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Gośćmi biblioteki w tym nieco-
dziennym wydarzeniu byli przed-
stawiciele lokalnych władz na czele 
z burmistrzem Miasteczka Śląskie-
go Panem Krzysztofem Nowakiem 
oraz Przewodniczącym Rady Mia-
sta, Panem Józefem Jendrusiem, 
Przewodniczący oraz Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu, przed-
stawiciele Biblioteki Śląskiej w Ka-
towicach na czele z Kierownikiem 
Działu Instrukcyjno-Metodyczne-
go Panią dr Magdaleną Madejską, 
Prezes Huty Cynku Miasteczko Ślą-
skie, Pan Mirosław Indyka, dyrek-
torzy wraz z instruktorem publicz-
nych bibliotek miejskich i gmin-
nych powiatu tarnogórskiego, dy-
rektorzy placówek oświatowych 
w Miasteczku Śląskim, przedsta-
wiciele radnych, a także emeryto-
wani pracownicy biblioteki wraz z 
uprzednio sprawującą funkcję dy-
rektora MBP, Panią Jadwigą Blok 

oraz Przewodnicząca Stowarzy-
szenia Przyjaciół Biblioteki. 

Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się też właściciel firmy Budrom, 
Pan Roman Szendzielorz oraz wła-
ściciel Zakładu Stolarsko-Tapicer-
skiego Meble na Wymiar, Pan Mi-
chał Zwadło, dzięki którym biblio-
teka zyskała swój obecny, odświe-
żony wizerunek. Dyrektor MBP, 
Pani Aleksandra Ruda podczas 
przemówienia zawarła krótki rys 

historyczny dotyczący MBP, infor-
macje na temat przebiegu i reali-
zacji Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa Priorytet 2 Infra-
struktura Bibliotek 2016-2020 oraz 
podziękowała wszystkim zaanga-
żowanym w tworzenie nowej pla-
cówki. 

Następnie głos zabrał burmistrz, 
Pan Krzysztof Nowak, a także po-

zostali goście. Refleksyjne-
go ducha nadał uroczystości 
ksiądz wikary, który uraczył 
zebranych gości wspaniałą 
mową na temat istoty słowa, 
jako wyrażenia myśli ludz-
kiej zawartej w książkach. 
Następnie poświęcił nową 
bibliotekę i życzył wszyst-
kim czytelnikom aby każda 
kolejna książka czyniła nas 
mądrzejszymi i bliższymi 

prawdy. Po poświęceniu bibliote-
ki burmistrz wraz z dyrekcją doko-
nali symbolicznego aktu otwarcia 
–przecięcia wstęgi. Akt ten stano-
wił jednocześnie zakończenie bar-
dziej oficjalnej części imprezy. Uro-
czystość została bowiem uświet-
niona występem lokalnego zespo-
łu MAZEM. 

Po zwiedzeniu biblioteki oraz 
po poczęstunku każdy z gości miał 
okazję wpisać się do pamiątko-
wej księgi MBP. Mamy nadzieję, że 
wszyscy nasi obecni, a także poten-
cjalni czytelnicy przeżyją wiele re-
fleksyjnych, pełnych relaksu i inspi-
racji chwil z książkami oferowany-
mi przez naszą bibliotekę, do któ-
rych przeczytania Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Miasteczku Śląskim 
serdecznie zaprasza.

 Liliana Rozińska

UROCZYSTE OTWARCIE BIBLIOTEKI
Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śl. 
ma zaszczyt i wielką przyjemność ogłosić, że 
nadszedł wreszcie tak długo wyczekiwany przez 
spragnionych wrażeń literackich czytelników dzień, 
w którym nastąpiło uroczyste otwarcie placówki. 
Ceremonia otwarcia, która odbyła się w duchu 
bardzo odświętnym, miała miejsce 6 marca
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„Posrebrzane dzieje. Legendy i fakty 
z przeszłości Miasteczka”

Cykl spotkań 
„Posrebrzane dzie-
je. Legendy i fakty 
z przeszłości Mia-
steczka” wpisał się 
już na stałe do ka-
lendarza wydarzeń 
MOK-u, i chociaż 
spotkań było już 
ponad dziesięć, to 
nieprzerwanie cie-
szy się bardzo du-
żym zainteresowa-
niem słuchaczy 

Marek Kaleja, 
który przygotował 
i prowadził spo-
tkanie, opowie-
dział przybyłym 
gościom o tym, co 
działo się w Hu-
cie w latach 70. i 
na początku lat 80. 

Rozmowa dotyczyła przemian do jakich doszło w zakładzie i w mieście 
oraz jacy ludzie byli ich inicjatorami. Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
zdjęć z archiwów Solidarności oraz Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”. 
Wystawa tarnogórskiej Solidarności dotyczyła lat 1980-1981 i znajdo-
wały się w niej między innymi zdjęcia ze strajku odbywającego się w 
Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” od 6 do 10 września 1980 r. Wystawę 
opracowano na podstawie materiałów zgromadzonych przez Oddział 
IPN w Katowicach, Muzeum w Tarnowskich Górach, NSZZ „Solidarność” 
w Tarnowskich Górach, Archiwum „Gwarka”, Zbyszka Klicha, Ryszarda 
Kowalskiego oraz Leonarda Wardy. Z kolei wystawę zdjęć z archiwów 
Huty przygotowali Wojtek Stankiewicz oraz Dariusz Zwardoń.

Posrebrzane dzieje rozpoczął krótki wykład i prezentacja slajdów do-
tyczących najnowszych odkryć archeologicznych z terenu Miastecz-
ka Śląskiego. Jak wynika z badań przeprowadzonych na wydmie oraz 
w torfowisku w okolicach naszego miasta, już 11,5 tysiąca lat temu od-
bywała się tam produkcja przemysłowa na dużą skalę. Świadczą o tym 
dziwne substancje przypominające kawałki betonu, które w tego typu 
glebie nie powinny się znaleźć. Jest to dowodem, iż działalność przemy-
słowa człowieka w Miasteczku Śląskim nie rozpoczęła się w średniowie-
czu, a sięga znacznie dalej – aż do prehistorii. Potwierdzają to liczne ba-
dania przeprowadzone z dotacji Województwa Śląskiego przez Stowa-
rzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej jak również przez renomo-
wane placówki badawcze, w tym: IAiE PAN Warszawa, Politechnika Ślą-
ska, Uniwersytet Śląski i IPIŚ PAN Zabrze.

Wielkanocne warsztaty  
rękodzieła

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zaprasza na Wielka-
nocne warsztaty rękodzieła, które mają na celu pobudzenie wyobraź-
ni, jak również rozwoju manualnego uczestników. Stwarzają one rów-
nież możliwość pielęgnowania tradycji przygotowywania ozdób wiel-
kanocnych.

Podczas warsztatów uczestnicy stworzą wielkanocne kule, zającz-
ki oraz palmy. Poznają różne techniki prac, zastosują ciekawe materia-
ły plastyczne. Udział w zajęciach jest bezpłatny, jednak ze względu na 
ograniczoną liczbę miejsc należy się zapisać: 

32 288-88-70 / art@mok.miasteczko-slaskie.pl 
lub osobiście w siedzibie MOK-u. 
Harmonogram zajęć:
20 marca (poniedziałek) godz. 17:30, temat: wielkanocne kule
31 marca (piątek) godz. 17:30, temat: zajączki wielkanocne
7 kwietnia (piątek) godz. 17:30, temat: palma wielkanocna

II Spotkanie z pieśnią i poezją 
wielkopostną

24 marca o godzinie 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Miastecz-
ku Śląskim odbędzie się II już Spotkanie z pieśnią i poezją wielkopost-
ną organizowane przez Stowarzyszenie Klub Abstynentów ITAKA przy 
współorganizacji MOK-u. Spotkanie ma na celu pobudzenie wrażliwo-
ści poetyckiej słuchaczy, ukazanie piękna i ulotności poezji. Zaprasza-
my wszystkich chętnych, na których czekać będą wiersze i dzieła róż-
nych twórców. Wieczór ten będzie z pewnością okazją do wzruszeń, 
odetchnięcia od codziennego pośpiechu oraz zastanowienia się nad re-
lacją BÓG-człowiek. Spotkanie uświetni również występ gościa specjal-
nego – gitarzysty Alfreda Cierpioła. 

Wstęp wolny! Na słuchaczy będzie czekał słodki poczęstunek!

pełen kultury
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Również poradnia pediatrycz-
na poinformowała, ze rozprowa-
dzono wszystkie witaminowe spe-
cyfiki osłonowe dla najmłodszych 
dzieci. Teraz, gdy ich zabrakło ro-
dzice jakby więcej o nie dopytują 

W poprzedniej informacji zasy-
gnalizowano, że możemy przeka-
zać 1% swojego podatku za mi-
niony rok na rzecz wybranej orga-
nizacji pozarządowej, tutaj naszej 
Fundacji. Na tym polu powsta-
ła już silna i moim zdaniem nie do 
końca uczciwa rywalizacja. Przy-

kładem tego są powszechnie ofe-
rowane programy rozliczeniowe 
umożliwiające przekazanie środ-
ków dla tylko jednej organizacji. 
To dla kogo przeznaczymy ten 1%, 
stanowi nasz indywidualny wybór. 
Czasem jest on trudny, zwłasz-
cza gdy w otoczeniu jest ktoś po-
trzebujący szczególnego wspar-
cia. Jak przekazałem poprzednio, 
proszę by podejmując tę decyzję, 
zwłaszcza przez tych, którzy nie są 
w zasygnalizowanej wyżej trudnej 
sytuacji, by zastanowili się, kto tak 

faktycznie stara się o sprawy mia-
steczkowskich dzieci. Fundacja, 
której jestem inicjatorem oraz 
mam zaszczyt kierować, rozpo-
częła jubileuszowy 25 rok swej 
pracy. To właśnie ona była i nadal 
pozostaje fundamentem oczeki-
wanych zmian dla tego obszaru i 
społeczności. Niedawno otrzyma-
no informację, że Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej nie wesprze pro-
gramów pomocowych dla dzie-
ci na terenach narażenia na ołów. 

Nie ukrywam, ze sytuacja staje 
się niebezpieczną, bo nasze dzie-
ci pozostają jak w bajce Krasickie-
go, wśród serdecznych przyja-
ciół, lecz coraz bardziej osamot-
nione (resztę końcowego morału 
pominę). Dlatego musimy wyko-
rzystać szansę jaką daje nam usta-
wa i wesprzeć cele, które dotyczą 
spraw tutejszej społeczności (dzie-
ci). Jeśli o to nie zadbamy, to do 
kogo oraz z jakim argumentem się 
jutro zwrócimy? 

Mieczysław Dumieński
Prezes Fundacji

Zastosowanie techniki kosmicz-
nej – zobrazowań satelitarnych – 
odkrywa nowe możliwości w spo-
sobie oceny sytuacji środowisko-
wej. Jest to również niezwykle waż-
ny krok w nowym sposobie tej oce-
ny. Nie wszyscy o tym wiedzą ale 
już dziś w niektórych obszarach jak 
dla oceny suszy, kondycji roślinno-
ści, prognozy plonowania, osiada-
nia terenów oraz innych, technika 
ta jest już szeroko stosowana. Za 
kilka lat stanie się powszechną oraz 
wyprze dzisiejsze tradycyjne meto-
dyki tej oceny.

Wykonane na przełomie 
2016/2017 roku na zlecenie Funda-
cji przez Instytut Geodezji i Karto-
grafii w Warszawie opracowanie jest 
pierwszym takim dokumentem dla 
tego rejonu. W dniu 2 marca br. na-
stąpiła w Miasteczku Śląskim jego 
prezentacja przez autorów. Uczestni-
czyli w niej przedstawiciele dotyczą-
cych go podmiotów (UM, Nadleśnic-
two Świerklaniec, Huta Cynku), in-
stytucji wykonujących opracowania 
środowiskowe, Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych, reprezentacja 
nauczycieli oraz Fundacji. 

W pierwszej części dr Agata Hości-
ło omówiła historyczne oraz obec-
nie stosowane techniki satelitarne, 
ich możliwości, praktyczne zastoso-
wanie, a także prognozę sytuacji na 

następne lata (jakie satelity, o jakich 
możliwościach teledetekcji oraz kie-
dy planowane są do wystrzelenia 
w kosmos). W zakresie informatycz-
nej do obróbki uzyskanych danych 
wykorzystane są już giga kompute-
ry – serwery, przetwarzające ogrom-
ne pliki rzędu terabajtów. W wyniku 
tego uzyskujemy coraz dokładniej-
sze zdjęcia zarówno klasyczne jak i 
te rejestrujące niewidoczne dla oka 
fale (podczerwień oraz inne zakre-
sy), które dalej przetworzone na ob-
raz widzialny ukazują dany fragment 
w zupełnie innym formacie (wymia-
rze). Obrazem tego są na różne spo-
soby odwzorowane np. wskaźni-

ki potencjału pokrywy biologicznej, 
a także inne cechy w szerokim za-
kresie spraw. Satelita okrążając zie-
mię w regularnych odstępach (obec-
nie co ok. 10 godzin) wykonuje zdję-
cia, które po obróbce możemy mate-
matycznie dodawać – odejmować, 
przez co uzyskujemy tendencję zja-
wiska lub zaistniałe różnice. Jest to 
bardzo widoczne, zwłaszcza w więk-
szej skali np. 10 lat. Tak więc zbliża się 
moment, gdzie dla satelity dosłow-
nie nic się już nie ukryje – on zareje-
struje nasz nikomu nie zgłoszony wy-
pad w dowolny teren lub pokaże jaką 
gazetę w danym momencie czytano, 
przez co ochrona prywatności stanie 
się poważnym wyzwaniem cywiliza-
cyjnym. 

W przedmiocie opracowania dla 
Fundacji zaprezentowano pierwsze 
zdjęcia tego obszaru z 1973 roku, wy-
konane przez satelitę Landsat MSS, 
następnie zdjęcia z lat 80-tych i póź-
niejszych wykonane przez satelity 
nowszej generacji Landsad5 TM, a 
zakończono zdjęciami z lat 2015 oraz 
2016 wykonanymi przez najnowszej 
generacji satelitę Santinel-2A.

Analiza zdjęć, zwłaszcza ich po-
równanie w różnych okresach cza-
sowych wykazała zaistnienie wie-
lu zmian oraz tendencji.  Co bardzo 
ważne, dominuje tendencja popra-
wy stanu roślinności, ale też uwi-

doczniły się okresowo obszary re-
gresji, zwłaszcza dużych leśnych po-
żarów, jak również widoczny jest ob-
szar oddziaływania Huty Cynku. 

Prezentacja miała ważne znacze-
nie poznawcze dla podmiotów za-
rządzających tym obszarem, przez 
co przyczyni się do generowania 
oczekiwanego postępu. Jeszcze 
większe znaczenie miała dla środo-
wisk nauczycielskich, dla których 
otworzyła obszar nowych możliwo-
ści. To musi być w należyty sposób 
wykorzystane w pracy edukacyj-
nej zwłaszcza młodzieży. Pod tym 
względem bogatsze kraje Zacho-
du nas wyprzedzają. Jak pokazała 
dyskusja, na wielu obszarach mamy 
konflikt starego z nowym, przez co 
powstałe możliwości są zbyt wolno 
wprowadzane w praktyce. Bronią-
ce swych interesów podmioty, gru-
py oraz instytucje na różne sposo-
by okopują się. W efekcie tego urzę-
dowe życie nadal biegnie po starych 
torach, zaś inni skrzętnie wykorzy-
stują satelity i ich możliwości – dla-
tego są przed nami.

Równocześnie Fundacja składa 
podziękowanie dla PPHU „KORAL” 
Sp. z o.o. za nieodpłatne udostępnie-
nie sali w Centrum Konferencyjnym 
na prezentację tego opracowania.

Mieczysław Dumieński 
Prezes Fundacji 

Prace Fundacji
Mija zima, jesteśmy na przedwiośniu. Powoli zapominamy co się w tym 
okresie wydarzyło. Część jeszcze wspomina zimowe turnusy, które udały się, 
a w Miasteczku Śląskim przybyło 40 nowych narciarzy. Jest wśród nich nawet 
chłopak z pompą insulinową, co dowodzi, że uprawianie tego sportu jest 
możliwe także przy takim ograniczeniu

Informacja z prezentacji opracowania Instytutu Geodezji i Kartografii 
w Warszawie dotyczącego „Oceny kondycji roślinności na podstawie zobrazowań 
satelitarnych dla obszaru położonego w granicach w gminy Miasteczko Śląskie 
oraz dla lasów należących do Nadleśnictwa Świerklaniec” 
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CZAD - tlenek węgla 
co należy wiedzieć i o czym pamiętać … 
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie 
trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym 
od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i 
w nim rozprzestrzenia.

Tlenek węgla to produkt niepełnego spalania spowo-
dowanego np. poprzez zbyt małą ilość tlenu, który może 
pojawić się w naszym mieszkaniu. 

Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, których okna 
są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Niebez-
pieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla 
jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
•  ból głowy, zawroty głowy, ogólne zmęczenie,
•  duszność, trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny,
•  senność, nudności

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
•  należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
•  jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świe-

że powietrze,
•  rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać 

go, gdyż nie można doprowadzić do jego wychłodzenia, wezwać służby ra-
townicze (Pogotowie Ratunkowe – tel. 999, Straż Pożarna – tel. 998 lub 112).

Co zrobić, żeby żyć bezpieczniej?
Przede wszystkim dbać o odpowiednią wentylację, w szczelnych oknach sto-

sować mikrowentylację. Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych w ścianie, drzwiach. 
Dokonywać przeglądów okresowych przewodów kominowych (ich szczelności). 
W pomieszczeniu, w którym wodę podgrzewa się gazem z tzw. piecyka gazowe-
go, przed kąpielą napełnij wannę wodą i dobrze przewietrz pomieszczenie. Jeżeli 
jest to możliwe nie dolewaj wody w trakcie kąpieli (wentylacja może być zabloko-
wana oparami gorącej wody). W każdym przypadku nie należy bagatelizować ob-
jawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, 
osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygna-
łem, że ulegamy zatruciu czadem. W takiej sytuacji należy natychmiast przewie-
trzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej. Po-
nadto dobrym rozwiązaniem zwiększającym nasze bezpieczeństwo jest zainsta-
lowanie czujki mierzącej stężenie tlenku węgla.

WyWóz
ODPADóW WIELKOGABARyTOWyCH

NA TERENIE GMINy MIASTECzKO ŚLĄSKIE

W ramach corocznie prowadzonej akcji zbiórki odpa-
dów wielkogabarytowych w bieżącym roku, akcję prze-
prowadzono od 20 marca 2017. Zbiórka odpadów wiel-
kogabarytowych przeznaczona jest wyłącznie na potrze-
by prawidłowego zagospodarowania odpadów wielkoga-
barytowych, a więc takich, których nie można składować  
w pojemnikach stanowiących wyposażenie posesji. To 
jest: odpadów z rozbiórek budynków, remontów oraz in-
nych odpadów komunalnych.

Apele o zachowanie porządku i czystości wokół 
rozstawianych pojemników i nie zostawianie od-
padów przed pojemnikami, niestety nie przynoszą 
oczekiwanego rezultatu. 

Prosimy o rozsądne segregowanie odpadów w cią-
gu całego roku, co doprowadzi w konsekwencji do 
ograniczenia wrzucania do pojemników wielkogaba-
rytowych niepożądanych odpadów.

Następnie Naczelnik, dh Rafał Ko-
łodziej odczytał sprawozdanie z dzia-
łalności. Złożono sprawozdanie finan-
sowe, sprawozdanie Komisji Rewizyj-
nej OSP oraz projekt planu działalno-
ści i planu finansowego na rok bieżą-
cy. Przedstawione sprawozdania zo-
stały przyjęte przez członków zebra-
nia, a Zarządowi OSP udzielono abso-
lutorium.

W zebraniu uczestniczyło 19 dru-
hów, co stanowi 70 % ogólnej liczby 
członków. 

Podczas zebrania 8 członków 
otrzymało „Odznaki za Wysługę Lat”.

Zebranie OSP Brynica
W dniu 4 marca 2017 roku na sali OSP Brynica odbyło 
się zebranie sprawozdawcze podsumowujące rok 2016. 
Otwarcia zebrania i przywitania przybyłych uczestników 
dokonał Prezes, dh zdzisław Lasczyca
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Najbardziej chyba znanym kar-
nawałem na świecie jest brazylijski 
karnawał w Rio de Janeiro. Dzięki 
zespołowi „Steward”, którego go-
ściliśmy w naszej szkole, sambo-
dromem, przy dźwiękach agogo, 
szejkerów i innych instrumentów 
perkusyjnych, przenieśliśmy się w 
to niepowtarzalne miejsce i „wygi-
naliśmy śmiało ciało”.

A w walentynki bawiliśmy się 
przy dźwiękach muzyki na sali gim-
nastycznej. Wszyscy uczniowie 
mogli przesłać sobie słowa sympa-
tii dzięki specjalnie utworzonej wa-
lentynkowej poczcie.

9 lutego przypada Światowy 
Dzień Pizzy. W związku z tym piz-
za jako królowa tego dnia, stała 
się inspiracją dla naszych uczniów, 
którzy podczas zajęć świetlico-
wych „zmienili” się w kucharzy i sa-
modzielnie przygotowali tę prze-
pyszną potrawę, zapoznając się 
na wstępie z krótką historią tegoż 
przysmaku.

Uczniowie naszej szkoły brali 
również udział w zajęciach o cha-
rakterze profilaktycznym. Mię-
dzy innymi w spotkaniu z dogote-
rapeutą i jego psem Largo, na któ-

rym dowiedzieli się jaką rolę od-
grywa pies w społeczeństwie, jak 
bezpiecznie podejść do psa, jak za-
chować się w sytuacji, gdy pies nas 
zaatakuje, o czym należy pamię-
tać idąc na spacer z psem. Ucznio-
wie klas drugich i przedszkolacy 
uczestniczyli w spektaklu pt. „Kol-
czasta przyjaźń”. Widowisko poru-
szało problem tolerancji wobec od-
mienności w wyglądzie i zachowa-

niu, która często jest przyczyną wy-
śmiewania, dyskryminacji i wyklu-
czenia z grupy rówieśniczej. Mamy 
nadzieję, że dzięki takim progra-
mom profilaktycznym, dzieci zro-
zumieją potrzebę tolerancji wobec 
drugiego człowieka.

Jak zima to i sporty zimowe. Grup-
ka naszych dzieci wraz z opiekunami 
wybrała się na narty do Istebnej, skąd 
wrócili bardzo zadowoleni.

Dziękujemy Radzie Rodziców za 
pomoc w organizacji części imprez 
i wyjazdów.

Aktywnie w Szkole Podstawowej nr 2
6 lutego odbył się w naszej szkole bal 
karnawałowy. W tym dniu sala gimnastyczna 
zamieniła się w krainę pełną barwnych 
postaci z kreskówek, bajek i filmów. Rozrywkę 
uczestnikom balu zapewniła para animatorów, 
która nikomu nie pozwoliła się nudzić 

Kolejnym niezwykle interesują-
cym wydarzeniem były warszta-
ty filmowe pt. „Kino, jak to było na 
początku?” organizowane przez 
MOK. Dzieci podczas spotkania 
zapoznały się z historią, teorią i ję-
zykiem filmu. Dziękujemy za tak 
ciekawe zajęcia oraz z niecierpli-
wością czekamy na kolejne.

Podczas pożegnania karna-
wału w Świetlicy wiele się działo. 
Zgodnie z tradycją nie mogło za-
braknąć pączków, którymi delek-
towaliśmy się w Tłusty Czwartek 
oraz hucznej zabawy.

Długo oczekiwany bal prze-
bierańców sprawił wiele radości 
wszystkim dzieciom, które mo-
gły zaprezentować się w nieco-
dziennych strojach. Na balu poja-

wiły się księżniczki, kowboje oraz 
wiele innych barwnych postaci. 
Wszyscy wspólnie bawili się, tań-
czyli oraz aktywnie brali udział 
w konkursach, podczas których 

było dużo śmiechu i dobrej zaba-
wy. Świetlicowe ostatki były tak-
że okazją do przypomnienia i kul-
tywowania naszych narodowych 
tradycji i zwyczajów.

Świetlica Środowiskowa
zimowy czas w Świetlicy Środowiskowej obfitował 
w wiele atrakcji. 9 lutego wybraliśmy się do pobliskiej 
pizzerii Capri, aby świętować Międzynarodowy Dzień 
Pizzy. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek na temat 
tego włoskiego specjału. Był to najsmaczniejszy dzień 
w roku dla wszystkich miłośników pizzy
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Jednym z najbardziej oczeki-
wanych przez dzieci wydarzeń w 
roku szkolnym w przedszkolu jest 
dzień w którym odbywa się bal 
karnawałowy. 8 lutego w pięknie 
udekorowanej sali rekreacyjnej 
królowała muzyka i taniec. Już od 
rana w przedszkolu pojawiały się 
kolorowe postacie. Na balu zja-
wili się bohaterowie znanych ba-
jek, kreskówek i filmów. Mogliśmy 
podziwiać królewny, księżniczki, 
piratów, kotki, myszki i nie spo-
sób wymienić wszystkich postaci. 

Niektórych przedszkolaków trud-
no było rozpoznać w tych wspa-
niałych strojach. Dzieci bawiły się 
przy fajnej muzyce i ciekawych 
zabawach prowadzonych przez 
panią wodzirej.

Ten dzień dał najmłodszym 
bardzo dużo radości.

7 lutego przyjechali do nasze-
go przedszkola aktorzy z Agencji 
Artystycznej „Canon” z Krakowa i 
wystąpili w przedstawieniu „Bak-
terie i wirusy”. W bajkowej scene-
rii opowiedzieli jak ważne jest za-

W bajkowej scenerii, dzieci wędro-
wały razem z Marysią w poszukiwa-
niu słonka, przeżywając niezwykłe 
przygody. W  wędrówce dziewczyn-
ce pomagały różne postacie: wesoły 
ptaszek, zabawny szewc, (który  po-
darował jej siedmiomilowe buty), ko-
tek, kierowca rajdowy, a także lotnik. 
Dzięki pomocy życzliwych przyjaciół 
i magicznym butom udało się Mary-
si dogonić słonko i spełnić swoje ma-
rzenie. 

Przedstawienie bardzo podobało 
się młodym widzom. Z wypiekami na 
twarzach i z radosnymi uśmiechami 

żegnali artystów i serdecznie zapra-
szali ich na kolejne występy.

Babcia i dziadek to bardzo ważne 
osoby w życiu każdego z nas.  Roz-
pieszczają, kochają bezwarunko-
wą miłością, pozwalają prawie na 
wszystko. W podzięce za miłość i 
cierpliwość przedszkolaki z wszyst-
kich grup  przygotowały dla babć 
i dziadków programy artystyczne.  
7 lutego Pracowite Pszczółki (starsza-
ki) oraz Jeżyki (średniacy) zaprosiły 
swoje rodziny do Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Miasteczku Śląskim. Dzieci 
wraz z wychowawczyniami przygo-

towały szereg atrakcji - były wierszy-
ki, piosenki, tańce a także gorące ży-
czenia. Dzieci podziękowały przede 
wszystkim za wielkie serce okazywa-
ne wnukom przez dziadków. Dziad-
kowie obdarowali artystów wielki-
mi brawami, a na ich twarzach widać 
było wzruszenie. Wielką przyjem-
ność sprawiły babciom i dziadkom 
drobne upominki w postaci laurek i 
kwiatów. Grupa najmłodsza Wesołe 
Misie świętowała w czwartek 9 lute-
go w naszym przedszkolu. Maluszki 
dzielnie poradziły sobie z publiczny-
mi występami, a babcie i dziadkowie 
z wielkim wzruszeniem dopingowali 
swoje wnuczęta.

W czwartek 9 lutego dzieci uczest-
niczyły również w przedstawie-
niu teatralnym pt: „Kolczasta przy-
jaźń”. W spektaklu zwrócono uwa-

gę na dwa ważne zagadnienia: tole-
rancję wobec innych oraz przyjaźń. 
Aktorzy przedstawili historię skrom-
nego Jeża i przebojowego Tygrysa.  
W trakcie trwania przedstawienia 
dzieci wraz z zarozumiałym Tygry-
sem mogły odkryć, że Jeż pomimo 
swej inności – kolców - posiada wiele 
zalet, a jego „kolczasta przyjaźń” za-
sługuje na szacunek i uznanie.

We wtorek 14 lutego został także 
rozstrzygnięty konkurs plastyczny na 
najładniejszą walentynkę. W rywa-
lizacji wzięło udział 12 przedszkola-
ków, którzy samodzielnie lub z nie-
wielką pomocą dorosłych przygoto-
wało bardzo inspirujące prace. Pierw-
sze miejsce w konkursie zostało przy-
znane Lenie Brzozowskiej, drugie 
– Wiktorowi Ignasiakowi, natomiast 
trzecie - Mai Hahn. 

Ciekawie w Przedszkolu nr 1

Wieści z Przedszkola nr 3 

We wtorek 7 lutego Przedszkole nr 1 w Miasteczku 
Śląskim odwiedzili aktorzy teatru „Skrzat” 
z Krakowa z przedstawieniem „Jak Marysia mała 
słonko złapać chciała”

Pobyt dziecka w przedszkolu to okazja do 
wspaniałych zabaw z kolegami, możliwość 
udziału w zajęciach wpływających na 
wszechstronny rozwój dziecka, a także wiele 
ciekawych spotkań i uroczystości

chowanie higieny dla naszego 
zdrowia.

9 lutego natomiast dzieci obej-
rzały spektakl „Kolczasta przy-
jaźń”, który uczył jak ważna jest 
przyjaźń.

Przypominamy, że trwają zapi-
sy do przedszkola na rok szkolny 

2017/2018. Zapisy odbywają się 
od 1 do 22 marca 2017 r. 

Rekrutacja odbywa się w Przed-
szkolu nr 3 w Miasteczku Śląskim, 
ul. Srebrna 12 (OSIEDLE) od ponie-
działku do piątku w godz. od 9:00-
15:00

Grażyna Filipczyk
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Świąteczna aura 
w gimnazjum

Posmak Bożego Narodzenia w 
murach miasteczkowskiego gim-
nazjum można było odczuć już w 
połowie listopada, a to za sprawą 
prób związanych z występem ja-
sełkowym. Niezliczone godziny na 
sali gimnastycznej przyniosły wy-
mierny efekt: przedstawienie „Idź-
cie i głoście – Bóg się narodził” zo-
stało nagrodzone gromkimi brawa-
mi zarówno przez gimnazjalistów, 
jak i przez rodziców oraz zaproszo-
nych gości, którzy obejrzeli je w ra-
mach spotkania podsumowującego 
I półrocze pracy. Skąd ten aplauz? 
Bez dwóch zdań doceniono wysi-
łek młodych aktorów i tancerzy (w 
tym grona absolwentów), tematy-
kę spektaklu (zagrożenia ze stro-
ny współczesnego świata w posta-
ci uzależnienia od wirtualnej rze-
czywistości, konsumpcjonizmu i 
wybierania szybkich, a nie dobrych 
rozwiązań problemów) oraz ogól-
ny wyraz artystyczny całości przed-
stawienia (współczesną muzykę do-
braną do sytuacji, popisy solistów w 
polskiej wersji przeboju „Mary, did 
you know”, układy taneczne, stro-
je artystów i dekoracje sceny - która 
tak naprawdę jest tylko salą gimna-
styczną). Scenariusz, czuwanie nad 
przebiegiem prób i występem to 
współpraca szkolnego tandemu te-
atralnego - p. J. Flak i katechetki S.M. 
Ewy – który wspomagała muzycz-
nie p. C. Skoczylas oraz rzesza po-
zostałych nauczycieli z panią dyrek-
tor H. Celary na czele, która po pró-
bach zamykała szkołę około godzi-
ny 21.30.

Wracając do początku grudnia, 
wspomnieć także należy o udzia-
le gimnazjum w miejskim jarmar-
ku bożonarodzeniowym - przy-
gotowanie straganu z przysma-
kami ufundowanymi przez rodzi-
ców, ozdobami wykonanymi przez 

uczniów podczas zajęć plastycz-
nych i technicznych oraz występem 
artystycznym młodzieży. 

Kolejną okazją do nietypowego 
spędzenia szkolnego grudniowego 
dnia były mikołajki. 

Z inicjatywy prężnie działającego 
samorządu uczniowskiego oprócz 
międzyklasowego turnieju siatkówki 
rozegrano na poszczególnych pozio-
mach quizy językowe, a także kon-
kurs plastyczny, dzięki któremu cała 
szkoła była na święta pięknie udeko-
rowana kolorowymi łańcuchami. 

Omawiane powyżej zabawy zo-
stały jednak przesunięte z 6 na 9 
grudnia, ponieważ 6, 7, 8 odbyły się 
próbne egzaminy gimnazjalne dla 

klas III, dając młodzieży przedsmak 
kwietniowych zmagań z testami.

 W tej zmienionej wersji tygo-
dniowego planu swój specjalny 
udział mieli również uczniowie z 
klas II, którzy uczestniczyli z kolei 
w warsztatach udzielania pierwszej 
pomocy. Zajęcia poprowadzili ra-
townicy medyczni z oddziału „Me-
dres”. Zdobycie takich umiejętności 
jest na pewno konieczne, by w razie 
potrzeby uratować człowiekowi ży-
cie, a więc także zdać swoisty egza-
min, dziwny – bez wcześniejszego 
ustalenia daty i zakresu materiału.

Sukces niejedno ma imię

Sportowe potyczki 
gimnazjalistów

Gimnazjum od 8 lat we współ-
pracy z Gminą Miasteczko Śląskie 
jest organizatorem Międzypowia-
towej Ligi Siatkówki dziewcząt i 
chłopców, w której udział biorą naj-
lepsze w okolicy drużyny. Rozgryw-
ki w tym roku szkolnym trwają już 

od października 2016, a finały prze-
widziane są w naszej placówce na 
koniec marca 2017. 

Jak na razie zarówno dziewczęta, 
jak i chłopcy, tradycyjnie odnoszą 
kolejne zwycięstwa i oby dobra pas-
sa trwała, gdyż na drużyny awan-
sujące do finału czekają – oprócz 
splendoru - nagrody i puchary ufun-
dowane przez Urząd Miejski w Mia-
steczku Śląskim. Szczególny wkład 
w tę działalność ma Gminna Komi-
sja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która w grudniu pa-
tronowała turniejowi siatkówki i ko-
szykówki chłopców pod hasłem 
„Żyjesz bez nałogów – wygrywasz.” 
Pod kierunkiem trenera p. M. Dyrga-
ły nasza drużyna z klas III w składzie : 
J. Boryczka, K. Wicher, J. Kucharczyk, 
O. Koła, P. Brzozowski, S. Suchanek, 
D. Lewczuk, P. Buszka, P. Dziwis w 
obu dyscyplinach zajęła I miejsca. 

Warto dodać, że z początkiem 
wiosny miasteczkowskie gimna-
zjum będzie także organizatorem 

półfinałów powiatowych w siatków-
ce. Zwycięskie drużyny tego cyklu 
będą z kolei reprezentowały powiat 
tarnogórski w zawodach rejonu tar-
nogórsko-lublinieckiego. Zawodni-
cy cały czas utrzymują formę, tak-
że w czasie ferii zimowych odbywa-
ły się mecze towarzyskie. 

Życzymy naszym młodym siatkar-
kom i siatkarzom wielu sukcesów, a 
nauczycielom trenującym młodzież 
dalszego zapału i niegasnącej chęci 
poświęcenia własnego czasu wolne-
go dla dobra innych. Wysoki poziom 
tej dyscypliny sportowej wyróżnia 
gimnazjum nie tylko w powiecie, ale 
rozsławia dobre imię Miasteczka Ślą-
skiego w całym województwie, gdyż 
od kilku sezonów siatkarze reprezen-
tujący nasze miasto rywalizują głów-
nie z drużynami klubowymi.

Uczymy się przez  
całe życie

W styczniu zakończyła się również 
jedna z odsłon charytatywnej ak-
cji dla zwierzaków z „Cichego Kąta” 
w Tarnowskich Górach. Schroni-
sko chętnie przyjęło dla swych pod-
opiecznych przekazane przez gim-
nazjalistów dary. 

Trudne tematy biedy, opuszcze-
nia, upadku moralnego i różnych uza-
leżnień były treścią spektaklu pro-
filaktycznego na podstawie książki 
„My dzieci z dworca ZOO”. Z informa-
cji przekazanych po przedstawieniu 
młodzież dowiedziała się między in-
nymi, że statystycznie tylko 2 na 100 
narkomanów ma szanse wyjść z na-
łogu. Inne dane również mocno wy-
brzmiały na scenie bytomskiej Opery. 

I półrocze roku szkolnego 
2016/2017 zostało zakończone. Pra-
ca po feryjnej przerwie trwa nadal. 
Oczekujemy kolejnych wydarzeń 
w różnych dziedzinach działalności 
uczniów i nauczycieli gimnazjum. 
Sukces niejedno ma imię. Niektórzy 
mówią, że osiąga go ten, kto kroczy 
od porażki do porażki, nie tracąc en-
tuzjazmu.

z przyjemnością przedstawiamy Czytelnikom 
materiał z miasteczkowskiego gimnazjum, 
który z przyczyn technicznych nie zmieścił się 
w poprzednim numerze Wieści
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Nie ulega wątpliwości, że two-
rzywa sztuczne wpisały się na 
trwałe w życie ludzkości, stano-
wiąc jego część. Opakowania na 
żywność, butelki, elementy wypo-
sażenia pojazdów, blistry na me-
dykamenty, beczki i inne pojem-
niki zwiększonej objętości, choć-
by te służące do gromadzenia od-
padów, to z jednej strony wygo-
da, z drugiej zaś znaczący pro-
blem. Ułatwiają nam życie o tyle, 
że ich zastosowanie jest niemal 
powszechne i tylko kreatywność 
człowieka ogranicza ich zastoso-
wania. Musimy jednak pamiętać, 
że tworzywa sztuczne rozkłada-
ją się w bardzo długim horyzon-
cie czasowym i niezwykle waż-
nym jest sprawnie funkcjonujący 
system odzysku i recyklingu od-
padów należących do frakcji ogól-
nie zwanej plastikiem. Nie powin-
niśmy dopuszczać do sytuacji, w 
której tworzywa sztuczne maso-
wo lądują na składowiskach odpa-
dów, bo z jednej strony pewnym 
jest, że będą na nich leżeć przez 
setki lat, z drugiej zaś plastiki pro-
dukowane są z użyciem surowca 
niezwykle cennego, a mianowicie 
ropy naftowej.

Pamiętajmy, że Polska jest kra-
jem bardzo zasobnym w różne-
go rodzaju złoża, ale jeśli chodzi 
o ropę naftową nie posiadamy jej 
zbyt wiele, w kontekście rodzi-
mych złóż czarnego złota. Suro-
wiec ten w dużej mierze importu-
jemy z Rosji i krajów arabskich tj. 
Iraku i Arabii Saudyjskiej. Co roku 
przerabiamy na tworzywa sztucz-
ne od 4% do 6% ropy naftowej, 
która do nas przypływa. Gdyby-
śmy sprawnie przetwarzali two-
rzywa sztuczne na nowe rzeczy z 
plastiku, to znacząco mniej ropy 
musielibyśmy sprowadzać do na-

szego kraju. Tymczasem przetwa-
rzanie tworzyw sztucznych w Pol-
sce obejmuje blisko połowę odpa-
dów tej frakcji. W połowie zaś cen-
ny surowiec w postaci przetwo-
rzonej ropy umyka ponownemu 
wykorzystaniu. Miejmy na wzglę-
dzie, że im więcej plastiku trafi po-
wtórnie do przerobu, tym mniej 
ropy będziemy musieli importo-
wać i tym więcej pieniędzy po-
zostanie w naszym kraju na waż-
ne cele; edukację, naukę, kulturę, 
służbę zdrowia czy obniżkę po-
datków.

Od produkcji i wykorzystania 
plastiku w wielu zastosowaniach 
życia codziennego nie odejdzie-
my, przynajmniej na razie. Jednak 
zwróćmy uwagę na fakt, iż pla-
stik nie należy do najzdrowszych 
opakowań na żywność. Szczegól-
nie niebezpieczne jest dopuszcza-
nie do sytuacji nadmiernego prze-
grzania czy zmrożenia plastiko-
wych opakowań na żywność, w 
tym m.in. butelek plastikowych. 
Butelka PET, jest bardzo popular-
nym opakowaniem, dominują-
cym w segmencie wód czy napo-
jów. Jednak poddana wspomnia-

nym procesom zmiany tempera-
tur modyfikuje swoje właściwości i 
do żywności mogą wówczas prze-
niknąć niebezpieczne substancje. 
W tym miejscu wspomnieć nale-
ży choćby o Bisfenolu A (BPA), któ-
ry jest stosowany przy produkcji 
tworzyw sztucznych, a któremu 
mocno przyjrzał się rząd Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej. Wskazany związek chemicz-
ny ma zostać całkowicie wyelimi-
nowany ze wszelkich produktów 
zawierających BPA, które mogły-
by szkodzić konsumentom do cza-
su wykazania niekancerogenne-
go wpływu BPA na człowieka. Ak-
tualny stan wiedzy, poparty bada-
niami, wskazuje na wysoką szko-
dliwość BPA dla organizmu czło-
wieka, do którego dostaje się on 
za pośrednictwem żywności prze-
chowywanej i pakowanej m.in. w 
plastikowe opakowania. Pamiętaj-
my również, żeby pod żadnym po-
zorem nie korzystać szczególnie 
z plastikowych opakowań, które 
uległy uszkodzeniom mechanicz-
nym, np. nie używać wielokrotnie 
ulegających odkształceniom bu-
telek PET. Struktura ich plastiku za-

uważalnie ulega uszkodzeniom, a 
to czyni je dodatkowo mniej przy-
jaznymi dla zdrowia.

Natura człowieka, jego dążenie 
do kreatywnego radzenia sobie z 
problemami codzienności, co rusz 
wykazuje się nowymi pokładami 
pomysłów. I tak, jak swego czasu, 
wymyśliliśmy jako ludzkość możli-
wość przetwarzania ropy naftowej 
na tworzywa sztuczne, ze wszyst-
kimi tego konsekwencjami, tak z 
biegiem lat z pewnością wdroży-
my w życie rozwiązania technolo-
giczne, które odpowiedzą na bo-
lączki teraźniejszości i przyszłości. 
Ważnym jest, by do czasu nowych 
odkryć i wejścia w życie choćby 
nowych metod pakowania pro-
duktów spożywczych, korzystać 
z aktualnie nam dostępnych roz-
wiązań z głową. Korzystajmy z 
plastików mądrze, dbając o na-
sze zdrowie i stan środowiska na-
turalnego. Segregujmy i odzyskuj-
my jak największą część tworzyw 
sztucznych, co odbędzie się z ko-
rzyścią dla nas i przyszłych poko-
leń. Przy segregowaniu odpadów 
plastikowych, nie zapominajmy 
oczywiście o zmniejszaniu objęto-
ści wszelkich opakowań, tak by sa-
mochody ciężarowe odbierające 
od nas odpady, nie woziły powie-
trza, bo wożąc nie zgniecione od-
pady zamiast właściwie przygo-
towanego surowca w dużej ilości 
i masie, marnują ropę, a tą z kolei 
kupujemy za olbrzymie pieniądze 
z zewnątrz i kółko się zamyka.

Ropa naftowa jeszcze przez 
dziesięciolecia będzie nam towa-
rzyszyć, ułatwiając życie, umoż-
liwiając bliższe i dalsze podróże, 
wreszcie pozwalając ją kształto-
wać w różnoraki sposób. Traktuj-
my ją z szacunkiem, ale i z odpo-
wiednią dozą ostrożności. Nam 
i naszemu środowisku powin-
na ona przede wszystkim jak naj-
mniej szkodzić. Bądźmy ekolo-
giczni, segregujmy.
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PlASTik ropa naftowa 
zamknięta w butelce PET

Współcześnie, trudno wyobrazić sobie nasze codzienne funkcjonowanie, 
bez otaczającego nas zewsząd plastiku. Tworzywa sztuczne to nieodłączny 
element naszego życia. Są wykorzystywane praktycznie wszędzie; w 
przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, farmaceutycznym, chemicznym, 
kosmetycznym, czy odzieżowym. Jednak plastik, prócz wielu praktycznych 
zastosowań, ma także ciemne strony


