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Jak będzie działać?

Nowa ustawa śmieciowa
Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie, która ma na celu: uszczelnienie systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów u źródła – w gospodarstwach domowych, zmniejszenie ich ilości oraz zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku i przetwarzania
posegregowanych śmieci. Przewiduje całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk śmieci; prowadzenie właściwego i skutecznego monitorowania postępowania z odpadami
komunalnymi; zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska – wynikających z transportu odpadów komunalnych.
Nowe przepisy przewidują przejęcie przez GMINY gospodarowania odpadami komunalnymi na ich terenie, w związku z czym
Rada Miejska w Miasteczku Śląskim podjęła następujące działania, dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
1. wybrała metodę obliczania opłaty w zależności od ilości
osób zamieszkujących nieruchomość,
2. określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów,
3. przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasteczko Śląskie,
4. ustaliła termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5. ustaliła stawkę opłaty dla nieruchomości zamieszkałych,
z których będą odbierane odpady komunalne w sposób
selektywny w wysokości 8,90 zł miesięcznie od osoby,
zaś w przypadku, gdy mieszkańcy nie będą segregować
odpadów zapłacą, 15,00 zł miesięcznie od osoby.
Za zagospodarowanie odpadów komunalnych gmina będzie
pobierać od właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę
– systemem będą więc objęci wszyscy mieszkańcy danej gminy. Stała opłata, zgodnie z nowym prawem, ma uwzględniać:
koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i recyklingu
odpadów; dochód z opłaty ma również pokryć wydatki związane z obsługą administracyjną całego systemu.
Nowe prawo zobowiązuje również do przeprowadzenia przetargu przez gminę, który wyłoni firmę zajmującą się odbiorem
odpadów.
» dokończenie na str. 3
Wieści

Cyfrowa szkoła
Jak już informowaliśmy w numerze 6/2012 biuletynu, Szkoła
Podstawowa nr 1 w Miasteczku Śląskim uczestniczy w rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Sprzęt, po wyłonieniu dostawcy w trybie
przetargu, dotarł do szkoły w ostatnich dniach 2012 roku.
Dostarczony sprzęt to m.in. dwie tablice interaktywne, 30 laptopów, dwa sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, dwie drukarki, dwa skanery, dwa projektory krótkoogniskowe, cztery głośniki, dwa projektory multimedialne, dwa ekrany projekcyjne,
dwa wizualizery, kontroler zarządzania szkolną siecią bezprzewodową, ruter oraz dwa punkty dostępowe.
Już w styczniu odbyły się pierwsze zajęcia z wykorzystaniem
nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego. Uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie klas IV-VI.
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych przez nauczycieli różnych
przedmiotów (tj.: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, przyrody, historii, techniki, religii oraz prowadzących godziny wychowawcze i lekcje biblioteczne) w znaczny sposób przyczyniło się do bardzo dobrej
współpracy między nauczycielami oraz uatrakcyjniło zajęcia
dla uczniów poprzez ich większe zaangażowanie w procesie
nauczania. Dzieci mają możliwość nabycia właściwych nawyków zachowania w sieci i umiejętności rozumnego wyszukiwania i wykorzystywania informacji pozyskanych z Internetu.
Dzięki specjalnemu programowi do zbierania i analizowania
odpowiedzi, nauczyciele mają możliwość szybkiego sprawdzenia osiągnięć uczniów. W ramach programu „Cyfrowa
szkoła” szkolna koordynator uczestniczyła w konferencji
otwierającej projekt w Warszawie. 
Aleksandra Walochnik-Bogus
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Prelekcja w bibliotece

Uchwały Rady Miejskiej
5 lutego br. odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim, na której podjęto następujące uchwały:
1. Uchwałę nr XXVI/216/13 w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2013 rok.
2. Uchwałę nr XXVI/217/12 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata
2013-2022.
3. Uchwałę nr XXVI/218/13 w sprawie ustalenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
4. Uchwałę nr XXVI/219/13 w sprawie ustalenia stawek opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Uchwałę nr XXVI/220/13 w sprawie wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na terenie gminy Miasteczko
Śląskie.
6. Uchwałę nr XXVI/221/13 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglin Zachód.
7. Uchwałę nr XXVI/222/13 w sprawie uchylenia Uchwały
dotyczącej wysokości opłat za umieszczanie reklam na
obiektach i terenach będących własnością gminy Miasteczko
Śląskie.
8. Uchwałę nr XXVI/223/13 w sprawie uchylenia uchwały Rady
Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę
Miasteczko Śląskie.

29 stycznia 2013 w ramach projektu „Edukacja zdrowotna
w bibliotece – pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej” odbyła się prelekcja pod tytułem „Promocja zdrowia
i profilaktyki w chorobach cywilizacyjnych”. Główną tematyką
omawianą podczas spotkania była cukrzyca. Słuchacze dowiedzieli się m.in. o:
•• typach i przyczynach cukrzycy,
•• profilaktyce zdrowotnej i wtórnej,
•• rozpoznaniu stanu przedcukrzycowego,
•• zapobieganiu cukrzycy i jej powikłaniom.
Spotkanie było uzupełnione prezentacją multimedialną. Słuchacze otrzymali poczęstunek, gadżety oraz broszury dotyczące chorób cywilizacyjnych. Po spotkaniu, w dniu 30 stycznia 2013 r., można było indywidualnie skonsultować się
telefonicznie ze specjalistką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, która prowadziła prelekcję. 
Aleksandra Ruda

Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej
www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30. 
opr. red.

Zdarzyło się...
Publikujemy informację Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich
Górach o sytuacji pożarowej na terenie Miasteczka
Śląskiego w 2012 r.
Odnotowano 93 interwencje, w tym 30 pożarów. Straty
spowodowane pożarami wyniosły szacunkowo ok. 108,4 tys.
złotych, a wartość uratowanego mienia oszacowano
na ok. 150 tys. złotych.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały również
do 60 innych interwencji, które dotyczyły:
•• wad środków transportu – 4 przypadki,
•• niezachowania zasad bezpieczeństwa ruchu środków
transportu – 5 przypadków,
•• huraganów, silnych wiatrów – 6 przypadków,
•• gwałtownych opadów atmosferycznych – 1 przypadek,
•• gwałtowne przybory wód, zatory lodowe – 2 przypadki,
•• nietypowych zachowań zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie – 26 przypadków,
•• innych zdarzeń – 16 przypadków.
Przypuszczalnymi przyczynami powstawania pożarów były:
•• podpalenia – 20,
•• zaprószenie ognia – 5,
•• inne lub nieustalone przyczyny – 5.
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W ww. zdarzeniach dwie osoby poniosły śmierć, a siedem
osób zostało rannych. Odnotowano trzy fałszywe alarmy,
które zakwalifikowano jako „w dobrej wierze”.
Udział w interwencjach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta był następujący:
1. Ochotnicza Straż Pożarna Żyglinek – łącznie 69 interwencji/wyjazdów, w tym:
•• do pożaru – 26,
•• do innego miejscowego zagrożenia – 43.
2. Ochotnicza Straż Pożarna Brynica – bez wyjazdu.
Analizując sytuację pożarową na terenie miasta wyróżniono:
1. pod względem wielkości:
•• 20 pożarów małych,
•• 1 pożar średni.
2. ze względu na rodzaj palącego się obiektu:
•• 4 pożary budynków mieszkalnych,
•• 3 pożary lasu,
•• 1 pożar pojazdu,
•• 1 pożar poszycia leśnego,
•• 14 pożarów traw,
•• 6 pożarów śmieci,
•• 1 inny pożar. 
Bogdan Tomaszowski
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Efektywne szkolenia
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim brali
udział w realizacji zakończonego projektu „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie
5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. W projekcie uczestniczyli urzędnicy z powiatu tarnogórskiego i pięciu gmin: Kalet, Miasteczka Śląskiego, Krupskiego
Młyna, Ożarowic i Tworogu.
Celem projektu było m.in. usprawnienie funkcjonowania urzędów z terenu powiatu tarnogórskiego, tj. Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Urzędu Miejskiego w Miasteczku
Śląskim i Kaletach oraz urzędów gmin w Tworogu, Ożarowicach
i Krupskim Młynie.
W ramach projektu pracownicy wzięli udział w szkoleniach z zakresu:
•• kodeksu postępowania administracyjnego,
•• ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz zarządzania informacją,
•• prowadzenia negocjacji i asertywności,
•• prawidłowej obsługi klienta,
•• finansów publicznych w świetle zmian ustawy o finansach
publicznych,
•• budżetu zadaniowego,
•• kontroli finansowej w samorządzie,
•• organizacji pracy i zarządzania czasem.
Natomiast kadra kierownicza urzędów w zakresie zarządzania
jednostką samorządu terytorialnego oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Wartość całego projektu opiewała na kwotę 1 477 874,80 zł,
z czego 1323606,00 zł stanowiło dofinansowanie. Realizacja
projektu odbywała się od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r.
W ramach całego przedsięwzięcia przeszkolonych zostało
174 pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz 109 pracowników z ww. urzędów z terenu powiatu
tarnogórskiego w tym 32 pracowników Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim. 
red.

» dokończenie ze str. 1
Na mocy nowych przepisów gminy zobowiązane zostały
do osiągnięcia unijnych poziomów recyklingu i tak:
1. do 31 grudnia 2020 r. gminy są obowiązane osiągnąć:
•• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości
co najmniej 50% wagowo;
•• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo;
2. do 16 lipca 2013 r. gminy będą musiały zredukować ilość odpadów biodegradowalnych na wysypiskach do poziomu
50%, a do 2020 r. – do 35% wagowo, w stosunku do masy
tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
Burmistrz
Krzysztof Nowak

W związku z przejęciem od 1 lipca 2013 r. przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy –
na mocy prawa – stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) – Urząd Miejski w Miasteczku
Śląskim informuje, że do dnia 30 czerwca 2013 r. właściciele
nieruchomości zobowiązani są rozwiązać dotychczasowe
umowy na odbiór odpadów komunalnych, zawarte pomiędzy właścicielem a firmą odbierającą odpady komunalne, w celu uniknięcia uiszczania podwójnych opłat za wywóz odpadów.

Gospodarka odpadami we własnym domu
krok po kroku

KROK 1
potrzebny jest pojemnik na odpady zmieszane
(niesegregowane) oraz komplet worków do segregacji
odpadów o ujednoliconych kolorach określających
sposób ich przeznaczenia, które zapewni gmina!
KROK 2
usytuować pojemniki najlepiej w miejscu,
gdzie znajduje się zwykle kosz na śmieci.
KROK 3
w zaznaczonym na kalendarzu dniu trzeba wystawić
zapełniony i związany worek przed bramę domu
i worek zniknie, w zamian pojawi się pusty!

Apel
do posiadaczy psów
Na terenie miasta od pewnego czasu zauważa się wzrost liczby wałęsających się psów. Stanowi to duże zagrożenie,
zwłaszcza dla dzieci oraz osób starszych.
W związku z tym apelujemy o rozsądek i dopilnowanie, aby
psy znajdowały się w obrębie posesji, a podczas spacerów
były podopieką.

Nie dopuśćmy, aby doszło do tragedii!
Wieści

Bardzo ważne!
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KROK 4
świetną formą przypomnienia jest KTO?
Oczywiście sąsiad! Widok wystawionych worków
u sąsiada zawsze nastraja optymistycznie!
KROK 5
segregacja dla mieszkańców domów wielolokalowych,
czyli bloków, troszeczkę się różni;
możliwość ustawienia worków przed bramą w oczywisty
sposób ich nie dotyczy, za to dla nich wystawiane są
specjalne pojemniki – altanki śmietnikowe!
luty 2013
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Projekt dla uczniów
W roku szkolnym 2012/2013 w obydwu szkołach podstawowych w Miasteczku Śląskim realizowany jest
projekt „W trosce o dobro każdego ucznia”, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego
celem jest indywidualizacja nauczania i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w klasach I-III.
Szkoła Podstawowa nr 1
W ramach projektu odbywają się różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Są wśród nich zajęcia logopedyczne dla 20 uczniów
z zaburzeniami rozwoju mowy (340 godzin), zajęcia dla
25 dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz w zdobywaniu umiejętności matematycznych (102 godziny), zajęcia
socjoterapeutyczne dla 14 uczniów (56 godzin) oraz zajęcia
dla 42 uczniów uzdolnionych plastycznie, muzycznie, matematycznie (w sumie 210 godzin).
Ze środków projektu zakupiono także wiele pomocy dydaktycznych, m.in. tablicę interaktywną, sprzęt rehabilitacyjny,
sprzęt nagłaśniający czy zestawy instrumentów muzycznych, dzięki którym zajęcia są bardzo atrakcyjne i cieszą się
wielkim zainteresowaniem.
Szkoła Podstawowa nr 2
Projekt zakłada realizację w bieżącym w roku szkolnym
240 godzin zajęć pozalekcyjnych, z czego w pierwszym semestrze od października 2012 r. do stycznia br. zrealizowano 96 godzin. Biorąc pod uwagę potrzeby, zainteresowania
i możliwości dzieci, zorganizowano dla 40 uczniów zajęcia
plastyczne i muzyczne, zajęcia dla 10 uczniów uzdolnio-
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nych matematycznie, zajęcia dla 16 uczniów mających
trudności w czytaniu i pisaniu oraz w zdobywaniu umiejętności matematycznych, gimnastykę korekcyjną dla dziewięciu uczniów, zajęcia logopedyczne dla ośmiu uczniów
oraz dla sześciorga dzieci zajęcia socjoterapeutyczne.
Uczestnicy projektu mieli możliwość rozwijania talentów
i uzdolnień, niwelowania trudności w nauce, korygowania
wad postawy, podniesienia umiejętności adaptacji czy rozwijania zdolności współpracy w grupie, uczyli się przyjemnie i pożytecznie spędzać wolny czas. W ramach zajęć
uczniowie wykonywali prace plastyczne na określony temat, przygotowywali dekoracje związane z uroczystościami szkolnymi, aktualizowali gazetki ścienne, rozwijali umiejętność dostrzegania piękna w wytworach kultury
i czerpania przyjemności z obcowania z dziełami sztuki; zapoznawali się z pieśniami ludowymi, grali na instrumentach, kształcili poczucie rytmu, aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym lokalnej społeczności; rozwijali intuicję
matematyczną, poszerzali wiedzę i doskonalili umiejętności
matematyczne, kształcili potrzebne do osiągnięcia sukcesu
cechy i postawy; pracowali nad przezwyciężeniem trudności w czytaniu i pisaniu oraz usprawnieniem umiejętności
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matematycznych, uczyli się panować nad swoimi emocjami, by bez lęku podejmować wysiłek
intelektualny; wyrabiali nawyk aktywnego wypoczynku; korygowali wady wymowy; zaspokajali potrzebę przynależności do grupy, akceptacji i twórczości, rozwijali umiejętność wyrażania
własnych uczuć i opinii, poznawali sposoby rozwiązywania konfliktów, uczyli się pełnienia ról.
Dzięki przystąpieniu do realizacji projektu
„W trosce o dobro każdego dziecka” szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne, których wykorzystanie podniosło efektywność
i atrakcyjność prowadzonych zajęć, umożliwiając dzieciom wszechstronny rozwój.
Projekt „W trosce o dobro każdego ucznia” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych.
Łączna wartość projektu wynosi 99 533 złote. 
opr. red.
źródło: Aleksandra Walochnik-Bogus,
Barbarza Bendkowska, Beata Biczak-Skrobek
Wieści
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Propozycje MOK
na marzec

Z życzeniami
dla Babć i Dziadków
25 stycznia br. uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 2
z pomocą swoich wychowawców – Łucji Pietrygi, Barbary
Bentkowskiej i Grażyny Ochman, zorganizowali obchody
Dnia Babci i Dziadka. Na uroczystość przybyło prawie sto osób.
Goście z zainteresowaniem oglądali przygotowany dla nich
program artystyczny. Jego pierwszą część stanowił noworoczny koncert, którego świąteczny nastrój podkreślały śpiewane
przez zespół wokalno-taneczny Groszki kolędy, pastorałki
i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej. Drugą część programu zajęły popisy dzieci. Wykorzystując zdolności aktorskie,
najmłodsi uczniowie wcielili się w role babć i dziadków. Nie zabrakło również wzruszających podziękowań i życzeń pod adresem zaproszonych gości. Uroczystość zakończyła się występem zespołu Groszki, który zaśpiewał popularne piosenki oraz
tradycyjne „Sto lat”.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, babcie i dziadkowie
byli zachwyceni występami swoich wnucząt.
Do przygotowania uroczystych obchodów Dnia Babci i Dziadka przyczyniły się również mamy – Sylwia Bańczyk, Urszula
Dziewior, Blanka Gwóźdź, Mariola Pella i Anna Wróbel oraz
jedna z babć – Kornelia Lindel. Panie zatroszczyły się o smaczny poczęstunek.
Wszystkim serdecznie dziękujemy – uczniom, nauczycielom
i rodzicom za trud włożony w organizację uroczystości, zaś
Babciom i Dziadkom za zaszczycenie nas swoją obecnością. 

•• 5 marca o godz. 10.30 w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się kolejne spotkanie z muzyką, prowadzone przez
filharmoników śląskich;
•• 8 marca zapraszamy wszystkie panie na Babski Comber.
Gwarantujemy dobrą zabawę, konkursy z nagrodami oraz
atrakcje kulturalne. O oprawę muzyczną zadba prezenter
Radia Piekary Adam Gruca. Bilety w cenie 35 zł można nabyć w biurze Ośrodka (w cenie biletu zimna płyta, ciepły
posiłek i napoje).
•• 19 marca odbędzie się kolejne spotkanie ze starym kinem.
W tym dniu o godz.18.00 wyświetlony będzie film z 1933 r.
„Szpieg w masce”.
Wstęp na projekcję jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
•• Natomiast 23 marca zapraszamy na tradycyjną imprezę
plenerową pn. „Topienie marzanny”. Impreza odbędzie się
w Brynicy od godziny 16.00. 

Beata Biczak-Skrobek

Liga Gimnazjalna
Publiczne Gimnazjum w Miasteczku Śląskim było organizatorem półfinału powiatowego Ligi Gimnazjalnej w siatkówce
dziewcząt, który odbył się 7 lutego br. w Hali Sportowej MOSIR w Miasteczku Śląskim. Zawody wygrały uczennice naszego gimnazjum w składzie: Julia Buszka, Paulina Filipczyk, Karolina Warecka, Daria Adamczyk, Natalia Kansy, Joanna Szulc
oraz rezerwowe: Julia Kos i Kamila Zięba. Po tym zwycięstwie
uczennice naszego gimnazjum będą reprezentowały powiat
tarnogórski w zawodach rejonu tarnogórsko-lublinieckiego.
Tydzień wcześniej siatkarki rozegrały kolejny mecz Ligi, wygrywając 3:0 z drużyną Gimnazjum nr 5 w Tarnowskich Górach. Po tym zwycięstwie mają już zapewniony udział w finale Ligi. 
Anna Fedryn

6

luty 2013

Nr 2 (30)

Alicja Kowaluk

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Miasteczku Śląskim ogłasza nabór
do nowo powstającej sekcji HOKEJA NA TRAWIE
w sezonie sportowym 2013.
Zapisy przyjmuje trener pan Andrzej Miśkiewicz.
Więcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu: 605 608 207
Udział w zajęciach jest bezpłatny!
PIERWSZY TRENING POKAZOWY
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 LUTEGO
W GODZ. 14.30 – 16.30
W SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYKU
HALI SPORTOWEJ OŚRODKA przy ul. Sportowej 1
Zapraszamy do nowo powstających drużyn
„HOKEJA NA TRAWIE”
DZIEWCZĘTA I CHŁOPCÓW
Z MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO!
Wieści

GIMNAZJADA 2013
Trwają rozgrywki IV Mistrzostw Gimnazjów o Puchar Burmistrzów i Wójtów Powiatu Tarnogórskiego
w różnych dyscyplinach sportowych.
W dniach 24 i 25 stycznia 2013 r. w hali sportowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim rozegrano
turniej siatkówki chłopców.
Najlepiej w zawodach zaprezentowali się siatkarze Publicznego Gimnazjum z Miasteczka Śląskiego, którzy pokonali na wysokim poziomie swoich rywali i zajęli pierwsze miejsce. Kolejne lokaty zajęli uczniowie z Gimnazjum Nr 5 z Rybnej oraz
Salezjańskiego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach.
Drużynę chłopców reprezentowali: Łukasz Cogiel, Łukasz
Gacek, Tomasz Strugała, Marek Pesta, Paweł Musialik, Denis
Miara, Marek Hadaś, Mariusz Skiba, Sebastian Kocold oraz
Mateusz Broja.

Następną rozegraną konkurencją IV Gimnazjady był turniej
tenisa stołowego, który odbył się 6 lutego br. w Gimnazjum
Nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach. Duży sukces odniosły
nasze dziewczęta zajmując I miejsce. Drużynę reprezentowały: Natalia Młynek, Daria Adamczyk, Natalia Kansy i Joanna
Szulc.Chłopcy też stanęli na podium zajmując III miejsce. W
zawodach tych miasteczkowskie gimnazjum reprezentowali:
Mateusz Broja, Tomasz Strugała, Radek Madejski i Mateusz
Gwóźdź. Gratulujemy!
Koordynatorem zawodów IV Gimnazjady jest Urząd Miejski
w Tarnowskich Górach. Szczegóły można znaleźć na stronie:
http://www.gimnazjada.tarnowskiegory.pl/ 
Anna Ferdyn

Wyniki końcowe turnieju siatkówki chłopców:
1 miejsce – Publiczne Gimnazjum w Miasteczku Śląskim –
20 pkt.,
2 miejsce – Gimnazjum Nr 5 Tarnowskie Góry (Rybna) – 19 pkt.,
3 miejsce – Gimnazjum w Salezjańskim Zespole Szkół w Tarnowskich Górach – 18 pkt.
Kolejne miejsca zajeły drużyny: Gimnazjum im. Ojca L. Wrodarczyka z Radzionkowa (17 pkt.), Gimnazjum Nr 2 Sportowe
w Tarnowskich Górach (16 pkt.), Gimnazjum z Krupskiego Młyna (15 pkt.), Gimnazjum Nr 2 z Radzionkowa – Rojcy (14 pkt.)
oraz Gimnazjum Nr 4 z Tarnowskich Gór (13 pkt.).
W turnieju nie brakowało emocji oraz świetnej atmosfery!
Wszystkim uczestniczącym składamy serdecznie podziękowania za udział w tym wydarzeniu oraz gratulujemy zwycięstwa!
Serdeczne podziękowania także kierujemy do opiekuna drużyny, Michała Dyrgały za zaangażowanie w organizację tych
zawodów.
Wieści
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Podziękowania
Uczniowie, wychowankowie i pracownicy Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Miasteczku Śląskim składają serdeczne podziękowania panu Lucjanowi Najuchowi, właścicielowi piekarni i sklepu spożywczego
w Żyglinie, za słodki poczęstunek z okazji Tłustego
Czwartku. Pączki były pyszne!
*
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim dziękuje członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Żyglinka
za odśnieżenie dachu budynku MOK-u.
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: 1000 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.
Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c.
ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry
www.kasc.pl
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Babu Król

JAZZgot

Aktywnie w MOK-u
26 stycznia odbył się koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Dzieci z zespołów tanecznych Crazy, Smerfy, Krasnoludki oraz
z sekcji gitary, keyboarda i pianina wzięły udział w przedstawieniu przygotowanym przez Alicję Kowaluk pt. „Zaczarowany strych”. Wspaniale prowadzące koncert – Alicja Ogaza
oraz Natalia Michlik odnajdywały różne skarby dziadków
ukryte w zakątkach starego strychu.
2 lutego gościliśmy muzyczną sensację 2012 roku zespół Babu
Król. Koncert przyciągnął fanów nie tylko z Miasteczka Śląskiego i sąsiadujących miejscowości, ale też z Katowic, Sosnowca,
a nawet Wadowic. Zespół wykonał utwory m.in. do wierszy
Edwarda Stachury. Organizacja koncertu ważna była nie tylko
ze względów artystycznych, ale również promocyjnych Miasteczka Śląskiego. W kampanię reklamową występu zaangażowały się stacje telewizyjne (TVP Katowice), radiowe (Antyradio), dzienniki i tygodniki prasowe („Gazeta Wyborcza”,
„Gwarek”, „Dziennik Zachodni”), portale internetowe (m.in.
last.fm) oraz instytucje publiczne (Regionalny Ośrodek Kultury
w Katowicach).
5 lutego w ośrodku odbył się Koncert Karnawałowy. Wystąpił
kwintet M.A.Z.E.M., zespół kameralny JAZZgot oraz Miejska
Orkiestra Dęta, która po raz pierwszy i od razu w wielkim stylu
zaprezentowała się publicznie w nowym składzie i pod batutą
nowego dyrygenta – Aleksandra Königa.

W pierwszym tygodniu ferii w dniach 11-15 lutego dzieci mogły uczestniczyć w różnorodnych zajęciach przygotowanych
na zimowe poranki w ramach MOKozimy. Były tańce, spotkanie z muzyką prowadzone przez artystów Filharmonii Śląskiej,
zajęcia plastyczne, projekcja bajek, łamigłówki, gry i zabawy,
konkursy, karaoke. W zajęciach uczestniczyło codziennie kilkadziesiąt osób, a ostatni dzień upłynął wszystkim na miłej
zabawie podczas konkursu młodych talentów. Zwycięzcy
otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy poczęstunek.
19 lutego miał miejsce kolejny pokaz prezentujący klasykę polskiego kina przedwojennego. Tym razem zobaczyliśmy „Zapomnianą melodię” Konrada Toma. Atrakcją wieczoru był występ
Chóru Mieszanego „Sienkiewicz”, który specjalnie na tę okazję
przygotował repertuar złożony z przebojów przedwojennego
kina. Chórowi towarzyszyły dzieci z zespołów Crazy I i Smerfy II,
które również przygotowały specjalny pokaz taneczny.
23 lutego zorganizowano dla dzieci „II Poranek z bajką”. W sobotni poranek dzieciaki w wieku lat 6-10 mogły obejrzeć animowane produkcje dostosowane do ich wieku.
Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że Wydawnictwo
Znak ufundowało nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim.
Dzięki współpracy z Wydawnictwem, zwycięzcy konkursów
otrzymają wartościowe książki, które ukazały się nakła-dem krakowskiego wydawcy. 
Alicja Kowaluk

Konkurs
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu
na NAJCIEKAWSZĄ KUKŁĘ MARZANNY.
Prace można składać do 18 marca 2013 r. w Biurze
Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Srebrnej 24
w Miasteczku Śląskim.
Prezentacja kukieł będzie miała miejsce podczas
imprezy plenerowej w Brynicy pn. „Topienie Marzanny”, która odbędzie się 23 marca br.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

M.A.Z.E.M

42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.: 32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek 7.30–16.30, od wtorku do czwartku 7.30–15.30, piątek 7.30–14.30
www.miasteczko-slaskie.pl
sekretariat@miasteczko-slaskie.pl
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