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Wiosennie
W ramach utrzymania terenów zieleni dokonano w mieście
nasadzeń bratków na kwietnikach i gazonach. Na niektórych
kwietnikach zakwitły tulipany. Podniesiona estetyka zieleńców miejskich jednoznacznie wskazuje, że wiosna zagościła
na dobre. 
Grzegorz Pietrucha

Bliżej po paszport
7 maja br. uruchomiono w Tarnowskich Górach nowy
punkt paszportowy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Punkt ten znajduje się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 – pok. 12a.
Prowadzona w nim jest kompleksowa obsługa paszportowa, obejmująca zarówno możliwość złożenia wniosku
o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego, jak i odbiór gotowego dokumentu.
Klienci przyjmowani są w następujących godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 17.00
piątek: 7.30 – 14.00
Kontakt telefoniczny z pracownikami punktu możliwy jest
pod numerem: 32 381 37 92.
Odbiór paszportów zrealizowanych na podstawie wniosków złożonych do 6 maja 2013 r. w dotychczas funkcjonującym Terenowym Punkcie Paszportowym w Tarnowskich
Górach jest możliwy w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Bytomiu (ul. Wrocławska 122). 
red.
Wieści

Jak już wielokrotnie informowaliśmy naszych mieszkańców,
obecne lata należą do jednych z najtrudniejszych, kiedy decyzjami ministra finansów i rządu ogranicza się deficyt budżetowy oraz
przekazuje do realizacji kolejne zadania bez pokrycia finansowego, kosztem gmin.
Pomimo tych trudności, jednostki samorządu terytorialnego starają się realizować inwestycje na swoim terenie. Szczęśliwie dla
naszej gminy w roku 2012 udało się zrealizować w zasadzie
wszystkie z zaplanowanych inwestycji. Największa część tych zadań jest związana z budową kanalizacji oraz sieci wodociągowej.
W 2012 roku sporządzono dokumentację projektową pod budowę kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w ciągu ulic Harcerskiej, Skautów, Jodłowej, Sosnowej i Kruczkowskiego. Wykonanie tych zadań nastąpi w bieżącym roku
(w przypadku ulic Jodłowej i Sosnowej oraz Kruczkowskiego). Natomiast budowa kanalizacji ulic Harcerskiej i Skautów planowana
jest na rok 2015.
Przeprowadzono też już jedną z największych inwestycji na obiekcie Przedszkola nr 1, tj. jego termomodernizację.

Zrealizowano w ramach Porozumienia gmin Małej Panwi i Liswarty kanalizację na terenie Bibieli. Z wielkim oporem ruszają
prace związane z budową kanalizacji na terenie sołectwa Brynica.
W 2011 roku podpisana została umowa z wykonawcą na realizację tego zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie
to prowadzone jest w ramach porozumienia gmin: Miasteczko
Śląskie, Mierzęcice i Ożarowice.
» dokończenie na str. 3
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W skrócie
•• W kwietniu przedszkolaki
z Przedszkola nr 3 spotkały
się z niecodziennym gośćmi. Do przedszkola zawitał
czarodziej, który zabrał
dzieci w świat iluzji. Mogły
zobaczyć ciekawe sztuczki,
a także same uczestniczyć
w czarowaniu.
•• Gościły w przedszkolu także panie z Nadleśnictwa Świerklaniec. Dzieci wystąpiły w krótkim programie o wiośnie
i ekologii, a pani leśnik ciekawie opowiadała o swojej pracy,
mieszkańcach lasu i ochronie przyrody.

•• Wiosna to okres intensywnych rozgrywek sportowych.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum zdobyli w tym czasie
kolejne puchary. Rywalizowali w rozgrywkach siatkówki
i piłki nożnej. 16 i 17 kwietnia w Tarnowskich Górach rozgrywano zawody powiatowe w piłce nożnej chłopców.
W półfinale nasi reprezentanci zajęli I miejsce, a w finale IV.
W skład drużyny weszli: Przemysław Wylężek, Mateusz Pączek, Dominik Kwarta, Dawid Kamiński, Dominik Knop, Andrzej Urbańczyk, Dawid Panek, Dawid Jaskuła, Adrian Kiciński, Daniel Bartyzel, Patryk Łabuń, Damian Mik.
8 i 9 maja – także w Tarnowskich Górach rozgrywano półfinałowe powiatowe zawody w siatkówce plażowej. Drużyny dziewcząt i chłopców zajęły I miejsca. Naszą szkołę
reprezentowali: Julia Buszka, Paulina Filipczyk, Karolina Warecka oraz Marek Hadaś, Tomasz Strugała, Łukasz Cogiel
i Paweł Musialik.
•• 8 maja uczniowie klas VI reprezentowali Szkołę Podstawową nr 1 w konkursie języka angielskiego, który odbył się
w Szkole Podstawowej nr 11 w Tarnowskich Górach. Uczennica klasy VIa, Alicja Gabor, zajęła II miejsce w kategorii klas
IV-VI. Opiekunem uczennicy jest Lilianna Kowalska.
•• 12 maja zakończyła się w Miejskim Ośrodku Kultury wystawa prac Roberta Garstki pt. „Świat obok nas. Tradycje
i obrzędy województwa śląskiego”. Prezentowane zdjęcia to dokumentacja dziedzictwa kulturalnego naszego
województwa, pozwalająca zapoznać się z nieznanymi
szczególnie młodym pokoleniom, obrzędami, rytuałami
i zwyczajami. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.
•• 14 maja gościliśmy artystów Filharmonii Śląskiej, którzy kolejny już raz zabrali naszych najmłodszych w podróż
do świata muzyki. Kolejne spotkanie odbędzie się 4 czerwca o godz. 10.30.
» dokończenie na str. 6
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Spotkanie z biskupem

7 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miasteczku Śląskim gościł z wizytą ksiądz biskup Gerard Kusz. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się powitaniem Szanownego Gościa przez
dyrektor Annę Wodarczyk. Później do księdza biskupa zwróciły się dzieci, które z tej okazji przygotowały okolicznościowy
występ. Przedszkolaki przywitały biskupa wierszem i bukietem kwiatów, a zespół wokalno-taneczny „Groszki” zaprezentował kilka utworów o charakterze religijnym. Dziękując
za miłe przyjęcie, ksiądz biskup szczególnie chwalił występ zespołu „Groszki”, podkreślając właściwy dobór repertuaru
i profesjonalizm wykonania. Podczas wizyty w naszej placówce ksiądz biskup Gerard Kusz rozmawiał również z Radą Pedagogiczną. W rozmowie z nauczycielami ksiądz biskup zwrócił
uwagę na wielką wartość pracy pedagoga i jego rolę nie tylko
w przekazywaniu wiedzy, ale także w budowaniu systemu
wartości i kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży. Spotkanie
z księdzem biskupem przebiegło w pełnej życzliwości, serdecznej atmosferze. 
Beata Biczak-Skrobek

Nagrody
w dziedzinie kultury
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 23 kwietnia
br. burmistrz Miasteczka Śląskiego wręczył nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Tegorocznymi laureatami zostali:
•• Antoni Famuła (fot.1),
•• Marek Kaleja (fot. 2),
•• Herbert Lech,
•• Urszula Zielińska (fot. 3),
•• Forum Kobiet z Miasteczka Śląskiego.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 
red.
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Nowa ustawa śmieciowa Inwestycje...
Jak będzie działać?

W dniach 15-16 kwietnia 2013 r. w naszej gminie odbyły się zapowiedziane spotkania edukacyjno-informacyjne dotyczące prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w kontekście:
• zmian prawnych w systemie gospodarowania odpadami,
• obowiązków właścicieli nieruchomości w tym zakresie oraz
• wyzwań stojących przed gminą w kwestii budowy efektywnej budowy systemu gospodarowania odpadami.
Spotkania poprowadził Romuald Burczyk, reprezentujący firmę Business Communication Group Sp. z o.o. z Piły, zajmującą
się ideą Zielonego Punktu, czyli „ideą czystego otoczenia dla
nas wszystkich”.

» dokończenie ze str. 1
Ponadto w roku 2012 wybudowano 14 miejsc parkingowych
przy ul. Metalowej w rejonie Gościnca Sportowego. Wykonano
drogi dojazdowe do działek przy ul. Kasztanowej, przebudowano oświetlenie uliczne dróg Sosnowej, Polnej, Jodłowej,
Gajowej i Hutniczej. Wykonano dokumentację projektową dla
przebudowy chodnika przy ul. Cynkowej. Na stadionie w Żyglinie wykonane zostało nowe ogrodzenie oraz wybudowano
studnię na boisku przy ul. Sportowej.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 powstał nowy chodnik
z kostki brukowej, natomiast w Przedszkolu nr 3 zmodernizowano sanitariaty.

Spotkania miały na celu przybliżenie mieszkańcom miasta tematyki zwiazanej z prawidłowym gospodarowaniem odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz obowiązkami, jakie spoczywają zarówno po stronie
właścicieli nieruchomości, jak i gminy.
Na bazie przeprowadzonych spotkań została opracowana
prezentacja skierowana do mieszkańców pt.: „Uczestnictwo
gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami”, która dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim pod adresem: www.miasteczko-slaskie.pl/
prezentacja.html
W prezentacji tej znajdują się informacje dotyczące:
• nowych zadań gminy,
• obowiązków gminy,
• głównych obowiązków mieszkańca,
• przeznaczenia pojemników i worków na odpady komunalne oraz częstotliwości ich opróżniana,
• opłat,
• deklaracji,
• selektywnej zbiórki odpadów (co należy wrzucać, a co nie).
Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się
w ww. opracowaniem. 
Burmistrz
Krzysztof Nowak
Wieści

Dokonano także zakupów inwestycyjnych tj.: wykupiono nieruchomości przy ul. Ceramicznej, Jodłowej i Makowej, z przeznaczeniem m.in. pod budowę dróg. Ze środków gminy Miasteczko Śląskie dofinansowano również zakup agregatu do oddymiania
pomieszczeń dla OSP Żyglinek. W ramach projektu „Cyfrowa
Szkoła” zmodernizowana została pracownia informatyczna
w Szkole Podstawowej nr 1 oraz zakupione zostały niezbędne
pomoce dydaktyczne dla szkół dzięki projektowi „W trosce
o dobro każdego ucznia”. W nowe elementy, tj.: piaskownice, huśtawki, wieże ze ślizgiem wyposażono place zabaw przy ul. Metalowej, Karpackiej i Czarnieckiego.
W ramach bieżących remontów na terenie osiedla mieszkaniowego prowadzona jest wymiana okien w zasobie komunalnym.
Rozpoczęto starania o budowę lokali socjalnych. W tym celu sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla
wykonania tego zadania.
Łącznie nakłady na wszystkie inwestycje w gminie Miasteczko
Śląskie w 2012 roku wyniosły: 3.033.389,48 złotych. 
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XXIX Sesja
Rady Miejskiej
23 kwietnia, jak co roku, z okazji rocznicy uzyskania praw miejskich, odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się mszą św. w zabytkowym kościele, po której złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą śp. ks. prof. Remigiuszowi Sobańskiemu.
Kwiaty złożono także na cmentarzu parafialnym na grobach
osób zasłużonych dla miasta, w tym ks. Teodora Christopha.
Szczególnym punktem tegorocznej sesji było uroczyste otwarcie cmentarza komunalnego przy ul. Dworcowej i jego poświęcenie. Więcej informacji na stronie 5 biuletynu.
Podczas sesji burmistrz wręczył przyznane lokalnym twórcom
nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury. Listę nagrodzonych publikujemy na str. 2 biuletynu.
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W sesji, oprócz radnych Rady Miejskiej, wzięli udział także zaproszeni goście, w tym radny Sejmiku Województwa Śląskiego
Andrzej Sławik, który wręczył księdzu proboszczowi Henrykowi
Dyce z parafii Wniebowzięcia NMP rzeźbę przedstawiającą postać papieża Jana Pawła II.
Imprezą towarzyszącą tegorocznym obchodom był gościnny
występ Teatru Komanderów z Imielina, który 20 kwietnia br.
w Miejskim Ośrodku Kultury zaprezentował satyryczną komedię Michała Bałuckiego pt. „Radcy Pana Radcy”. 
red.
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Podziękowanie
Burmistrz Krzysztof Nowak serdecznie dziękuje
wszystkim osobom i instytucjom, które złożyły
władzom miejskim życzenia z okazji
obchodów święta patrona miasta.

Wieści

Otwarcie cmentarza

Tydzień Śląski w Bibliotece
Od 15 do 19 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano „Tydzień Śląski”, który rozpoczął się wykładem Mariana Lysika pt.: „Historia miasta i gminy Miasteczko Śląskie”.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
odbyło się otwarcie wybudowanego cmentarza komunalnego przy ul. Dworcowej. Inwestycja ta ma długą historię. Jej realizację w I etapie rozpoczęto w 2000 r. i trwała do roku 2004 r.,
kiedy wstrzymano prace budowlane z powodu wniesionych
skarg. Po trzech latach przerwy, po ponownym uzyskaniu przez
gminę niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, wznowiono budowę, którą ostatecznie zakończono w styczniu 2012 r. Wydatki
poniesione na budowę cmentarza w latach 2000-2012 wyniosły
ogółem 3.634.043,85 złotych, w tym 2.896.435,77 złotych w ramach II etapu realizacji inwestycji w latach 2011-2012. 
red.

16 maja odbyło się spotkanie z autorami wierszy wydanej antologii „Jesienne wieczory z poezją”. Jest ona podsumowaniem cyklu spotkań autorskich organizowanych przez bibliotekę, których celem jest prezentacja twórczości mieszkańców
Miasteczka Śląskiego i okolic.
Tomik zawiera wiersze skierowane dla osób o zróżnicowanym
poziomie wrażliwości poetyckiej.
17 kwietnia podczas wykładu Małgorzaty Budny i degustacji
śląskich potraw lokalnych wytwórców można było się dowiedzieć ciekawostek m.in. na temat ich kaloryczności.

Teren przed rozpoczęciem inwestycji...

W kolejnym dniu „Tygodnia Śląskiego” w bibliotece gościliśmy
Zespół Folklorystyczny „Brynica”, który w przepięknych strojach zaprezentował się z bogatym repertuarem ludowym.

W trakcie prac budowlanych...

Po zakończeniu inwestycji.
Wieści

W ostatnim już, piątym dniu, mieszkańców zabawiał swoim
świetnym humorem Józef Jendruś, który potrafił wprowadzić
prawdziwie wiosenny nastrój, pomimo fatalnej aury. 
Aleksandra Ruda
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W skrócie
» dokończenie ze str. 2
•• Od 15 maja możemy z kolei podziwiać w Miejskim Ośrodku
Kultury wystawę grupy artystycznej „Ochra” z Woźnik.
•• Do końca maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej można
zwiedzać wystawę fotografii piktorialnej „Pejzaż”, która
pochodzi ze zbiorów Wojciecha Nogi. Fotografia piktorialna polega na indywidualnej ingerencji autora w każdą wykonaną przezeń odbitkę, tj. na zerwaniu z mechanicznym
procesem pozytywowym. Zamiast migawkowej fotograficznej rejestracji powstaje syntetyczne dzieło sztuki. (z zastosowaniem np. gumy, oleju).

Pasowanie…
11 maja w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła się
uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelnika. Z tej okazji koleżanki z klas szóstych przygotowały dla
„pierwszaczków” specjalny program z zagadkami. Następnie
bibliotekarka Katarzyna Buszka przedstawiła dzieciom zasady
korzystania z biblioteki szkolnej wraz z regulaminem i omówiła „prośby książki”. Przed przystąpieniem do złożenia uroczystej przysięgi uczniowie musieli zdać egzamin ze znajomości
bajek. Uwieńczeniem tej uroczystości było wypożyczanie
książek i poczęstunek. 
Ewa Tempich-Garczarczyk
•• 12 kwietnia to Światowy Dzień Czekolady. Z tej okazji filia
biblioteki w Żyglinie zorganizowała czekoladową imprezę” dla dzieci ze szkoły podstawowej.

Podczas zabawy dzieci miały okazję dowiedzieć się o różnych ciekawostkach na temat tego pysznego specyfiku.
Wiadomości dotyczyły składu biochemicznego czekolady,
a także historii jej powstania, różnorodnych faktów i mitówna jej temat. Nie obyło się oczywiście bez degustacji
czekolady. 
opr.: red.
źródło: Helena Pośpiech,
Danuta Stankiewicz,
Ewa Tempich-Garczarczyk,
Aleksandra Ruda
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Ekologiczne laury dla Jedynki
Rozstrzygnięty został konkurs ekologiczny pt. „Wędrówki
kropelki” zorganizowany przez Veolia Woda. Uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Miasteczka Śląskiego – Kacper
Wojtas z kl. II b oraz Paulina Budny, Zuzanna Foks, Agata Łanucha, Aleksandra Wojtas, Emilia Wujda, Izabella Machura z klasy
III b wraz z opiekunem – Beatą Supernak-Kowaluk zajęli w tym
konkursie I miejsce i wygrali czek na kwotę 1500 zł.

W dniach od 6 do 12 kwietnia w szkole odbył się konkurs ekologiczny pod patronatem Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Dzieci wykonywały prace na temat: „Dbamy
o swoje zdrowie” i „Dbamy o środowisko wokół nas”. I miejsce zajęli: Magdalena Frania (Ia), Natalia Kaszuba (IIa), Kamil Dolibóg (IIc), Alicja Barowska (IIIa) i Zuzanna Foks (IIIb). II miejsce
zajęli: Oliwia Huras i Martyna Dyrgała (Ia), Zofia Katryniok i Oliwia Wojtas (IIb) i Jakub Warmuszok (IIIb). W konkursie przyznano również wyróżnienia.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a sponsorowi
dziękujemy! 
Ewa Tempich-Garczarczyk
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Międzynarodowy turniej
Nowo powstała drużyna z Miasteczka Śląskiego w dniach
1-2 czerwca weźmie udział w V Międzynarodowym Turnieju Hokeja na Trawie im. Stefana Karmelity w kategorii
dzieci, który odbędzie się Tarnowskich Górach przy ul. Janasa 11 na boisku Uczniowskiego Klubu Hokeja na Trawie „Ósemka”, który jest organizatorem tego turnieju.
Drużyna Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji istnieje dopiero dwa miesiące, a już będzie miała możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności, rywalizując z rówieśnikami z Ukrainy,
Słowacji i Polski. W turnieju uczestniczyć będzie 10 drużyn,
które zostały podzielone na dwie grupy eliminacyjne. Nasza
drużyna rywalizować będzie z drużynami: organizatora,
UKHT „Ósemka”, KS „Stella” Gniezno, HC Nowa Dubnica ze Słowacji, UKS „Mustangi” z Michałkowic.
Serdecznie zapraszamy rodziców i kibiców do czynnego
wspierania naszych zawodników w czasie rozgrywek turniejowych! 
Anna Ferdyn

Półfinały w MOSiR-ze
15 czerwca w sali gimnastycznej Hali Sportowej w Miasteczku Śląskim odbyły się rozgrywki PÓŁFINAŁU WOJEWÓDZKIEGO W SIATKÓWCE CHŁOPCÓW W KATEGORII GIMNAZJUM. W tym roku organizatorem tego turnieju był Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Publicznym Gimnazjum.
Uczestniczyły w nim
drużyny gimnazjalistów z Miasteczka Śląskiego, Bytomia, Zabrza i Gliwic. Zawody
rozegrano na bardzo
wysokim poziomie.
Nasza drużyna pod
opieką trenera Michała Dyrgały zajęła
w tych zawodach IV miejsce. W jej skład wchodzili: Łukasz Cogiel, Łukasz Gacek, Tomasz Strugała, Mateusz Broja, Marek Hadaś, Paweł Musialik, Denis Miara, Sebastian Kocold, Mariusz
Skiba, Michał Potempa, Krzysztof Sołtysik i Andrzej Urbańczyk. Udział w zawodach na tak wysokim szczeblu był dla drużyny gimnazjalistów z Miasteczka Śląskiego sukcesem i wyróżnieniem.
Z kolei 26 kwietnia zakończył się sezon rozgrywek ligi gimnazjalnej piłki siatkowej dziewcząt. Rozgrywki toczyły się
od października 2012 roku w dwóch etapach. Eliminacje rozgrywano w dwóch grupach systemem „mecz i rewanż”. W finale o miejsca 1-4 spotkały się drużyny z gimnazjów z Miasteczka Śląskiego, Radzionkowa, Świerklańca i Ożarowic.
Najlepszą drużyną rozgrywek okazały się siatkarki z Miasteczka Śląskiego, pokonując w finale każdą z drużyn w stosunku
2:0. Zwycięską drużynę przez cały sezon reprezentowały: Julia
Buszka, Paulina Filipczyk, Karolina Warecka, Natalia Kansy, Daria Adamczyk, Joanna Szulc oraz rezerwowe: Julia Kruk, Kamila
Zięba i Julia Kos.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
Anna Ferdyn
Danuta Atankiewicz
Wieści
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MOK zaprasza
Zbliża się święto naszych kochanych Mam. Z tej to okazji
24 maja o godz. 17.00 zapraszamy na koncert w wykonaniu dzieci muzykujących oraz grupy tanecznej Dirty
Rock i Adamant Crew. Jak co roku, Miejski Ośrodek Kultury
organizuje również konkurs pt. „Wiersz dla Mamy”. Wszystkich uzdolnionych poetycko zapraszamy do udziału.
29 maja odbędą się ostatnie już warsztaty plastyczne prowadzone przez panią Ewę Ciurko. Dotychczas w warsztatach udział wzięło 10 osób, a ich prace były bardzo ciekawe
i różnorodne. Uczestnicy kilka zajęć poświęcili na rysunek
martwej natury, były też rysunki w plenerze, pozował również model.
Dzieci i młodzież z zespołów tanecznych „Crazy, Smerfy,
Krasnoludki” przygotowały kolejny już raz rewię taneczną. Tym razem będzie to „Alicja w krainie czarów”.
Wszystkich gorąco zapraszamy 4 czerwca. Warto docenić wytrwałość i zaangażowanie dzieci, które zamiast
siedzieć godzinami przy komputerze systematycznie
i ochoczo przychodzą do nas na zajęcia. Szczególnie zapraszamy tych, którzy jeszcze nigdy nie widzieli i nie słyszeli o naszych uzdolnionych dzieciakach – a jest jeszcze
takich wielu. Nasze zespoły na wielu imprezach o zasięgu ogólnopolskim i powiatowym od wielu już lat godnie
reprezentują nasz ośrodek oraz nasze miasto. Są zawsze
gorąco przyjmowane i nagradzane. Ostatnio na Powiatowym Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży zespoły
Crazy I i Smerfy II zajęły w swoich kategoriach wiekowych I miejsca! Zostały zaproszone na Koncert Galowy,
gdzie wspaniale się zaprezentowały i odebrały zasłużone
nagrody.
W festiwalu udział wzięły również „Groszki” zajmując
II miejsce w kategorii zespołów wokalnych, zespół „Adamant Crew mini” – III miejsce wśród najmłodszych grup
tanecznych oraz zespół hip-hopowy „Adamant Crew A” –
wyróżnienie.
11 czerwca zapraszamy sympatyków starego kina
na ostatni już film z cyklu „Perły starego kina” – „Jego
ekscelencja subiekt”. Przed pokazem filmu wystąpi zespół BEMOL, który wykona międzywojenne przeboje
muzyczne w nowych aranżacjach. Początek projekcji
godz. 18.00. Wstęp wolny.
22 czerwca w „Brynicy” odbędzie się coroczna impreza
plenerowa „Wianki”. Szczegółowe informacje przekażemy na plakatach. Już teraz zapraszamy do udziału
w konkursie na najpiękniejszy wianek świętojański.
Prace można przynosić do MOK-u do 20 czerwca lub
na miejsce imprezy. 
Alicja Kowaluk
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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Zaproszenie dla dzieci
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza
wszystkie dzieci, Rodziców oraz Dziadków 3 czerwca (poniedziałek) do udziału w imprezie z okazji „Dnia Dziecka”.
Miejsce: boisko MOSiR w Miasteczku Śląskim (wejście
od ul. Sportowej) oraz sala gimnastyczna Hali Sportowej –
ul. Sportowa 1.
PROPONUJEMY

DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I PRZEDSZKOLAKÓW
godz. 9.00 – 11.00
POKAZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z ŻYGLINKA
(gry, zabawy oraz konkursy dla dzieci organizowane przez
strażaków).

Nasza Jubilatka

godz. 11.00 – 15.00
„HOKEJ NA TRAWIE” – zawody pokazowe nowo powstałej drużyny z Miasteczka Śląskiego, promocja dyscypliny,
gry i zabawy z czynnym udziałem publiczności. MINITURNIEJ HOKEJA NA TRAWIE z udziałem publiczności i obecnych dzieci na stadionie.
Gry i zabawy oraz różne konkursy dla dzieci szkół podstawowych rozgrywanych na kompleksie boisk sportowych MOSiR.

21 kwietnia swoje 90. urodziny obchodziła pani Maria Matysik. Szanownej Jubilatce składamy serdeczne gratulacje
oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat życia w zdrowiu
i szczęściu rodzinnym.
Lidia Kubecka

Logotyp MOK-u

godz. 18.00 – 21.00
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO – OTWARTY.

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim posługuje się
logotypem zaprojektowanym przez Annę Kopaczewską –
projektantkę grafiki użytkowej. Logotyp jest częścią całej księgi identyfikacji, która powstała na zlecenie MOK-u, a która
obejmuje m.in. projekty wizytówki, papieru firmowego, teczkę, serie afiszy promocyjnych. Wszystkie te elementy będą
stopniowo wdrażane przez MOK. Księga identyfikacji powstała z potrzeby wyróżnienia Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim spośród innych instytucji oraz ośrodków kultury. Jej celem jest również wzrost rozpoznawalności ośrodka
wśród mieszkańców gminy.
Logotyp będzie używany w różnych wariantach, w zależności
od charakteru i rodzaju imprezy. W biuletynie prezentujemy
jego wersję podstawową. 
Patryk Tomiczek

SZCZEGÓŁY ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE NA PLAKATACH

DLA GIMNAZJALISTÓW
Publiczne Gimnazjum w Miasteczku Śląskim (w ramach
dnia sportu) w dniu 3 czerwca organizuje festyn „Czas
na zdrowie”.
godz. 8.00
Uroczyste otwarcie.
godz. 8.10 – 11.00
Turnieje sportowe: siatkówki plażowej i tenisa stołowego.
Pokaz filmów „Śmietnik w mojej głowie”.
Miejsce pokazu: sala informatyczna.
godz. 8.10 – 11.00
Konkurs dla wszystkich klas na najlepszy plakat lub
komiks promujący zdrowie.
godz. 11.00 – 11.15
Podsumowanie i rozdanie nagród.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

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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