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Miasto na podstawie listu inten-
cyjnego wnioskuje o przywrócenie 
dostaw wody z Huty do sieci Gminy 
i PWiK od ul. Gajowej, w szczególno-
ści dla osiedla mieszkaniowego przy 
ul. Srebrnej oraz obniżenia ceny za-
kupu wody w stosunku do ceny 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągowego w Katowicach. 
Huta zgodnie z podpisanym listem 
deklaruje wykonanie na jej terenie, 
na własny koszt instalacji pozwala-
jącej na przywrócenie dostaw wody 

do sieci PWiK w ilości 500m3/d. Ter-
min zakończenia inwestycji, a tym 
samym dostarczanie wody pitnej 
planuje się na marzec 2018 r. Osta-
teczna cena zostanie ustalona po 
wykonaniu inwestycji. Natomiast 
PWiK zadeklarowało zakup wody 
do spożycia spełniającej normy do-
puszczenia oraz deklaruje przejęcie 
od Gminy, bieżącej obsługi sieci wo-
dociągowej DN 300, znajdującej się 
na terenie tartaku „Feniks”. 

Ciąg dalszy na str. 4.

W Tąpkowicach, Gmina Oża-
rowice, 29 marca 2017 r. od-
był się Powiatowy Konkurs 
Potraw Regionalnych. 

Organizatorem konkursu był 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Częstochowie Powiato-
wy Zespół Doradztwa Rolniczego 

w Tarnowskich Górach z siedzibą 
w Nakle Śląskim. 

Członkinie Kół Gospodyń Wiej-
skich zaprezentowały produkty i 
potrawy związane z regionem ślą-
skim, a tematem przewodnim w 
tym roku było śniadanie wielkanoc-
ne. Miasteczko Śląskie reprezento-
wał Zespół Folklorystyczny „BRY-

NICA” Panie włożyły wiele serca w 
przygotowanie potraw, które były 
zgodne z tym co dawniej jadano. 

W pierwszej kolejności uczest-
nicy prezentowali programy ar-
tystyczne związane z obrzędami 
wielkanocnymi, po czym komisja 
oceniała przygotowane potrawy 
w trzech kategoriach:

- kosz ze święconką 
- kroszonka
- baba wielkanocna
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne 

nagrody ufundowane przez orga-
nizatora i gminy uczestniczące w 
tym wydarzeniu. 

Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie gratulujemy! 

Milion od Huty dla miasta

Powiedz mi, co jesz, 
a powiem ci, kim jesteś?

(A. Brillat-Savarin)

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż miasto 
Miasteczko Śląskie reprezentowane przez Burmistrza Miasta 
Krzysztofa Nowaka podpisało trójstronny list intencyjny z Hutą 
Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. reprezentowaną przez Prezesa 
Zarządu Mirosława Indyka oraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji Spółką z o.o. w Tarnowskich Górach reprezentowanym 
przez Prezesa Martę Bis. Główną intencją w nim zawartą jest 
inwestycja, której celem jest zagwarantowanie stabilności ceny 
wody dla mieszkańców naszego miasta
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pełen kultury
Kurs grafiki komputerowej w MoK-u

W kwietniu MOK zaprasza na bezpłatny kurs grafiki komputerowej, pro-
wadzony w ramach Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki przez Tade-
usza Ogórka - absolwenta Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Czę-
stochowie i grafika komputerowego z wieloletnim stażem.

Kurs przeznaczony jest dla osób od 12 roku życia, które nie miały stycz-
ności z grafiką lub mają wiedzę podstawową z tej dziedziny. Zapewniamy 5 
przenośnych stanowisk komputerowych z pełnym oprogramowaniem Corel.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc obowiązują zapisy: (32) 288-88-70 
/ art@mok.miasteczko-slaskie.pl

Terminy zajęć: 18, 25, 27, 28 kwietnia godzina 17:00.

Początki osadnictwa na terenie 
Miasteczka Śląskiego

4 kwietnia w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Miasteczku Śląskim odbyło 
się otwarcie wystawy ODCZYTANO 
Z TORFOWISK – Początki i sposoby 
pozyskiwania metali na terenie tar-
nogórskiego obszaru kruszconośne-
go. Wystawa została  przygotowa-
na przez Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Tarnogórskiej przy współpra-
cy biologa Leszka Chrósta z Pracow-
ni badań, pomiarów i ekspertyz eko-
logicznych EKOPOMIAR. Bardzo cie-
kawym punktem spotkania była pro-
jekcja materiałów filmowych przygo-
towanych przez telewizję TG Stacja 
oraz Grzegorza Rudnickiego, którzy 
od początku śledzą poczynania ar-
cheologów.

Plansze oraz ekspona-
ty ukazują niezwykle cieka-
we fakty, które są wynika-
mi badań przeprowadzo-
nych między innymi na te-
renie Żyglina, gdzie według 
archeologów na piaszczy-
stych wydmach żyła grupa 
wyspecjalizowanych myśli-
wych, zbieraczy i rybaków. 
Jest to teren bardzo cieka-
wy dla naukowców, ponie-

waż odkryto tam kilkaset kawałków narzędzi krzemiennych z epoki ka-
mienia. W gablotach można zobaczyć hematyt z czasów rzymskich, li-
czący kilka tysięcy lat węgiel drzewny, rudę żelaza, żużle z wytopkami 
miedzi, ołowiu oraz eksponat w formie półmiska składający się z piasku 
spojonego tlenkiem cynku pochodzenia hutniczego i substancji orga-
nicznych pochodzenia roślinnego, w tym kawałek drzewa i kory, zakon-
serwowane w sposób zapobiegający ich rozkładowi.

Ekspozycja będzie prezentowana w Miejskim Ośrodku Kultury w Mia-
steczku Śląskim do końca kwietnia. Wstęp wolny!

Bliżej nieba…
Bliżej Nieba…. Tak właśnie poczuli się uczestnicy wernisażu wysta-

wy zdjęć lotniczych autorstwa Wojtka Stankiewicza i Darka Zwardonia 
pod tym samym tytułem. Wernisaż odbył się w MOK-u i połączony był 
z licytacją i zbiórką pieniędzy na rzecz niepełnosprawnego mieszkań-
ca Miasteczka Śląskiego – Grzegorza Wolny, który od urodzenia choru-
je na przepuklinę oponowo rdzeniową, w związku z czym porusza się 
wyłącznie na wózku inwalidzkim. Grzesiu mimo swojej niepełnospraw-

ności stara się być aktywnym człowiekiem, można Go spotkać na więk-
szości wydarzeń odbywających się w miasteczkowskim Parku Rubina 
czy MOK-u.  Podczas imprezy licytowano zdjęcia przekazane przez Tar-
nogórską Grupę Fotograficzną, Darka Zwardonia i Wojtka Stankiewicza 
oraz przedmioty (książki, płyty winylowe, kalendarze, itp.) przekazane 
przez Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, mieszkańców Miasteczka 
Śląskiego i ościennych gmin. Prowadzący spotkanie Mariusz Jarzombek 
jak zawsze dał się poznać jako wyśmienity konferansjer, pobudzający 
ludzi do pełnego uczestnictwa w imprezie, natomiast niezawodną wo-
lontariuszką była Wiktoria Mikołajewska z Miasteczka Śląskiego. Inicja-
tywa ta mogła dojść do skutku dzięki zgranej współpracy MOK-u z Woj-
ciechem Stankiewiczem oraz Marcinem Szołtysikiem, którzy są człon-
kami oraz współzałożycielami Tarnogórskiej Grupy Fotograficznej.

Dzięki ludziom dobrej woli podczas przeprowadzonej licytacji i 
zbiórki zebrano łącznie 6.400,00 zł. Swoją cegiełkę dorzuciła również 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. oraz FH Elstar Stanisław Koryciak.  
Zebrana kwota w zdecydowanej większości zostanie przeznaczona na 
zakup nowego wózka inwalidzkiego, ponieważ dotychczasowy sprzęt 
jest już wysłużony i wielokrotnie naprawiany. Grzegorz potrzebuje rów-
nież operacji oczu, gdyż w związku z chorobą pogorszył mu się wzrok.

Mocnym akcentem na zakończenie całej imprezy był występ zespołu 
rockowego CRAN, który przyjechał z Trzebnicy. Inicjatywę tą przez cały 
czas wspierała Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁO-
NECZKO”, której Grzegorz Wolny jest podopiecznym.

ii spotkanie z pieśnią i poezją 
wielkopostną

 24 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim odbyło się 
II już spotkanie z pieśnią i poezją wielkopostną organizowane przez Stowa-
rzyszenie Klub Abstynentów ITAKA przy współorganizacji MOK-u. Piękne 
wiersze to nie jedyne atrakcje spotkania. Gościem specjalnym był gitarzy-
sta Alfred Cierpioł. Wystąpiły również Karolina i Milena Arendarskie.

Wieczór był świetną okazją do odetchnięcia od codziennego pośpiechu, 
refleksji oraz zastanowienia się nad relacją BÓG-człowiek.

Polska Światłoczuła powróciła do MoK-u
20 marca odbyło się kolejne spotkanie z Polską Światłoczułą w Miastecz-

ku Śląskim. Tym razem został wyświetlony polski thriller psychologicz-
ny „Jestem mordercą” Macieja Pieprzycy, który otrzymał wiele wyróżnień, 
również na Gali Polskich Nagród Filmowych Orły 2017. Film wyjątkowy, 
szczególnie dla nas, ponieważ akcja toczy się na Śląsku, na początku lat 70. 
gdzie ma miejsce wstrząsająca seria brutalnych morderstw na kobietach, 
popełnianych zawsze według tego samego schematu. Po projekcji wszy-
scy zebrani mieli okazję porozmawiać z II reżyserem Jarosławem Stypą, któ-
ry opowiadał o sposobie wyboru obsady, kulisach powstawania filmu oraz 
relacjach z aktorami.
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Nawiązując do artykułu za-
mieszczonego w tygodniku 
GWAREK nr 6 z dnia 7 lutego 
2017 roku pt. „Parafia liczy na 
pomoc miasta” wyjaśniam:

Działka nr 755/91 – stanowiąca 
część parku kościelnego, na któ-
rej w części zlokalizowana jest 
studnia, była własnością Kościo-
ła i przeszła na własność Skar-
bu Państwa w dniu 23 czerwca 
1960 roku, na podstawie art. 1 de-
kretu z dnia 8 sierpnia 1946 roku 
o wpisywaniu w księgach hipo-
tecznych (gruntowych) prawa 
własności nieruchomości przeję-
tych na cele reformy rolnej i art. 
9 ustawy z dnia 12 marca 1958 
roku o sprzedaży nieruchomości 
Państwowego Funduszu Ziemi 
oraz uporządkowaniu niektórych 
spraw związanych z przeprowa-
dzeniem reformy rolnej i osadnic-
twa rolnego. Przedmiotowa dział-
ka była własnością Gminy Mia-
steczko Śląskie na podstawie de-
cyzji Wojewody Śląskiego z dnia 
06.06.1991 roku. W związku z to-
czącą się sprawą z wniosku Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Narodze-
nia NMP o przywrócenie własno-
ści nieruchomości przed Komi-
sją Majątkową w Warszawie, Gmi-
na wystąpiła z wnioskiem do Wo-
jewody o uchylenie przedmioto-
wej decyzji. W następstwie tego 
Wojewoda wydał kolejną decy-
zję w dniu 17 stycznia 2002 roku i 
działka nr 755/91 stała się ponow-
nie własnością Skarbu Państwa. 
Na mocy ugody zawartej przed 
Komisją Majątkową w Warszawie 
z dnia 20 lutego 2007 roku sta-
ła się własnością Kościoła - Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Narodze-
nia NMP w Żyglinie.

W ramach pomocy parafii zle-
cono sporządzenie dokumenta-
cji konserwatorskiej kart ewiden-
cyjnych zabytków ruchomych 
oraz dokumentacji remontowo – 
konserwatorskiej dla dwóch figur 
oraz krzyża kamiennego zlokali-
zowanych przed kościołem Parafii 
Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodze-
nia NMP w Żyglinie. Dokumenta-
cję w grudniu 2013 roku wykonała 
na zlecenie Gminy Miasteczko Ślą-
skie Pracownia Projektowo-Urba-
nistyczno-Konserwatorska „ABA-
KUS” za kwotę 6.000,00 zł. Powyż-
sza dokumentacja była podstawą 
o ubieganie się o dotację u Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków i tak: 

W roku 2015 Śląski Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków z sie-
dzibą w Katowicach udzielił Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Narodze-
nia NMP w Żyglinie dotacji w wy-
sokości 42.244,00 zł na pełną kon-
serwacją techniczną i estetycz-
ną rzeźby Matki Boskiej i św. Jana 
Ewangelisty (ogólny koszt prac 
określony we wniosku wyniósł 
42.244,45 zł).

W roku 2016 Śląski Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków z siedzi-
bą w Katowicach udzielił Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Narodze-
nia NMP w Żyglinie dotacji w wyso-
kości 30.000,00 zł na konserwację 
rzeźby św. Jana Ewangelisty (ogól-
ny koszt prac określony we wnio-
sku wyniósł 32.999,25 zł).

Dnia 19 grudnia 2008 roku ak-
tem notarialnym Gmina Miastecz-
ko Śląskie nabyła od Parafii w Ży-
glinie nieruchomość położoną w 
Miasteczku Śląskim przy ul. Śląskiej 
44, stanowiącą działkę nr 709/90 o 
pow. 0.1333 ha, zabudowaną bu-
dynkiem o powierzchni użytkowej 
220,60 m2, za cenę 150.000,00 zł. W 
2014 roku Gmina wyremontowała 
obiekt kosztem 666.499,90 zł, aby 
mógł służyć mieszkańcom Żygli-
na. Obecnie koszt eksploatacji filii 
Miejskiego Ośrodka Kultury wyno-
si rocznie około 11.800,00 zł.

Gmina Miasteczko Śląskie ma 
możliwość przyznania dofinanso-
wania do remontu obiektów wpi-
sanych do ministerialnego reje-
stru zabytków po złożeniu w od-
powiednim trybie stosownego 
wniosku. Do chwili obecnej Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia 
NMP w Żyglinie nie złożyła żadne-
go wniosku o dofinansowanie prac 
konserwatorskich.

Chcemy przypomnieć, iż jedy-
nie Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Narodzenia NMP w Miasteczku Ślą-
skim otrzymała na wniosek złożo-
ny przez Proboszcza:

– w 2009 roku – dotację w wy-
sokości 54.000,00 zł na wykonanie 
robót budowlanych – brukowanie 
placu wokół zespołu kościelnego 
w Miasteczku Śląskim;

– w 2016 roku – dotację w wy-
sokości 60.000,00 zł na wykonanie 
prac zabezpieczająco-interwen-
cyjnych przy pokryciu dachowym 
i elewacji w zabytkowym kościele 
i dzwonnicy.

Powitanie wiosny w Brynicy

19 marca w Brynicy obchodziliśmy tradycyjne święto Topienia Marzan-
ny. Wiosnę przywitaliśmy w towarzystwie Zespołu Folklorystycznego „Bry-
nica”, Zespołu Ożarowianki i Piekarskich Klachul, które pojawiły się w pięk-
nych, ludowych strojach oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Gminy Miastecz-
ko Śląskie, która poprowadziła przemarsz spod budynku OSP Brynica nad 
rzekę Brynica. Podczas imprezy rozdano również nagrody uczestnikom 
Konkursu Plastycznego na najciekawszą kukłę Marzanny lub goik. Gwar, 
śpiew, muzyka, tradycyjne stroje... ten dzień długo pozostanie w naszej pa-
mięci.

wyJaŚniEniE

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie obowiązkowego

 szczepienia psów przeciwko wściekliźnie w roku 2017
na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

z a w i a d a m i a m :
1. Wszystkie psy w wieku powyżej trzech miesięcy, znajdujące się na 

terenie Gminy Miasteczko Śląskie, podlegają obowiązkowemu 
ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie w czasie i miej-
scach podanych na poniższym planie.

2. Szczepienia psa można dokonać w dowolnie wybranym punkcie. 
Szczepienie psów jest płatne przez właścicieli psów. (Koszt szcze-
pienia wraz z wystawieniem świadectwa wynosi 25,00 zł).

3. Celem utrzymania należytego porządku, psy należy doprowadzić 
do miejsca szczepienia na smyczy i w kagańcu.

4.  Właściciele psów, którzy nie poddają psów ochronnemu szczepieniu pod-
legają odpowiedzialności na podstawie art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

5. Po akcji szczepień, będzie można zaszczepić psa, kota przeciwko 
wściekliźnie w lecznicy dla zwierząt: Przychodnia Weterynaryjna 
„VETMEDICOR” s.c. Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 36, tel. 32 / 285-
28-81 godziny otwarcia: pn. - pt. 8.00–20.00.
 

P L A N
SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE W 2017 ROKU

NA TERENIE GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE
dzielnica miejsce szczepienia  data godzina
MIASTECZKO ŚLĄSKIE 
ul. Czarnieckiego   17.05.2017 r. 15.00 - 17.00
ŻYGLIN ul. Sokoła   15.05.2017 r. 15.00 - 16.30
ŻYGLINEK ul. Księdza Wyciślika  15.05.2017 r. 17.00 - 17.30
BIBIELA ul. Starowiejska   16.05.2017 r. 15.30 - 16.00
BRYNICA obok remizy strażackiej  16.05.2017 r. 16.15 - 17.00
    BURMISTRZ 
    KRZYSZTOF NOWAK
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Pierwszy kwartał każdego roku, to czas pod-
sumowań i rozliczeń dla każdej wspólnoty miesz-
kaniowej. Międzygminne TBS Sp. z o.o. jako 
zarządca wspólnot mieszkaniowych w Mia-
steczku Śląskim właśnie zakończyła zebrania 
sprawozdawcze.

W 2016 roku wykonano szereg prac, których 
zestawienie przedstawiamy poniżej:
•	 METALOWA	 2: wymiana instalacji domofo-

nowej na cyfrową, wymiana drzwi do piwnicy, 
wymiana instalacji elektrycznej w klatce schodowej (II klatka);

•	 METALOWA	3: wymiana drzwi do piwnic;
•	 METALOWA	 5: wymiana luksferów na okna pcv, wymia-

na opraw oświetleniowych na zewnątrz budynku na oprawy 
z czujką ruchu;

•	 SREBRNA	 8: remont dachu, wymiana instalacji elektrycznej 
w klatkach schodowych, malowanie klatek schodowych;

•	 SREBRNA	14:	remont balkonów klatka nr 1 i 4, malowanie kla-
tek schodowych

•	 SREBRNA	16:	wymiana instalacji domofonowej na cyfrową;
•	 SREBRNA	17: remont pomieszczenia wspólnego – rowerowni 

(w tym montaż wieszaków na rowery);
•	 SREBRNA	18: wymiana instalacji elektrycznej na klatkach nr 1 i 

4, malowanie klatek 1 i 4;
•	 SREBRNA	20:	wymiana drzwi do piwnic; 
•	 SREBRNA	22:	naprawa schodów zewnętrznych.

Ponadto na zebraniach właściciele zdecydowali o szeregu prac 
remontowych, które mają zostać wykonane w 2017 r. z funduszu 
remontowego. W budynku przy ulicy Metalowej 2 zostanie do-
kończona wymiana instalacji elektrycznej na dwóch pozostałych 
klatkach schodowych (I i III), natomiast w budynkach przy ulicy 
Metalowej 3, Srebrnej 18, Srebrnej 21 i Srebrnej 23 zostanie wyko-
nana wymiana instalacji elektrycznej. W budynku przy ulicy Srebr-
nej 8 i Srebrnej 14 zostaną wymienione okienka piwniczne, przy 
ulicy Srebrnej 25 wymienione drzwi wejściowe do piwnic, a w bu-
dynkach przy ulicy Srebrnej 20 i Srebrnej 23 (I i II klatka) odbędzie 
się malowanie klatek schodowych.

Część wspólnot jeszcze jest w trakcie podejmowania decyzji 
dotyczących planów robót remontowych na 2017.

Wykonawcą inwestycji wyłonio-
nym w drodze przetargu nieogra-
niczonego, jest firma A1 PROJEKT 
Sp. z o.o. z siedzibąw Bytomiu.

 Roboty są wykonywane zgod-
nie z zawartą umową i harmonogra-
mem rzeczowo-finansowym. Zakres 
robót obejmuje budowę dwóch bu-
dynków wielorodzinnych z lokala-
mi socjalnymi BS-1 i BS-2 wraz z in-
stalacjami: elektryczną, wodną, ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania. W zakres robót wcho-
dzi również budowa osiemnastu po-
mieszczeń gospodarczych i rozbu-
dowa drogi wewnętrznej. W budyn-
kach będzie łącznie 18 mieszkań, tj.: 
cztery – 1 osobowe, dwa – 2 osobo-
we, dwa – 3 osobowe, sześć – 4 oso-
bowych, dwa – 5 osobowe, dwa – 7 
osobowe.

Koszt realizacji zadania to 
1.530.470,03 zł brutto, natomiast 
termin wykonania to 30 listopad 
2017 r.

W marcu, Odział Dziecięcy Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, od-
wiedziły dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Miasteczku Ślą-
skim oraz przedszkolaki z Mia-
steczka i Żyglina 

Zaproszone dzieci uczestni-
czyły w zgadywankach litera-
ckich i ustawiwszy się w pociąg 
odbyły podróż po bibliotece, któ-
ra zwłaszcza dla dzieci szkolnych 
była troszkę sentymentalna. Dzie-
ci wspominały czasy, kiedy na te-
renie obecnej biblioteki mieściła 

się szkoła. Pociąg zatrzymał się na 
stacjach: Wypożyczalnia dla Do-
rosłych, Czytelnia Prasy, Galeria 
oraz siedziba Pani Dyrektor. Kon-
duktorem była Pani bibliotekarka 
z Wypożyczalni dla Dorosłych i jak 
przystało na konduktora z praw-
dziwego zdarzenia, sprawdziła bi-
leciki. Na szczęście żaden pasa-
żer nie podróżował na gapę. Wy-
cieczka dobiegła końca w Oddzia-
le Dziecięcym, gdzie każdy z tury-
sto-czytelników otrzymał zakład-
kę do książki. 

Liliana Rozińska

Ciąg dalszy ze str. 1

Gmina zdeklarowała, iż doko-
na niezbędnych robót moderni-
zacyjnych w przedmiotowej sie-
ci łączącej ujęcie Huty z punk-
tem zakupowym PWiK wspo-
mnianym powyżej. Dodatkowo, 
do dnia 31.12.2017 r., planowane 
jest przekazanie przez Hutę sie-
ci na majątek Gminy. Przedstawi-
ciele Zarządu PWiK oświadczy-
li po dokonaniu powyższych za-
łożeń, że do dnia 01.03.2018 r. bę-
dzie możliwe wprowadzenie au-
tokorekty do wniosku o zatwier-
dzenie taryf dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Miasteczko Ślą-
skie na okres od 15.05.2017 r. 

do 14.05.2018 r. w zakresie ceny 
wody dla odbiorców. 

Powyższy list jest efektem wie-
loletnich starań władz miasta oraz 
pozostałych stron porozumienia 
aby osiągnąć docelowo zamierzo-
ny efekt, którego główną intencją 
jest stabilizacja ceny wody dla od-
biorców, co wpisuje się w zrówno-
ważony rozwój naszego miasta.

Potwierdzeniem powyższe-
go stała się także obecność Pre-
zesa Huty Cynku Miasteczko Ślą-
skie Pana Mirosława Indyka, któ-
ry podczas obrad sesji Rady Miej-
skiej w Miasteczku Śląskim w 
dniu 30.03.2017 r. omówił etapy 
prac oraz kwestię związaną z fi-
nansowaniem przedmiotowej 
inwestycji. 

Marcin Parys

lokale socjalne
Trwa realizacja inwestycji pn. „Budowa lokali 
socjalnych - wykonanie” w Miasteczku Śląskim

PodsuMowaniE Prac rEMontowycH 
PrzEProwadzonycH w 2016 r. w oBręBiE 

niErucHoMoŚci wsPólnot MiEszKaniowycH 
w MiastEczKu ŚląsKiM

Biblioteczny pociąg

Milion od Huty dla miasta
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Opowiadała dzieciom o pierw-
szych oznakach budzącej się do 
życia przyrody, rozdawała kwia-
ty i cukierki. Dzieci odwdzięczy-
ły się piosenkami i tańcami o te-
matyce wiosennej. Tydzień póź-
niej wszystkie dzieci oficjalnie po-
żegnały zimę topiąc Marzannę w 
pobliskich Stawach i wracając z 
kolorowym Gaikiem. W tym dniu 
pogoda była przepiękna. Słońce i 
śpiewające ptaki idealnie wkom-
ponowały się w tradycję ludowe-
go pożegnania zimy. Nadejście 
wiosny uczciliśmy również kon-
kursem plastycznym pt. „Wio-
sna”. Dzieci miały za zadanie zro-
bić pracę plastyczną w dowolnej 
technice. Wszystkie prace były 
bardzo ładne i trudno było wyło-
nić zwycięzców.

Nie zapomnieliśmy o Dniu Wody 
obchodzonym 22 marca na całym 
świecie. Z tej okazji przedszkolaki 
przyszły ubrane na niebiesko, ro-
biły różne doświadczenia z wodą 
oraz dowiedziały się, jak jest cenna i 
jak ważne jest jej oszczędzanie.

Następnego dnia grupa star-
szaków pojechała do Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Miastecz-
ku Śląskim, gdzie uczestniczyła w 
lekcji bibliotecznej oraz zwiedza-
ła wszystkie pomieszczenia nowo 
wyremontowanej biblioteki. Dzie-
ciom lekcja się bardzo podobała i 
obiecały pani, że wrócą tam z rodzi-
cami i wypożyczą interesujące ich 
książki. Wspieranie rozwoju czytel-
nictwa w naszym przedszkolu pro-
mujemy również poprzez „Klub 
czytających rodziców”. Każdy chęt-

ny rodzic może przyjść i przeczytać 
wybraną bajkę lub opowiadanie. 

31 marca przedszkolaków od-
wiedziła pani policjantka wraz 
ze swoim pomocnikiem - psem 
Sznupkiem. Dzieci miały okazje do-
wiedzieć się, jak należy bezpiecz-
nie zachowywać się na drodze. 

Grupa starszaków może po-
chwalić się ciekawym projektem. 
Najpierw dzieci same wymyśliły 

bajkę pt. „Wróżka i zaginiony pie-
sek”, następnie zrobiły ilustrację i 
bajkę opublikowały, a na koniec 
przedstawiły ją w formie przed-
stawienia, które zostało nagrane. 
Największą radość sprawiło dzie-
ciom oglądanie siebie na ekranie 
telewizora. Przed nami ciekawy 
i obfitujący w wiele atrakcji czas 
wiosenno-świąteczny.

Dnia	23	kwietnia	br.	o	godz.	9.30	
w Kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Miasteczku Śląskim odbę-
dzie się Msza św. w intencji miesz-
kańców Miasteczka Śląskiego. 

W związku z rozpoczętym okre-
sem cyklicznego zamiatania me-
chanicznego ulic apeluję do Pań-
stwa o parkowanie swoich pojaz-
dów, w miejscach do tego przezna-
czonych lub takich, które nie spo-
wodują utrudnień w powyższych 
czynnościach. Zamiatanie mecha-
niczne ulic odbywać się będzie w 
pierwszej połowie każdego mie-
siąca w godzinach nocnych. Par-
kując nasze pojazdy starajmy się 
pamiętać, iż nie jesteśmy jedyny-
mi osobami korzystającymi z uli-
cy i przez naszą nieuwagę możemy 
utrudnić odpowiednim służbom 
nie tyko pracę w utrzymaniu czy-
stości, ale również opóźnienie akcji 
ratowniczej. Raz jeszcze uprzejmie 
proszę o podjęcie wszelkich możli-
wych starań w powyższej sprawie.

21 marca, jak co roku, dzieci uroczyście przy-
witały długo wyczekiwaną wiosnę i pożegnały 
znudzoną już zimę, pozbywając się jej symbo-
lu, czyli kukły Marzanny. Uroczystość uświet-
niły występy dzieci z grupy najmłodszej, które 
przygotowały wiersze i piosenki o wiośnie. Na-
stępnie wszystkie przedszkolaki wyszły na uro-
czysty spacer w poszukiwaniu oznak wiosny.

24 marca starszaki odwiedziły nowo otwar-
tą bibliotekę. Obejrzały inscenizację na pod-
stawie wiersza J. Tuwima „Lokomotywa”, w 
której miały okazję wziąć czynny udział. Jadąc 
bajkową lokomotywą zwiedzały bibliotekę i 
poznały jej nowy rozkład oraz bogaty księgo-
zbiór. Dowiedziały się jak stać się członkiem bi-
blioteki i jak z niej korzystać.

29 marca przedszkolaki ze wszystkich grup 
wiekowych wyjechały na wycieczkę do Mu-
zeum Górnośląskiego w Bytomiu. Dzieci pozna-
ły znaczenie słowa muzeum i jaką rolę ono peł-
ni. W muzeum zwiedzały galerię obrazów, pró-
bowały zrozumieć ich treść, nazywały kolory i 
kształty. Brały udział w zajęciach plastycznych, 
podczas których malowały pastelami martwą 

naturę – jabłko, zwracając uwagę na różne od-
cienie barw. Następnie wzięły udział w insceni-
zacji bajki „O smoku wawelskim”, w wykonaniu 
aktorów oraz samych przedszkolaków.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się rów-
nież wystawa przyrodnicza, gdzie najmłodsi 
mogli poznać życie zwierząt i ptaków drapież-
nych oraz wystawa „Z życia Śląska w XIX i XX 
wieku”, podczas której przedszkolaki próbo-
wały rozpoznać oraz nazwać sprzęty, meble i 
stroje używane dawniej w śląskich domach.

Mirosława Skop

Pani wiosna w Przedszkolu nr 2

Koniec zimy 
w Przedszkolu nr 3 

21 marca przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w 
Żyglinie odwiedziła przepięknie ubrana Pani Wiosna 

Na początku marca w naszym przedszkolu zorganizowany został 
konkurs pt. „Moja ulubiona baśń i bajeczka”. Dzieci miały okazję 
wyrazić w formie plastycznej swoją miłość do książek i ulubionych 
bajek czytanych przez rodziców w domu oraz nauczycieli 
w przedszkolu. Wszystkie prace były piękne i zasłużyły na nagrodę

Informacja

Apel do mieszkańców 
Miasteczka Śląskiego
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Wymienione przedsięwzięcia 
zostały zrealizowane dzięki lo-
kalnym sponsorom, którzy, prze-
kazując nieodpłatnie różne rośli-
ny, pomogli gimnazjalistom z kla-
sy II a wykonać projekt edukacyj-
ny. Z kolei wymierne efekty pra-
cy uczniów z II b związane z oma-
wianym projektem to ciekawe i 
pouczające filmy pt. „Spacer…” 
raz „Depresja …”. Komisja ocenia-
jąca przedstawione nagrania była 
pod wrażeniem profesjonalizmu 
młodych twórców. 

 Gimnazjaliści z Miasteczka Ślą-
skiego także w zakresie kultury 
słowa mogą pochwalić się suk-
cesami. Redakcja szkolnej gazet-
ki „Na ostatnią chwilę” zdobyła 
II miejsce w Tarnogórskim Kon-
kursie Dziennikarskim „Srebrna 
czcionka” 2017 i wspaniałą nagro-
dę w postaci wyjazdu do TVP w 
Katowicach. Zgrany zespół mło-
dych redaktorów to: P. Muc (re-
daktor naczelna), K. Pawlak, A. 
Zmieskol, A. Plaza, W. Widera, J. 
Wylężek, O. Pytel, J. Nowak. Ini-

cjatorem powstania i opiekunem 
merytorycznym gazetki jest Pani 
A. Nowicka. 

W ramach XVII Międzyszkol-
nego Konkursu Recytatorskie-
go Szkół Podstawowych i Gim-
nazjów w Brynku, wyróżnienie 
otrzymał Jerzy Konieczny, któ-
ry zachwycił jury interpretacją fr. 
„Wiedźmina” A. Sapkowskiego. 
Uczeń przygotował się pod kie-
runkiem Pani A. Nowickiej. 

Nauka poprzez zabawę doty-
czyła z kolei konkursu matema-
tycznego „Kangur”, konkursu bi-
blijnego, konkursu prozdrowot-
nego „Trzymaj formę”. Zadziwić 
może udział nastolatków w zma-
ganiach podczas gry terenowej 
poświęconej zagadnieniom z za-
kresu ekonomii społecznej. W tej 
dziedzinie najlepiej zaprezen-
towała się grupa z II a – M. Klyta, 
M. Mycek T. Dyrgała. Odbyły się 
także wyjazdy dydaktyczne, czy-
li tzw. lekcje w terenie – filharmo-
nia w Katowicach i muzeum ofiar 
II wojny światowej w Oświęcimiu.

 Wysoki poziom zaangażowa-
nia w życie szkoły nadal wyka-
zuje Samorząd Uczniowski gim-
nazjum. Z inicjatywy poszcze-
gólnych sekcji zorganizowano w 
ostatnim czasie następujące ak-
cje: zbiórkę karmy dla zwierza-
ków z „Cichego Kąta” w Tarnow-
skich Górach oraz zbiórkę pienię-
dzy w ramach „Góry Grosza”. 

Na zakończenie, wiosenne wie-
ści z gimnazjalnego boiska. Dru-
żyna męska w składzie: O. Koła, 
S. Suchanek, P. Brzozowski, J. Ku-
charczyk, P. Franc, P. Buszka, P. 
Dziwis, J. Boryczka, K. Wicher – 
wywalczyła  I miejsce w Zawo-
dach Powiatowych w Siatkówce 

Chłopców. Trenerem drużyny jest 
Pan M. Dyrgała. 

Tak samo zaprezentowała się 
drużyna żeńska, z którą pracuje 
Pan. J. Broja. Główne zawodnicz-
ki to: M. Machura, W. Jurgielewicz, 
P. Klinkert, O. Żółkiewicz, M. Wój-
towicz, K. Pakos, G. Szwarz – któ-
re pokonały wszystkich przeciw-
ników w Zawodach Powiatowych 
w Siatkówce Dziewcząt. 

Warto mobilizować młodych 
ludzi do wysiłku. Warto gratulo-
wać sukcesów. W ten sposób bu-
duje się bowiem w człowieku po-
czucie własnej wartości i ukazany 
zostaje cel różnych działań, a o to 
młodzież pyta najczęściej. 

Mali przyrodnicy poszerzyli 
swoją wiedzę na temat różnic mie-
dzy ptakami, poznali ich zwyczaje 
oraz rolę jaką pełnią w przyrodzie. 
Mieli również okazję zobaczyć loty 
ptaków w sali przedszkolnej. 

W poniedziałek 27 marca 
przedszkolacy wzięli udział w 
przedstawieniu pt. Kot w butach 
Dzieci były zachwycone adapta-
cją znanej wszystkim historii po-
mysłowego, oddanego i odważ-
nego kota, który doprowadził do 
szczęśliwego zakończenia nie-
zwykłej historii. 

W środę 29 marca rozpoczę-
liśmy kontynuację profilaktycz-
nego programu stomatologicz-
nego „ZOSTAŃ PRZYJACIELEM 
BIAŁEJ PEREŁKI”. Pani dr Mar-
ta Adwent wraz ze swoją asy-
stentką przeprowadziła w gru-
pie średniej zajęcia edukacyj-
ne, w czasie których najmłod-
si dowiedzieli się jakie pokar-
my są zdrowe dla ich zębów, kie-
dy i w jaki sposób należy je myć, 
a także na własnej skórze mogli 
się przekonać, że wizyta u sto-
matologa może być przyjemna. 

wiosna w gimnazjum

wyjątkowe Przedszkole nr 1

W tym roku wiosenne porządki w gimnazjum zostały 
wsparte działaniami młodzieży, która włączyła się 
w ukwiecenie szkolnych korytarzy oraz w rewitalizację 
klombu znajdującego się przy parkingu placówki 

W poniedziałek 6 marca przedszkolacy 
z Przedszkola nr 1 uczestniczyli w wyjątkowym 
spotkaniu z treserami oraz specjalnie ułożonymi 
do pracy z najmłodszymi ptakami (sowy, jastrząb 
oraz sokół)
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Średnio mieszkaniec globu zużywa 
rocznie około 50 kilogramów papieru. 
Zapotrzebowanie w Polsce na papier 
kształtuje się na poziomie około stu 
kilogramów. Jego produkcja zależy 
przede wszystkim od odnawialnego 
zasobu jego źródła, drzew. Z jednej 
tony makulatury możliwe jest uzyska-
nie w procesie przerobu około dzie-
więciuset kilogramów papieru, dlate-
go tak ważne jest powtórne przetwa-
rzanie tego surowca

Należy pamiętać, że wyproduko-
wanie jednej tony papieru z maku-
latury, a nie z wycinanych drzew, po-
zwala zaoszczędzić przed wycinką 
siedemnaście sztuk dorodnych drzew 
i tysiące litrów wody. Ponadto około 
półtora tysiąca litrów paliwa, niezbęd-
nego do wycinki, obróbki i transportu 
drzew z lasu. Przerabianie makulatury 
oszczędza także znaczne ilości ener-
gii. Na jednej tonie papieru wypro-
dukowanego w procesie recyklingu, 
można zaoszczędzić około czterech 
tysięcy kilowatogodzin energii, czy-
li tyle ile dwa gospodarstwa domo-
we, czteroosobowe, zużywają przez 
cały rok.

Nim jednak makulatura trafi do 
przerobu, nim przejdzie cały proces 
przetwarzania na nowe produkty, 
musi zostać właściwie odsegregowa-
na w ramach prowadzonej selektyw-
nej zbiórki odpadów „u źródła”. Papier 
zbierany jest do worków i pojemni-
ków koloru niebieskiego. Pamiętajmy, 
że trafia do niego rozmaity papier, sta-
nowiąc surowiec doskonale nadają-
cy się do powtórnego wykorzystania. 
Asortyment odpadów papierowych, 
które trafiają do worków i pojemni-
ków koloru niebieskiego jest bardzo 
szeroki. To m.in. gazety, czasopisma, 
katalogi, ulotki czy koperty, ale także 
pudełka, kartony, papier pakowy i de-
koracyjny oraz gilzy czy rolki papieru.

Pamiętajmy o kilku istotnych wyjąt-
kach, papieru nie nadającego się do 
segregowania i stanowiącego odpad 
zmieszany. Do kubełka czy kontenera 
na odpady zmieszane bezwzględnie 
trafić powinien jakikolwiek zatłusz-
czony papier, np. papier po maśle, 
ale także zabrudzony karton po piz-
zy. Ten ostatni jeśli jest w całości bez 
zabrudzeń i zatłuszczeń może zostać 
wyrzucony do niebieskiego worka 
czy pojemnika, jeśli zaś zabrudzeniu 
uległa tylko jego dolna część, prze-
rwijmy obie i wyrzućmy jedną do po-

PAPieR lepiej 
segregować!

jemnika na odpady zmieszane, dru-
gą do pojemnika niebieskiego. Innym 
rodzajem papieru, nie podlegającym 
procesom recyklingu, jest papier w 
postaci lakierowanych okładek. Z cza-
sopism takowe posiadających, zerwij-
my je, wyrzucając je następnie do po-
jemnika na odpady zmieszane. Segre-
gacja papieru nie powinna nastręczać 
większych trudności, bowiem należy 
pamiętać, że jakiekolwiek opakowa-
nia wielomateriałowe, czy zbudowa-
ne nie tylko z papieru, trafiają do żół-
tego worka czy pojemnika na plastiki, 
metale i właśnie opakowania wielo-
materiałowe. Do nich należą w szcze-
gólności kartoniki po sokach, mleku 
czy śmietanie.

Produktem produkowanym z ma-
kulatury są przykładowo rolki papieru 
toaletowego, papier do drukarek czy 
kartonowe kształtki stanowiące wy-
pełnienie opakowań i chroniące pro-
dukty przed uszkodzeniami czy prze-

mieszczaniem w tychże. Warto sięgać 
po produkty produkowane z maku-
latury, albowiem nie tylko chronimy 
środowisko poprzez mniejsze zużycie 
surowców, ale także przyczyniamy się 
do zwiększenia efektywności prowa-
dzonej gospodarki leśnej.

Niezwykle istotne jest, żeby ma-
kulatura nie była mokra oraz by nie 
znalazły się w niej jakiekolwiek zanie-
czyszczenia mechaniczne, chemicz-
ne czy mikrobiologiczne. Pamiętaj-
my, żeby za każdym razem po wrzu-
ceniu odpadów papierowych do nie-
bieskiego kontenera, zamknąć jego 
klapę, albowiem surowiec narażony 
na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych, w szczególności 
deszczu czy śniegu, nie będzie nada-
wał się do przetworzenia. Taki papier 
jest eliminowany z procesu recyklin-
gu i staje się odpadem zmieszanym. 
Jeśli chodzi o inny aspekt korzystania 
z pojemników na odpady, to miejmy 
na względzie zmniejszanie objętości 
wszelkich opakowań, w tym w szcze-
gólności kartonów. Jest bowiem za-
uważalną praktyką, iż część miesz-
kańców dokładnie zgniata wszelkie 
opakowania przed wyrzuceniem, inni 
zaś tego nie czynią, a wówczas po-
jemniki szybko się zapełniają i tworzy 
się bałagan.

Papier był, jest i będzie obecny w 
naszym życiu, bez względu na szyb-
kość postępującego rozwoju tech-
nologicznego. Świat, w którym ży-
jemy, będzie zaskakiwał kolejnymi 
osiągnięciami technologicznymi, ze-
wsząd wchodzącą do naszego życia 
elektroniką i jej zastosowaniami, ale 
nigdy nie zapomni o papierze, który 
był fundamentem rozwoju cywiliza-
cyjnego. Bez wynalezienia papieru i 
jego następstw dla rozwoju ludzkości, 
nie bylibyśmy tu, gdzie obecnie jeste-
śmy. Szanujmy papier jako surowiec i 
róbmy wszystko, by segregować go 
w największym możliwym procencie, 
albowiem jego przerabianie wiąże się 
nie tylko z ochroną środowiska, ale 
także zmniejszeniem wycinki drzew 
pod produkcję nowego papieru. A 
to właśnie drzewa absorbują znacz-
ną ilość dwutlenku węgla, stanowiąc 
obok oceanów gwarancję eliminacji 
globalnych zagrożeń związanych z 
ocieplaniem się klimatu. Miejmy jed-
nak na względzie, że sam dwutlenek 
węgla nie stanowi aż takiego zagro-
żenia, jak inny gaz, którym jest metan, 
ale to temat na zupełnie inny artykuł.

Krzysztof Nowak 
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Romuald Burczyk 
Polish-American Development Council, 

założyciel marki ZielonyPunkt.co

Papier towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. 
Jest nośnikiem informacji, dobrych i złych wieści, 
nieocenionym bez względu na długość i szerokość 
geograficzną. Służy do gromadzenia, a przede 
wszystkim przekazywania wiedzy, udostępnianej 
z pokolenia na pokolenie
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