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Rozpoczęła się od złożenia 
życzeń przez wychowanków 
z  Przedszkola Nr 1 oraz Przed-
szkola Nr 3 w Miasteczku Śląskim 
Burmistrzowi oraz Przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej.

Następnie parę słów wprowa-
dzenia powiedział Przewodniczą-
cy Józef Jendruś oraz Burmistrz 
Krzysztof Nowak.

Głos zabrali również zaproszeni 
goście, w tym: Wójt Gminy Rajcza 
Kazimierz Fujak; Starosta Powiatu 
Tarnogórskiego Krystyna Kosmala; 
Prezes Zarządu Huty Cynku „Mia-
steczko Śląskie” Mirosław Indyka 
oraz proboszcz Ks. Marcin Królik.

Podczas sesji odbyło się wręcze-
nie nagród za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i  ochrony kul-
tury, które otrzymali: Marek Ka-
leja, Dariusz Zwardoń, Wojciech 
Stankiewicz, Zespół Folklorystycz-
ny Brynica, Orkiestra Reprezenta-
cyjna Gminy Miasteczko Śląskie. 
Wszystkim serdecznie gratuluje-
my!

Ważnym punktem uroczy-
stej sesji było odnowienie współ-
pracy z Gminą Rajcza. Podpisa-
no porozumienie, które ma być 
ukierunkowane przede wszyst-
kim w stronę naszych mieszkań-
ców oraz organizacji działają-
cych na terenie gmin, mają to być 

między innymi działania w zakre-
sie kultury, sportu oraz eduka-
cji, w tym wzajemny udział w róż-
nych zawodach i turniejach. Pla-
nuje się także możliwość pozy-
skania środków zewnętrznych na 
wspólne projekty w zakresie inte-
gracji środowisk obu gmin part-
nerskich.

Po oficjalnej części sesji nad-
szedł czas na tę edukacyjno-arty-
styczną gdzie zebrani mogli po-
słuchać prelekcji „Pasieki” pana 
Marka Kaleji, a następnie odbył 
się koncert w wykonaniu wybit-
nej wokalistki pani Anny Woźniak.

Uroczysta Sesja Rady 
Miejskiej w Miasteczku Śląskim
Dnia 24 kwietnia 2017 w Miejskim Ośrodku 
Kultury odbyła się uroczysta Sesja Rady 
Miejskiej Miasteczka Śląskiego z okazji 
456 rocznicy nadania praw Miejskich

W związku z podjęciem inicjatywy reakty-
wowania współpracy partnerskiej przez 
samorząd Gminy Rajcza i  Miasta Mia-
steczko Śląskie informujemy, że w dniu 
24.04.2017 r. podczas obrad XXVIII Uro-
czystej Sesji Rady Miejskiej w Miastecz-
ku Śląskim zostało podpisane porozumie-
nie o współpracy i partnerstwie pomiędzy 
gminami 

Należy w tym miejscu przypomnieć, iż to 
w  2003 roku zostały podjęte uchwały przez 
Radę Miejską Miasteczko Śląskie i Gminę Raj-
cza w sprawie współpracy, co było podstawą 
do zawarcia niniejszego porozumienia. Współ-

praca ma służyć wzbogaceniu życia społecz-
nego, gospodarczego i kulturalnego miesz-
kańców obu gmin, a dotyczyć będzie takich 

dziedzin jak: edukacja, kultura, sztu-
ka, sport i turystyka. Przedstawiciele 
samorządów zobowiązują się tym sa-
mym do organizowania i wspierania 
tej współpracy na rzecz mieszkańców, 
organizacji i stowarzyszeń działają-
cych na terenie naszego miasta. Dlate-
go też z uwagi na powyższe zaprasza-
my przedstawicieli wymienionych po-
wyżej grup z pomysłami i propozycja-
mi co do zakresu współpracy. Udzieli-
my pomocy organizacyjnej, a także fi-

nansowej w celu realizacji postanowień poro-
zumienia.

Marcin Parys

Porozumienie Miasteczko Śląskie - Rajcza
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pełen kultury
Dzień Matki w MOK-u

Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu zespołów tanecznych Cra-
zy, Smerfy, Krasnoludki, Gumisie i Minionki, sekcji gry na gitarze, key-
boardzie oraz saksofonie już na stałe wpisał się do kalendarza wyda-
rzeń MOK-u. Wydarzenie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, 
o czym świadczy chociażby tempo w jakim co roku rozchodzą się wej-
ściówki na koncert. Tym razem zapraszamy na to wyjątkowe wydarze-
nie 31 maja o godzinie 17:00 do sali widowiskowej MOK-u. Wstęp jest 
bezpłatny na podstawie wejściówek dostępnych w biurze MOK-u.

Kurs grafiki komputerowej 

W kwietniu w MOK-u odbył się kurs grafiki komputerowej prowadzo-
ny w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Często-
chowie, realizującym Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki. Zajęcia pro-
wadził doświadczony grafik Tadeusz Ogórek. Warsztaty były przezna-
czone dla osób początkujących bądź mających niewielkie doświadcze-
nie w pracy z programem Corel. Uczestnicy korzystali z przenośnych 
stanowisk komputerowych z pełnym oprogramowaniem potrzebnym 
do nauki. W związku z dużym zainteresowaniem kursem wśród miesz-
kańców kolejne spotkania zostały zaplanowane na czerwiec. Szczegó-
łowe informacje pojawią się na plakatach, stronie internetowej oraz Fa-
cebook-u Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim. 

Wielkanocne warsztaty rękodzieła

Jak co roku w okresie przed-
świątecznym w MOK-u odbyły się 
Wielkanocne warsztaty rękodzieła 
prowadzone przez Patrycję Miarę. 
Na warsztaty składały się 3 spotka-
nia, na których uczestnicy wyko-
nali kolejno wielkanocne kule, za-
jączki i palmy. Każde spotkanie ob-
fitowało w dobrą zabawę i śmiech, 
a jednocześnie było okazją do kul-
tywowania tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.

Koncert otwierający X Festiwal Muzyczny 
im. ks. Teodora Christopha 

23 kwietnia w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Miastecz-
ku Śląskim odbył się pierwszy z trzech koncertów realizowanych w ramach 
tegorocznej X Edycji Festiwalu Muzycznego im. ks. Teodora Christopha. 

Dzięki starannemu doborowi muzyków z najwyższej półki oraz 
współpracy MOK-u z prof. Stanisławem Dziewiorem, będącym kierow-
nikiem artystycznym przedsięwzięcia, Festiwal zyskuje na uznaniu oraz 
renomie. Kwartet Etnos Ensemble zaprezentował słuchaczom energicz-
ną mieszankę tradycyjnej muzyki bałkańskiej, polskiej oraz klezmer-
skiej z elementami jazzu. W skład zespołu wchodzili absolwenci Aka-
demii Muzycznej w Katowicach: Bartosz Pacan (klarnet), Konrad Merta 
(akordeon), Piotr Gach (wiolonczela) oraz Łukasz Mazanek (kontrabas), 
którzy zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia na wielu krajowych oraz 
międzynarodowych konkursach. 

W ramach X Festiwalu Muzycznego im. ks. Teodora Christopha zapla-
nowane są jeszcze dwa koncerty: 14 maja zapraszamy na Recital Harfo-
wy, natomiast 17 września wystąpi Kwintet Instrumentów Dętych Bla-
szanych Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. 

Zawody spławikowe dla niezrzeszonych 
w PZW Mieszkańców miasta o Puchar 
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

1 maja nad zbiornikiem wod-
nym „Gierzyna” odbyły się zawo-
dy spławikowe dla niezrzeszonych 
w Polskim Związku Wędkarskim 
mieszkańców miasta, o Puchar 
Burmistrza Miasta Miasteczko Ślą-
skie. Piękna pogoda oraz rodzin-
na i wesoła atmosfera sprawiły, 
że był to wyjątkowo mile spędzo-
ny czas. Na podium stanęli: Stefan 
Gaida, Gabriela Banasz, Marcin Podbioł oraz Sabina Świerc. 

Organizatorzy wydarzenia: Zarząd koła PZW numer 108 Miasteczko 
Śląskie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim składają po-
dziękowania wszystkim uczestnikom zawodów oraz zapraszają za rok 
na kolejne edycję. 
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Dnia 27 kwietnia br. Diamentowe Gody obchodzili Pań-
stwo Waleria i Jan SIWIEC. Z tej okazji Szanownym Jubila-
tom życzymy kolejnych lat życia pełnych szczęścia i radości. 
Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzin-
nej, oraz przykład dla przyszłych pokoleń.

Po zebraniu materiałów zosta-
nie wydany album starych zdjęć 
i widokówek naszej Gminy. Planu-
je się wydanie albumu w dwóch 
wersjach, z czego jedna dotyczyć 
będzie architektury naszego mia-
sta, a druga naszych mieszkań-
ców. Po pierwszym etapie zbie-
rania zdjęć zostaną zorganizowa-
ne wystawy, na które zaprosimy 
osoby, które użyczyły fotografii 
oraz członków ich rodzin, a także 
mieszkańców. 

Zdjęcia podczas wystawy będą 
ponumerowane tak, aby każ-
dy uczestnik mógł na załączonej 
karcie dokonać opisu poszcze-
gólnych miejsc i osób zawartych 
na fotografiach. Wydanie albu-
mu w dwóch wersjach uzależnio-
ne będzie od ilości zebranego ma-
teriału. Dlatego też z uwagi na po-
wyższe zwracamy się do naszych 
Mieszkańców i ich rodzin o udo-
stępnienie fotografii, o których 
mowa powyżej. 

Bez udziału Państwa - Mieszkań-
ców, bez materiałów, starych foto-
grafii i widokówek projekt skazany 
będzie na niepowodzenie. 

W tym miejscu pragniemy 
z przyjemnością poinformować, że 
mamy już kilka fotografii, za które 
serdecznie dziękujemy. Procedura 
dokonywania kopii fotografii zosta-
nie dokonana w sposób najmniej 

utrudniający dla osób użyczają-
cych swych rodzinnych lub innych 
fotografii. Pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Miasteczku Ślą-
skim po dostarczeniu fotografii do-
konają skanowania otrzymanego 
materiału oraz wykonają metrykę 
dla poszczególnych fotografii, uzu-
pełnioną o dane właściciela w celu 
przyszłego zaproszenia na orga-
nizowane spotkania oraz wysta-
wy z tym związane. Nie zależy nam 
na pobraniu zdjęć od ich właścicie-
li lecz na dokonaniu ich kopii na po-
trzeby wykonania albumów. Zdję-
cia czy widokówki zostaną ich wła-
ścicielom niezwłocznie zwrócone 
tak, aby pamiątki rodzinne nadal 
z nimi pozostały, tj. w domach ich 
przodków i właścicieli, a miasto zy-
skało cenny produkt jakim będzie 
album o latach ówczesnych mia-
sta, jego architekturze i mieszkań-
cach. Dlatego serdecznie zaprasza-
my do udziału w projekcie, prosimy 
o przeszukanie strychów, szaf, ce-
lem odszukania starych zdjęć i do-
starczenie ich do powyżej wskaza-
nej instytucji. 

O etapach prac będziemy na bie-
żąco informować. Wszelkich do-
datkowych informacji udziela Se-
kretarz Miasta, a także pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Mia-
steczku Śląskim.

Marcin Parys

Po mszy świętej Burmistrz Miasta Pan Krzysztof Nowak wraz z Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Panem Józefem 
Jendruś złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem Wdzięczności przy ul. 
Woźnickiej, na grobach powstańców śląskich na cmentarzach parafial-
nych w Miasteczku Śląskim i Żyglinie, a także pod pomnikiem Powstań-
ców Śląskich przy ul. Śląskiej oraz pod tablicą upamiętniającą miejsce 
egzekucji pięciu powstańców przy ul. Woźnickiej. 

Obchody 3 Maja
3 maja br. z okazji obchodów Święta Narodowego 3 Maja 
oraz kolejnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego 
o godzinie 9.30 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Miasteczku Śląskim odbyła się msza święta 
w intencji Ojczyzny

„Powrót do przeszłości”
Miło nam poinformować Państwa, że Urząd Miejski 
w Miasteczku Śląskim rozpoczął projekt, który ma na celu 
inicjowanie zbiórki starych fotografii oraz widokówek 
z okresu przedwojennego oraz do 1945 roku 

Diamentowe gody

KonKURS
organizowany przez 

Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
na najładniej urządzony  balkon, ogród przydomowy i działkę, 

edycja 2017

Warunki uczestnictwa:
Ogród, działkę, balkon mogą zgłaszać do konkursu właściciele lub 
użytkownicy obiektów. Zgłaszający powinien wyrazić zgodę na 
wizytę komisji konkursowej,  wykonanie fotografii oraz na publi-
kację wyników konkursu.

Przebieg konkursu:
Etap pierwszy - przyjmowanie zgłoszeń do dnia 14 czerwca 2017 r. 

Karty zgłoszenia do odbioru w Urzędzie Miejskim pokój nr 28 lub 
na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Etap drugi - wizytacja komisji konkursowej i ocena zgłoszonych 
obiektów. Termin wizytacji od 19 do 21 czerwca br.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się  
w czasie trwania tegorocznych „Dni Miasteczka Śląskiego”

(odbiór nagród finansowych w kasie Urzędu Miejskiego)

Co będzie oceniane:
wrażenie estetyczne, pomysłowość i oryginalność rozwiązań

Nagrody:
 Przewidziano nagrody w każdej kategorii :

I miejsce dyplom + 500 zł.
II miejsce dyplom + 300 zł
III miejsce dyplom + 200 zł

  BURMISTRZ MIASTA
  Krzysztof Nowak
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Miało to miejsce na głośnej sesji 
tarnogórskiej Rady Miasta, do któ-
rego wówczas należało Miastecz-
ko Śląskie. Tydzień temu Fundacja 
zakończyła też tegoroczną kampa-
nię dostawy jabłek dla dzieci tutej-
szych szkół i przedszkoli w ramach 
przeciwdziałania embarga Rosji na 
polskie owoce i warzywa. W sumie 

w okresie tej zimy (od grudnia do 
kwietnia) trafiło do naszych dzieci 
17.600 kg wybornych jabłek. 

Jesteśmy na progu wiosny. 
W  okresie tym (przed ruszeniem 
wegetacji) od lat badane są na 
ołów (w tym także morfologia 
krwi) tutejsze dzieci szkolne. W br. 
badane będą roczniki nieparzyste.

Także w maju i czerwcu zakła-
damy 2-tygodniowe nadmorskie 
turnusy w Pobierowie, Łebie oraz 
Sarbinowie Morskim (w lato kolo-
nie w Łebie). W sumie w br. zakła-
damy wyjazd 200 tutejszych dzie-
ci (szczegóły w szkołach). Zakła-
dana odpłatność rodzica za tur-
nus śródroczny to 650 zł (jak w ub. 
roku), wakacje 950 zł. Odpłatność 
ta może jednak wzrosnąć jeśli Fun-
dacja nie otrzyma na ten cel wnio-
skowanego wsparcia od Huty Cyn-
ku. Równocześnie realizowany 
będzie bogaty program eduka-

cji ekologicznej, w którym uczest-
niczyć będą wszystkie tutejsze 
placówki przedszkolne i szkolne.  
W realizacji ww. zadań zakłada się 
częściową partycypację środków 
tutejszego UM. 

Najserdeczniej pozdrawiam
Mieczysław Dumieński

Prezes Fundacji

4.04. odbyła się Sesja Rady Po-
wiatu Tarnogórskiego, w której 
brał udział burmistrz miasta. 

4.04. dokonano otwarcia wystawy 
„Odczytano z Torfowisk” w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Miastecz-
ku Śląskim, której autorem jest Le-
szek Chróst.

5.04. w siedzibie tutejszego 
urzędu miało miejsce spotka-
nie ws. rozwoju sieci cieplnej 
zarządzanej przez firmę Veolię 
Południe. W spotkaniu uczest-
niczył Prezes Zenon Chyra oraz 
burmistrz wraz z skarbnikiem 
i  sekretarzem miasta. Głów-
nym celem spotkania są plany 
dalszej rozbudowy sieci. Obec-
nie zbierane są wnioski o przy-
łączenie do sieci, a także planu-
je się dofinansowanie do kosz-
tów przyłączenia. Wnioski do-
stępne są w siedzibie urzędu. 

6.04. odbyło się spotkanie burmi-
strza z rzecznikiem firmy Tauron 
Panem Łukaszem Zimoch ws. elek-
tronicznego dostępu do informa-
cji o planowanych wyłączeniach 
i awariach w sieci elektrycznej.

10.04. odbyła się robocza XXVII 
Sesja Rady Miejskiej w Mia-
steczku Śląskim. Podjęto sze-
reg uchwał niezbędnych dla 
prawidłowego funkcjonowania 
gminy i szczególnie ważnych 
dla mieszkańców, m.in.: np. 
uchwała taryfowa – dotycząca 
zaopatrzenia w wodę i odpro-

wadzanie ścieków jak również 
tzw. uchwała azbestowa doty-
cząca dofinansowania do usu-
wania i utylizacji azbestu.

12.04. odbyło się spotkanie w fir-
mie MOSTY KATOWICE, która 
opracowała koncepcję obwod-
nicy na temat ankiet złożonych 
przez mieszkańców. Następnie 
odbyło się spotkanie w siedzibie 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w sprawie remontu drogi woje-
wódzkiej DW 908 i budowy ob-
wodnicy. 

13.04. burmistrz w imieniu mia-
sta oficjalnie przekazał certyfi-
kowany alkometr dla Komendy 
Powiatowej Policji w Tarnow-
skich Górach. 

19.04. odbyło się uroczyste odda-
nie do użytku budynku wieloro-
dzinnego w Pyskowicach przez 
Miejskie Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego w Tarnowskich 
Górach, w którym uczestniczył 
burmistrz miasta.

19.04. sekretarz miasta Pan Mar-
cin Parys wykonujący mandat 
Radnego Rady Powiatu Tar-
nogórskiego, w tym Przewod-
niczącego Komisji ds. Infra-
struktury i Środowiska złożył, 
w uzgodnieniu z Radnym Stani-
sławem Wieczorkiem, wniosek 
do Zarządu Powiatu Tarnogór-
skiego w sprawie moderniza-
cji nawierzchni dróg powiato-
wych tj. ul. Łokietka oraz części 

ul. Dworcowej, której wniosek 
obejmował również moderni-
zacje chodnika.

22.04. burmistrz dokonał uroczy-
stego otwarcia mini mistrzostw 
DEICHMANN – III edycja. Roz-
grywki potrwają do 03.06.2017 r. 

23.04. odprawiona została uro-
czysta Msza Św. z okazji resty-
tucji praw miejskich. Mszę po-
prowadził proboszcz ks. Marcin 
Królik, a uroczystość uświetni-
ła Orkiestra Reprezentacyjna 
Gminy Miasteczko Śląskie pod 
batutą Artura Kulki.  

23.04. dokonano otwarcia X Fe-
stiwalu Muzycznego im. ks. Teo-
dora Christopha. Wystąpił zespół 
Etnos Ensemble. Organizatorem 
wydarzenia był Miejski Ośrodek 
Kultury w Miasteczku Śląskim 
przy współudziale Parafii Wnie-
bowzięcia NMP w Miasteczku 
Śląskim, natomiast kierownictwo 
artystyczne pełnił prof. Stanisław 
Dziewior.

24.04. W siedzibie MOK-u od-
była się uroczysta Sesja Rady 
Miejskiej z okazji 446 nadania 
praw miejskich. Obrady prowa-
dził Przewodniczący Rady Jó-
zef Jendruś. Na uroczystej Se-
sji, bogatej w treści i wypełnio-
nej szacownymi gośćmi wrę-
czono Nagrody Burmistrza 
w dziedzinie kultury i odnowio-
no współpracę między gminą 
Miasteczko Śląskie i Rajcza.

24.04. w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Tarnowskich Gó-
rach odbyło się spotkanie w spra-
wie stanu dróg powiatowych. 
W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele Zarządu Powiatu oraz 
burmistrzowie i wójtowie gmin. 
Miasto Miasteczko Śląskie było 
reprezentowane przez sekreta-
rza miasta. 

27.04. w siedzibie MOK od-
było się coroczne spotka-
nie seniorów z okazji Dnia  
Inwalidy. Burmistrza reprezen-
tował sekretarz miasta, który 
zaprosił seniorów do nowego 
projektu realizowanego na te-
renie gminy tj. zbiórki starych 
fotografii i widokówek z okresu 
do 1945 roku w celu wydania al-
bumów o architekturze i miesz-
kańcach naszej gminy. Swo-
ją obecnością zaszczycili rów-
nież seniorów nasi lokalni księ-
ża: ks. Proboszcz Marcin Królik 
oraz ks. Senior Jan Sołtysik. 

3.05. odbyła się uroczysta Msza Św. 
w intencji Ojczyzny z okazji Kon-
stytucji 3 Maja. Po mszy św. bur-
mistrz miasta oraz przewodniczą-
cy Rady Miejskiej złożyli wiązanki 
kwiatów przed pomnikami na te-
renie gminy.

8.05. burmistrz miasta wraz z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
uczestniczył w obchodach z oka-
zji Dnia Bibliotekarza.

Informacje o pracy Fundacji
W dniu 7 kwietnia minęła 25 rocznica upublicznienia 
zamiaru powołania naszej Fundacji jako nowego 
sposobu rozwiązywania bardzo trudnych tutejszych 
spraw środowiska i zdrowia w aspekcie dalszego 
funkcjonowania Huty Cynku

Aktualności prosto z Ratusza
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SPTKANIE Z POLICJĄ
3 kwietnia nasze przedszkole go-

ściło przedstawicieli Komendy Poli-
cji z Tarnowskich Gór. Podczas uro-
czystości dzieci z grupy najmłod-
szej wspomagane przez starsza-
ków wystąpiły w programie arty-
stycznym, na który złożyły się wier-
szyki i piosenki o ruchu drogowym, 
bezpieczeństwie na drodze i waż-
nej pracy policjantów. Następnie 
nasi goście opowiedzieli dzieciom 
o grożących niebezpieczeństwach, 
jak ich unikać i jak z nimi sobie ra-
dzić Przypomnieli ważne informa-
cje dotyczące poruszania się na 
drodze, przechodzenia przez jezd-
nię itp. Na zakończenie przedszko-
lacy spotkali się z policyjnym psem 
Sznupkiem z którym pozowały do 
pamiątkowego zdjęcia.

PISANKI, JAJKA MALOWANE...
Przed świętami w naszym przed-

szkolu gościła pani I. Kot, która 

w  każdej grupie przeprowadziła 
zajęcia plastyczne, na których dzie-
ci tworzyły pisanki. Każde dziec-
ko starało się wyczarować jak naj-
piękniejszą pisankę. Przedszkolacy 
mogli również pooglądać przynie-
sione przez naszego gościa prze-
piękne pisanki wykonane różnymi 
technikami. 

SPOTKANIE AUTORSKIE  
W BIBLOTECE

Dnia 6 kwietnia grupy starsze 
udały się do biblioteki, która gości-
ła Panią Edytę Zarębską – bajkopi-
sarkę i ilustratorkę książek dla dzie-
ci oraz jej męża Roberta Zarębskie-
go - muzyka i kompozytora. Autor-
ka wystąpiła w baśniowym stroju 
księżniczki. Opowiadała jak zosta-
ła pisarką. Jej mąż ciekawie zapre-
zentował fragmenty książki „Opo-
wieści babci Gruni” a następnie za-
śpiewał piosenkę przy akompania-
mencie instrumentu klawiszowe-

go. Dzieci śpiewały i klaskały do 
rytmu. Słowa do piosenki „Mądra 
rzeka” napisała Pani Edyta, a muzy-
kę skomponował jej mąż. Spotka-
nie uatrakcyjniło połączenie zaba-
wy słowem i kredką, okazało się, że 
Pani Edyta nie tylko pisze i pięknie 
opowiada, ale też ślicznie rysuje. 

SESJA RADY MIEJSKIEJ
Dnia 24 kwietnia przedstawiciel-

ki grupy starszaków Asia i Dorotka 

mogły złożyć życzenia Burmistrzo-
wi oraz Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej podczas uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej Miasteczka Śląskie-
go z  okazji 456 rocznicy nadania 
praw miejskich. 

Dla dziewczynek było to ogrom-
ne przeżycie, a my jesteśmy dum-
ni, że mogły reprezentować nasze 
przedszkole.

Nauczycielka 

Beata Halamus

Uczniowie z klas młod-
szych i starszych mieli oka-
zję z udziałem policjan-
tów oraz Sznupka - poli-
cyjnej maskotki, utrwalić 
sobie zasady bezpieczeń-
stwa. Brali również udział 
w zajęciach prowadzonych 
przez psychologa ze Ślą-
skiego Centrum Profilak-
tyki i Psychoterapii w Katowicach, 
na których dowiedzieli się w jaki 
sposób radzić sobie ze złością, by 
nikogo nie krzywdzić, gdzie szu-
kać pomocy w przypadku stoso-
wania przemocy oraz co w życiu 
jest najważniejsze. Uczestniczyli 
również w przedstawieniu teatral-
nym „O rybaku i złotej rybce”, baj-
ce o tym do czego prowadzi zbyt-
nia chciwość. W kwietniu ucznio-
wie świetlicy, pod kierunkiem 
pani Grażyny Ochman przygo-
towali przedstawienie dla przed-
szkolaków, uczniów klas II-III pt. 
„Kot w butach”. 

Z wielką radością i dumą przy-
jęliśmy wiadomość o wygranej 
w  konkursie pt. „ZIELONA PRA-
COWNIA_PROJEKT 2017”, który 

został zorganizowany przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Spośród 132 szkół Wo-
jewództwa Śląskiego zgłoszonych 
do konkursu, nasza szkoła znala-
zła się w czołówce laureatów i wy-
grała nagrodę finansową za nie-
tuzinkowy pomysł na ekopracow-
nię pod nazwą: „Wykopalisko wie-
dzy”. W piątek 21 kwietnia w Wyż-
szej Szkole Technicznej w Katowi-
cach odbyła się uroczystość wrę-
czenia dyplomów nagrodzonym 
szkołom. Nagrodę dla naszej szko-
ły z rąk Prezesa Zarządu WFO-
ŚiGW w Katowicach Andrzeja Pi-
lota, odebrała pani Dyrektor Be-
ata Ćwięczek wraz z delegowany-
mi uczniami i nauczycielem.

Wieści z Przedszkola nr 2

Interesująco w Przedszkolu nr 3

Już po raz kolejny – w ramach realizacji zadań Szkolnego 
Programu Profilaktyki, zorganizowaliśmy w naszej szkole 
spotkania z różnymi ciekawymi osobami 

Pseudonim ten wziął się z jej 
debiutanckiej książeczki dla 
dzieci o tytule, ,Opowieści Bab-
ci Gruni”, do której Pani Za-
rębska samodzielnie wykona-
ła ilustracje. Gośćmi Oddzia-
łu Dziecięcego MBP na spotka-
niu z Babcią Grunią były dzieci 
z Przedszkola nr 3 w Miastecz-
ku Śląskim oraz z Przedszko-
la w Żyglinie. Dzieci wysłucha-
ły kilku bajeczek, śpiewały pio-
senkę i uczestniczyły w zgady-
wankach na podstawie wyko-
nywanych na spotkaniu przez 
pisarkę ilustracji.

Spotkanie to odbyło się w na-
wiązaniu do Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich, który to 
przypada 23 kwietnia oraz miało 
na celu zachęcenie dzieci do re-
gularnego odwiedzania bibliote-
ki i korzystania z jej zbiorów, do 
czego w umiejętny sposób nama-
wiała też pisarka.

Oprócz spotkania autorskiego 
z Panią Zarębską Oddział Dzie-
cięcy gościł też klasę czwartą ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mia-
steczku Śląskim na kolejnej lekcji 
z cyklu ,,Witaj Biblioteko!”. 

Liliana Rozińska 

Co działo się w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej

20 kwietnia Oddział Dziecięcy MBP miał przyjemność 
gościć pisarkę bajek dla dzieci Panią Edytę Zarębską 
znaną pod pseudonimem ,,Babcia Grunia” 
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Tym razem odwiedziła nas Pani, ze swoim 
przyjacielem jaszczurką. Najpierw dzieci zapo-
znały się z ciekawostkami na temat życia jasz-
czurek w środowisku naturalnym, a następnie  
każdy z uczestników spotkania mógł osobi-
ście dotknąć, pogłaskać, a nawet wziąć na ręce 
zwierzątko, które okazało się bardzo miłą i spo-
kojną  jaszczurką.

W środę 24 kwietnia 2017 w Miejskim Ośrod-
ku Kultury odbyła się uroczysta Sesja Rady Miej-
skiej Miasteczka Śląskiego z okazji 456 roczni-
cy nadania praw miejskich. Uroczystość rozpo-

częła się od wspólnego złożenia życzeń przez 
naszych starszaków i przedstawicieli z Przed-
szkola Nr 3 w Miasteczku Śląskim Burmistrzowi 
Krzysztofowi Nowakowi oraz Przewodniczące-
mu Rady Miejskiej Józefowi Jendrusiowi.

W czwartek 27 kwietnia gościliśmy w przed-
szkolu Pana Marka Kaleję, który w interesują-
cy sposób opowiedział dzieciom o historii Mia-
steczka Śląskiego, starego kościółka oraz o dzie-
jach Przedszkola nr 1 i jego dawnych mieszkań-
cach. Po raz kolejny odkrył przed nami miejsca 
znane, a jednak nieznane. Dziękujemy.

Ciekawostki 
z Przedszkola nr 1 

W piątek 21 kwietnia przedszkolacy z Przedszkola nr 1 
w Miasteczku Śląskim wzięli udział w kolejnej żywej lekcji przyrody 

Po co właściciele loka-
li ubezpieczają swoje 
mieszkania, skoro mury 
są ubezpieczone przez 
wspólnotę? Czy w takim 
razie są to zdublowane ubezpie-
czenia, czy jednak prywatna polisa 
gwarantuje lepszą ochronę? 

Warto wiedzieć, że świadczenie 
z  ubezpieczenia OC wykupionego 
przez wspólnotę chroni wspólnotę od 
odpowiedzialności w razie gdyby szko-
da powstała z winy lub zaniedbania 
wspólnoty.

Wspólnota ubezpiecza tylko części 
wspólne budynku: dach, elewację, klatki 
schodowe, korytarze, windy, węzeł C.O., 
instalacje przed licznikami (wody, gazu, 
energii), pralnie, wózkarnie, itp. czyli te 
elementy, które są użytkowane przez 
wszystkich członków wspólnoty. Ubez-
pieczenie budynku nie pokrywa szkód 
wyrządzonych w lokalach prywatnych 
(mieszkalnych lub użytkowych) np. zala-
nie parkietu w mieszkaniu.

Należy umieć rozróżnić ubezpiecze-
nie lokalu mieszkalnego (murów, cegieł) 
od ubezpieczenia mieszkania (ochro-
na ruchomości domowych i stałych ele-
mentów, czyli wszystkiego, co jest przy-
mocowane do ściany lub podłogi albo 
na niej stoi). Zatem ubezpieczenie loka-
lu mieszkalnego to tak naprawdę ubez-
pieczenie własnej części procentowej 
(udziału), jaką nasz lokal stanowi w ca-
łości budynku. Z drugiej strony ubezpie-
czenie budynku chroni mury, instalacje 
w części wspólnej nieruchomości, czyli 
ten element, który po części może być 
ubezpieczony w prywatnej polisie (ścia-
na zewnętrzna budynku to część wspól-
na wspólnoty, ale także „część składo-
wa” prywatnego).

Blisko trzy czwarte polskich miesz-
kań i domów objęte jest ubezpiecze-
niem. Polacy chcą uchronić się w ten 
sposób przed negatywnymi skutka-
mi włamania, pożaru, czy innego zda-
rzenia losowego. Podstawowa polisa 
ubezpieczeniowa mieszkania obejmu-
je jego elementy nieruchome (insta-
lacje wodno-kanalizacyjne, elektrycz-
ne, stałe wyposażenie łazienki, kuch-
ni itp.) narażone głównie na negatyw-
ne w skutkach zdarzenia losowe (na 
przykład pożar, powódź) oraz ruchome 
(sprzęt AGD, RTV, meble), które mogą 
paść łupem potencjalnych złodziei. 

Dlaczego warto 
ubezpieczyć 
swoje mieszkanie 
w bloku?

NOWINKI Z GMINY

Nowa bramka treningowa na boisku

Trybuny zostały wyremontowane, 
pomalowane oraz zamontowano nowe 
siedzenie w kolorach klubu

Nowo wyremontowane 
łazienki w budynku Hali 
Sportowej

Nowa bieżnia na Hali 
Sportowej



WieściNr 5(80)

7

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie

Redaktor naczelny: Agnieszka Kałuża, nakład: 1 000 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych mate-
riałów, ich opracowania redakcyjnego i dokonywania skrótów.

Zdjęcia: archiwa Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz gminnych instytucji kultury.

W
ie
śc

iZ 
M

IA
ST

EC
ZK

O
W

SK
IE

G
O

RA
TU

SZ
A

Wśród odpadów, których prze-
twarzanie daje bardzo wiele ko-
rzyści środowiskowych i ekono-
micznych są metale. Oszczędno-
ści, jakie daje powtórne przetwa-
rzanie metali na nowe przedmio-
ty, to przede wszystkim oszczęd-
ności energetyczne. Recykling od-
padów metalowych, to wręcz re-
cyklingowe energetyczne eldora-
do. Wystarczy wspomnieć, iż pro-
dukcja jednej tony stali ze złomu, 
pozwala zmniejszyć zużycie ener-
gii o 74%, recykling miedzi o 86%, 
zaś w przypadku aluminium re-
dukcja zużycia energii w procesie 
produkcji sięga nawet 95%.

Wśród metali, wykorzystywa-
nych do produkcji w wielu bran-
żach i ich produktach, najpopu-
larniejszymi pozostają stal, alumi-
nium, cynk i miedź. Ze szlachet-
nych zaś, złoto i srebro. Stal, a wła-
ściwie produkowane z niej wyro-
by, wykorzystywane są w prze-
myśle motoryzacyjnym, elektro-
maszynowym, okrętowym, bu-
downictwie, górnictwie, kolejnic-
twie, ale także w przemyśle zbro-
jeniowym. Nie mniej istotne za-
stosowania znajduje stal w prze-
myśle opakowaniowym, służąc 
jako uniwersalne opakowanie 
żywności. Stal, mogąc być wielo-
krotnie przetwarzaną bez utra-
ty jakości, jest surowcem pozwa-
lającym w procesie recyklingu 
wygenerować istotne oszczęd-
ności i korzyści środowiskowe. 
Prócz wspomnianej oszczędno-
ści energii, recyling stali pozwa-
la zaoszczędzić 40% wody, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu za-
nieczyszczeń powietrza (o 86%) 
i wody (o 76%). Co jest niezwy-
kle istotne, stal dzięki stosowa-
niu technologii sortowania ma-
gnetycznego, jest stosunkowo ła-

twa w odzysku. Proces recyklin-
gu stali pozwala zmniejszyć emi-
sję zanieczyszczeń do atmosfe-
ry w porównaniu do emisji przy 
produkcji z rudy. Przetworzenie 
1 tony złomu pozwala zaoszczę-
dzić 1,5 tony rudy, 0,5 tony koksu, 
i innych materiałów, redukuje się 
także ilość zużytej wody i odpro-
wadzanych ścieków.

Aluminium jest drugim, po że-
lazie, metalem pod względem 
światowego nań zapotrzebowa-
nia. Stosowane głównie w trans-
porcie, budownictwie, przemy-
śle kablowym oraz opakowanio-
wym. Około 3/4 aluminium do-
stępnego na rynku, wykorzystu-
je się jako surowiec wtórny. Jed-
na tona aluminium z odzysku po-
zwala zaoszczędzić do 8 ton bok-

MeTAl recyklingowe 
energetyczne eldorado

sytu, 14 tysięcy kWh energii, czy-
li tyle ile siedem gospodarstw do-
mowych czteroosobowych zu-
żywa przez cały rok, a ponadto 
6,3 tysiąca litrów ropy, a ponadto 
uniknąć emisji do powietrza 35 kg 
fluorków aluminium. Miedź stosu-
je się w wielu miejsach i do różno-
rakich zastosowań, przede wszyst-
kim ze względu na jej podstawo-
we właściwości, a mianowicie od-
porność na korozję, plastyczność 
oraz bardzo dobre przewodnic-
two cieplne i elektryczne. Bazu-
je na niej przede wszystkim prze-
mysł elektryczny i elektroniczny, 
ale także budownictwo, transport 
i przemysł maszynowy. Cynk z ko-
lei, posiadający właściwości anty-
korozyjne, jest istotnym składni-
kiem stopów. Jego wykorzysty-
wanie w dużej mierze związane 
jest hutnictwem żelaza. 

Złoto i srebro należą do gru-
py metali szlachetnych. Znaczą-
ce ilości tego pierwszego, wyko-
rzystuje się przy produkcji sprzę-
tu elektronicznego i z tego też 
sprzętu pochodzi znaczna masa 
złota, odzyskiwanego w procecie 
recyklingu. Jeśli chodzi o złoto, 

warto też wspomnieć, iż według 
najnowszych badań i szacunków, 
poczynionych na ich podstawie, 
ilość złota w Polsce, jeśli chodzi 
o pierwotne złoża tego cennego 
metalu, kształtuje się na pozio-

mie 350 ton, stanowiąc 
jedne z największych 
zasobów tego surowca.

Pamiętajmy, że od-
pady są cennym źró-
dłem wielu surowców, 
zaś jeśli chodzi o me-
tale, są one na tyle sku-
tecznie odzyskiwane, 
że aż 30% światowej 
produkcji aluminium 
i 37% miedzi pocho-
dzi z recyklingu złomu 
tych metali. Recykling 
metali znacząco przy-
czynia się do ochrony 
środowiska naturalne-
go, nie tylko dzięki za-
gospodarowaniu od-
padów, ale także dzię-
ki zmniejszeniu żuży-

cia energii w procesie produkcyj-
nym. Wytworzenie jednej pusz-
ki aluminiowej z przetworzonych 
materiałów pozwala zaoszczę-
dzić energię, która jest równo-
ważna trzygodzinnej pracy do-
mowego telewizora. Recykling 
stali jest znacznie tańszy, niż po-
zyskanie surowej rudy metalu, 
potrzebnej do produkcji stali.

Segregując odpady miejmy na 
względzie wiele korzyści wynika-
jących z odpowiedzialnego po-
dejścia do ponownego wykorzy-
stania surowców wtórnych. Ko-
rzyści środowiskowe i ekono-
miczne są niezwykle istotne. Je-
śli chodzi o metale, ilość zużywa-
nej energii do procesów produk-
cyjnych związanych z przerabia-
nem odpadów metalowych, jest 
zdecydowanie mniejsza od ilo-
ści energii zużywanej przy pro-
dukcji metali z użyciem rud meta-
li. Bądźmy ekologiczni, segreguj-
my odpady.

Krzysztof Nowak 
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Romuald Burczyk 
Polish-American Development Council, 

założyciel marki ZielonyPunkt.co

Segregacja odpadów oraz recykling 
odpadów są bez wątpienia kluczem 
do powodzenia nowego systemu 
gospodarowania odpadami 
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Koncert zespołu będzie mie-
szanką żywiołowej, pełnej energii 
improwizowanej muzyki, ekspre-
syjnych partii solowych, ale także 
stonowanych, lirycznych ballad.

Marek Napiórkowski jest czo-
łowym polskim gitarzystą i kom-
pozytorem. Od wielu lat realizu-
je się jako artysta wszechstron-
ny, budując jednocześnie własny, 
niepowtarzalny język muzycz-
ny. Trudny do zaszufladkowania 
– z każdym nowym przedsięwzię-
ciem zabiera nas w coraz ciekaw-
sze, intrygujące światy muzyczne, 
przypieczętowując je marką uni-
katowego brzmienia. 

Od początku swojej kariery Na-
piórkowski pojawia się na szczy-
tach polskich rankingów, a nie-
przerwanie od 2012 roku, głosa-
mi czytelników Jazz Forum, wy-
bierany jest Jazzowym Gitarzy-
stą Roku.

Doceniany przez branżę i kry-
tykę - sześciokrotnie nominowa-
ny do prestiżowej Nagrody Mu-

zycznej FRYDERYK w kategoriach 
Jazzowy Muzyk Roku oraz Jazzo-
wy Album Roku. Laureat muzycz-

nej nagrody „Szczoty” przyznawa-
nej w ramach Offensywy de Luxe 
w Programie 3 Polskiego Radia.

Nagrał ponad 150 płyt z różny-
mi wykonawcami. Na szczególną 
uwagę zasługują jego albumy so-
lowe: „Nap” (2005), „Wolno” (2007, 
złota płyta), „KonKubiNap” (2011), 
„UP!” (2013), „Celuloid” (2015), Ma-
rek Napiórkowski Sextet - Trójka 
Live (2016).

Grał i nagrywał m.in. z: Patem 
Metheny, Mino Cinelu, Marcusem 
Millerem, Richardem Boną, Anną 
Marią Jopek, Ivanem Linsem, Dha-
ferem Youssefem, Angélique Ki-
djo, Grégoirem Maretem, Adamem 
Holzmanem, Sugarem Blue, Toma-
szem Stańko, Hadrienem Feraud, 
Henrykiem Miśkiewiczem, Urszu-
lą Dudziak, Leszkiem Możdżerem, 
Ewą Bem, Dorotą Miśkiewicz, Klau-
sem Doldingerem (Passport), Woj-
ciechem Karolakiem, Januszem 
Muniakiem, Tomaszem Szukal-
skim, Krzysztofem Ścierańskim, Ja-
nem „Ptaszynem” Wróblewskim...

Koncertował m.in. w Japonii, 
USA, Meksyku, Brazylii, Kanadzie, 
Indonezji, Chinach, Rosji i więk-
szości krajów Europy.

Tego wydarzenia nie można 
przegapić! 

Bilety w cenie 35,00 zł są do-
stępne w biurze MOK-u (32  288-
88-70, ul. Srebrna 24) oraz na bi-
letyna.pl
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XV Tarnogórskie Spotkania Jazzowe 
Marek Napiórkowski TRIO w Miasteczku Śląskim

27 maja o godzinie 19:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim 
odbędzie się niepowtarzalny koncert gitarzysty Marka Napiórkowskiego 
w ramach XV Edycji Tarnogórskich Spotkań Jazzowych. Artysta wystąpi 
w towarzystwie czołowych polskich muzyków: Robert Kubiszyn – bas oraz 
Michał Dąbrówka – perkusja
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