
Wieści Z MIASTECZKOWSKIEGO

RATUSZA
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim ISSN 2082-8136Gazeta bezpłatna / Nr 7(82) / LIPIEC 2017

Po oficjalnym otwarciu Dni Miasteczka Ślą-
skiego 2017 przez Burmistrza Miasta Krzyszto-
fa Nowaka oraz Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Józefa Jendrusia, część artystyczną roz-
poczęła Orkiestra Reprezentacyjna Gminy 
Miasteczko Śląskie, po której na scenie poja-
wił się zespół KOREK. Muzycy jesienią wyda-
ją płytę,   a koncert w Miasteczku Śląskim był 
ich debiutem po wieloletniej przerwie. Gwiaz-
dą wieczoru był zespół NeuOberschlesien, 
który zaserwował słuchaczom widowiskowy 
koncert, z mocnym i czystym śląskim przeka-
zem, który spotkał się z bardzo entuzjastycz-
nym przyjęciem. Ostatnią część pierwszego 
dnia wypełniła zabawa taneczna prowadzona 
przez DJ-a Silver Gee. 

W drugi dzień Dni Miasteczka Śląskiego na 
scenie nie mogło zabraknąć zespołów dzia-
łających na terenie gminy: zespoły tanecz-

ne Smerfy, Krasnoludki, Minionki i Gumisie, 
Chór Mieszany „Sienkiewicz”, Zespół Folklo-
rystyczny „Brynica” oraz Orkiestra Dęta Dziel-
nicy Żyglin i Żyglinek. W ramach odnowione-
go w tym roku partnerstwa gmin wystąpił tak-
że Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 
Rajczańska”. Ich koncert zdecydowanie przy-

padł do gustu miasteczkowskiej publiczności.  
Wieczorną biesiadę poprowadził zespół Clau-
dii i Kasi Chwołek, a później niezastąpiony 
Grzegorz Poloczek z duetem Kola i Jula z pro-
gramem kabaretowo – biesiadnym.

Organizator składa podziękowania wszyst-
kim osobom, grupom i instytucjom, które 
były zaangażowane w organizację wydarze-
nia oraz sponsorom: Hucie Cynku Miasteczko 
Śląskie S.A., ZGH „Bolesław” S.A. 

Od 13 czerwca aż do 7 lipca MOK-owski korytarz „roz-
brzmiewał” artyzmem uczestników zajęć plastycznych 
prowadzonych przez Magdalenę Zaton w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim 

Wystawa organizowana jest każdego roku i stanowi pod-
sumowanie działalności pracowni plastycznej. Autorzy prac 
to zarówno dzieci jak i dorośli. Różnorodność stosowanych 
technik oraz bogactwo kolorów sprawiły, że wystawa zrobi-
ła ogromne wrażenie na widzach. 

Dni Miasteczka 
Śląskiego 2017!

Tegoroczne święto miasta już 
za nami. Mimo niesprzyjającej 
początkowo pogody, która 
przeszkodziła w tradycyjnym 
korowodzie, mieszkańcy 
tłumnie uczestniczyli w imprezie 
organizowanej już po raz trzeci 
w zrewitalizowanym Parku 
Rubina w Miasteczku Śląskim

Podziękowanie
Chciałbym serdecznie podziękować 
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 
w Miasteczku Śląskim oraz wszyst-
kim osobom, które były zaangażo-
wane w  organizację tak ważnego 
dla Nas wydarzenia jakim były Dni 
Miasta.

Dziękuję za wkład pracy oraz po-
święcenie, świetne pomysły, zaanga-
żowanie i wytrwałość! Dzięki Wa-
szej wspaniałej pracy impreza była 
przygotowana perfekcyjnie, a wszy-
scy bawili się wyśmienicie!

Wierzę, że w kolejnych latach spo-
tkamy się również przy dobrej za-
bawie w świetnej atmosferze!

Krzysztof Nowak 
Burmistrz Miasteczka Śląskiego

WySTAWA „Z Różnych peRSpekTyW”
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pełen kultury
Konkurs Plastyczny Moje 
piękne miasto – „Pasieki”

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Ślą-
skim zorganizował w tym roku Konkurs Pla-
styczny Moje piękne miasto. Był on poświęco-
ny wyjątkowemu miejscu, jakim jest zatopio-
na w 1917 roku kopalnia w Pasiekach, którą od-
naleźć można około 6 km na wschód od Mia-
steczka Śląskiego, wśród lasów Bibieli.

W latach 1850-1866 poszukiwano tu rudy 
żelaza na szeroką skalę, odnaleziono również 
rudy srebronośnego kruszcu cynkowo-oło-
wianego. Początkowo wydobycie prowadzo-
ne było metodą odkrywkową oraz małych szy-
bików. W roku 1889 rozpoczęto budowę dużej 
kopalni i wkrótce cały obszar stanowiły dwie 
kopalnie: rud cynkowo-ołowianych „Szczęście 
Flory” i rud żelaza „Bibiela”. W 1891 osiągnę-
ły one pełną moc wydobywczą. Zatrudnienie 
znalazło tutaj 700 osób. 17 czerwca 1917 roku 
około godziny 13:45 w jednym z szybów po-
jawiła się woda napływająca z gwałtownym 
parciem. Pomimo jednoczesnego włączenia 
wszystkich pomp, woda w niespełna dwie go-
dziny zalała główną drogę kopalnianą i wypły-
nęła na powierzchnię ziemi. 

Obecnie po kopalni zostały jedynie malow-
nicze jeziora kryjące w sobie górnicze maszy-
ny.

Miejsce to sprzyja aktywnemu wypoczyn-
kowi, ujęte jest w Ścieżkach Przyrodniczo Dy-
daktycznych po Gminie Miasteczko Śląskie, 
Leśnej Rajzie i wielu innych ciekawych opraco-
waniach. Jest ono również inspiracją dla arty-
stów ale także dla młodych amatorów rysun-
ku. Laureatami konkursu zostali:

- Natalia Szołtysik – I Miejsce (Przedszkole nr 
3 w Miasteczku Śląskim)

- Dorota Banasz – II Miejsce (Przedszkole nr 
3 w Miasteczku Śląskim)

- Lena Pawlak – III Miejsce (Przedszkole nr 3 
w Miasteczku Śląskim)

- Emilia Frączek – wyróżnienie (Przedszkole 
nr 1 w Miasteczku Śląskim)

- Bartosz Jelonek – wyróżnienie (Przedszko-
le nr 1 w Miasteczku Śląskim)

Festyn Dzielnicy  
Żyglin - Żyglinek

24 czerwca w ogrodzie Restauracji Spi-
chlerz Dworski 1795, odbył się Festyn Dzielni-
cy Żyglin - Żyglinek organizowany przez Radę 
Dzielnicy Żyglin - Żyglinek, Miejski Ośrodek 
Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Urząd Miej-
ski w Miasteczku Śląskim. Na scenie wystąpiły 
zespoły taneczne działające przy MOK-u, Ze-
spół taneczno-wokalny „Groszki”, Chór Mie-
szany „Sienkiewicz”, Chór Męski „Piast” i Or-
kiestra Dęta Dzielnicy Żyglin i Żyglinek. Wspól-
ną biesiadę z licznie przybyłymi mieszkańca-
mi poprowadził zespół biesiadno - kabareto-

wy Wesoły Masorz i Przyjaciele, natomiast na 
koniec nie zabrakło wspólnej zabawy podczas 
zabawy tanecznej.

Dzień Dziecka z MOK-iem
Jak co roku MOK z okazji Dnia Dziecka przy-

gotował atrakcje dla najmłodszych mieszkań-
ców Miasteczka Śląskiego. Tym razem bawili-
śmy się podczas pikniku przy siedzibie ośrod-
ka. Dla dzieci przygotowano strefę zabawy 
oraz relaksu, a w nich między innymi malo-

wanie buziek, twister XXL, kraina baniek my-
dlanych, trampoliny czy leżaki. Nie zabrakło 
również tańców na scenie w wykonaniu dzie-
ci i młodzieży z zespołów tanecznych działają-
cych przy MOK-u. To był wyjątkowy dzień! 

Natomiast 3 czerwca nad zbiornikiem wod-
nym „Gierzyna” odbyły się zawody wędkar-
skie. Piękna pogoda i radość dzieci sprawiły, 
że był to wyjątkowy dzień. Zawody w profesjo-
nalny sposób przygotowali i przeprowadzili 
członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego 
Koło nr 108 Miasteczko Śląskie we współpracy 
z MOK-iem. Zwycięzcami zostali:
Kategoria do lat 7: 

I miejsce Bartosz Pilarczyk 790 pkt 
II miejsce Zuzanna Pilarczyk 310 pkt 
III miejsce Patryk Wiśniewski 160 pkt

Kategoria do lat 16: 
I miejsce Wojciech Franke 955 pkt 
II miejsce Aleksandra Franke 675 pkt 
III miejsce Klaudia Świerc 590 pkt

Mobilny Uniwersytet 
Kultury i Sztuki w MOK-u

W związku z bardzo dużym zainteresowa-
niem mieszkańców, w czerwcu odbyła się dru-
ga już w tym roku edycja zajęć z grafiki kom-
puterowej, podczas których omawiany był 
program Corel i program do obróbki zdjęć 
Photo Paint. 

Zajęcia prowadzone były w ramach Mobil-
nego Uniwersytetu Kultury i Sztuki przez Ta-
deusza Ogonka. Kolejne warsztaty planowane 
są na październik tego roku. Szczegóły poja-
wią się na comiesięcznych plakatach, na stro-
nie internetowej oraz Facebooku MOK-u. 

13 czerwca – Walne Zebranie LGD Le-
śna Kraina Górnego Śląska, które 
miało miejsce na terenie kompleksu 
zamkowego w Brynku

19 czerwca - konferencja podsumowu-
jąca Program Powszechnej Nauki Pły-
wania w którym brało udział 45 dzieci 
z terenu naszej gminy

1 lipca - obchody koronacji Matki Bo-
skiej Kazimierzowskiej w Rajczy na 
zaproszenie Wójta Kazimierza Fujaka

5 lipca - Święto Policji

21 lipca - debata zorganizowana przez 
KKP Tarnowskie Góry nt. bezpieczeń-
stwa. Szczegółowo omawiano za-
gadnienia dotyczące mapy bezpie-
czeństwa 

23 lipca - uroczyste zakończenie roku 
szkolnego w Gimnazjum

24 lipca – piknik Rady Dzielnicy Żyglin-
Żyglinek 

z kalendarza

Burmistrza 
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Kategoria: ogród przydomowy
I miejsce Pani Anna Bąska, ul. Długosza 2

Informacja o wynikach konkursu 
na najlepiej urządzony ogród przydomowy,  

działkę, balkon - edycja 2017
W tegorocznym konkursie Burmistrza Miasta na najlepiej urządzony ogród przydomowy, działkę, balkon 

wpłynęło 10 zgłoszeń. Zgłoszenia charakteryzowały się wyrównanym poziomem.

Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria: Działka
I miejsce Pani Mariola Polewiak, ROD „Czerwona Róża”, działka nr 50

II miejsce Pani Cecylia Skowronek, 
ul. Wyciślika 52

II miejsce Pani Ewelina Labus, 
ROD „Odrodzenie   

II miejsce Pan Czesław Mroczek, 
ul. Srebrna 22/4/1 

III miejsce Państwo Monika 
i Mariusz Kolano, ROD „Odrodzenie”, 
działka nr 36

III miejsce Pani Małgorzata Musik, 
ul. Starowiejska 32a

III miejsce Pan Paweł Pawlak, 
ROD „Odrodzenie”, działka nr 53

Kategoria: Balkon
I miejsce Pani Krystyna Kowalska, 
ul. Srebrna 23/III/7
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Ogromny sukces zanotowały 
nasze najmłodsze zawodnicz-
ki: 7-letnia Dorotka Banasz zdo-
była III miejsce w kategorii do 8 
lat, natomiast jej rówieśniczka 
Zosia Tomala zdobyła II miej-
sce w tej samej kategorii.

W kategorii do lat 16 dziew-
cząt, całe podium należało już do 
zawodniczek naszej sekcji! I  miej-
sce zdobyła Gabrysia Schwarz, 
II miejsce dla Martyny Gabor, III miej-
sce przypadło Martynie Firszt.

Wśród chłopców również wy-
graliśmy dzięki Bartkowi Jaskuła, 
który zdobył I miejsce.

Wszystkim zawodnikom gra-
tulujemy, cieszymy się z Waszych 
sukcesów i zaangażowania.

Na starcie stanęło 219 „szkacio-
rzy” w tym 6 kobiet i 3 juniorów. In-
dywidualnym Skatowym Mistrzem 
Śląska 2017` został Eugeniusz Pilch 
z Katowic, I wicemistrzem Józef 
Glac z Jastrzębia, a II wicemistrzem 
Zbigniew Wątroba z Chorzowa. 
Bardzo dobre 13 miejsce zajął Hen-
ryk Czornik z Miasteczka Śląskiego.

Drużynowym Skatowym Mi-
strzem Śląska 2017` została dru-
żyna OSP Lędziny, I wicemistrzem 
drużyna Amicus Katowice, a II wice-
mistrzem Silesia Tarnowskie Góry. 
W imieniu Burmistrza Krzysztofa 
Nowaka puchary, medale i nagro-
dy wręczał Marek Parys, Sekretarz 

UM Miasteczko Śląskie i wiceprezes 
Polskiego Związku Skata Piotr Czy-
pionka.

Zawody sprawnie przeprowadził 
Kierownik Turnieju Klemens Dzie-
dzic. Pełne wyniki na www.pzskat.pl

Złożenie kwiatów pod 
tablicą upamiętniającą 

Burmistrza Jana 
Bondkowskiego

W dniu 14 czerwca 2017 r.  
Burmistrz Krzysztof Nowak 

złożył kwiaty pod tablicą  
upamiętniającą Burmistrza 

Jana Bondkowskiego, działa-
cza narodowego i samorzą-

dowego, który po okresie za-
borów, spośród miast Gór-

nego Śląska został wybrany 
pierwszym Burmistrzem Po-
lakiem Miasteczka Śląskiego 

w latach 1920–1922.

Firma ta od samego początku 
stawiała na rozwój sieci czego do-
wodem jest zabudowanie indy-
widualnych węzłów cieplnych na 
poszczególnych blokach oraz po-
łożenie nowego odcinka wzdłuż 
ul. Dworcowej w kierunku Ryn-
ku (łączny koszt inwestycji to 
około miliona złotych). Odpo-
wiadając na potrzeby mieszkań-
ców oraz mając na celu dbałość 
o stan naszego powietrza przy-
stępujemy do dalszej rozbudowy 
sieci cieplnej. Informujemy, że po 
przeanalizowaniu wszystkich zło-
żonych wniosków przez zaintere-
sowanych mieszkańców podję-
to decyzję o rozpoczęciu realiza-
cji I etapu inwestycji. Budowa sie-
ci będzie obejmować wyjście uli-
cą Dworcową na Rynek następnie 
przyłącza do budynków przy Ryn-

ku oraz przejście ulicą Astronau-
tów. Na załączonej mapce  zazna-
czyliśmy budynki, które zostaną 
podłączone jeszcze w tym roku. 
W dalszej kolejności będą podłą-
czane budynki na ”starym mia-
steczku”. Informujemy mieszkań-
ców, że w najbliższym czasie po-
damy do publicznej wiadomości 
informacje o następnych etapach 
inwestycji. Wnioski o podłączenie 
do sieci cieplnej można odbierać 
w sekretariacie urzędu miejskie-
go. Osobą z ramienia Veolii Ciepło 
do kontaktu z mieszkańcami jest 
p. Jakub Skop inżynier rozwoju tel. 
+48 32 285 92 82 wew. 17/ jakub.
skop@veolia.com. Przypomina-
my iż każdy z mieszkańców, który 
dokona podłączenia do sieci jest 
uprawniony do 4.000 zł dotacji 
na zakup wymiennika.

Drużynowe Otwarte 
Mistrzostwa Śląska w Skacie
2 lipca w Hali Sportowej Miasteczka Śląskiego odbyły się VII 
Indywidualne i V Drużynowe Otwarte Mistrzostwa Śląska w Skacie 
pod honorowym patronatem Burmistrza Krzysztofa Nowaka 

Sukcesy tenisistów
3 czerwca zawodnicy sekcji tenisowej z Miasteczka 
Śląskiego wzięli udział w turnieju tenisowym z okazji 
Dnia Dziecka w Ożarowicach, na kortach tenisowych 
klubu „Lob” 

Pełne wyniki turnieju:
Kategoria do lat 8

Dziewczynki:
1 miejsce - Wiktoria Ostafińska
2 miejsce - Zofia Tomala (Miasteczko Śląskie)
3 miejsce - Dorota Banasz (Miasteczko Śląskie)
4 miejsce - Wiktoria Dróżdż (LOB Ożarowice)

Kategoria młodzież do 16 lat:
Dziewczyny:

1 miejsce - Gabriela Schwarz (Miasteczko Śląskie)
2 miejsce - Martyna Gabor (Miasteczko Śląskie)
3 miejsce - Martyna Firszt (Miasteczko Śląskie)
4 miejsce - Marta Strzyszcz (Miasteczko Śląskie)

Chłopcy:
1 miejsce - Bartosz Jaskuła (Miasteczko Śląskie)
2 miejsce - Cyprian Cichoń (LOB Ożarowice)
3 miejsce - Mateusz Piękoś
4 miejsce - Adam Szwedzik

Rozbudowa sieci 
cieplnej
W 2015r. miejska sieć cieplna w Miasteczku Śląskim 
została przekazana na podstawie umowy dzierżawy 
firmie Veolia Ciepło
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Mowa tu oczywiście o „Nocy 
Bibliotek”, która w tym roku przy-
brała formę nocy detektywistycz-
no-kryminalnej. Uczestnicy im-
prezy musieli uruchomić wszel-
kie pokłady wyobraźni i wprawić 
mózg w pracę na najwyższych ob-
rotach. Były bowiem różnego ro-
dzaju zagadki kryminalne. Głów-
nym punktem programu był gość 
specjalny – zaprzyjaźniony poli-
cjant z wydziału kryminalnego, 
który nakreślił uczestnikom za-
bawy charakter pracy w tym wy-
dziale. Z uwagi na fakt konieczno-
ści przestrzegania tajemnicy za-
wodowej, nie mógł wszystkiego 
zdradzić. Bardzo serdecznie dzię-
kujemy panu policjantowi za Jego 
udział w kryminalnej nocy. Nasza 
czytelnicza mafia pozowała też do 
zdjęć w przebraniach gangsterów, 

a następnie pracowała nad plaka-
tem pt. „Biblioteczna kronika poli-
cyjna”. Było przekomicznie, ale też 
powiało grozą ze świata przestęp-
czego:-) Jak przystało na impre-
zę biblioteczną nie obyło się bez 
czytania książki. Tym razem wybór 
padł na pozycję z serii „Biuro De-
tektywistyczne Lassego i Mai” pt. 
„Tajemnica gazety”. Program im-
prezy był bardzo bogaty i wyma-
gał od uczestników sporych po-
kładów energii, dlatego też nasz 
Czytelniczy Aktyw Gangsterów 

brutalnie pożarł kilka krążków 
pizzy zamówionych na okolicz-
ność kryminalnych zmagań. Każ-
dy członek mafii opuścił bibliote-
kę obdarowany detektywistyczną 
zabawką oraz zakładką do książki.

Miejska Biblioteka Publiczna bar-
dzo serdecznie dziękuje pani Ka-

tarzynie Buszce z biblioteki szkol-
nej SP 1 w Miasteczku Śl., z którą 
to miała przyjemność współpraco-
wać przy organizacji tej kryminal-
nej nocy.

W czerwcu MBP miała też przy-
jemność zorganizować kolejny raz 
warsztaty decoupage, tym razem 
tak jak i poprzednim, pod prze-
wodnictwem naszej lokalnej ar-
tystki pani Izabelli Kot. Uczestnicy 
warsztatów mieli tym razem za za-
danie wykonać tą metodą obrazki.

Zapraszamy chętne dzieci do 
wzięcia udziału w „Wakacjach w 
bibliotece”. Wszelkich informa-
cji w tym temacie można uzyskać 
na stronie internetowej bibliote-
ki oraz we wszystkich oddziałach 
MBP. Zapraszamy.

Liliana Rozińska

 Z KSiąŻKą PRZEZ ŚwiAt!
Wakacje w bibliotece: ,,Z KSIĄŻKĄ PRZEZ ŚWIAT!”

Harmonogram zajęć bibliotecznych Oddziału Dziecięcego MBP 
w Miasteczku Śl. w ramach cyklu ,,Wakacje w bibliotece”:

24.07.2017 r. (poniedziałek – godz.12.00)
Baśń japońska pt. ,,Bezpowrotna góra”
Praca plastyczna – Japonki w kimonach
Degustacja – japońskie cukierki

25.07.2017 r. (wtorek – godz. 12.00)
Baśń grecka pt. ,,Czary czterech ryb”
Praca plastyczna - greckie wazy
Degustacja - grecka chałwa

26.07.2017 r. (środa - 12.00)
Baśń irlandzka pt. ,,Ptak z królestwa tęczy”
Praca plastyczna – irlandzki skrzat
Degustacja – irlandzkie czekoladki lub ciasto marchewkowe

27.07.2017 r. (czwartek – godz.12.00)
Baśń hiszpańska pt. ,,Biały wilk”
Praca plastyczna – jaszczurka Gaudiego z parku Guell
Degustacja – hiszpańskie przekąski tapas

28.07.2017 r. (piątek – godz.12.00)
Baśń polska pt. ,,Złota kaczka”
Praca plastyczna – wycinanka łowicka – kogut
Degustacja – pierniki toruńskie i słone paluszki

tajemniczo w bibliotece
2 czerwca Miejska Biblioteka 
Publiczna przeżyła horror! 
Tej feralnej nocy odwiedziła 
bibliotekę mafia czytelnicza 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Miasteczku Śląskim
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Dwukrotnie grupa starszaków 
wyjeżdżała do Biblioteki Miej-
skiej w Miasteczku Śląskim. Za 
pierwszym razem zwiedzali bi-
bliotekę i dowiedzieli się, jak wy-
pożycza się książki, natomiast za 
drugim razem spotkali się z au-
torką książek dla dzieci. Ciekawą 
atrakcją był także wyjazd do te-

atru na spektakl „Miłek-Opiłek”.
Dzieci kilkakrotnie miały oka-

zję zaprezentować swoje arty-
styczne talenty. Podczas Dnia 
Matki recytowały wiersze i śpie-
wały piosenki, podczas festynu 
tańczyły, a w Dniu Ojca popisa-
ły się umiejętnościami sprawno-
ściowymi.

Nasze przedszkolaki brały 
udział w licznych konkursach. Na 
szczególne wyróżnienie zasługu-
je V Wojewódzka Olimpiada Ję-
zykowa „Czytam ja - czytasz ty” 
w Katowicach, na której pierw-
sze miejsce zajęli nasi wychowan-
kowie Tomasz Górecki i Bartosz 
Lipka. Serdecznie im gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 

Zgodnie z tradycją nocy świę-
tojańskiej, w dniu przesilenia let-
niego puszczaliśmy pięknie przy-

strojone wianki na rzece Brynica. 
Wrzuciliśmy także do rzeki butelkę 
z listem, może ktoś ją znajdzie i do 
nas odpisze

Rok zakończyliśmy wycieczką 
do „Indiańskiej wioski”. Słuchali-
śmy legend o życiu Indian, zwie-
dzaliśmy indiańską wioskę, strze-
laliśmy z łuku i piekliśmy kiełbaski. 
To był bardzo udany dzień. 

Wszystkim życzymy udanych 
i bezpiecznych wakacji. 

Do zobaczenia.

Nasz tegoroczny Piknik Rodzin-
ny rozpoczął się 3 czerwca me-
czem piłki nożnej. Uczestniczyli w 
nim nasi uczniowie wraz ze swo-
imi tatusiami. Zwycięska drużyna 
otrzymała przechodni Puchar Dy-
rektora Szkoły oraz owocowy kosz 
podarowany przez Strażaków. Po 
meczu rozpoczęła się część ofi-
cjalna. Pani Dyrektor Beata Ćwię-
czek oraz przedstawicielka Rady 
Rodziców pani Agata Śliwa powi-
tały wszystkich przybyłych rodzi-
ców, nauczycieli, pracowników 
i  gości, a w szczególności dzieci 
naszej szkoły i przedszkola. Tego-
roczny piknik odbywał się pod ha-
słem „Czas na zdrowie”. Mieliśmy 
niezwykle wypełniony program. 
Każdy mógł znaleźć dla siebie to, 
co lubi. Uczestnicy pikniku mogli 

zjeżdżać z wysoka na dmuchanym 
zamku, odbyć przejażdżkę brycz-
ką, skorzystać ze strefy zdrowia, 
w której odbywały się różnorod-
ne konkurencje sportowo-zręcz-
nościowe oraz skorzystać ze stre-
fy wellness, w której panie udzie-
lały porad jak dbać o zdrowie i uro-
dę. W ramach pozostałych atrakcji 
można było odpocząć w namiocie 
„Zdrowe kino”, pozować do zdjęć z 
Minionkiem i Myszką Miki. W stre-
fie kultury można było zachwy-
cać się różnorodnymi występami 
przedszkolaków i uczniów nasze-
go Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego, zespołu wokalno-tanecz-
nego „Groszki”, zespołu tanecz-
nego „Smerfy” i młodszej scho-
lii parafialnej z Miasteczka Śląskie-
go. Występy teatralne, muzycz-

ne, taneczne i recytatorskie były 
na wysokim poziomie. Nie zabra-
kło także czegoś dla podniebie-
nia. Kawiarenka przygotowała dla 
amatorów słodyczy bogatą ofer-
tę ciast domowych upieczonych 
przez rodziców i kawę. Na stoisku 
ze zdrową żywnością można było 
posmakować przeróżnych, prze-
pysznych ciasteczek, babeczek, 
ciast, które przygotowane były ze 
zdrowych produktów oraz owo-
cowych szaszłyków, świeżo wyci-
skanego soku owocowo-warzyw-
nego, a także truskawkowych roż-
ków z bitą śmietaną. Dla smakoszy 
kiełbasy był grill. Cały czas dopisy-
wała nam słoneczna pogoda, do-
bry humor i atmosfera świetnej 
zabawy! Spragnieni ochłody mo-
gliśmy udać się do naszych Stra-
żaków, którzy puszczali mgiełkę 
wodną.

W przeddzień wakacji nasi 
uczniowie spotkali się z policjan-
tami, którzy to przypomnieli o za-
sadach bezpiecznego spędzania 
wolnego czasu. Panowie ostrzega-
li przed zagrożeniami, jakie mogą 
nas spotkać podczas wakacji. Dzieci 
wspólnie z funkcjonariuszami przy-
pomniały, jak bezpiecznie poruszać 
się po drodze oraz spędzać czas 
wolny na placu zabaw, przy akwe-
nach wodnych i innych miejscach 
na świeżym powietrzu. Zwrócili tak-
że uwagę na wzmożoną czujność w 
stosunku do osób nieznajomych. 

23 czerwca uczniowie na-
szej szkoły pożegnali rok szkol-
ny 2016/2017 uroczystą akademią 
na sali gimnastycznej. Nie zabra-
kło nagród i wyróżnień dla najlep-
szych uczniów. Świadectwa roz-
dane, dlatego śmiało można więc 
już zawołać WAKACJE WITAJCIE!

wieści z Przedszkola Nr 2
Z okazji Dnia Strażaka odwiedziliśmy Ochotniczą 
Straż Pożarną w Żyglinie, zaśpiewaliśmy 
strażakom piosenkę i dowiedzieliśmy się, 
jak ważna i odpowiedzialna jest ich praca 

wakacje rozpoczęte 
wieści z SP Nr 2
1 czerwca uczniowie wszystkich klas spotkali się 
w zielonym zakątku na terenie naszej szkoły, aby… 
czytać książki. podjęte działanie miało na celu 
wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką 
i zachęcenie do samodzielnego czytania
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Wśród odpadów niebezpiecz-
nych znajduje się wiele odpadów. 
Są to m.in. baterie i akumulatory, 
zawierające znaczne ilości metali 
ciężkich (ołów, kadm, nikiel, cynk, 
rtęć) czy innych pierwiastków, ta-
kich jak lit i mangan, które w przy-
padku dostania się do środowi-
ska mogłyby zatruć wodę czy gle-
bę na znacznym obszarze. Z tego 
też względu podlegają specjalnej 
utylizacji, a wcześniej przykłado-
wo zbiórce do wyodrębnionych, 
specjalnych pojemników. Pamię-
tajmy, że zużyte akumulatory mo-
żemy pozostawić w miejscu zaku-
pu nowych akumulatorów otrzy-
mując upust, albo po prostu 
sprzedać w skupie.

Jednym z często powstających 
odpadów w naszych domach są 
przeterminowane leki. Odpad 
szczególnie niebezpieczny, bio-
aktywny, ze względu na zawar-
te w medykamentach substan-
cje. Wszystkie one muszą podle-
gać utylizacji, żeby nie przedosta-
ły się do środowiska, by nie uod-
parniać różnych drobnoustrojów, 
w szczególności na antybiotyki. 
Dużo trudniej nam będzie wów-
czas leczyć nasze dolegliwości. 
Zanośmy przeterminowane le-
karstwa do aptek, zostawiając je 
w specjalnych pojemnikach, w 
nich zlokalizowanych.

Świetlówki energooszczędne 
to kolejny bardzo problematycz-
ny odpad. Ze względu na zawar-
tość rtęci, pierwiastka niezwykle 
szkodliwego dla organizmu czło-
wieka i innych istot żywych. War-
to zrezygnować z tego typu źró-
deł światła na poczet żarówek le-
dowych czy zwykłych, które nie 
stanowią tak problematycznego 
odpadu jak świetlówki energo-
oszczędne. Żarówki LED są odpa-
dem elektrycznym/elektronicz-

nym, zwykłe żarówki zmiesza-
nym, zaś energooszczędne nie-
bezpiecznym, który powinien tra-
fiać do specjalnych pojemników 
na takowe. Częstokroć zapomina-
my jednak o tym, że jeśli już kupu-
jemy świetlówkę energooszczęd-
ną, zużytą możemy pozostawić 
również w sklepie w którym ku-
pujemy nową, na zasadzie sztuka 
za sztukę. Mamy do tego prawo i 
korzystajmy z niego.

Katalog odpadów niebezpiecz-
nych dopełniają rozpuszczalni-
ki, rozcieńczalniki, substancje che-
miczne, zużyte oleje technicz-
ne czy smary, a także opakowania 
po nich. Ponadto zalicza się rów-

nież do tej grupy odpadów drew-
no impregnowane, oczywiście ze 
względu na fakt pokrywania ele-
mentów drewnianych impregna-
tami. Odpady niebezpieczne mogą 
być przekazane do PSZOK-u, czy-
li Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, o którym 
więcej w kolejnym materiale.

Drugą grupą odpadów zbiera-
nych w sposób szczególny są od-
pady gabarytowe. Ze względu na 
swoje rozmiary nie podlegają one 
zbiórce pojemnikowej. Nie moż-
na ich również wystawiać przed 
posesje czy koło wiat śmietniko-
wych poza wyznaczonymi har-
monogramami dniami zbiórki 
gabarytów. Stanowi to bowiem 
wykroczenie zagrożone manda-
tem, ale przede wszystkim wpły-
wa na estetykę naszego najbliż-
szego otoczenia. Podczas zbió-
rek mobilnych możemy pozbyć 
się w szczególności niepotrzeb-
nych mebli, plastikowych krze-
seł czy stolików, opon samocho-
dowych, zniszczonych dywanów 
czy wykładzin, urządzeń gospo-

darstwa domowego znacznych 
rozmiarów w postaci pralek, lo-
dówek czy telewizorów. Te ostat-
nie, wraz z wieloma innymi rze-
czami, stanowią trzecią ze wska-
zanych w tytule grup odpadów.

Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny (ZSEE) jest źródłem 
wielu cennych surowców. Po-
przez recykling odpadów elek-
trycznych i elektronicznych odzy-
skujemy znaczne ilości cennych 
metali, w tym stali, aluminium, 
miedzi, srebra czy złota. Wspo-
mnieć należy, że najcenniejszy z 
metali szlachetnych występuje w 
śladowych ilościach nawet w te-
lefonach komórkowych, sprzę-
cie komputerowym czy audiowi-
zualnym. Jako ciekawostkę warto 
nadmienić, iż Państwowy Instytut 
Geologiczny na podstawie badań 
oszacował ilość złota w ziemi, w 
naszym kraju, na 350 ton, co sta-
nowi jedne z największych zaso-
bów tego surowca na świecie. Je-
śli chodzi o odzysk ZSEE, kluczo-
wą zasadą którą powinniśmy się 
kierować przekazując sprzęt pod-
czas zbiórek mobilnych, do PSZO-
K-u czy w miejscach zakupu no-
wych urządzeń, jest reguła pozo-
stawienia go w stanie w jakim za-
kończył on swoje funkcjonowa-
nie. Pozbawienie sprzętu elemen-
tów metalowych, poprzez ich 
wcześniejszy demnontaż, może 
wpłynąć na decyzję o odmowie 
przyjęcia niekompletnego urzą-
dzenia w miejscu docelowym.

Odpady niebezpieczne, gaba-
ryty czy zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny to odpady to-
warzyszące życiu właściwie każ-
dego z nas. Używamy baterii, na-
bywamy meble zastępując te 
zniszczone, a także korzystamy 
z urządzeń różnorakiego asorty-
mentu. Obchodźmy się z odpa-
dami wskazanych grup zgodnie 
z zasadami, mając na względzie 
dbanie o środowisko naturalne, 
zasoby Ziemi czy czystość naszej 
najbliższej okolicy. Bądźmy eko-
logiczni z natury.

Krzysztof Nowak 
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Romuald Burczyk 
Polish-American Development Council, 

założyciel marki ZielonyPunkt.co

TRZech TenoRóW
Życie człowieka to pasmo generowania mniejszej 
lub większej ilości odpadów, powstających 
w naszych domach każdego dnia. Wśród nich są 
te zbierane do kolorowych pojemników, ale także 
i te, których do nich wkładać nie należy, ze względu 
choćby na zawartość szkodliwych substancji, 
rozmiary czy stanowiących źródło bardzo cennych 
metali. Odpady niebezpieczne, gabarytowe i zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) stanowią 
trio, które w systemie gospodarowania odpadami 
występuje wspólnie, a wiąże się z nimi szczególny 
sposób zbiórki

odpady niebezpieczne, gabarytowe i ZSEE
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