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Obchody Narodowego
Święta Niepodległości
11 listopada w naszym mieście odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości
rozpoczęły się od Mszy Św. w kościele parafialnym
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim, która odprawiona została w intencji ojczyzny. We Mszy Św. uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych z Burmistrzem Miasta Panem Krzysztofem Nowakiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Panem Józefem Jendruś na czele, radni
Rady Miejskiej oraz mieszkańcy miasta. Mszę uświetniły
Reprezentacyjna Orkiestra Gminy Miasteczko Śląskie
oraz poczty sztandarowe.
W dalszej części obchodów w uroczystym przemarszu,
przedstawiciele władz miasta wraz z mieszkańcami udali
się w miejsca pamięci narodowej na terenie gminy. Złożyli symboliczne kwiaty i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową i „Pomnikiem Wolności” przy ulicy Woźnickiej,
jak również na Cmentarzu Parafialnym w Miasteczku Śląskim. Kwiaty i znicze zostały również złożone pod pomnikiem „Pamięci Poległym w Powstaniu Śląskim oraz
Zamęczonym w Obozach przez Faszyzm Niemiecki Obywateli Żyglina” w Żyglinie, przy kamieniu pamiątkowym
znajdującym się przy Hucie Cynku oraz pod tablicą pamiątkową przy ulicy Pindora. 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom,
które zaangażowały się w przygotowania tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości. Dziękuję także
licznie przybyłym mieszkańcom naszego miasta za
wspólny udział w jego obchodach.
Chciałbym również podziękować za to, że w tym ważnym dniu mogliśmy uczestniczyć w Widowisku Patriotycznym pt. „A to Polska właśnie”, które przygotowali
uczniowie Gimnazjum im ks. Teodora Christopha pod
patronatem mgr Joanny Flak oraz Sm Michaeli.
Dla rodziców oraz mieszkańców, przedstawienie było
prezentowane w poniedziałek 16 listopada o godz. 17.00
w budynku Gimnazjum.
Burmistrz
Krzysztof Nowak

Jarmark
Adwentowy
6 grudnia o godzinie 14.00 na parkingu przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim odbędzie się tradycyjny
Jarmark Adwentowy. Będzie to okazja do skosztowania regionalnych przysmaków, swojskich ciast, zakupienia ręcznie robionych ozdób świątecznych oraz rozmów z rodziną i przyjaciółmi
przy dźwiękach nastrojowej muzyki. Szczegóły dotyczące programu są dostępne na plakatach, stronie internetowej Miejskiego
Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim. 
Wieści
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Beneficjenci już przeszkoleni
W okresie od 17.06 do 7.07 br. dla Beneficjentów Ostatecznych
zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców
Gminy Miasteczko Śląskie” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś
priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion zostały zorganizowane i przeprowadzone nieodpłatne dla uczestników szkolenia mające
na celu zapoznanie się z obsługą komputera i zasadami korzystania z internetu, rozwój umiejętności informatycznych oraz poznanie technik teleinformatycznych w różnych dziedzinach. Zakres szkolenia obejmował m.in.: podstawy obsługi komputera,
podstawy obsługi edytora tekstów LibreOffice, podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego LibreOffice, podstawy obsługi prezentacji multimedialnych LibreOffice, podstawy internetu, obsługę
poczty elektronicznej e-mail, pracę z nośnikami danych.

Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na dziewięć grup szkoleniowych po 10 osób w każdej, czyli po dwie osoby z każdego
gospodarstwa domowego, które otrzymało wsparcie w ramach
Projektu. Szkolenia trwały przez dwa dni dla każdego uczestnika, po pięć godzin zegarowych.
Podczas szkolenia uczestnikom zapewniono poczęstunek. Każdy uczestnik otrzymał podręcznik, notatnik, długopis, a na zakończenie certyfikat ukończenia szkolenia i uzyskania kwalifikacji z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu.
Przedmiotowe szkolenia przeprowadzone zostały w Publicznym Gimnazjum im. ks. Teodora Christopha i Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Morcinka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miasteczku Śląskim Żyglinie, z wykorzystaniem
zakupionego w ramach Projektu dla tych jednostek sprzętu
komputerowego. Szkolenie przeprowadziło dwóch wykwalifikowanych wykładowców firmy SEMPERUM S.C. Anna TomsiaZając, Janusz Parkitny z siedzibą w Katowicach, wyłonionej
w ramach konkurencyjnego postępowania przeprowadzonego
w trybie zapytania ofertowego. 
Agata Kampczyk-Szymanek
Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Proste zasady

o zachowaniu rozsądku w korzystaniu z ogrzewania mieszkania
Każdy z nas liczy każdą złotówkę, wydając pieniądze na opłaty
związane z korzystaniem z mieszkania. Chcielibyśmy mieszkać
w ładnych ocieplonych budynkach, mieć zadbane i estetyczne
klatki schodowe i niedużo za to płacić. Jednym z większych
składników opłat związanych z mieszkaniami jest opłata za centralne ogrzewanie.
Jak zachować w tym zdrowy rozsądek, gdy to nie tylko kwestia
ekonomii, choć ten czynnik oczywiście jest ważny, ale i naszego
zdrowia? Szczelne okna oraz szyby zespolone z powłokami
o wysokich właściwościach ciepłochronnych oszczędzają energię i dbają o przyjemny klimat w naszych mieszkaniach – jednakże równocześnie wzrasta niebezpieczeństwo wystąpienia
na ścianach pleśni i plam wilgoci.
W czasie codziennego użytkowania mieszkania powstają duże
ilości pary wodnej, która rozchodzi się w powietrzu poprzez gotowanie w kuchni, pranie, suszenie, kąpiele czy zmywanie naczyń. Także sami mieszkańcy, o czym nie wszyscy pamiętają,
są źródłem powstawania wilgoci: każdego dnia zdrowy człowiek przekazuje do otoczenia poprzez skórę około 0,5 litra
wody oraz więcej niż litr, w wyniku oddychania.
Wietrzenie jest konieczne, aby zapewnić w mieszkaniu świeże
powietrze. W sezonie grzewczym może jednak doprowadzić
do nadmiernych strat ciepła, a co za tym idzie – wyższych kosztów ogrzewania.
Trzymanie się kilku prostych reguł sprawi, że w mieszkaniu będzie ciepło i nie zabraknie świeżego powietrza.
1. Podczas wietrzenia zamknij zawór przy grzejniku
Zanim otworzymy okno, należy zakręcić zawór grzejnika znajdującego się w tym pomieszczeniu (o ile zawór nie współpracuje z czujnikiem, który zrobi to automatycznie). Inaczej zimne
powietrze napływające przez otwarte okno, będzie owiewać
zawór przy grzejniku i spowoduje jego maksymalne otwarcie,
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czyli pracę z maksymalną mocą. Grzejnik zrobi się gorący, ale
ogrzane przez niego powietrze od razu będzie „uciekać” przez
okno – zwłaszcza, gdy grzejnik jest tuż pod nim.
2. Wietrz krótko, lecz intensywnie
Wietrzenie pomieszczeń podczas mrozu nie powinno trwać
dłużej niż kilka minut. Nie należy obawiać się, że w tak krótkim
czasie wnętrze zbytnio się wychłodzi. Po zamknięciu okna temperatura szybko wróci do poprzedniej wartości, dzięki energii
cieplnej zakumulowanej w ścianach, podłodze, stropie i meblach. Pamiętajmy, że lepiej jest wietrzyć pomieszczenia okresowo, za to intensywnie, niż przez cały czas z niewielką wydajnością. Otwarcie okien na kilka godzin i jednoczesne silne
ogrzewanie domu jest zupełnie nieracjonalne i nie ma nic
wspólnego z oszczędzaniem energii.
Nowoczesne termostaty reagują na gwałtowną zmianę temperatury wewnątrz mieszkania. Gdy pozostawimy je otwarte wietrząc
mieszkanie, kaloryfery zaczną pracować z pełną mocą. W takim
przypadku oczywiście nie może być mowy o oszczędnościach,
wręcz przeciwnie – narażamy się na niepotrzebne wydatki.
Dodatkowo, warto wspomnieć o równie ważnym wentylowaniu kuchni i łazienek. W wielu mieszkaniach wentylacja grawitacyjna, która wykorzystuje różnicę ciśnień między wentylowanym pomieszczeniem a ujściem kanału wentylacyjnego, jest
niewydolna. Dodatkowo część osób zasłania kratki wentylacyjne, uznając, że są one nieestetyczne i stanowią źródło zimna.
Dlatego też drzwi do łazienki powinny wspierać wentylację, nie
mogą więc być zbyt szczelne. Powinny mieć w dolnej części
otwory zapewniające dopływ powietrza, o łącznej powierzchni
wynoszącej co najmniej 22 cm2. 
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 380 90 06, 285 28 97, fax: 32 380 90 18
ADMINISTRACJA ul. Srebrna 24, Miasteczko Śląskie tel. 32 288 93 73
www.mtbstg.pl
e-mail: sekretariat@mtbstg.pl
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Wieści z Jedynki

Uroczyste otwarcie
sali gimnastycznej

Modne, odlotowe, konkretne
– chwile w Miejskim Ośrodku Kultury

14 października br. odbyły się Miejskie
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
połączone z oficjalnym otwarciem nowo
wybudowanej sali gimnastycznej wraz
z zapleczem dydaktycznym.
Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami przygotowali
dla zebranych gości wspaniałą akademię, podczas której dokonano uroczystego otwarcia sali gimnastycznej.

• Na początku listopada odbył się wernisaż wystawy „Znikające Miasteczko” ukazującej miejsca, mijane przez nas
na co dzień, na które nie zwraca się szczególnej uwagi, a które
nie raz stanowią wyjątkowe pozostałości po naszych przodkach. Zwiedzający mieli okazję porozmawiać z autorami zdjęć
– Darkiem Zwardoniem oraz Wojtkiem Stankiewiczem.
Gościem fotografów był Marek Kaleja, który jest bardzo dobrze zorientowany w historii Miasteczka Śląskiego. Wystawa
będzie dostępna dla zwiedzających w MOK-u do końca listopada.

Fot. Aleksandra Bocz

Obchody zaszczycili swoją obecnością m.in. zastępca dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach – Aleksandra Dyla, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu – Jolanta Wąsowska, radna Sejmiku
Województwa Śląskiego – Lucyna Ekkert, przewodniczący
Rady Powiatu – Adam Chmiel, przewodniczący miasteczkowskiej Rady Miejskiej – Józef Jendruś, prezes Zarządu Huty
Cynku „Miasteczko Śląskie” – Mirosław Indyka.

Burmistrz Krzysztof Nowak skierował życzenia pod adresem
dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli i wychowawców
oraz pracowników administracyjnych. Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej podziękował wszystkim pracownikom oświaty
za trud wkładany w nauczanie oraz wychowanie młodego
pokolenia. Podczas uroczystości otwarcia sali gimnastycznej
Burmistrz Miasta wręczył nauczycielom również Nagrody
Burmistrza, w tym roku otrzymali je: Ewa Tempich-Garczarczyk, dyrektor naszej szkoły, Hanna Celary oraz Aleksandra
Nowicka.
Krótką relację filmową z tego wydarzenia można zobaczyć
pod podanym linkiem „Szkoła z klasą (i nie tylko)”: http://tgstacja.pl/urzad-miasta-miasteczko-slaskie-wideo?slg=szkola-zklasa-i-nie-tylko&orderby=latest 
Wieści
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• Szkoła Językowa OPEN zorganizowała przy współudziale
Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim bal przebierańców dla dzieci z okazji Halloween. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, a przebrania dzieci były niezwykle
ciekawe i starannie dobrane. Odbyło się również wiele konkurencji i konkursów, w których dzieci chętnie brały udział.
• Projekcja filmu „Żydzi tarnogórscy. Historia i pamięć.”,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku
Śląskim oraz wystawa archiwalnych fotografii była świetną
okazją, aby dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących
tarnogórskiej gminy żydowskiej, losów tamtejszej synagogi
oraz cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach. Podczas
rozmowy widzów z twórcami filmu – Markiem Panusiem oraz
Krzysztofem Stręciochem, poruszono również temat losów
miasteczkowskiego cmentarza żydowskiego oraz domu modlitw usytuowanego w rejonie Rynku.
• Listopad obfitował w jubileusze zespołów działających
przy Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim. Chór
Męski „Piast” z Żyglina świętował 95-lecie działalności, natomiast Zespół wokalno-taneczny „Groszki” obchodził 25-lecie swojej działalności. 7 listopada 2015 r. odbył się jubileusz
chóru „Piast”. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w kościele
Narodzenia NMP w Żyglinie, natomiast oficjalny koncert jubileuszowy odbył się w Centrum Konferencyjno-Bankietowym
KORAL w Miasteczku Śląskim. Członkom chóru zostały wręczone odznaczenia:
–– ZŁOTA ODZNAKA Z WIEŃCEM LAUROWYM ŚLĄSKIEGO
ZWIĄZKU CHÓRÓW i ORKIESTR: Sylwester Bańczyk, Jerzy Gwóźdź, Rudolf Imiolczyk, Alojzy Polok, Helmut Siwy.
–– ZŁOTA ODZNAKA Z LAUREM ŚZChiO: Jan Blochel, Antoni
Bomba, Alojzy Dziewior, Konrad Gurbała, Mirosław Imiolczyk, Wilhelm Pella, Marek Wylężek.
» ciąg dalszy na str. 4
listopad 2015
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Modne,
odlotowe,
konkretne...

Fot. Mariusz Jarzombek

» dokończenie ze str. 3
–– SREBRNA ODZNAKA ŚZChiO: Marian Bentkowski, Kamil
Gąsior, Piotr Jarząbek, Mirosław Mazur, Kazimierz Siwy.
–– BRĄZOWA ODZNAKA ŚZChiO: Oliwia Bentkowska, Jerzy
Najuch, Damian Siwy.
–– STATUETKI PAMIĄTKOWE DLA NAJMŁODSZYCH STAŻEM CHÓRZYSTÓW: Alfred Gulba, Paweł Ślusarek, Alfred
Wylężek.

Fot. Martyna Nowicka

Z kolei 10 listopada swój jubileusz świętował Zespół wokalnotaneczny „Groszki”. Podczas spotkania zaproszonym gościom
zaprezentowano przygotowany specjalnie na tę okazję film
„Wspomnienia z 25 lat”, który jest zbiorem zarejestrowanych
fragmentów koncertów zespołu. Przedstawiciele Zarządu Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, którzy byli obecni na uroczystości przekazali na ręce Barbary Bentkowskiej Odznakę Honorową Stopnia II Srebrną przyznaną zespołowi za działalność
społeczną, organizacyjną i artystyczną w amatorskim ruchu
muzycznym. Prowadząca również została uhonorowana Złotą
Odznaką za zasługi w pracy społecznej Stowarzyszenia.
Jubilatom składamy najlepsze życzenia dalszej owocnej pracy
oraz wielu sukcesów artystycznych.

• Niezwykle ważnym wydarzeniem dla Miejskiego Ośrodka
Kultury w Miasteczku Śląskim był koncert zespołu Mikromusic, który zakończył cykl Spotkania muzyczne, którego sponsorem głównym był Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. (www.gaz-system.pl).
Koncert ten był szczególnie istotny, ponieważ zainaugurował działalność świeżo wyremontowanej sali widowiskowej
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 OK-u. Wydarzenie to cieszyło się
M
bardzo dużym zainteresowaniem
mieszkańców Miasteczka Śląskiego
oraz okolicznych miejscowości.
Zakres działań objął m.in. remont instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia oraz drzwi, remont ścian i sufitów, a także montaż nowych rolet.
Wyremontowana sala widowiskowa MOK-u jest, obok Parku
„Rubina”, kolejnym miejscem sprzyjającym organizacji koncertów i spotkań, którym mieszkańcy bez obaw mogą się pochwalić. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
• 20 listopada w MOK-u odbyło się spotkanie promujące
Kronikarski zapis dziejów Chóru Mieszanego „Sienkiewicz” w Miasteczku Śląskim autorstwa Antoniego Famuły.
Jest to niezwykle staranne i wnikliwe opracowanie dziejów
i dokumentów dotyczących miasteczkowskiego chóru.
Książka zawiera wiele unikatowych zdjęć, wykazów czy osobistych wspomnień członków chóru i pasjonatów śpiewu.
Podczas spotkania każdy z przybyłych gości otrzymał pamiątkowy egzemplarz monografii Chóru Mieszanego „Sienkiewicz”.
• 8 grudnia o godzinie 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury
w Miasteczku Śląskim odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne mieszkańców z pracownikami ośrodka. Ma ono
na celu poznanie potrzeb oraz pomysłów mieszkańców gminy na różnego rodzaju zajęcia, wydarzenia, projekty i inicjatywy, które mogą przyczynić się do udoskonalenia oferty
Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim. Zapraszamy młodzież szkolną, dorosłych oraz seniorów na konstruktywną i kulturalną rozmowę o kulturze w Miasteczku Śląskim.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców! Wstęp
wolny!
• Dzieci na całym świecie marzą o świętach, o Mikołaju
i o prezentach. Czy jednak Mikołaj do wszystkich może dotrzeć? A tam gdzie nie ma śniegu, czym dojedzie? Możecie się
tego wszystkiego dowiedzieć uczestnicząc w przedstawieniu
tanecznym pt. „Mikołaje podróżują po świecie”. Wystąpią dla
Was zespoły taneczne Crazy, Smerfy i Krasnoludki oraz Gumisie i Minionki. Wszystkie grzeczne dzieci mogą liczyć na słodki
prezencik.
Na przedstawienie zapraszamy w sobotę 5 grudnia o godzinie
16.00 oraz 18.00 do Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku
Śląskim. Aby zapewnić widzom jak najlepsze warunki podczas
występów dzieci oraz aby każdy miał miejsce siedzące, przedstawienie odbędzie się dwa razy. Wstęp jest wolny na podstawie wejściówek, które są dostępne w biurze MOK-u.
Serdecznie zapraszamy!
• Gumisie i Minionki to nowe zespoły taneczne, które powstały w październiku tego roku i działają w Filii Miejskiego
Ośrodka Kultury w Żyglinie. Do grupy Gumisie uczęszczają
dzieci w wieku 3 do 6 lat, natomiast Minionki tworzą dziewczynki od 7 lat.
• Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim ogłasza
XV Edycję Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik
lub ozdobę choinkową.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
Przyjmowane są w biurze MOK-u, natomiast termin składania
prac mija 18 grudnia 2015 r. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w styczniu podczas koncertu
karnawałowego.
Regulamin i wszelkie szczegółowe informacje są dostępne
na stronie internetowej oraz w biurze MOK-u.
Zachęcamy do udziału!
• W okresie świątecznym Miejski Ośrodek Kultury będzie
nieczynny od 24 grudnia do 26 grudnia oraz 1 stycznia
2016 roku. Informacji na temat ewentualnych zmian dotyczących stałych zajęć udzielają poszczególni instruktorzy. 
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ODPADOWE LATO

kampania edukacyjna Gminy Miasteczko Śląskie 2015
W związku z ustawowym obowiązkiem prowadzenia działań
informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, zwłaszcza selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych Gmina Miasteczko Śląskie wraz
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach oraz Fundacją Większe Mniejsze z Piły
zrealizowała zadanie pn. „ODPADOWE LATO – kampania edukacyjna Gminy Miasteczko Śląskie”.
Podstawowym celem kampanii edukacyjnej trwającej
od 1 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r., było wyjście
naprzeciw potrzebie budowania świadomości ekologicznej
mieszkańców oraz kompleksowa edukacja społeczności Gminy Miasteczko Śląskie, w zakresie szczegółowego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, informowania o dalszej drodze postępowania z odpadami, które
opuszczają gospodarstwa domowe, szkodliwości palenia odpadów w przydomowych piecach oraz konieczności sprzątania po czworonogach. Do realizacji przedmiotowej kampanii
Gmina nawiązała współpracę z Panem Romualdem Burczykiem – Prezesem Fundacji Większe Mniejsze z Piły, który podczas czterech spotkań (prelekcji) z mieszkańcami, poprzez
swoją fachową wiedzę i doświadczenie zawodowe, w sposób
efektywny przedstawił i omówił powyższe kwestie związane
z gospodarką odpadami.

II Miejsce Szymon Banaś kl. III
Szkoła Podstawowa – Żyglin

Natomiast młode pokolenie świadomość ekologiczną wzmocniło poprzez zorganizowane dla nich konkursy w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum.
Dzieci i młodzież z naszej gminy wykazały ogromne zainteresowanie tematyką selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
czego dowodem są przygotowane przez nich prace konkursowe. Jednakże spośród kilkudziesięciu prac jury mogło wybrać
tylko 20, które zostały nagrodzone.
Wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursach ekologicznych, zarówno tym najmłodszym, jak i najstarszym oraz ich opiekunom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomysłowość.
Poniżej prezentujemy wybrane nagrodzone prace oraz hasła
konkursowe.
Konkurs dla szkół podstawowych
„Najfajniejsza rzecz wykonana z odpadów”

III Miejsce Martyna Dyrgała
Szkoła Podstawowa Miasteczko Śląskie

Konkurs dla gimnazjów
„Najciekawsze hasło promujące
selektywną zbiórkę odpadów”.
I Miejsce Gabriel Celery kl. IIb Gimnazjum Miasteczko Śląskie
„Czy butelka czy papierek, każdy ma swój kontenerek”
II Miejsce Dawid Tracz kl. Ia Gimnazjum Miasteczko Śląskie
„By Miasteczko nam błyszczało, segregujmy śmieci śmiało!”

I Miejsce Agnieszka Bańczyk kl. VI
Szkoła Podstawowa – Żyglin
Wieści
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III Miejsce Wiktoria Wieczorek kl. IIb Gimnazjum Miasteczko Śląskie
„Czy deszcz pada czy świeci słońce – SEGREGUJ śmieci i ucz
tego dzieci!” 
listopad 2015
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Wieści z Jedynki
Posrebrzane dzieje – Miasteczkowskie szkoły
16 października br. w budynku naszej szkoły odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Posrebrzane dzieje. Legendy i fakty
z przeszłości Miasteczka zatytułowane „Miasteczkowskie
szkoły”. Prowadził je Marek Kaleja wraz z dyrektorami szkół
Ewą Tempich-Garczarczyk i Danutą Stankiewicz.
Spotkanie zorganizowano w bibliotece szkolnej i cieszyło się
wielkim zainteresowaniem. Uczestnicy mieli nie tylko okazję
wysłuchać prelekcji prowadzących, ale także zapoznać się
ze starymi dokumentami, zdjęciami oraz zwiedzić szkolne muzeum z wieloma pamiątkami z przeszłości szkoły.
Po pierwsze WF…
20 października br., w czasie apelu mogliśmy jeszcze raz poczuć emocje, które towarzyszyły nam w ubiegłym roku szkolnym, kiedy to nasza szkoła zakwalifikowała się do Ogólnopolskiego Konkursu „Po pierwsze WF”.
Dyrektor szkoły przypomniała wszystkim uczniom I etap konkursu. Należało w nim wykonać plakat promujący akcję
„Wf to wybuch energii”, który uczniowie wykonali z pomocą nauczyciela plastyki Marcina Painty i zakwalifikowali się do II etapu wraz z dziewięcioma innymi szkołami z całej Polski. Nagrodą
za awans były materace (5 sztuk) i koszulki z logo konkursu. Ponadto otrzymaliśmy kolorowy pojemnik na nakrętki.

Podczas apelu uczniowie mogli zobaczyć krótką relację filmową, ukazującą zadania II etapu konkursu, z którymi zmagała
się ówczesna klasa piąta. Przez sześć tygodni wykonywane
były kolejne zadania, nagrywane filmy i wysyłane do organizatora konkursu. Dzięki determinacji uczestników, kreatywności nauczyciela wychowania fizycznego Artura Miozgi oraz
wsparciu wielu innych osób, nasza szkoła zajęła II miejsce oraz
zdobyła nagrodę publiczności w postaci 1140 butelek Kubusia
Waterra, które zostały wręczone uczniom naszej szkoły.
Mega Misja
23 października br. dotarła do nas oficjalna wiadomość,
że nasza świetlica szkolna weźmie udział w pierwszej edycji
pilotażowego programu MegaMisja, zorganizowanego przez
Fundację Orange. Już w listopadzie rozpoczną się zajęcia, które przygotują dzieci do odpowiedzialnego korzystania z nowych mediów. Na najmłodszych czekają ekscytujące przygody w Cyfrowym Laboratorium. To w nim toczy się fabularna
gra z udziałem animowanych bohaterów, będąca osią MegaMisji. Bawiąc się i wykonując kolejne zadania, dzieci w świetlicach zdobędą nowe umiejętności, dzięki którym odkryją pożyteczne i edukacyjne aspekty internetu i nowych technologii.
Najmłodsi przyswoją np. zagadnienia związane z bezpieczeństwem i etyką w mediach, zasadami komunikowania się, kreatywnym korzystaniem z narzędzi internetowych i aplikacji.
Liderem programu w naszej szkole został Marcin Painta. 

Zew natury z przedszkolakami Wieści z gimnazjum
8 października przedszkolaki z Przedszkola nr 1 wraz z opiekunami wyruszyły autokarem do Ogrodu Zoologicznego w Parku Śląskim w Chorzowie. Wycieczka do ZOO była kolejną ciekawą przygodą dla naszych milusińskich.
Podczas spaceru alejkami ogrodu, dzieci mały okazję zobaczyć
niespotykane na co dzień zwierzęta pochodzące ze wszystkich
kontynentów. Przyglądanie się ich zachowaniu na wybiegach budziło wśród nich wiele emocji. Pani przewodnik w bardzo ciekawy,
a zarazem przystępny sposób opowiadała o życiu mieszkańców
ZOO. Dzieci zapoznały się z wieloma gatunkami zwierząt pochodzących z różnych stref klimatycznych świata. Przedszkolakom
szczególnie podobały się groźne tygrysy, śmieszne małpki, olbrzymie słonie i wysokie żyrafy. Zainteresowanie budziły również niezwykłe ryby i węże. Bezpośredni kontakt ze zwierzęciem sprawia,
że wiadomości zdobyte podczas wycieczki na długo zapiszą się
w pamięci dzieci. Wyjazd okazał się nie tylko wspaniałym przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją przyrody. Ogród zoologiczny
jest uroczym miejscem do spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu, jak i skarbnicą wiedzy przyrodniczej.
14 października obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Edukacji Narodowej. Dla nas i naszych przedszkolaków to nie tylko
zwany potocznie Dzień Nauczyciela, ale także święto tych wszystkich, którzy oddają całe swoje serce, aby dzieciom w przedszkolu
było naprawdę dobrze. Świętuje więc pani intendentka, panie kucharki, pomoce nauczyciela, woźne, pan konserwator. Bez tych
wszystkich osób nauczyciele nie mogliby wykonywać swoich obowiązków na najwyższym poziomie.
W tym roku grupa starsza Pracowite Pszczółki z Panią mgr Eweliną
Gansiniec przygotowała dla wszystkich pracowników przedszkola
krótki występ artystyczny. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały
wiersze i składały życzenia, a na zakończenie wręczyły pamiątkowe laurki.

Od 8 października realizowany jest cykl spotkań z lekarzem
pt. „Warto wiedzieć”. Spotkania dotyczą również tematyki zdrowia,
m.in. prawidłowego odżywiania, zapobiegania cukrzycy, udzielania pomocy w nagłych przypadkach.
5 października przeprowadzono próbny alarm ewakuacyjny pomieszczeń szkolnych, który w sposób praktyczny sprawdził
umiejętności w zakresie zachowania w różnych sytuacjach kryzysowych.
29 października rozpoczął się cykl warsztatów prowadzonych
przez pedagogów i psychologów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach. Uczniowie ćwiczą
umiejętności podejmowania decyzji zawodowej.
21 października grupa uczniów wyjechała do katowickiej telewizji
(TVS), gdzie poznawali warsztat pracy redaktorów i zostali zapoznani z wieloma tajnikami pracy w telewizji.
Zawody sportowe i konkursy:
• VII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki – reprezentacja gimnazjum zdobyła I miejsce,
• VII Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki – I miejsce dziewczęta i I miejsce
chłopcy,
• W dniach 9-23 XI – zostanły przeprowadzone I etapy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowane przez Śląskiego
Kuratora Oświaty w Katowicach.
Wielu uczniów brało udział w konkursie na hasło promujące segregację odpadów, spośród nich 10 znalazło się na liście zwycięzców.
14 Października w Dniu Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodziliśmy Święto Szkoły. Uczciliśmy pamięć naszego patrona
księdza Teodora Christopha podczas Mszy św. w kościele parafialnym, a następnie przyjęliśmy do „ braci uczniowskiej” pierwszoklasistów . 

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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Zawsze ciekawie
w naszej Bibliotece

Aktywny październik
w Przedszkolu nr 3

W październiku Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej
podjął wyzwanie terapii bajką. Zajęcia bajkoterapii odbyły się
w klasach pierwszych Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Miasteczku Śląskim. Bajki terapeutyczne to historie skonstruowane w taki
sposób, aby dzieci odnajdywały w nich cząstkę siebie, swoich
uczuć, emocji i problemów, z którymi się borykają. Bajka taka daje
dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz wskazówki, co można zrobić, by poradzić sobie z problemem. Na zajęciach, które miały
miejsce 16 i 27 października tematem przewodnim był lęk.

W październiku przedszkolaki wszystkich grup, pod kierunkiem nauczycieli, wzięły udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Gminę Miasteczko Śląskie pt. „Na odpady
mamy rady”. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom prawidłowej gospodarki odpadami. Przedszkole otrzymało Certyfikat oraz Pakiet edukacyjny: puzzle „Oszczędzaj wodę i chroń
środowisko”, puzzle „Oszczędzaj energię”, puzzle „Recykling
odpadów”, grę planszową „Kolorowy świat odpadów”, grę
memo „Proste sposoby na ochronę przyrody”.
28 października odbyły się warsztaty dla dzieci pt. „Świat
pszczół”. W pięknej scenerii łąk i pól dzieci wysłuchały opowiadania o życiu pszczół, popartego pokazem różnego rodzaju uli. Przedszkolaki popróbowały miodu, pyłku pszczelego,
a także dowiedziały się dlaczego warto je jeść. Później wzięły
się do pracy i samodzielnie wykonały śliczne świeczki z węzy
pszczelej. Na zakończenie dzieci otrzymały pszczele prezenty:
miód, specjalną łyżeczkę do miodu, pyłek pszczeli, świeczkę
oraz certyfikat.
W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych przedszkolaki odwiedziły miejscowy cmentarz. Zapaliły znicze na grobie
Nieznanego Żołnierza oraz grobach zmarłych księży i sióstr
zakonnych. 

W ramach propagowania czytelnictwa wśród dzieci naszej gminy Oddział dziecięcy zachęca wszystkich czytelników do wzięcia
udziału w konkursie pt. „Pokaż, ile książek czytasz w ciągu roku”.
Jest to konkurs organizowany przez serwis Granice.pl. Szczegóły
dotyczące konkursu można znaleźć na stronie www.wyzwania.
granice.pl oraz w Oddziale Dziecięcym naszej biblioteki. Perspektywa wygrania nawet 52 książek powinna zachęcić do wzięcia udziału w konkursie. Zapraszamy.
20 października Wypożyczalnię dla Dorosłych odwiedził Marek
Szołtysek – pisarz, publicysta i fotoreporter. Podczas spotkania
z czytelnikami i zaproszonymi uczniami kl. V Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Teodora Christopha, autor w bardzo ciekawy sposób opowiadał o śląskich tradycjach, kulturze, kuchni i graczkach.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawki przywiezione
przez Pana Szołtyska. Wśród nich mogliśmy zobaczyć flinta
na druciki i sposób jej działania, lalkę z celulozy, bachraczkę – pyzatą szmacianą lalkę, piłkę i mysz wyskakującą z dłoni.
Drogi czytelniku! Wszystko co prezentował Pan Szołtysek możesz zobaczyć i przeczytać w książce pt.: „Graczki: zabawki i zabawy śląskie” dostępnej w naszej bibliotece. Zachęcamy również
do wypożyczania innych książek o tematyce śląskiej, bo warto
poznać naszą kulturę śląską.
3 listopada w Wypożyczalni dla Dorosłych odbyło się pierwsze
spotkanie z poezją w ramach VII edycji „Jesiennych wieczorów
z poezją”. Czytelnicy mogli usłyszeć wiersze ks. Jana Twardowskiego czytane przez uczniów gimnazjum w Miasteczku Śl.
Ks. Jan Twardowski jest laureatem wielu nagród i odznaczeń.
Wielokrotnie podkreślał, że głównym celem pisarstwa jest pozyskanie ludzkiego serca. W swoich wierszach poruszał związek
przyrody i mistyki oraz swobodnej i bezpośredniej relacji z Bogiem i światem.
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyglinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie świątecznym na Kartkę
Bożonarodzeniową. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 15. roku życia. Technika wykonania kartki jest dowolna.
Każdy autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, a termin jej złożenia to 11 grudnia 2015 r. Regulamin dostępny jest
na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w placówce. 
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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Intensywnie, edukacyjnie, ciekawie…
w Szkole Podstawowej Nr 2 w ŻYGLINIE
13 października 2015 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Pasowanie Pierwszaków na uczniów naszej
szkoły. Na wstępie dyrektor szkoły – Beata Ćwięczek podkreśliła
rolę osoby dorosłej jako odpowiedzialnej za kształtowanie młodego człowieka. Następnie uczniowie klas IV-VI przedstawili
przygotowany pod kierunkiem pani Beaty Biczak-Skrobek oraz
pani Barbary Bentkowskiej program artystyczny. Uczniowie klas
pierwszych zaprezentowali swoje umiejętności w tańcu, wierszu
i piosence. Po występie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie Pani dyrektor dokonała
aktu pasowania symbolicznym ołówkiem.
Dzieci naszej szkoły brały udział w konkursie na „Najładniejszą
rzecz wykonaną z odpadów”. Konkurs zorganizowany był przez
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim. Wśród laureatów znaleźli się:
I miejsce – Agnieszka Bańczyk z kl. VI; II miejsce – Szymon Banaś
z kl. III; IV miejsce – Anna Plaza z kl. VI; VII miejsce – Filip Szweda
z kl. IV; VIII miejsce – Robert Wylężek z kl. II; IX miejsce – Szymon
Witek z kl. Ib
23 października 2015 r. nasz Zespół Szkolno-Przedszkolny dzięki
niewielkiemu mobilnemu planetarium odbył kosmiczną podróż.
Była to wyjątkowa lekcja astronomii. Uczniowie zwiedzili drogę
mleczną, dowiedzieli się jak wyglądają planety, odwiedzili księżyc i wylądowali na Marsie.
4 listopada odbyły się pokazowe zajęcia edukacyjne z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie klas I-VI poznali
zasady udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania
pomocy przez telefon, po resuscytację krążeniowo-oddechową.
6 listopada w naszej szkole odbyły się wyjątkowe warsztaty
z udziałem rodziców i dzieci oraz pracowników szkoły. Uczestnicy
warsztatów poznawali krok po kroku technikę decoupage. Technika ta umożliwia własnoręczne stworzenie pięknej i oryginalnej
dekoracji. Efekt pracy zaskakiwał nawet samych wykonawców.
Wszystkie te przepiękne dekoracje można będzie zakupić na kiermaszu świątecznym, który odbędzie się 6 grudnia br. na parkingu
przy kościele w Miasteczku Śląskim. 
listopad 2015
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