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Odnowiony MOK w Żyglinie
27 lutego została uroczyście
otwarta filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Żyglinie. Zaproszeni goście na czele z Burmistrzem
Miasta Krzysztofem Nowakiem
oraz mieszkańcy Żyglina mogli
przekonać się, jakie zmiany nastąpiły po remoncie. W części
artystycznej wystąpiły „Groszki” oraz Chór Męski „Piast”.
Już teraz w budynku odbywają
się próby Chóru Męskiego
„Piast”, Orkiestry Dętej Dzielnicy Żyglin-Żyglinek oraz zespołu
wokalno-tanecznego „Groszki”.
Ruszyły również zajęcia muzyczne: nauka gry na keyboardzie i saksofonie. Przed nami
jeszcze wiele atrakcji. 
Alicja Kowaluk
fot. MarcinSzoltysik.blogspot.com

23 kwietnia
Uroczysta sesja

Szanowni Państwo,
Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych
pełnych nadziei, miłości, wiary w sens i wartość życia
oraz radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech te Święta staną się źródłem głębokich przeżyć,
przyniosą radość i życzliwość,
a towarzyszące im tradycje malowania pisanek,
święcenia pokarmów, dzielenia się jajkiem
i Lanego Poniedziałku wzmocnią
więzi rodzinne i sąsiedzkie.
Z najlepszymi życzeniami
dla Mieszkańców Miasteczka i naszych gości

W związku z obchodami
20. rocznicy restytucji praw
miejskich zapraszamy Szanownych Mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie na uroczystą sesję Rady Miejskiej o godz. 11.00
w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym „KORAL”. Uroczystość
rozpocznie Msza Święta w nowym kościele o godz. 9.30,
po której odbędzie się okolicznościowy koncert prof. Stanisława Dziewiora, a następnie pod
tablicą śp. Honorowego Obywatela Miasta ks. prof. Remigiusza
Sobańskiego złożone zostaną
kwiaty. Zachęcamy, aby ten dzień
uczcić poprzez wywieszenie flag.
Serdecznie zapraszamy. 
Wieści

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Jendruś
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Uchwały
Rady Miejskiej
18 lutego odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim, na której zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała Nr VI/25/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2. Uchwała Nr IV/26/15 w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok budżetowy 2016 środków stanowiących fundusz sołecki.
3. Uchwała Nr IV/27/15 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLIV/361/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości.
4. Uchwała Nr IV/28/15 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
5. Uchwała Nr IV/29/15 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
6. Uchwała Nr IV/30/15 w sprawie stanowiska Rady
Miejskiej w Miasteczku Śląskim w zakresie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
7. Uchwała Nr IV/31/15 w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XLI/366/14 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zawarcia przez
Gminę Miasteczko Śląskie porozumienia międzygminnego z Miastem Bytom, Powiatem Lublinieckim
i Gminami Powiatu Tarnogórskiego i Lublinieckiego.
8. Uchwała Nr IV/32/15 w sprawie planu pracy Komisji
Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami
na I kwartał 2015 r.
Teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce Baza Aktów Własnych http://prawomiejscowe.pl/institution/19239/collection/98387 oraz w Biurze Rady Miejskiej (pok. nr 30). 
opr. red.

Dowody osobiste
Z dniem 1 marca 2015 r. nastąpiła istotna zmiana
w funkcjonowaniu najważniejszych rejestrów zawierających dane o obywatelach, tj. aktach stanu cywilnego
i dowodach osobistych. Od marca wszystkie gminy zostały podłączone do Systemu Rejestrów Państwowych
i uzyskały dostęp do ogólnopolskiej bazy danych. Daje
to możliwość załatwienia spraw związanych z dowodami osobistymi w dowolnym urzędzie w kraju, gdyż adres już nie decyduje o właściwości urzędu.
Podobna sytuacja dotyczy aktów stanu cywilnego,
również te będzie można uzyskać w wybranym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju. Niestety nowa
baza aktów stanu cywilnego utworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest pusta i każdy akt (urodzenia, zgonu, małżeństwa) trzeba wprowadzać ręcznie do systemu, przepisując stare akty papierowe, mimo
iż obecna baza, na której urzędy dotychczas pracowały
wszystkie te dane ma wprowadzone. Wiąże się to z koniecznością oczekiwania na akt nawet kilka dni.
Kolejną istotną kwestią dla naszych mieszkańców jest
to, iż nowy dowód osobisty nie zawiera adresu. Może
to odnieść negatywne skutki w przypadku współpracy
z bankami, aczkolwiek banki zapewniają, jak czytamy
na różnych portalach internetowych, że w celu uzyskania kredytu lub założenia konta, klient złoży w banku
pisemne oświadczenie o miejscu zamieszkania.
Własnoręcznym podpisem pod takim dokumentem
klient zaświadcza prawdziwość danych. W przypadku
podania fałszywego adresu naraża się na zarzut oszustwa i karę grzywny lub pozbawienia wolności.
W niektórych przypadkach bank będzie mógł zażądać
przedstawienia np. opłaconej faktury za prąd w celu
dodatkowej weryfikacji danych klienta lub urzędowego
zaświadczenia, którego koszt wynosi 17 zł. Jest to opłata skarbowa pobierana na podstawie ustawy, niezależna od woli organów gminy. Banki zapewniają, że nie
będą nadużywały tej formy potwierdzania adresu zameldowania. 
opr. red.

Zapisy do Przedszkola Nr 1
Mamy przyjemność poinformować wszystkich rodziców i opiekunów
zainteresowanych zapisem dziecka do Przedszkola nr 1 w Miasteczku Śląskim,
że od poniedziałku 30 marca do piątku 17 kwietnia będzie trwać rekrutacja
nowych przedszkolaków na rok szkolny 2015/2016.
Wymagane dokumenty można pobrać w naszej placówce
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.
Zapraszamy również na „Dni otwarte” we wtorek 14 kwietnia (w godz. 9.30-11.00),
w środę 15 kwietnia (15.00-16.30) oraz w czwartek 16 kwietnia (15.00-16.00).
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Budowa kanalizacji wraz
z przepompowniami dla Sołectwa
Brynica – gmina Miasteczko Śląskie
Dla mieszkańców Sołectwa Brynica skończyła się era korzystania ze zbiorników bezodpływowych, jakimi
są szamba. Dzięki realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Sołectwa Brynica – gmina Miasteczko Śląskie” w ramach projektu pn.:
„Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego
Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka
wodno-ściekowa”, około 80 posesji uzyskało możliwość
podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.
W ramach wyżej wymienionej inwestycji wybudowano
2.745,30 mb kanalizacji sanitarnej, w tym kanalizację
grawitacyjną o długości 2.160,09 mb i kanalizację tłoczną o długości 585,21 mb. Sieć sanitarna obsługiwana
będzie przez dwie przepompownie, które będą tłoczyć
ścieki do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków
w Ożarowicach.
Choć roboty budowlane prowadzone były często w bardzo trudnych warunkach, m.in. przy wysokim poziomie
wód gruntowych udało się zrealizować cały zakres projektu. Przyczyni się to do przeciwdziałania procesowi
marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich oraz zmniejszy różnicę w poziomie dostępu do infrastruktury technicznej pomiędzy obszarami wiejskimi
i miejskimi. Dzięki uruchomieniu sieci kanalizacyjnej nastąpi poprawa standardu życia mieszkańców Sołectwa
Brynica.
Koszt inwestycji w zakresie prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych dla Gminy Miasteczko
Śląskie wyniósł 1.595.957,43 zł netto, w tym dofinansowanie ze środków unijnych to 85%. 
Burmistrz
Krzysztof Nowak
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź
na realne potrzeby. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

DYŻUR LETNI

w Przedszkolach Gminy Miasteczko Śląskie
w roku szkolnym 2014/2015

HARMONOGRAM USTAWIENIA
I WYWOZU POJEMNIKÓW
NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE
NA TERENIE MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO
W ramach corocznie prowadzonej akcji zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, w bieżącym roku akcja przeprowadzona będzie w terminie od 13 kwietnia 2015 r. do
18 kwietnia 2015 r.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych organizowana
jest wyłącznie na potrzeby prawidłowego zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, a więc takich, których nie można składować w pojemnikach stanowiących
wyposażenie posesji.
W związku z powyższym, proszę o niegromadzenie w pojemnikach wielkogabarytowych odpadów z rozbiórek budynków, remontów oraz innych odpadów komunalnych.
Apeluję jednocześnie o zachowanie porządku i czystości wokół rozstawianych pojemników i niezostawianie odpadów przed pojemnikami.
Szczegółowy harmonogram rozstawienia kontenerów
przedstawia się następująco:

Miasteczko Śląskie
od 13 do 14 kwietnia 2015 r.
1. ul. Dworcowa – KP 7
2. ul. Norwida (garaże) – KP 33
3. ul. Plac Jagiełły – KP 33
4. ul. Tetmajera – Wybickiego – KP 7
5. ul. Norwida – Pindora – KP 7
6. ul. Modrzewskiego – Działkowa – KP 7
7. ul. Sportowa – KP 7
8. ul. Woźnicka – KP 7
9. ul. Cynkowa – KP 7
10. ul. Ceramiczna – Dworcowa – KP 7
11. ul. Norwida (dworzec PKP) – KP 7

5.
6.
7.
8.

Żyglin – Żyglinek
od 15 do 16 kwietnia 2015 r.
ul. Księdza Wyciślika – KP 7
ul. Paprotna – KP 7
ul. św. Marka – KP 7
ul. Śląska (Żyglinek obok przystanku
autobusowego) – KP 7
ul. Śląska – Poniatowskiego – KP 7
ul. Harcerska – KP 7
ul. Stwosza – KP 7
ul. Stacyjna – KP 33

1.
2.

Brynica
od 17 do 18 kwietnia 2015 r.
ul. Rzeczna – KP 7
ul. Łokietka – KP 7

1.
2.

Bibiela
od 17 do 18 kwietnia 2015 r.
ul. Starowiejska (pętla autobusowa) – KP 7
ul. Starowiejska (leśniczówka) – KP 7

1.
2.
3.
4.

Przedszkole Niepubliczne – od 1 do 15 lipca
Przedszkole Nr 2 (Żyglin) – od 16 do 31 lipca
Przedszkole Nr 1 – od 3 do 14 sierpnia

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Przedszkole Nr 3 – od 17 do 31 sierpnia
Wieści
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Ferie w bibliotece!
W Filii w Żyglinie w drugim tygodniu ferii
codziennie odbywały się zajęcia dla dzieci.
Uczestnicy wykonywali prace plastycznotechniczne m.in. o tematyce wiosennej
i walentynkowej, odbył się również turniej
gier planszowych. W akcji „Ferie w bibliotece”
uczestniczyło łącznie 14 dzieci i pod koniec
ferii wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni
za udział w zajęciach.
W lutym została również zorganizowana
Poczta Walentynkowa, która wzbudziła
bardzo duże zainteresowanie. Rozdano około
40 ręcznie wykonanych kartek
walentynkowych, co wywołało wiele radości
i emocji wśród uczestników.
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Wypożyczalnia dla Dorosłych
W lutym w Wypożyczalni dla Dorosłych odbył się
Konkurs Walentynkowy, w którym wzięło udział
25 osób. Spośród poprawnych odpowiedzi wylosowano zwycięzcę, którym została Pani Angelika Sroka z Chorzowa. Serdecznie gratulujemy!
Osobom starszym, chorym oraz mającym problemy
z poruszaniem się przypominamy, że w naszej bibliotece istnieje możliwość wypożyczenia książki
na telefon. Wystarczy zadzwonić, a bibliotekarz dowiezie wybrane książki pod wskazany adres.
Wypożyczalnia dla Dorosłych: 32 288 86 35
Oddział Dziecięcy: 32 288 89 12
Filia nr 1: 32 284 97 34.

Informacje
 26 lutego o 19.00 odbył się w MOK-u pierwszy
z koncertów w ramach VIII Festiwalu Muzycznego
im. ks. Teodora Christopha. Wystąpili Agata Widera
(sopran) i Grzegorz Rogut (tenor), a akompaniowała im
Agnieszka Rogut. Usłyszeliśmy przepiękne utwory
z takich dzieł operowych i operetkowych jak: „Baron
Cygański”, „Zemsta Nietoperza”, „My Fair Lady” czy
„Księżniczka Czardasza”. Publiczność dopisała i była
zachwycona popisem solistów.

Regulamin usługi
„Książki na telefon”
1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać
mieszkańcy Miasteczka Śląskiego, którzy
ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości
wypożyczenia książek.
2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
3. Książki będą dostarczane przez pracowników
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku
Śląskim do miejsca zamieszkania.
4. Usługa „Książka na telefon” obejmuje wyłącznie materiały biblioteczne będące własnością
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku
Śląskim.
5. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru
podręcznego.
6. Czytelników korzystających z usługi „Książka
na telefon” obowiązuje Regulamin Biblioteki.
7. Formalności związane z zapisaniem się do Biblioteki będzie wykonywał pracownik placówki
na podstawie danych z dowodu osobistego.
Przy zapisie Czytelnik powinien okazać dowód
osobisty oraz wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
8. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć
5 woluminów.
9. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika
udzielają informacji o książkach, służą pomocą
przy wyborze literatury.
10. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą korzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.
Wieści
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Na scenie Agata Widera, Grzegorz Rogut i Agnieszka Rogut

 W lutym rozpoczął się czas konkursów tanecznych. 23 lutego w XIX Konkursie Tańca w Świętochłowicach zespół Crazy I zdobył II miejsce, natomiast I miejsce w kategorii duetów
zajęli Natalia Wojsyk i Mariusz Głąbała. Nasz duet zdobył
również nagrodę specjalną na III Festiwalu Tańca „Viverso”
w Rybniku.

Zwycięski duet Natalia Wojsyk i Mariusz Głąbała

» ciąg dalszy na str. 8
marzec 2015
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Wieści z gimnazjum – kolejne sukcesy!
W marcu odbyły się ostatnie etapy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Nasi uczniowie uczestniczyli
w dziewięciu konkursach organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 63 uczestników próbowało swoich
sił w etapie szkolnym. Największą popularnością cieszyły
się konkursy z języka angielskiego (19 uczniów), języka
polskiego (18 uczniów). Najliczniejszą grupę stanowili
uczestnicy z klas II (27 uczniów). Łącznie we wszystkich
konkursach najwięcej chętnych było z klasy 3b. Sukcesem zakończył się udział w konkursie geograficznym,
w którym uczeń klasy 3b – Michał Lech zakwalifikował
się do II (rejonowego) i III (wojewódzkiego) etapu.
21.01.2015 r. w Gliwicach odbył się etap rejonowy,
a 11.03.2015 r. w Rybniku etap wojewódzki tego konkursu. Michał Lech uzyskał tytuł finalisty. Do konkursu przygotowywała go nauczycielka mgr Ilona Urbańczyk. Pozostałe konkursy również wypadły pozytywnie, uczniom
zabrakło tylko kilku punktów do dalszej kwalifikacji
(np. z chemii, j. niemieckiego, biologii i języka polskiego).
Konkursy artystyczne także dostarczyły wielu satysfakcji
naszym gimnazjalistom. 15.01.2015 r. – 18 uczniów i 5 absolwentów reprezentowało naszą szkołę w XIII Przeglądzie Zespołów Teatralnych „Wręczyckie Jasełka 2015 –
Tradycje Bożonarodzeniowe budują tożsamość”. Zespół
z naszej szkoły zajął I miejsce w tym przeglądzie. Przygotowaniem uczniów do występu zajęły się SM Michaela
i J. Flak, pomoc muzyczna Michał Dyrgała. Spektakl prezentowany był w czasie uroczystej Gali 18.01.2015 r.
we Wręczycy oraz 26.01.2015 w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim.
Z kolei 16.01.2015 r. nagrody odbierali uczniowie uczestniczący w XIV Powiatowym Konkursie Artystycznym
„Gimnazjalne Rozmaitości”. W kategorii literackiej pierwsze miejsce zajęła Roksana Muc (3c) – opiekun J. Flak oraz
wyróżnienie Weronika Wojsyk (2c) – opiekun A. Nowicka.
W kategorii plastycznej I miejsce zajęła Iwona Smyrak
(2c) – opiekun A. Nowicka.
Sukcesem zakończył się też udział w VII Ogólnopolskim
Konkursie Literackim „To co ważne. Mój głos w sprawie
wartości” pod patronatem ks. prof. Szymika i honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Nagrodę
specjalną organizatorów uzyskała Zuzanna Hajduk (2a)
– opiekun J. Flak.
Konkursy sportowe – zasadą naszej szkoły jest promowanie wszelkiej aktywności. Tradycyjnie rozwijamy także
aktywność sportową. Zachętą do udziału w sportowej
rywalizacji są coroczne sukcesy w różnych dyscyplinach,
prezentowanie wyników zawodów poprzez wystawę dy-

plomów, pucharów oraz organizowanie przez nasze
gimnazjum wielu eliminacji i zawodów. Od września
do maja trwają eliminacje ligi gimnazjalnej w piłce siatkowej. Organizowane rozgrywki umożliwiają doskonalenie umiejętności sportowych, uczą pokonywania trudności i opanowania emocji oraz zdrowej rywalizacji.
Do tej pory nasze drużyny wygrały wszystkie mecze. Wyniki całorocznej ligi poznamy pod koniec maja.
11.03.2015 r. nasze gimnazjum we współpracy z Urzędem
Miejskim w Miasteczku Śląskim, organizowało Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. Drużyny dziewcząt i chłopców zajęły I miejsce, awansując
tym samym do zawodów rejonowych w siatkówce. Zawody rejonowe dziewcząt rozgrywane będą 18.03.2015 r.
w Lublińcu, chłopców 25.03.2015 r. w Strzebiniu.
Drużynę dziewcząt reprezentowały: J. Kruk (3a), J. Kos
(3c), M. Respondek (2b), W. Penkaty (2c), M. Jaskólska (2c),
A. Kotara (3c), Z. Hajduk (2a), K. Zięba (3b), A. Machura
(3b). Opiekunem drużyny jest mgr J. Broja.
Drużynę chłopców reprezentowali: A. Rożek (3b), P. Majowski (3b), W. Długosz (3b), D. Jaskóła (3b), P. Jaros (3b),
D. Bartyzel (3b), P. Adamczyk (3c), S. Ochocki (3c). Opiekunem drużyny jest mgr M. Dyrgała.
Następnie 17.03.2015 r. w Powiatowych Zawodach w Tenisie Stołowym II miejsce i awans do zawodów rejonowych uzyskała drużyna dziewcząt: D. Nowak (2c),
M. Urbańczyk (2a), N. Matejczyk (2c). Indywidualnie
IV miejsce w tych zawodach zajęła Dominika Nowak (2c).
Wszystkim aktywnym uczniom gratulujemy osiągnięć,
a ich opiekunom życzymy kolejnych sukcesów i zadowolenia.
Wspieranie rozwoju uczniów to także rozwijanie ich
umiejętności w sferze planowania dalszej drogi edukacyjnej i wyboru zawodu. Od 27.02.2015 r. do 16.03.2015 r.
szkoły ponadgimnazjalne prezentowały trzecioklasistom
swoje oferty edukacyjne. Realizowane są też warsztaty
prowadzone przez pracowników Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach,
których celem jest rozeznanie predyspozycji w zakresie
zainteresowań, uzdolnień, osobowości i zdrowia, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy o zawodach, systemie kształcenia i rynku pracy, symulacja procesu naboru
do szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia odbywają się
w marcu i kwietniu. 

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 SP nr 1

Wieści z Przedszkola nr 3

* Na XII Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny
im. Barbary Petchenik nadesłano 52 prace. Spośród nich
komisja jury wyłoniła 10, które zostały wybrane do etapu
ogólnopolskiego. Z naszej szkoły zakwalifikowała się
Klaudia Pakos z klasy VI b. Do konkursu uczennice przygotowała Bożena Matusik.

Śniadanie to baza i energetyczna podstawa na cały
dzień. Musi być obfite, bogate w białko, węglowodany,
zdrowe tłuszcze, a także w składniki odżywcze jak wapń,
witaminy, żelazo i błonnik. W pełnowartościowym śniadaniu powinny znaleźć się więc produkty zbożowe, warzywa, owoce i nabiał. Nie trzeba wymyślać bardzo wykwintnych potraw, ważna jest atrakcyjność ich podania.
Szczególnie ważne jest to dla dzieci. Na początku marca
nasze przedszkolaki miały okazję samodzielnie przygotować dla siebie śniadanie.

* Tematem zajęć w Bibliotece Pedagogicznej było przede
wszystkim „Bezpieczeństwo w Internecie”, podczas których omawiano następujące zagadnienia: zagrożenia
w sieci Internet oraz w świecie musicalu. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów w dużej mierze oparte
na pracy własnej uczniów. Uczestnicy, czyli uczniowie klasy 5b, zostali zapoznani z zasadami korzystania z Internetu
oraz zagrożeniami jakie niesie sieć. Zajęcia prowadziły
pani Anna Musiał oraz pani Katarzyna Czapla-Durska.
Uczniom zajęcia bardzo się podobały i w dowód wdzięczności podarowali ten oto piękny rysunek 

Już od samego rana w salach rozchodziły się apetyczne
zapachy. Dzieci doskonale wiedziały, które produkty wybrać, by śniadanie było zdrowe i smaczne. Sprawnie poradziły sobie ze smarowaniem, ale najlepiej wyszło im
komponowanie i dekorowanie kanapek. Podsumowaniem pysznego śniadania była degustacja przeróżnych
owoców, których smaku i nazwy czasami dzieci nie znały.
2 marca w naszym przedszkolu odbyła się „Żywa lekcja
przyrody”. Do dzieci przyjechali treserzy ptaków drapieżnych wraz ze swymi podopiecznymi – sowami i sokołami. Były to np. sowy: puchacz, puszczyk, płomykówka
oraz sokoły: sokół wędrowny czy najmniejszy sokół – pustułka. Dzieci były pod ogromnym wrażeniem, kiedy ptaki przelatywały im nad głowami, siadały obok nich lub
dawały pokaz polowania. Dzięki tej żywej lekcji przedszkolaki poznały zwyczaje sów i sokołów, ich rolę w przyrodzie, a także czym różnią się między sobą te grupy ptaków. Na zakończenie dzieci miały okazję zrobić sobie
zdjęcie z sówką, która przysiadła na ich ramieniu. 
Mirosława Skop

Telefon zaufania
Wielu ludzi zastanawia się nad dalszą drogą swojego
życia i czyni postanowienia. Taką okazją do zmiany
życia i podejmowania szlachetnych postanowień jest
Wielki Post. Jednym z postanowień w tym okresie
może być abstynencja.
Warto się przy tej okazji zastanowić,
czy w tej abstynencji nie trwać dłużej…
Dotyczy to w szczególności osób, które w codziennym
życiu nadużywają alkoholu. Nie jest to łatwe, ale też
nie jest to niemożliwe. Warto podjąć ten wysiłek.
Wiadomo, że uzależnienie alkoholowe niszczy zdrowie,
a przede wszystkim rujnuje rodzinę, w której najbardziej pokrzywdzone są dzieci. Trwanie w trzeźwości
jest możliwe! – Daje radość, satysfakcję i szczęście.
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
Redaktor naczelny: Gabriela Walochnik, nakład: 1500 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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Obdarz mnie swoim zaufaniem, a ja porozmawiam
z Tobą i podpowiem, jak i gdzie możesz uzyskać
pomoc w procesie Twojego trzeźwienia.
TELEFON ZAUFANIA
517 797 228
marzec 2015
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Informacje
» dokończenie ze str. 5

Smerfy II na Festiwalu Tańca „Róża 2015”

7 marca zespoły Crazy I i Smerfy II wzięły udział w VIII Festiwalu Tańca „Róża 2015” w Sosnowcu, przywożąc stamtąd
wyróżnienia III stopnia. Przed nimi kolejny konkurs – tym razem w Zatorze.
 6, 13 i 20 marca odbyły się warsztaty ozdób wielkanocnych. Ilość osób pragnących wziąć w nich udział przerosła nasze oczekiwania. Trzeba było zorganizować dodatkowe zajęcia, aby wszyscy zainteresowani mogli z nich
skorzystać. Zajęcia prowadziła pani Teresa Kot.
 12 marca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Bajdurzy. Dzieci zapoznały się z baśnią „O chłopie, który rozumiał mowę ptaków”.

Turniej hokejowy
22 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 4 w Sosnowcu został rozegrany kolejny turniej hokeja halowego z cyklu rozgrywek Śląskiej Ligi „Super Dzieci” 2015.
W turnieju uczestniczyło 19 drużyn dziewcząt i chłopców
w wieku 9 lat i młodsi (najmłodszy zawodnik z Miasteczka
Śląskiego – Wiktor Głogusz miał 6 lat).
Wśród drużyn z Gliwic, Cieszyna, Siemianowic, Sosnowca,
Zabrza wystąpiły dwa nasze zespoły: UKHT Ósemka
SP 15 Tarnowskie Góry i drużyna z Miasteczka Śląskiego.
Zespoły rozegrały po 10 spotkań. Wszystkie mecze były
bardzo wyrównane i rozgrywane na dobrym poziomie
w sportowej rywalizacji.
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Na następne spotkanie, które odbędzie się 16 kwietnia
trwają już w MOK-u zapisy. Można zapisać się również telefonicznie pod numerem 32 288-88-70 lub pocztą elektroniczną: mok@mok.miasteczko-slaskie.pl.
 21 marca tradycyjnym topieniem Marzanny pożegnaliśmy zimę. Impreza plenerowa poprowadzona przez Zespół
Folklorystyczny „Brynica”, jak co roku odbyła się nad rzeką
Brynica. Korowodowi towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie. Rozstrzygnięty został również konkurs na najciekawszą kukłę Marzanny i gaik wiosenny. Wyniki konkursu opublikujemy w następnym
numerze „Wieści” oraz na stronie www.mok.miasteczkoslaskie.pl.
 Zapraszamy do wzięcia udziału w XV Konkursie na najładniejszą pisankę, palmę wielkanocną lub stroik. Konkurs
odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
przedszkolaki, klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum oraz młodzież i dorośli. Prace przyjmujemy do 2 kwietnia. Dokładne informacje i regulamin konkursu na naszej stronie
www.mok.miasteczko-slaskie.pl.
 Kwietniowe, trzecie już spotkanie w ramach cyklu „Śląskie tematy”, będzie poświęcone historii śląskiego lotnictwa, szczególnie na przykładzie działalności portu lotniczego w Pyrzowicach. Gośćmi spotkania będą Cezary Orzech
i Piotr Adamczyk z Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza pyrzowickim lotniskiem. Spotkanie będzie też okazją do rozmowy o rozwoju naszego regionalnego lotniska oraz działalności grup spotterskich. Zapraszamy
wszystkich pasjonatów lotnictwa (i nie tylko) na spotkanie
22 kwietnia o godz. 17.30 do Miejskiego Ośrodka Kultury
w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24. 
Alicja Kowaluk
Drużyna z Miasteczka Śląskiego, która wystąpiła w osłabionym składzie z uwagi na chorobę zawodników odniosła
3 zwycięstwa, 3 porażki i 4 remisy. Drużynę z Miasteczka
Śląskiego reprezentowali: Głogusz Hanna, Głogusz Wiktor,
Dyrgała Martyna, Karamańska Magdalena, Malok Kamil.
Następne zawody nasi najmłodsi rozegrają w dniu 27 marca 2015 w Hali SP 15 w Tarnowskich Górach w ramach memoriału im. Stefana Karmelity oraz w kwietniu w Gliwicach. Opiekun i prowadzący naszą drużynę trener pan
Andrzej Miśkiewicz bardzo pozytywnie ocenia postępy
swoich podopiecznych tak w zakresie technicznym, jak
i fizycznym oraz z optymizmem spogląda w przyszłość,
wróżąc dobre wyniki naszej drużynie. 
Anna Ferdyn
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