemy – jako jego uzupełnienie – kilka fotografii ze zbiorów autora, przedstawiających
opisane w artykule groby znajdujące się na terenie miasteczkowskiej nekropolii.
red.

Grób ks. Teodora Christopha

Bezimienna mogiła

Grób Franza Schiwego

Zbiorowe mogiły powstańców śląskich oraz ofiar II Wojny Światowej

Grób Anny i Clemensa Golletz

Grób Marii Fleischer i Cornelii Bargiel

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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