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w Miasteczku Śląskim

To  sportowe wydarzenie dostarczyło nam 
dużo ekscytacji i kosztowało nas wiele przygo-
towań. Wyścig Tour de Pologne rozpoczął się 2 
sierpnia w Warszawie, a 4 sierpnia dotarł do na-
szego miasta. Około godziny 16.00 powitaliśmy 
pierwszych uczestników.

Konwój kolorowych aut, masa kibicujących wi-
dzów, nasze Mażoretki oraz zespoły Brynica 
i M.A.Z.E.M. umilali chwile wyczekiwania. Mimo 
iż trwało to zaledwie kilka minut, była to wielka 
promocja naszego miasta. Nie każdy w  Polsce 
miał okazję uczestniczyć w  takim wydarzeniu. 
Niezapomniane wrażenia, miło spędzony czas 
i oczywiście rewelacyjna publika!

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom za pomoc 
i wsparcie. Mamy nadzieję, że takich wydarzeń 
będzie u nas w mieście więcej i więcej!  

Tour de Pologne
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Dopalacze – ich działanie 
często jest lekceważone, 

zwłaszcza przez młodych 
ludzi. Zażywają je, często 

nie mając świadomości, jak 
bardzo mogą być szkodliwe 
i niebezpieczne dla zdrowia 

i psychiki. Jakie są zatem 
skutki zażywania 

dopalaczy?

Mało kto, zażywający dopalacze, ma świadomość, że dzia-
łają podobnie do narkotyków. Dopalacze, tak jak narkoty-
ki, mają właściwości psychoaktywne. Mogą wywoływać 
pobudzenie, halucynacje, stany euforii czy odurzenia. Nie 
ma jednoznacznie określonej definicji, czym są dopalacze. 
Niektórzy farmakolodzy, uważają dopalacze za formę nar-
kotyków, inni nazywają je po prostu środkami psychoak-
tywnymi.

Dopalacze – skład
Występują w  postaci suszu lub ekstraktu. Duża część 
z nich jest pochodzenia naturalnego, a w ich skład wcho-
dzą różne zioła i  preparaty ziołowe, zawierające przede 
wszystkim substancje halucynogenne. Wśród nich może-
my wyróżnić takie, które oparte są na wyciągu z szałwii 
wieszczej, kratoma, muchomora plamistego lub czerwo-
nego czy powoju hawajskiego. Nierzadko skład jednego 
dopalacza ma w sobie wyciągi z kilku bądź kilkunastu ta-
kich ziół i roślin. Jest to niezwykle niebezpieczne, ponie-
waż wtedy kumuluje się działanie kilku substancji psycho-
aktywnych, często bardzo silnych. Po  zażyciu takiego 
dopalacza, mogą pojawić się omamy lub nagła zmiana na-
stroju z ogromnej euforii do depresji.

Najniebezpieczniejszymi z  dopalaczy są  te, zawierające 
w swoim składzie śmiertelne alkaloidy. Są  to  takie same 
substancje, jak te, znajdujące się w trujących muchomo-
rach, dlatego zażywanie takich dopalaczy może skończyć 
się nawet śmiercią.

Niektóre dopalacze mają także pochodzenie syntetycz-
ne. Takie substancje psychoaktywne często mają podob-
ne działanie do  innych, znanych narkotyków. Niektóre 

z nich, np. N-benzylopiperazyna i 3-Triflurometylofenyl-
piperazyna, można porównać z amfetaminą. Inne zaś, jak 
np. 1-pentylindol-3-yl, mają działanie podobne jak mari-
huana i haszysz.

Niezwykle groźną substancją jest również pochodna efe-
dryny – mefedron. Substancja ta ma właściwości podobne 
do  działania kokainy. Bardzo szybko wywołuje nagły 
wzrost temperatury ciała, czego efektem jest przegrzanie 
się mózgu i serca.

Dopalacze – skutki ich zażywania
Lista skutków i objawów, które mogą wywołać dopalacze, 
jest bardzo długa. Jednakże wszystkie z nich są zagroże-
niem dla zdrowia i  życia. Oczywiście stopień działania 
może być różny, i nierzadko jest on zależny od wagi, wieku 
czy stanu zdrowia osoby, która zażywa taką substancję. 
Niestety, młodzi ludzie zażywają dopalacze często w połą-
czeniu z  alkoholem czy innymi narkotykami, wywołując 
przy tym wzmocnienie ich działania i zwiększenie ryzyka, 
które niosą za sobą substancje psychoaktywne. W takich 
sytuacjach znacznie częściej może dojść do zatrucia orga-
nizmu.

Najsłabszymi objawami po zażyciu dopalaczy są bóle gło-
wy, bezsenność, stany lękowe i  zaburzenia rytmu serca. 
Są one jednak niczym przy najpoważniejszych objawach, 
jakie mogą przynieść te substancje psychoaktywne. 
Do  najsilniejszych objawów należą: udar mózgu, zawał, 
śpiączka, napady agresji, nierzadko kończące się próbą sa-
mobójczą, niewydolność nerek czy wątroby.  

GKRPA
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OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 10 lipca 2015 roku
w sprawie granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych

 komisji ds. referendum w  Miasteczku Śląskim
Na podstawie art. 6 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz postanowienia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 19 czerwca 
2015 r. poz. 852), w związku z Uchwałą Nr XXIV/206/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 19 grudnia 2012 r. 
w sprawie podziału miasta Miasteczko Śląskie na stałe obwody głosowania oraz Uchwałą Nr XLII/376/14 Rady Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Mia-
steczku Śląskim podaje się do wiadomości wyborców informację o granicach i numerach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w referendum zarządzonym na 6 września 2015 r.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 06 września 2015 roku w godzinach 6.00-22.00.

Lokale wyborcze w Publicznym Gimnazjum przy ul. Dworcowej 8, w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Srebr-
nej 24 oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Harcerskiej 5 zostały przystosowane dla potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych oraz zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.

Granice 
obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

1 2 3

1.

Ulice: Asnyka, Astronautów, Czarnieckiego, Dębina, Dudy, Dworcowa do 
nr 50, Fredry, Gałczyńskiego, Gierzyna, Gwiaździsta, Kilińskiego, Konop-
nickiej, Krótka, Kruczkowskiego, Matejki, Metalowa 4, Niepodległości, 
Norwida do nr 67, Orkana, Piwna, Plac W. Jagiełły, Promienna, Rubinowa, 
Rycerska, Rydla, Rynek, Słoneczna, Staromiejska, Sztolniowa, Tetmajera, 
Woźnicka, Wspólna, Wybickiego, Żołnierska.

Świetlica
Publicznego Gimnazjum

ul. Dworcowa 8

2.

Ulice: Białego, Cegielniana, Ceramiczna, Cynkowa, Dworcowa od nr 54, 
Działkowa, Gajowa, Hutnicza, Kolejowa, Leśna, Metalowa 1, 3, 5, 8, Mo-
drzewskiego, Norwida od nr 82, Pękatego, Pindora, Północna, Sportowa, 
Srebrna 8,  10,  13,  14,  15, Złota.

Publiczne Gimnazjum
ul. Dworcowa 8

3. Ulice: Metalowa 2, 6, Srebrna 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28 Miejski Ośrodek Kultury
ul. Srebrna 24

4.

Ulice: Akacjowa, Brynicka, Brzozowa, Budowlana, Bukowa, Chełmoń-
skiego, Dębowa, Długosza, Grabowa, Gwarecka, Harcerska, Imielów, Ja-
worowa, Jesionowa, Jodłowa, Karpacka, Kasztanowa, Klonowa, ks. Wyci-
ślika, Lipowa, Łąkowa, Makowa, Malczewskiego, Modrzewiowa, 
Nowowiejska, Okólna, Paprotna, Podleśna, Polna, Południowa, Ponia-
towskiego, Przygodna, Przyjaźni, Ptasia, Rolna, Skautów, Skrajna, Sokoła, 
Sosnowa, Stacyjna, Storczykowa, Studzienna, Stwosza, Sztygarska, Szyn-
dros, Śląska, Świerkowa,  Św. Marka, Wodociągi – Bibiela.

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Harcerska 5

5. Ulice: Borowa, Grobla, Łokietka, Rzeczna, Starowiejska, Tartaczna, Ży-
glińska.

Strażnica OSP Brynica
ul.  Łokietka 5
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Po unijne
pieniądze 
z „Leśną
Krainą”

Co  najmniej 16 milionów dotacji zostanie przekazanych 
za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górne-
go Śląska”. Szanse na  dotację w  ramach nowego budżetu 
2014-2020 mają przedsiębiorcy, urzędy gmin (miast), organi-
zacje pozarządowe oraz osoby prywatne z gmin Ciasna, Her-
by, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko 
Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośni-
cowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?
W miesiącach sierpień-wrzesień 2015 zorganizowane zostaną 
warsztaty we wszystkich gminach w celu opracowania wspól-
nej Lokalnej Strategii Rozwoju. To właśnie tam zebrane zosta-
ną propozycje i projekty, które będą mogły ubiegać się o do-
finansowanie.

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” zrzesza 
przedstawicieli z sektora publicznego, prywatnego, pozarzą-
dowego oraz mieszkańców 16 gmin woj. Śląskiego.

Stowarzyszenie działa w  ramach 
unijnego programu oś 4 – LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

W  latach od  2006 do  czerwca 
2015 była to  Fundacja LGD „Spi-
chlerz Górnego Śląska”, dzięki 
której 12  gmin mogło korzystać 
z dotacji unijnych w ramach kon-
kursów: Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw, Różnicowanie 
w  kierunku działalności nierolni-
czej, Odnowa wsi i  „małe projek-
ty”.

W  ramach 11 naborów do  LGD 
wpłynęło 548 wniosków, w  tym 
234 zostały pozytywnie zaakcep-
towane przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Śląskiego. 
Obecnie LGD „Leśna Kraina Gór-
nego Śląska” przygotowuje Lokal-
ną Strategię Rozwoju dla zrzeszo-
nych gmin. Docelowo będzie 
pełnić rolę lokalnej agencji roz-
woju, zarządzającej licznymi pro-
jektami, wynikającymi bezpo-
średnio z  przyjętej strategii, 
wspierając realizację wspólnych 
interesów różnych środowisk spo-
łeczno-gospodarczych, wchodzą-
cych w jej skład.

Szczegółowy harmonogram spo-
tkań dostępny jest na stronie LGD: 
www.lesnakrainalgd.pl

Na warsztaty zapraszamy wszyst-
kie osoby zainteresowane pozy-
skiwaniem środków unijnych 
w ramach PROW 2014-2020.  
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 • W  Parku Rubina trwa cykl koncertów plenerowych 
w ramach projektu „Lato w Rubinie”. Wydarzenia mają 
miejsce zawsze w niedzielę o godzinie 17.00.
Mieszkańcy mieli już okazję wysłuchać zespołu Done-
gal, wykonującego muzykę irlandzką.

W ramach VIII Festiwalu Muzycznego im. ks. Teodora 
Christopha wystąpiło trio Palabra de Musica Fuerte, 
które zachwyciło żywiołowym wykonaniem tanga ar-
gentyńskiego. Podczas koncertu można było również 
skorzystać z kącika gier planszowych przygotowane-
go przez szkołę językową Be English. Pedro y Mari 
wraz z zespołem Latino i Bossa nova byli kolejnymi go-
śćmi, którzy wystąpili przed miasteczkowską publicz-
nością. Odbył się również plener malarski, któremu 
towarzyszył występ kwintetu dętego M.A.Z.E.M., wo-

kalisty Szymona Nitki oraz dziecięcych zespołów ta-
necznych Krasnoludki i  Smerfy. Podczas pleneru za-
prezentowane zostały również prace malarskie 
mieszkanki Miasteczka Śląskiego Patrycji Miara.
W Parku Rubina tradycyjnie odbywa się również Prze-
gląd Big Bandów i  Orkiestr, który przybrał zupełnie 
nową formułę, przez co  pozwala zaprezentować się 
muzykom nie tylko lokalnym, ale również z  innych 
miast naszego województwa. W  tym roku trwa jego 
piąta edycja. Taki przegląd to doskonała okazja do pre-
zentacji swojego dorobku szerszej publiczności, po-
dzielenia się zamiłowaniem do  muzyki granej przez 
zespoły dęte oraz porównania swojego poziomu arty-
stycznego z  innymi uczestnikami imprezy. Ze wzglę-
du na duże zainteresowanie przeglądem został on za-
planowany na dwie ostatnie niedziele sierpnia.
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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

Telefony w sprawach zgłaszania interwencji dotyczących bezdomnych zwierząt

W związku z niewiedzą niektórych mieszkańców naszej gminy w sprawach zgłaszania interwencji 
dotyczących bezdomnych zwierząt - Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że takowe 

interwencje należy zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. pon. 7.30 – 16.30. 
wt. – czw. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.30 pod numerami telefonów 32/393 80 20, 32/393 80 01. 

Po godzinach pracy Urzędu oraz w dni wolne od pracy pod numer telefonu 32/381 25 00 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowskich Górach bądź pod numer 112.

 • 13 września o godzinie 16.00 w Kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Miasteczku Śląskim odbędzie się kon-
cert w ramach VIII Festiwalu Muzycznego im. ks. Teo-
dora Christopha. Wydarzenie nosi tytuł „W  kręgach 
muzyki wokalno-instrumentalnej”. Melomani będą 
mieli okazję wysłuchać utworów J.S. Bacha, G.F. Haen-
dla, F. Schuberta i wielu innych, znakomitych kompo-
zytorów. Artystami, którzy wystąpią w Miasteczku Ślą-
skim będą:
Marcin Wolak – bas, baryton,
Stanisław Dziewior – trąbka,
Wacław Golonka – organy.
Wstęp wolny!

 • 18 września o godzinie 18.00 w drewnianym kościółku 
w Miasteczku Śląskim po przerwie wakacyjnej powra-
ca cykl „Posrebrzane Dzieje. Legendy i  fakty z  prze-
szłości Miasteczka”. Tym razem tytuł spotkania to „Za-
piski księdza Teodora”.
Pan Marek Kaleja, który jest opiekunem merytorycz-
nym cyklu, opisuje najbliższe spotkanie w następujący 
sposób: „O ileż mniej wiedzielibyśmy o dziewiętnasto-
wiecznym Miasteczku, gdyby nie rozpoczęte w  1871 
roku i kontynuowane aż do roku 1892 zapiski parafial-
ne księdza Teodora Christopha”. Choć większość 
z  nich poświęcał wydarzeniom z  życia miasteczkow-
skiego kościoła, to  znajdujemy również takie, które 
pokazują nam jak wyglądała kiedyś gospodarka na-
szego miasta i życie jego mieszkańców. Dowiadujemy 
się na  czyich gruntach powstawały nowe kopalnie, 
kiedy uruchomiono stację telegraficzną i do kogo zo-
stał wysłany pierwszy telegram oraz jak na byt niektó-
rych mieszkańców Miasteczka wpłynęła budowa kolei 
wąskotorowej. Nie raz zapiski mówią o wydarzeniach 

Informacje tragicznych. Opisują wypadki w  kopalniach, morder-
stwa, pożary i kradzieże, których ksiądz Teodor rów-
nież bywał ofiarą. Na kolejnym spotkaniu z cyklu „Po-
srebrzane dzieje” postaramy się Państwu przybliżyć 
czasy, w  których żył w  Miasteczku człowiek mający 
„charyzmat jednoczenia ludzi i służenia im”.
Naszym gościem będzie ksiądz infułat Paweł Pyrcha-
ła – osoba, która o życiu i posłudze księdza Teodora 
wie najwięcej. Autor książki „Ks. Teodor Christoph 
Duszpasterz śląski”, oraz zagorzały propagator kultu 
miasteczkowskiego kapłana w diecezji gliwickiej.
Dzięki uprzejmości proboszcza naszej parafii ks. Hen-
ryka Dyki, będziemy mieli możliwość spotkać się 
w miejscu, które najlepiej pokazuje, dlaczego pamięć 
o osobie dziewiętnastowiecznego kapłana przetrwała 
wśród nas, mimo upływu ponad stu dziesięciu lat 
od jego śmierci.
Wstęp wolny!

 • W  dniach 12-19 lipca 2015 zespół taneczny Crazy 
I  uczestniczył w  42. Międzynarodowym Harcerskim 
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. W fe-
stiwalu wzięło udział kilkadziesiąt zespołów z  całej 
Polski oraz zespoły zagraniczne, m.in. z Estonii, Biało-
rusi i  Ukrainy. Część konkursowa podzielona była 
na  kilka kategorii: zespoły folklorystyczne, zespoły 
tańca współczesnego, wokalne w tym soliści oraz ze-
społy rockowe. Nasz zespół w  kategorii inscenizacje 
taneczne zdobył Brązową Jodłę. W  czasie pobytu 
na festiwalu zespół mógł uczestniczyć w warsztatach 
tanecznych prowadzonych przez wybitnych chore-
ografów. Wziął udział w  kilku koncertach na  rynku 
w  Kielcach. Reprezentował również nasze miasto 
w  korowodzie, w  którym prezentowali się wszyscy 
uczestnicy festiwalu.

 • Od 1 września Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku 
Śląskim pracuje od  poniedziałku do  piątku w  godzi-
nach 7.00 do 21.00.  



7Wieści                                                                                           Nr 8 (60)                                                                                         sierpień 2015

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: 1 500 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 » dokończenie ze str. 8

Wieści z SP nr 2

INFORMACJA
Urząd Miejski w  Miasteczku Śląskim informuje, 
że w związku z zarządzonym Ogólnokrajowym Refe-
rendum w dniu 6.09.2015 r. funkcjonowanie komuni-
kacji miejskiej na linii nr 145 będzie odbywać się nastę-
pująco:

 • kurs o  godzinie 10.25 ze  Świerklańca Parku do  Bi-
bieli Pętli;

 • ok. godz. 11.00 (po Mszy Św.) przewóz osób z przy-
stanku obok kościoła („Bibiela Kościół”) do  lokalu 
Komisji Wyborczej w Brynicy (budynek OSP);

 • po zagłosowaniu ok. 11.30 powrót do Bibieli, gdzie 
o godz. 12.00 autobus włączy się w obowiązujący 
rozkład jazdy.

Kurs o godz. 11.42 ze Świerklańca do Bibieli nie będzie 
wykonany.  

Referendum
6 września 2015 r. (niedziela) odbędzie się ogólnokrajo-
we referendum. Lokale wyborcze będą otwarte w godzi-
nach 6.00-22.00. Wynik będzie wiążący, jeśli zagłosuje 
więcej niż połowa uprawnionych do  głosowania. Pyta-
nia, jakie zostaną postawione brzmią:
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomanda-

towych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej?

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego 
sposobu finansowania partii politycznych z budżetu 
państwa?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej 
rozstrzygania wątpliwości, co  do  wykładni przepi-
sów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

26 czerwca zakończył się rok szkolny 2014/2015, w któ-
rym do Szkoły Podstawowej nr 2 uczęszczało 112 uczniów 
– 58 do  klas I-III i  54 do  klas IV-VI. Za  całoroczną pracę 
i aktywność uczniowie otrzymali świadectwa, dyplomy 
i  nagrody książkowe. Najpierw zakończyli rok szkolny 
uczniowie klas I-V, później uczniowie klasy VI. Spośród 
uczniów klas IV-VI najwyższą średnią ocen (5,42) uzy-
skała uczennica klasy V Angela Zmieskol, która otrzy-
mała Nagrodę Dyrektora Szkoły. Na II miejscu ze średnią 
5,33 uplasowały się uczennice klasy V: Anna Plaza i Ali-
cja Żółkiewicz, a  III miejsce ze  średnią 5,25 zajęły 
uczennice klasy IV: Anna Lipińska i  Marta Mirota, 
uczennica klasy V – Wiktoria Adamek oraz uczennica 
klasy VI – Alicja Ogaza.

Na uroczystości pożegnania absolwentów licznie zebrali 
się uczniowie, ich rodzice i zaproszeni goście: sekretarz 
miasta pani Agnieszka Nowak, inspektor ds. oświaty pan 
Jerzy Żuchowicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
pan Kazimierz Hetmańczyk oraz prezes Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP pan Jan Jenczek. W  oficjalnej 
części uroczystości dyrektor szkoły Anna Wodarczyk 
podsumowała całoroczną pracę, przypomniała najważ-
niejsze wydarzenia i wymieniła sukcesy uczniów, dzięku-
jąc wszystkim – uczniom, nauczycielom i pracownikom 
szkoły – za  zaangażowanie i  rzetelność w  wypełnianiu 
swoich obowiązków. Podziękowania zostały złożone 
również rodzicom, którzy współpracowali ze szkołą, po-
magając w realizacji zadań wychowawczych i organiza-
cyjnych. Ważnym momentem uroczystości było wręcze-
nie nagród najlepszym uczniom. Nagrodę Burmistrza 
Miasta otrzymała Alicja Ogaza, a Nagrodę Prezesa Fun-
dacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” – Wiktoria Fi-
scher. Zebrani obejrzeli program artystyczny, przygoto-

wany przez uczniów. Wzruszeni szóstoklasiści pożegnali 
szkołę, dziękując za wiedzę, umiejętności i doświadcze-
nia, jakie tu zdobyli. Absolwentom, dla których zaczyna 
się nowy etap życia, życzymy udanych, słonecznych wa-
kacji, dobrego startu i sukcesów w gimnazjum.
Podczas uroczystego pożegnania absolwentów miało 
miejsce doniosłe dla społeczności szkolnej i lokalnej wy-
darzenie. Sztandar Szkoły Podstawowej nr 2 został 
odznaczony Krzyżem Świętego Floriana – zasłużony 
dla OSP powiatu tarnogórskiego. Dekoracji sztandaru 
dokonał prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, 
a jednocześnie członek Kapituły Krzyża Świętego Floria-
na, pan Jan Jenczek.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 składają podziękowanie członkom Kapi-
tuły Krzyża Świętego Floriana, a szczególnie Panu Ja-
nowi Jenczkowi za uznanie przekazywanych w naszej 
szkole wartości, które wpływają na kształtowanie szla-
chetnych postaw młodych ludzi. To oni – wzorem pa-
trona odznaczenia świętego Floriana – będą bronić 
zasad, prawdy oraz służyć pomocą potrzebującym.

W  tym roku szkolnym uczniowie nie tylko gromadzili 
wiedzę i  doskonalili umiejętności, podejmowali także 
trud samokształcenia, przygotowując się do konkursów 
przedmiotowych, artystycznych i zawodów sportowych. 
Wśród różnorodnych form rywalizacji, które pozwoliły 
uczniom na ujawnienie swoich uzdolnień i talentów, na-
leży wymienić:

 • konkursy wiedzy
 – Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z  Języka Pol-

skiego,
 – Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki,
 – Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka” (wy-

różnienie dla uczniów klasy IV: Anny Lipińskiej, 
Marty MIroty, Kamila Pelli oraz Pauliny Wyszyń-
skiej, która jednocześnie uzyskała najwyższy wynik 
spośród uczniów szkoły w  kategorii „Maluch”; dy-
plom wyróżnienia za  najlepszy wynik spośród 
uczniów szkoły w  kategorii „Młodzik” otrzymała 
uczennica klasy V – Oliwia Pytel),
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» dokończenie ze str. 7
 – Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg” (dyplom 

wyróżnienia za najlepszy wynik spośród uczniów 
szkoły otrzymała uczennica klasy V – Oliwia Pytel),

 – Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 
2015,

 – XX Konkurs Wiedzy Biblijnej „Idźcie na  cały świat 
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! ” (kwa-
lifikacja do  etapu rejonowego i  zajęcie miejsca 
w pierwszej dziesiątce – uczennice klasy V: Wikto-
ria Adamek, Anna Plaza, Oliwia Pytel);

 • konkursy artystyczne
 – Powiatowy Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej w Tarnowskich Górach (II miejsce dla ze-
społu wokalno-tanecznego „Groszki”) oraz 
28  występów zespołu podczas uroczystości i  im-
prez szkolnych i pozaszkolnych,

 – Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom 2015” 
zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną 
(w kategorii klas IV-VI w eliminacjach wojewódzkich 
III miejsce zajęła uczennica klasy VI Wiktoria Fi-
scher),

 – Konkurs Plastyczny na Najciekawszą Kukłę Marzan-
ny lub Wiosenny Gaik,

 – Szkolny Konkurs Plastyczny „Zabawny Pajac”;
 – zawody sportowe
 – Międzyszkolne wyścigi rowerowe „ALTERNATYWA 

2015”.

Dzieci miały możliwość wzięcia udziału w  organizowa-
nych przez szkołę wycieczkach (m. in. do Multikina w Za-
brzu na  „Lekcję w  kinie” w  ramach edukacji filmowej, 
do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, do Krakowa, Opola, 
do  tarnogórskiej Sztolni Czarnego Pstrąga i  zabytkowej 
kopalni oraz wyjazdu na „zieloną szkołę” do Dźwirzyna.

Dla prawidłowego i  wszechstronnego rozwoju dzieci 
szkoła realizowała w tym roku wiele programów i projek-
tów, m. in. „Owoce – warzywa w szkole”, „Szklanka mleka 
dla każdego ucznia”.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szko-
ły życzymy radosnych, słonecznych i bezpiecznych wa-
kacji, udanego wypoczynku, uśmiechu i optymizmu.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 składają serdeczne podziękowania Bur-
mistrzowi Miasta Panu Krzysztofowi Nowakowi, wła-
dzom miasta oraz strażakom z  Ochotniczej Straży 
Pożarnej Żyglinek i  Prezesowi Zarządu Powiatowego 
Związku OSP RP w Tarnowskich Górach Panu Janowi 
Jenczkowi za  wszelką pomoc i  wsparcie w  podejmo-
waniu działań dla dobra uczniów w  roku szkolnym 
2014/2015.

Dziękujemy również prezesowi Fundacji na Rzecz Dzieci 
„Miasteczko Śląskie” Mieczysławowi Dumieńskiemu 
za  umożliwienie uczniom wyjazdu na  „zieloną szkołę” 
oraz przeznaczenie środków na  zakup nagród książko-
wych dla uczniów.  

Beata Biczak-Skrobek

Wieści z SP nr 2 Nowiny z Przedszkola nr 3 
W  czerwcu w  naszym przedszkolu gościła pani Lilka, 
która pracuje w bibliotece dziecięcej. Poruszyła na zaję-
ciach ważną sprawę, a mianowicie problem dziecka nie-
widzącego. Dzieci próbowały wcielić się w osobę niewi-
dzącą, biorąc udział w  zabawach, w  których miały 
zawiązane oczy. Próbowały również pismem Braille’a na-
pisać swoje imię.

W ostatnim miesiącu roku szkolnego byliśmy na dwóch 
wycieczkach. Pierwsza z nich to podróż kolorową ciuch-
cią Martusią do Świerklańca. Z okien ciuchci dzieci podzi-
wiały krajobrazy miejscowości, przez które przejeżdżali-
śmy. Na  miejscu urządziliśmy sobie piknik z  grami 
i zabawami. Z piosenką na ustach dzieci wróciły do przed-
szkola bardzo zadowolone.

Kolejnym miejscem 
naszego wyjazdu była 
Truszczyca. Wycieczka 
była zorganizowana 
przez Nadleśnictwo 
Świerklaniec. Dzieci 
wzięły udział w  wy-
cieczce przyrodniczej, 
podczas której poznawały napotkane owady, uczyły się 
rozpoznawać drzewa po  liściach, obserwowały gniazda 
i budki na drzewach, słuchały odgłosów ptaków. Bezpo-
średni kontakt z przyrodą uświadomił, jaką rolę zajmuje 
człowiek w przyrodzie.Również i na tej wycieczce odbył 
się piknik wraz z  zabawami plastycznymi i  ruchowymi 
oraz rozstrzygnięcie konkursu na  temat lasu, za  który 
dzieci biorące w nim udział otrzymały wyróżnienia i na-
grody.

Kilkoro dzieci z grupy III brało udział w 2. edycji gminne-
go konkursu regionalnego, który zorganizowany był 
przez Przedszkole nr 1. Amelka Wodarczyk i  Patryk Mi-
klejn wykonali piękną pracę plastyczną pt.: „Przedszkole 
u Rubina”. Julka Natkaniec wystąpiła w konkursie recyta-
torskim z wierszem „Entliczek pentliczek”, Bartek Bogus 
wyrecytował wiersz „Pan Hilary”. Wiersze były oczywi-
ście godane po naszymu. Zespołowo dzieci zaśpiewały 
i  zatańczyły „Karolinkę”, „Grozik” i  „Nie chcę Cię znać”. 
W  tej części konkursu brali udział: Olimpia Matlik, Olek 
Kaczmarowski oraz Ksawery Musik oraz wcześniej wy-
mienione dzieci. Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz na-
grody rzeczowe. Wystąpili również na  tegorocznym fe-
stynie Georgen Fest.

W  czerwcu żegnaliśmy grupy starsze – 5- i  6-latki. Naj-
pierw w kościele zakończyliśmy rok katechetyczny. Dzię-
kujemy Siostrze Michalinie za trud włożony w katechizację 
dzieci. Parę dni później dzieci pożegnały przedszkole. 
Po raz ostatni wystąpiły w roli aktorów recytując wiersze, 
tańcząc i śpiewając. Przedszkolaki otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, nagrody książkowe. „Było trochę śmiechu, było 
trochę łez, ale w życiu już tak jest, że coś się zaczyna, a coś 
kończy się”. Dziękujemy rodzicom za współpracę, pomoc 
i trud, jaki włożyli, aby jak najlepiej wspólnymi siłami przy-
gotować dzieci do podjęcia nauki w klasie I SP.  

Joanna Sołtysik


