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Dobra energia w MOK
Wojtek Mazolewski Quartet
6 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury wystąpił Wojtek Mazolewski Quartet. Koncert uznany został za jeden z najciekawszych występów, jakie miały miejsce w MOK-u na przestrzeni ostatnich lat.
Koncert przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Licznie przybyła publiczność była zachwycona, mogąc usłyszeć brawurowe popisy zespołu, a przede wszystkim solówki jego poszczególnych
członków. Sami artyści również byli pod wrażeniem atmosfery
panującej na sali. – Nad morzem są dobre wiatry (...) u Was jest dobra energia – powiedział Wojtek Mazolewski. Zespół występem
w MOK-u rozpoczął ogólnopolską trasę koncertową promującą
swój nowy album „Polka”. Po koncercie w Miasteczku zespół wyruszył na koncerty m.in. do Opola, Poznania, Gdańska, Warszawy.
Muzyka z „Polki” to swego rodzaju pamiętnik wędrowca, stąd tytuły utworów „Paris”, „Berlin” czy „Bangkok”. Wojtek Mazolewski
łączy tradycję z nowoczesnością, dlatego utwory podobają się
nie tylko fanom jazzu, ale i miłośnikom innych gatunków muzycznych. Pierwszy singiel promujący płytę zatytułowany „Get Free”
gościł na Liście Przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia.
Wieści

Wielu fanów muzyki jazzowej w całym kraju uważa, że nie
ma w Polsce drugiego takiego zespołu, na którego koncertach
z jednej strony ludzie rwaliby się do podrygiwania, a z drugiej pamiętaliby o zwyczaju nagradzania każdej z solówek oklaskami. 
Alicja Kowaluk
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Bilans
wydarzeń 2014

Wieści z biblioteki

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie KPP Straży Pożarnej
w Tarnowskich Górach za 2014 r. o sytuacji pożarowej na terenie
gminy Miasteczko Śląskie.
Łącznie odnotowano 111 interwencji, w tym 30 pożarów. Straty
spowodowane pożarami wynoszą szacunkowo ok. 157 100 zł,
a uratowane mienie to szacunkowo ok. 1 980 000 zł.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały również
do 77 innych interwencji. Wśród nich były:
• wady środków transportu – 2 przypadki,
• niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków
transportu – 10 przypadków,
• huragany, silne wiatry, tornada – 4 przypadki,
• nietypowe zachowania zwierząt, owadów stwarzające
zagrożenie – 40 przypadków,
• wady urządzeń grzewczych innych niż elektryczne i nieprawidłowa ich eksploatacja – 2 przypadki,
• nieumyślne działanie człowieka – 1 przypadek,
• inne lub nieustalone – 18 przypadków.
Straty spowodowane wystąpieniem innych zagrożeń miejscowych wyniosły szacunkowo 403 600 zł, a uratowane mienie
to ok. 692 tys. zł. W ww. zdarzeniach 19 osób zostało rannych,
a 2 osoby poniosły śmierć.
Odnotowano 4 alarmy fałszywe – jeden „złośliwy”, trzy „w dobrej wierze”.
Przypuszczalnymi przyczynami powstawania pożarów były:
• podpalenia – 6,
• zaprószenie ognia – 19,
• nieprawidłowa eksploatacja instalacji grzewczej – 1,
• inne lub nieustalone – 4.

Analizując sytuację pożarową można wyróżnić:
1. pod względem wielkości:
• 26 pożarów małych,
• 3 pożary średnie,
• 1 pożar duży,
2. ze względu na rodzaj palącego się obiektu:
• 3 pożary budynków mieszkalnych (2 jednorodzinnego,
1 wielorodzinny),
• 5 pożarów lasu,
• 16 pożarów traw,
• 2 pożary użytków rolnych,
• 4 pożary śmieci.
Bogdan Tomaszowski
luty 2015

Oddział Dziecięcy
W styczniu w Oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej zainteresowane dzieci miały okazję uczestniczyć
w inicjatywie pt. „Sweet focia dla babci i dziadka”. Kochający
wnukowie mieli za zadanie w przemyślany, oryginalny i czytelny sposób wyrazić miłość i wdzięczność swoim dziadkom
i babciom na zdjęciu, czyli tzw. „sweet foci”, która z kolei została zamieszczona na stronie internetowej biblioteki. Wnukowie
obwieszczający w internecie miłość do dziadków z pewnością
napełnili radością ich serca. 

Informacja dla Rodziców

Udział jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta był następujący:
1. OSP Żyglinek – łącznie 109 interwencji/wyjazdów, w tym:
• do pożaru – 29,
• do innego miejscowego zagrożenia – 72,
• do alarmu fałszywego – 3,
• ćwiczenia – 5.
2. OSP Brynica – trzy wyjazdy do innego miejscowego zagrożenia.

2

W 2014 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miasteczku
Śląskim oraz jej filiach zarejestrowano 965 aktywnych czytelników. Najliczniejszą grupą wiekową okazały się dzieci w wieku 6-12 lat. W pozostałych kategoriach wiekowych schemat
liczbowy przedstawia się następująco:
•• do 5 lat – 35 czytelników,
•• 13-15 lat – 96,
•• 16-19 lat – 92,
•• 20-24 lat – 58,
•• 25-44 lat – 200,
•• 45-60 lat – 141,
•• Powyżej 60 r. ż. – 89.
Jeżeli chodzi o podział czytelników według wykonywanych
zajęć to 465 stanowili uczniowie, 269 to osoby pracujące, zaś
231 to niepracujący zawodowo, emeryci i renciści.
W ubiegłym roku księgozbiór wzbogacono o 852 książki
i 29 audiobooków. Czytelnicy wypożyczyli 15618 woluminów
i 1409 czasopism, zaś na miejscu udostępniono 1764 książek
oraz 447 czasopism. Bibliotekę odwiedziło 14374 czytelników.
Zorganizowano 81 imprez dla użytkowników biblioteki oraz
25 szkoleń dla seniorów w ramach projektu „Srebrni Surferzy”.

Szanowni Państwo,
W życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny,
ważny etap – rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Od roku
szkolnego 2014/2015 obowiązują nowe zasady rekrutacji do
szkół podstawowych.
Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/16 przyjmuje się
dzieci:
a) urodzone przed 2008 r., jeżeli w roku szkolnym 2014/15
zostało odroczone od obowiązku szkolnego na mocy
odrębnej decyzji;
b) urodzone w 2008 r., jeżeli nie rozpoczęło spełniania
obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/15;
c) urodzone w 2009 r.
Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej, to w sekretariacie szkoły obwodowej należy wypełnić zgłoszenie.
Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły
podstawowej poza obwodem, to należy wypełnić wniosek.
Zapisując swoje dziecko do szkoły podstawowej poza
obwodem, należy zapoznać się z kryteriami naboru, które
są szczegółowo opisane w statucie szkoły (www.christoph.
edu.pl).
Zapisu dziecka dokonać można w sekretariacie szkoły przy
ul. Dworcowej 5 w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie od 16
lutego do 31 marca 2015 r.
Należy ze sobą zabrać nr PESEL dziecka i dowód tożsamości. 
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Przemawia Agnieszka Nowak, sekretarz miasta

Spotkanie Noworoczne
W dniu 19.01.2015 r. w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym
„Koral”w Miasteczku Śląskim odbyło się Powiatowe Spotkanie
Noworoczne Strażaków i Seniorów Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w którym
udział wzięło 155 strażaków i zaproszeni goście. Spotkania te
mają długoletnią historię i tradycję.
Wśród uczestników znaleźli się m.in. senator RP – Zbigniew
Meres (wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP), prezes WFOŚ
– Andrzej Pilot, Komendant Powiatowy PSP w Tarnowskich
Górach – Ryszard Świderski, Komendant Miejski PSP w Piekarach Śląskich – Marian Ziemiański, członek Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach – Jan Ozga, prezes Oddziału Powiatowego – Jan Jenczek, kapelani strażaków, radni
sejmiku wojewódzkiego, starosta tarnogórski, burmistrzowie
i wójtowie powiatu tarnogórskiego.

noworocznych, po czym zostały wręczone nagrody honorowe dla zasłużonych strażaków OSP.
Oprawę muzyczną podczas wspólnej kolacji zapewniła Bernadeta Kowalska wraz z zespołem.
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP składa serdeczne podziękowania gminom powiatu tarnogórskiego za udzieloną
pomoc finansową oraz organizacyjną. 
Bogdan Tomaszowski.

W imieniu gospodarza szacowne grono przywitała Agnieszka
Nowak, pełniąca funkcję sekretarza miasta Miasteczko Śląskie.
Uczestnicy spotkania uczcili pamięć zmarłych strażaków minutą ciszy, odśpiewali hymn „Rycerze Floriana”, wysłuchali życzeń
Wieści
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Ferie zimowe 2015
W czasie tegorocznych ferii zimowych dzieci bardzo liczną gromadką uczestniczyły
w zajęciach w ramach akcji „Zima w mieście”, którą zorganizowały Urząd Miejski
Miasteczko Śląskie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Miejski Ośrodek Kultury. Każdego dnia gminne obiekty sportowe, szkolne i kulturalne odwiedzało około czterdzieścioro dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
Akcja „Zima w mieście” odbywała się w trzech oddzielnych,
pięciodniowych blokach. Zajęcia trwały od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00. Dla wszystkich grup
miały one podobny scenariusz i program.

w dwa ognie, koszykówkę, unihokej i siatkówkę. Podczas zajęć
sportowych uczestnicy wykazywali się niezwykłym zdyscyplinowaniem, a także fantastyczną wolą walki.

Zajęcia sportowe zostały oparte na ogólnym rozwoju zdolności motorycznych dzieci. Odbywały się więc ćwiczenia ogólnorozwojowe, biegowe, siłowe, gibkościowe oraz sprawnościowe. Wszystkie zajęcia były dostosowane do wieku
uczestników, natomiast ich podsumowaniem było rozegranie
zabawy „Tor przeszkód” oraz przeprowadzenie międzynarodowego testu ogólnej sprawności fizycznej (MTSF). Wszystkie
próby sprawnościowe były przeprowadzone w prawdziwej,
sportowej atmosferze i z ogromnym zaangażowaniem uczestników.
W ramach akcji dzieci uczyły się zasad gry w minipiłkę nożną,
minikoszykówkę oraz piłkę ręczną. Uzupełnieniem były gry

Rozgrywki unihokeja

„Tor przeszkód”

Zabawy na śniegu
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Informacje
 21 stycznia dzieci i młodzież z zespołów tanecznych
MOK-u pod kierunkiem Alicji Kowaluk oraz młodzi
keyboardziści pod kierunkiem Krzysztofa Kulisza zabrały
swoje babcie i dziadków do „Zimowej krainy”. W miłej i ciepłej
atmosferze, przy kawie i herbacie, wnukowie zaprezentowali
swoje umiejętności, a w finałowej piosence rozbawili
publiczność, przebierając się za babcie i dziadków. Wystąpiły
również pary rock and rolla przygotowane przez Tadeusza
Tarnowskiego.

Kulig w Żyglinie

Dużo zabawy i radości dostarczyły dzieciom również zabawy
ruchowe na świeżym powietrzu. Aura była jak najbardziej zimowa, więc udało się organizować kulig w lasach wokół Żyglina. Uczestnicy byli zachwyceni!

Na lodowisku

W piątki dzieci spędzały czas na lodowisku przy Parku Wodnym w Tarnowskich Górach, gdzie miały możliwość nauki oraz
doskonalenia umiejętności jazdy na łyżwach.

 Ferie zimowe dla dzieci już za nami. W MOK-u zajęcia dla dzieci
odbywały się w dniach 2-6 lutego. Cieszyły się one sporym zainteresowaniem. Codziennie uczestniczyło w nich ok. 60 osób, podzielonych na trzy grupy wiekowe – od 4-latków po 14-latków.
Dzieci obejrzały różne, ciekawe bajki i filmy, codziennie uczestniczyły w zabawach ruchowych przy muzyce, karaoke, wykonywały
prace plastyczne m.in. walentynki, bałwankową rodzinę oraz maski karnawałowe. Bardzo ciekawą propozycją dla dzieci była Bajdura. „Podróże w czasie i przestrzeni” przygotowała i prowadziła Izabela Kot.

Każdego dnia wszyscy uczestnicy otrzymywali napoje i słodki
poczęstunek, natomiast na zakończenie akcji dzieciom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy.
Zajęcia w ramach „Zimy w mieście” prowadzili Andrzej Miśkiewicz oraz Karol Ochman, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie akcji. Dziękujemy
również uczestnikom za aktywny udział.
W imieniu dzieci, rodziców oraz organizatorów serdecznie
dziękujemy sponsorom. Byli to:
 Piekarnia s.c. Lucjan i Teresa Najuch z Miasteczka Śląskiego, ul. Śląska 37
 Piekarnia-Cukiernia „Bracia Franczyk” z Tarnowskich Gór,
ul.Równoległa 11
 Sklep Wielobranżowy „EXPRESSII” Edward Klyta z Miasteczka Śląskiego, ul. Dworcowa 20
 G-TEX Bogusław Urbańczyk z Miasteczka Śląskiego,
ul. Dudy 23
Anna Ferdyn

Wieści

Swoimi umiejętnościami choreograficznymi mogli wykazać się
członkowie grupy Crazy I, którzy poprowadzili warsztaty taneczne. Spektakl „Przygody wesołego bałwanka” dzieci zobaczyły
w czwartkowy poranek, a zaraz po nim odbyły się kulinarne warsztaty dla małych łasuchów. Dzieci samodzielnie wykonały swoją
małą pizzę (naprawdę były smaczne) oraz miały okazję uczestniczyć w produkcji pysznego i zdrowego soku owocowo-warzywnego. Wszystko, co do ostatniego okruszka i ostatniej kropelki,
zostało skonsumowane.
» ciąg dalszy na str. 8
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Wydarzenia
w Przedszkolu nr 1
Styczeń w Przedszkolu Nr 1 w Miasteczku Śląskim okazał
się miesiącem obfitującym w artystyczne wydarzenia.

We wtorek 20 stycznia po raz kolejny zawitał do nas
teatrzyk SKRZAT z Krakowa. Tym razem aktorzy zaprezentowali nam bajkę „O babci, krasnalu i kolorowych kulkach”. Dzieci z wielkim zainteresowaniem
oglądały przedstawienie oraz brały udział w zabawach zorganizowanych przez aktorów. Kolorowe
stroje i rekwizyty przyciągały spojrzenia dzieci. Niektórzy z widzów „całym sobą” reagowali i wczuwali
się w przeżycia postaci bajkowych, a na zakończenie
spotkania dzieci biły brawa i już pytały o następne
przedstawienie.
W piątek 23 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury
w Miasteczku Śląskim najstarsza grupa „Pracowite
Pszczółki” prezentowała „Jasełka” dla rodziców
i dziadków. Dzieci w pięknych kostiumach wyglądały
niezwykle profesjonalnie. Przedszkolaki recytowały
poznane wierszyki, śpiewały wesołe kolędy i pastorałki. Na zakończenie wspólnie biesiadowały z bliskimi przy obficie zastawionych stołach.
W poniedziałek 26 stycznia świętowaliśmy Dzień
Babci i Dziadka w grupie „Jeżyków”, natomiast
we wtorek 27 stycznia u „Wesołych Misiów”. Nasi
młodsi podopieczni pięknie śpiewali i recytowali
wierszyki dla zaproszonych gości, a na pamiątkę spotkania dzieci wręczały ukochanym dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki. Babcie i dziadkowie
nie kryli wzruszenia, oglądając swoje wnuczęta w tak
ważnych dla nich rolach. Były uściski, buziaki i wspólna zabawa.
W czwartek 29 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury
odbył się długo oczekiwany przedszkolny bal przebierańców. Przedszkolaki już od wielu dni przygotowywały się do tej imprezy. Rozmowy o strojach i stylizacjach nie miały końca. Wróżki, księżniczki, elfy,
piraci, rycerze, policjanci i wiele innych kolorowych
postaci zawitało na bal. Pod pirackim okiem wodzirejów zarówno dzieci, jak i rodzice, świetnie się bawili.
A po wyczerpujących pląsach czekały na wszystkich
ulubione słodkości i napoje. 
A. Czarnecka-Chaś

90. urodziny
Dostojnej Jubilatce, Pani Róży Pyka, z okazji 90. rocznicy
urodzin składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności. Niech życzliwość i troska najbliższych towarzyszą Pani w dalszym życiu. 
Burmistrz
Krzysztof Nowak

Informacje ze Szkoły
Podstawowej nr 1
14 stycznia chłopcy klas IV wzięli udział w Miejskich Zawodach w Piłce Nożnej Halowej. Drużyna w składzie: Karol Machura, Fabian Fiedor, Bartosz Jaskuła, Tomasz
Hońca, Piotr Psyk, Olivier Tyczka, Szymon Konc i Karol
Felka pod opieką Artura Miozgi zajęła I miejsce, pokonując klasy sportowe ze szkół tarnogórskich.
21 stycznia chłopcy klas V wzięli udział w Miejskich Zawodach w Piłce Nożnej Halowej. Drużyna w składzie: Denis
Gromada, Mateusz Kolano, Wojtek Gaj, Adam Suchanek,
Mateusz Galbas, Mateusz Hadaś zajęła II miejsce. Opiekunem zwycięskiej drużyny był Artur Miozga.
31 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Miasteczku Śląskim.
Zabawę umilał zespół Golden Mix. Dodatkowymi atrakcjami w trakcie zabawy były niespodzianki i konkursy
z nagrodami ufundowanymi przez sponsorów. Zabawa
trwała do białego rana. 

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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Wieści
z Przedszkola nr 3
Na początku stycznia ogłoszony został w naszym przedszkolu konkurs „Zimo, baw się z nami”. Wpłynęło ponad
30 prac, w tym wiele przestrzennych. Prace były bardzo
pomysłowe i stanowiły piękną dekorację naszego przedszkolnego holu.
W pięknej scenografii, nawiązującej do Betlejem, i w specjalnie przygotowanych strojach postaci z różnych bajek,
mali aktorzy z grup starszych wędrowali do betlejemskiej stajenki, składając Dzieciąteczku przeróżne dary
i obietnice. Nasze przedstawienie jasełkowe obejrzeli rodzice, babcie i dziadkowie oraz koleżanki i koledzy z grup
młodszych.
Na ten moment z utęsknieniem czekały wszystkie dzieci
– dzień balu, kiedy to w przystrojonej, jak na karnawał
przystało, sali nasi przebierańcy zostali zaproszeni przez
wodzireja do tańca i zabaw przy szalonych karnawałowych rytmach. Księżniczki, wróżki, piraci i rycerze świetnie się bawili. Były pamiątkowe zdjęcia i dla każdego coś
słodkiego.

Styczeń to również miesiąc, kiedy w naszym przedszkolu gościmy babcie i dziadków z okazji ich święta. Na ten
dzień dzieci, wspólnie ze swoimi opiekunkami, przygotowały programy artystyczne, podczas których zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne
i taneczne. Dziadkowie również musieli udowodnić
swoim wnuczętom, że i oni potrafią się bawić – śpiewali
i tańczyli. Dziadkowie spisali się na medal. Były także
upominki i spotkanie przy kawie. Uśmiechnięte twarze
babć i dziadków pokazały, jak ważne są takie wspólne
spotkania.
Rodzice w ostatnim tygodniu miesiąca mieli okazję
do spotkania z logopedą – panią Aliną Czarnecką-Chaś.
Tematem była „Rola rodzica we wspomaganiu rozwoju
mowy dziecka w wieku przedszkolnym”. Rodzice mogli
uzyskać wiele cennych wskazówek do pracy z dzieckiem,
zwłaszcza tym z wadami wymowy. 
Joanna Sołtysik
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Informacje
» dokończenie ze str. 5
Ostatni dzień zimowych MOK-owskich ferii to bal karnawałowy
dla dzieci. Księżniczki i Supermani (i nie tylko) w pięknych strojach
i makijażach tańczyli, bawiąc się wyśmienicie. Codziennie dzieci
otrzymywały słodkie oraz pożywne drożdżówki.

Warsztaty kulinarne

 12 lutego w tłusty czwartek odbyła się inauguracja cyklu
„Śląskie tematy”. Naszym pierwszym gościem był Jerzy Gorzelik
– historyk sztuki i znawca kultury regionu. Wiodącym tematem
spotkania był Śląsk. Nie zabrakło kawy i smacznych pączków
(podziękowania dla Café Silesia – Gryfny Kafyj). Współorganizatorem „Śląskich tematów” jest Regionalny Ośrodek Kultury
w Katowicach. Kolejne spotkanie 18 marca. Temat spotkania:
„O Tragedii Górnośląskiej w Miasteczku Śląskim”. Rok 2015 przez
Sejmik Województwa Śląskiego został ogłoszony Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej. W ramach cyklu spotkań
„Śląskie tematy” Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim
chce przyłączyć się do tych obchodów. 18 marca będziemy gościć dr. Dariusza Węgrzyna i Sebastiana Rosenbauma, historyków oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Przypomną nam losy dziesiątek tysięcy Ślązaków, którzy pod koniec
II wojny światowej zostali wywiezieni do obozów i zakładów katorżniczej pracy, rozsianych po całym ówczesnym terytorium
ZSRR. Wielu z nich nie wróciło już do domów. Tym zaś, którym
się udało, nakazano milczeć o tym, czego doświadczyli. Goście
marcowego spotkania są również redaktorami i współautorami
książki pt. „Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska
do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 r.”.
Faktografia, konteksty, pamięć, są bogatym kompendium wiedzy na temat tragedii górnośląskiej. W ramach „Śląskich tematów” 18 marca o godz. 17.15 zostanie również zaprezentowany
film pt. „Przemilczana tragedia” w reż. Adama Turuli. Prezentuje
on m.in. świadectwa uratowanych śląskich więźniów radzieckich łagrów i obozów pracy. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Miasteczka Śląskiego na to spotkanie. Szczególnie, że Tragedia Górnośląska stała się udziałem wielu mieszkańców miast
i wiosek naszego regionu. Także Miasteczka Śląskiego.
 26 lutego o 19.00 odbędzie się w MOK-u pierwszy z koncertów w ramach VIII Festiwalu Muzycznego im. ks. Teodora Christopha. Tegoroczna edycja będzie się różnić od poprzednich.
Odpowiadając na sugestie słuchaczy, koncerty będą organizowane na przestrzeni całego roku. Dzięki tej zmianie melomani
z Miasteczka Śląskiego będą mogli częściej obcować z muzyką
największych kompozytorów. W pierwszym koncercie wystąpią Agata Widera (sopran) i Grzegorz Rogut (tenor) przy akom-
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paniamencie Agnieszki Rogut. Usłyszymy utwory z takich dzieł
operowych i operetkowych jak: „Baron Cygański”, „Zemsta Nietoperza”, „My Fair Lady” czy „Księżniczka Czardasza”. Wstęp
wolny. Zapraszamy.
 Zapraszamy w marcu na warsztaty ozdób wielkanocnych.
Na każde warsztaty obowiązują oddzielne zapisy. Liczba miejsc
ograniczona. Jednorazowo może uczestniczyć w nich 40 osób.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
• 6 marca – nauka malowania pisanek,
• 13 marca – nauka plecenia wieńców wielkanocnych,
• 20 marca – nauka wykonywania stroików wielkanocnych.
Zapisy pod nr tel. 32 288 88 70, e-mail mok@mok.miasteczkoslaskie.pl. Początek zajęć: godz. 18.00, prowadzenie – Teresa Kot,
zajęcia są bezpłatne.
 12 marca o godz. 16.00 zapraszamy dzieci na kolejne spotkanie z Bajdurą pt.: „O chłopie, który rozumiał mowę ptaków”. Wysłuchamy krakowskiej baśni o tym, jak ważne jest dotrzymywanie obietnic. Będzie uczył nas tego pewien chłop, wąż i kogut.
Wsłuchując się w opowieść, posłuchamy ptasich śpiewów i sami
również poimprowizujemy głosem. Dowiemy się więcej na temat Julków, małych karłów zamieszkujących pagórki, bardzo
pomocnych w trudnych sytuacjach. Czekają na nas również kreatywne zabawy do muzyki na żywo. Serdecznie zapraszamy!
 21 marca, jak co roku spotkamy się w Brynicy, by wedle starej
tradycji pożegnać zimę topiąc marzannę i powitać wiosnę
ubarwionymi gaikami. Zapraszamy do udziału w konkursie
na najciekawszą marzannę i gaik wiosenny. W ubiegłym roku
prac było niewiele, mamy nadzieję, że teraz większa ilość osób
zaangażuje się w kultywowanie naszych rodzimych, śląskich
tradycji. Prace przyjmujemy w MOK-u do 18 marca. 
Alicja Kowaluk

Babski comber
w Brynicy
30 stycznia w sali OSP Brynica odbył się babski comber, w którym wzięło udział około 60 pań z sołectwa. Na parkiecie można było zobaczyć śpiochy, uczennice, księżniczki i kocice. Jak
sama nazwa wskazuje, na babski comber panowie mieli wstęp
wzbroniony. Tego rodzaju wydarzenia z roku na rok cieszą się
coraz większą popularnością. Imprezę poprowadził Zespół
EXEL z Łubia, który zorganizował konkursy i zabawy nagradzane prezentami. 
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