
Wieści Z MIASTECZKOWSKIEGO

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim Gazeta bezpłatna / Nr 5(92) / MAJ 2018 ISSN 2082-8136
RATUSZA

Każdy cierpliwy pasjonat lotnictwa mógł 
wsiąść do balonu i pod opieką instruktora 
wznieść się ponad płytę boiska. Była to tylko 
jedna z wielu atrakcji, jaką można było zoba-
czyć na boisku MOSiR-u podczas pikniku.

Pokaz napełniania powłoki balonu, nietypo-
we latawce, żyroskop, szybowiec Foka 4, symu-
latory lotów balonem i szybowcem, dron, ma-
kiety samolotów, skrzydło lilienthala, filmy lotni-

cze, animacje i zabawy dla dzieci, rakiety wodne 
i pneumatyczne, hangar pneumatyczny – takiej 
majówki jeszcze nie było w Miasteczku Śląskim.

Aero klimat przyjął się w naszym mie-
ście wyśmienicie – dzieci, młodzież, rodzi-
ce i dziadkowie bawili się doskonale, czemu 
sprzyjała znakomita pogoda.

Aeropiknik rozpoczął sezon imprez plene-
rowych organizowanych przez Miejski Ośro-

dek Kultury w Miasteczku Śląskim. Wydarze-
nie zorganizowane zostało przy współpracy 
z Urzędem Miejskim w Miasteczku Śląskim, 
Firmą Roleski, Katowice Airport, Powiatem 
Tarnogórskim, ZSTiO w Tarnowskich Górach, 
Przedsiębiorstwem Usługowo-Transporto-
wym DIL TRANS, Zakładem Robót Drogowych 
i Budowlanych Erwin Heflik.

To była 
odloTowa 
majówka!

W sobotę 5 maja na 
miasteczkowskim niebie 
można było zobaczyć 
niezwykłe latawce oraz 
przepiękny balon, a to 
za sprawą Aeropikniku 
zorganizowanego przez 
Miejski Ośrodek Kultury 
w Miasteczku Śląskim
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Po Mszy Świętej Burmistrz Miasta Krzysztof Nowak wraz z Przewod-
niczącym Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Józefem Jendruś zło-
żyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem Wdzięczności przy ul. Woźnickiej, 
na grobach powstańców śląskich na cmentarzach parafialnych w Mia-
steczku Śląskim i Żyglinie, a także pod pomnikiem Powstańców Ślą-
skich przy ul. Śląskiej oraz pod tablicą upamiętniającą miejsce egzeku-
cji pięciu powstańców przy ul. Woźnickiej.

Obchody 3 MajaKOnKURS
organizowany przez 

Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
na najładniej urządzony balkon, ogród przydomowy  

i działkę, edycja 2018

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

Przebieg konkursu:
Etap pierwszy - przyjmowanie zgłoszeń do dnia 18 czerwca 

2018 r. Karty zgłoszenia do odbioru w Urzędzie Miejskim po-
kój nr 28 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Etap drugi - wizytacja komisji konkursowej i ocena zgłoszo-
nych obiektów. Termin wizytacji od 20 do 22 czerwca br.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czasie 
trwania tegorocznych „Dni Miasteczka Śląskiego” (odbiór na-
gród 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

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

Ta pozycja daje nam trzecie miejsce w Woje-
wództwie Śląskim i  pierwsze w Powiecie Tar-
nogórskim. Autorami opracowania jest grupa 
pracowników naukowych Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Krakowie. Nasza gmina została ocenio-

na na podstawie następujących wskaźników: 
udział dochodów własnych, relacja nadwyż-
ki operacyjnej do  dochodów ogółem, udział 
wydatków inwestycyjnych, obciążenia wydat-
ków bieżących wydatkami na wynagrodze-
nia i pochodne od wynagrodzeń, udział środ-
ków europejskich w wydatkach ogółem, rela-

cja zobowiązań do dochodów ogółem, udział 
podatku dochodowego od osób fizycznych w 
dochodach bieżących. Pozycja w rankingu po-
twierdza słusznie przyjęte założenia zrówno-
ważonego rozwoju gminy i determinuje do 
dalszej efektywnej pracy.

Informujemy, że w dniu 30.04.2018 r. Państwo-
we Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” wyda-
ło decyzje zatwierdzającą wniosek taryfowy zło-
żony przez PWIK w Tarnowskich Górach na okres 

od 11.06.2018 do 10.06.2021 r. Łączna kwota za 
wodę i ścieki pozostała na poziomie br. Rada 
Miejska w Miasteczku Śląskim w dniu 9 maja br. 
podjęła uchwałę o dopłatach do wody i ścieków 

w wysokości 3,94 zł brutto,  co przekłada się na 
ogólną cenę w wysokości 12,50 zł/m3. Dzięki 
temu mieszkańcy naszej gminy będą płacili o 7% 
mniej za wodę i ścieki.

Mniejsze opłaty za wodę i ścieki!

Miło jest nam poinformować, że w Rankingu Finansowym  
Samorządu Terytorialnego w Polsce 2016 r. opracowanym na IV 
Europejski Kongres Samorządów Gmina Miasteczko Śląskie zajęła 
21 miejsce na 237 gmin miejskich w Polsce 

Miasteczko w czołówce 
rankingu finansowego JST!
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Inwestycje na drogach gminnych

W bieżącym roku planowane są również ro-
boty związane z:
•  budową ulicy Działkowej, 
•  przebudową drogi wewnętrznej od skrzy-

żowania z ul. Dworcową do skrzyżowania 
z ul. Modrzewskiego, 

•  budową chodnika w ciągu ulicy Dworcowej 
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Działko-
wą do budynku Szkoły Podstawowej nr 1,

•  remontem nawierzchni ulicy Dworcowej 
od skrzyżowanie z ulicą Rynek w kierunku 
Osiedla,

•  remontem nawierzchni ulicy Świętego Mar-
ka od skrzyżowania z ulicą Śląską do końca 
zabudowań,

• remontem nawierzchni ulicy Łokietka od 
skrzyżowania z ulicą Borową do końca za-
budowań.
Realizacja tych prac spowoduje utrudnie-

nia i niedogodności, za które już dzisiaj prze-
praszamy. Proszę jednocześnie w imieniu swo-
im oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnow-
skich Górach o wyrozumiałość oraz cierpliwość 
do czasu zakończenia powyższych robót.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostroż-
ności w miejscu prowadzonych prac. Liczymy 
na wyrozumiałość - budujemy dla Państwa!

Burmistrz Miasta
Krzysztof Nowak

„Czy jest Pani/Pan za wejściem Gminy Miasteczko Śląskie  w skład 
utworzonego na terenie województwa śląskiego związku metro-
politalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 9 mar-
ca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”. 
Więcej informacji możesz uzyskać na stronie Urzędu www.mia-
steczko-slaskie.pl, a także na www.konsultacje.miasteczko-sla-
skie.pl gdzie już od 23 maja będzie aktywna ankieta dotycząca 
wstąpienia do metropolii.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z POWOŁANIA ZWIĄZKU?

•  Integracja i współpraca gmin. Wspólne działanie gmin w struktu-
rach metropolitalnych powinno przynosić wielostronne korzyści.

•  Wpływ gmin na kształt związku. Przy zachowaniu własnej odręb-
ności i indywidualnego charakteru, każda gmina będzie miała wpływ 
na kluczowe decyzje, wykorzystanie środków finansowych oraz za-
dania realizowane przez związek metropolitalny.

•  Dodatkowe wpływy z budżetu państwa. Dochód związku metro-
politalnego to 5% wpływów z podatku PIT z budżetu państwa. We-
dług szacunków to kwota między 250 a 280 mln złotych rocznie. Gmi-

ny będą decydowały wspólnie, na co wydać te kwoty, co i za ile zosta-
nie zrealizowane.

•  Nowa jakość transportu. Dobrze zorganizowany transport to nie 
tylko jeden bilet na pociąg, autobus i tramwaj. To szybka, wygodna, 
bezpieczna i tania komunikacja!

•  Zrównoważony rozwój, innowacyjność i cywilizacyjny skok. Me-
tropolia to pewna wizja, wizja przyszłości. To wsparcie innowacji, kre-
atywności, pomysłów, które mogą przenieść miasta na wyższy po-
ziom rozwoju.

•  Promocja. Promowanie w kraju i za granicą wszelkich walorów me-
tropolii - gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, przyrodni-
czych - jest priorytetem związku.

•  Dodatkowe oszczędności. Dzięki centralizacji istotnych dla wszyst-
kich podmiotów procesów będzie można osiągnąć znaczne oszczęd-
ności.

•  Rozwój społeczno-gospodarczy. Powyższe zadania realizowane 
wspólnie, oraz inne, zaplanowane przez gminy razem, to komplek-
sowe i wszechstronne działania na rzecz poprawy jakości życia w me-
tropolii. Razem można lepiej i taniej, a duży może więcej!

METROPOLIA? Jesteś na tak?
od 23 do 30 maja - weź udział w konsultacjach w Twojej gminie

W dniu 30.04.2018 r. została podpisana umowa z firmą HUCZ 
Spółka z o.o., SP.K z siedzibą w Boronowie na II etap przebudowy 
ulic Sosnowej i Jodłowej, który swoim zakresem będzie obejmował 
odcinek ulicy Sosnowej od skrzyżowania z ulicą Bukową do końca 
zabudowań oraz ulicę Jodłową do skrzyżowania z ulicą Polną. 
W ramach przebudowy ulicy wykonana zostanie kanalizacja 
deszczowa, nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodnik dla 
pieszych, wjazdy do przyległych posesji. 
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warsztaty pisania ikon
Od maja w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Miasteczku Śląskim odbywają się warsz-
taty pisania ikon prowadzone przez Boże-
nę Hajduk. Uczestnicy zajęć to 12-osobo-
wa grupa osób w bardzo szerokim zakresie 
wiekowym. Wspólna praca w miłej atmos-
ferze zbliża i tworzy wyjątkową więź wśród 
uczestników.

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy 
o tworzeniu ikon w kontekście praktycz-
nym i teoretycznym. Te wyjątkowe dzieła będą wspaniałą ozdobą mieszkania, 
czy też prezentem.

Warsztaty odbywają się w czwartki o godzinie 18:30.

Żyglin subiektywnie
Od 20 kwietnia do 30 maja br. w Filii 

MOK-u w Żyglinie oglądać można wy-
stawę „Żyglin subiektywnie” autorstwa 
Anny Dziewior i Dariusza Zwardonia. 
W bardzo subiektywny i odważny spo-
sób ukazuje ona  mniej i bardziej zna-
ne zakątki dzielnic naszej gminy. Często 
niezauważalne, zapomniane, czasem 
niedostępne miejsca pokazane są w sposób wyjątkowy i ciekawy.

Wernisaż tej wystawy połączony był ze spotkaniem z cyklu „Posrebrzane Dzie-
je. Fakty i legendy z przeszłości miasteczka” pt.: „Dawno temu w Żyglinie cz.II”. 
Nowe, dawno nie poruszane publicznie fakty z życia „dawnego Żyglina” przybli-
żał słuchaczom Marek Kaleja oraz Marian Lysik.

XI Festiwal muzyczny im. ks. Teodora  
Christopha - TRIo baNdURZySTEk „oRIaNa”

22 kwietnia w kościele parafialnym 
w Miasteczku Śląskim odbył się drugi już 
w tym roku koncert w ramach XI Festiwa-
lu Muzycznego im. ks. Teodora Christopha. 
Tym razem muzyczną „ucztę” zapewnił ter-
ced Bandurzystek Oriana z Tarnopola. Nie-
samowity dźwięk bandury – ukraińskiego 
instrumentu ludowego połączony z piękny-
mi głosami artystek zapewnił słuchaczom 
niezapomniane przeżycia.

Na kolejny koncert w ramach festiwalu zapraszamy 16 września o godzinie 
16:00 do Kościoła WNMP w Miasteczku Śląskim. Wystąpi Duet Akordeonowy:  
Marek Andrysek I Michał Kubarski.

momo i złodzieje czasu
24 kwietnia w MOK-u odbył się wy-

jątkowy spektakl w wykonaniu MOK-
owskiej grupy teatralnej. Młodzi akto-
rzy na próbie generalnej gościli dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mia-
steczku Śląskim, natomiast w godzi-
nach popołudniowych odbyła się 
otwarta premiera. Licznie zgromadzeni  
widzowie obejrzeli teatralny majstersz-
tyk. Zdolna młodzież pod czujnym 
okiem aktora Piotra Charczuka dała wyjątkowo udany popis swych umiejętności. 

Gratulujemy młodym artystom udanego występu oraz prowadzącemu zajęcia 
Piotrowi Charczukowi wspaniałej adaptacji i reżyserii

Z A P O W I E D Z I :

7 maja - 20 czerwca
II Edycja konkursu Plastycznego moje piękne miasto  
– „Gierzyna”
Miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
Udział bezpłatny 
Regulamin w biurze i na www.mok.miasteczko-slaskie.pl

9 maja - 1 czerwca
wystawa prac uczestników zajęć plastycznych  
odbywających się w mok-u
Miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
Wstęp wolny

27 maja (niedziela) godz. 16:30
IV Integracyjny Festyn Rodzinny „bądźmy razem”
Organizator: Stowarzyszenie Klub Abstynentów „ITAKA”
Współorganizator: MOK w Miasteczku Śląskim
Miejsce: Park Rubina w Miasteczku Śląskim
Wstęp wolny

27 maja (niedziela) godz. 16:00
koncert w lasiku
wystąpi: Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin i Żyglinek
Miejsce: Park obok kościoła w Żyglinie
Wstęp wolny

31 maja (czwartek) godz. 16:00
Georgenfest
Miejsce: Park Rubina w Miasteczku Śląskim
organizator: Stowarzyszenie Góra Jerzego w Miasteczku Śląskim
współorganizator: MOK w Miasteczku Śląskim
Wstęp wolny

1 czerwca (piątek) godz. 15:00 - 19:00
dzień dziecka
Animacje, gry i zabawy dla dzieci
Występ grup tanecznych działających przy MOK-u
Miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
organizator: MOK w Miasteczku Śląskim
Wstęp wolny

3 czerwca (niedziela)
Przegląd Chórów i Zespołów okręgu Tarnogórskiego ŚZChio
Miejsce: Park Rubina w Miasteczku Śląskim
Organizator: Okręg Tarnogórski Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
współorganizator: MOK w Miasteczku Śląskim
Wstęp wolny

8 czerwca (piątek) godz. 18:00
Posrebrzane dzieje. Fakty i legendy z historii miasteczka.
„Co kryje żyglińska ziemia? cz.II”  
Miejsce: ZSP w Żyglinie - Pracownia Wykopaliska Wiedzy (ul. Harcerska 5)
Prowadzenie: Marek Kaleja oraz geolog Dawid Surmik
Wstęp wolny

10 czerwca (niedziela) godz. 16:30
Spektakl z okazji dnia matki pt.: „Czerwony kapturek”
w wykonaniu:
- zespołów tanecznych działającej przy MOK-u
- dzieci biorących udział w zajęciach gry na keyboardzie i gitarze
Miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
Prowadzenie: Alicja Kowaluk
Wstęp wolny
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Przedszkolacy byli zachwyce-
ni, gdyż sami mogli sprawdzić co 
tonie, a co utrzymuje się na po-
wierzchni wody. To było wspa-
niałe i... mokre spotkanie! Pogo-
da ostatnio dopisuje, więc dzieci 
postanowiły wybrać się na spacer 
do Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. Na miejscu czekała już pani 
Lilka, która opowiedziała dzie-
ciom co mogą znaleźć w biblio-
tece i jak wypożyczać książki. Na-
stępnie odczytała wiersz Julia-
na Tuwima Lokomotywa i zapro-
siła dzieci do zabawy w pociąg. 
Wszystkie wagoniki pędziły za lo-
komotywą, a maszynistka – Pani 
Lila opowiadała o kolejnych sta-
cjach i w ten sposób przedszkola-
cy zwiedzili całą bibliotekę. Oczy-

wiście jak w prawdziwym pocią-
gu były bilety a nawet konduktor! 
Na koniec odbyły się mini zajęcia 
plastyczne. Dziękujemy Pani Lil-
ce za wspaniałe spotkanie. Dzie-
ci z naszego przedszkola brały 
udział w gminnym konkursie re-
gionalnym „Rubinowskie goda-
nie” w którym zajęły dwa II miej-
sca w swoich kategoriach wieko-
wych. Dziękujemy organizato-
rom za wspaniałą atmosferę pod-
czas konkursu. 20 kwietnia przed-
szkolacy wybrali się do szklarni 
Państwa Hetmańczyk, w której 
dowiedzieli się wielu ciekawych 
rzeczy o hodowli roślin i prowa-
dzeniu szklarni. Zapoznały się 
z rosnącymi tam kwiatami oraz 
warzywami, których mogli na-

wet spróbować. Następnie dzie-
ci odwiedziły kwiaciarnię, w któ-
rej sprzedawane są wyhodowa-

ne w szklarni rośliny. 
Serdecznie dziękujemy 
Państwu Hetmańczyk za 
możliwość tak poucza-
jącego i miłego spędze-
nia czasu. Natomiast  
26 kwietnia nasze przed-
szkole zaszczycił swo-
ją obecnością teatrzyk 
Gabi Atr prezentując 
przedstawienie „Cyrk 
Bobas”. Było to bardzo 
wesołe przedstawienie 
o dwóch osobach, któ-
re uwielbiały rozśmie-
szać innych i w tym celu 
bawiły się w cyrk. Oczy-
wiście w robieniu cyrko-
wych sztuczek musia-
ły pomóc przedszkolaki, 
które na scenie chętnie 

wcielały się w egzotyczne zwie-
rzęta i cyrkowców.

Anna Krupa

Interesująco w Przedszkolu Niepublicznym
W Przedszkolu Niepublicznym odbyły się kolejne 
warsztaty Akademii Małego Naukowca, których 
tematem, tym razem była woda 

W związku z zaistniałą pomyłką w poprzednim numerze Wieści z Ratusza, dotyczącą Ogłoszenia  
w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, za którą przepraszamy, informujemy, że według 

planu szczepienie w BRYnicY, obok remizy strażackiej, odbędzie się  17.05.2018 r. o godzinie 16.15 - 17.00

Turniej Majowy 2018 w Grodnie

Turniej został rozegrany w dniach 30.04 – 
01.05.2018 na pięknym stadionie „Niemen” 
z udziałem 15 drużyn w dwóch kategoriach 
wiekowych - do lat 13 i do lat 11. Nasze drużyny 
walczyły dzielnie ze zmiennym szczęściem zali-
czając zwycięstwa i minimalne porażki. Druży-
ny Jedynki były głośno wspierane przez rodzi-
ców którzy również uczestniczyli w wyjeździe 
do Grodna. W ostatecznej klasyfikacji drużyna 
do lat 11 zajęła 3 miejsce w składzie: Wiktor Gło-
gusz, Bartłomiej Hajduk, Antonina Karch, Bar-
tosz Karch, Paweł Marszałek, Wojciech Marsza-
łek, Jakub Tomanek, Tomasz Urbańczyk. Star-
sza drużyna do lat 13 zajęła 5 miejsce w składzie: 
Adam Budny, Hanna Głogusz, Jan Gogolin, Jan 

Kochel, Kamil Malok, Julia Piech, Adam Ziaja. 
Turniej został rozegrany w przyjaznej atmosfe-
rze i przy słonecznej pogodzie. Poza boiskiem 
mieliśmy okazję zwiedzenia miasta z przewod-
nikiem, który opowiedział jego historię z pol-
skimi wątkami. Byliśmy w miejscach w których 
tworzyła się historia Polski np. podczas posie-
dzeń Sejmu Niemego gdy zapadła decyzja o II 
rozbiorze Polski. Zwiedziliśmy również dworek 

Elizy Orzeszkowej oraz mogliśmy spo-
glądać na Niemen z tarasów starego 
i nowego zamku. Zaprosiliśmy druży-
nę z Grodna do rewanżu w Miastecz-
ku Śląskim podczas międzynarodowe-
go turnieju hokeja na trawie o Puchar 
Burmistrza Miasteczka Śląskiego, który 
odbędzie na obiektach w Miasteczku 
przy ul. Srebrnej w dniach 16-17.06. br. 

W przeddzień wyjazdu do Grodna, 
28.04.2018 drużyna LUKS Jedynka do 
lat 12 uczestniczyła w Zabrzu w tur-
nieju z okazji tygodnia ziemi, w któ-
rym zajęła drugie miejsce i wywal-

czyła srebrny medal. Drużyna wygrała 5 spo-
tkań z jedną porażką, zajmując w klasyfika-
cji końcowej drugie miejsce. Drużyna wystą-
piła w składzie: Hanna Głogusz, Wiktor Gło-
gusz, Jan Gogolin, Bartłomiej Hajduk, Anto-
nina Karch, Bartosz Karch, Paweł Marszałek, 
Wojciech Marszałek, Jakub Tomanek, Tomasz 
Urbańczyk, Adam Ziaja. 

Andrzej Miśkiewicz 

Drużyny hokeja na trawie LUKS 
Jedynka Miasteczko Śląskie 
spędziły majówkę 2018 w Grodnie 
na Białorusi, uczestnicząc w 
międzynarodowym turnieju 
hokeja na trawie
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Mowa tu o Światowym Dniu 
Książki i Praw Autorskich, obcho-
dzonym w dniu 23 kwietnia oraz 
o Międzynarodowym Dniu Książ-
ki dla Dzieci, który to z kolei przy-
pada w dniu 2 kwietnia. W związ-
ku z tym Oddział Dziecięcy MBP 
zaproponował zajęcia czytelni-
cze pod hasłem ,,Zalajkuj czyta-
nie”, podczas których uczestni-
cy rozbawieni zostali przygodami 
kota Cukierka z książki Waldema-
ra Cichonia pt. ,,Cukierku, ty łobu-
zie” oraz wprawieni w stan zadu-
my podczas czytania książek dla 
dzieci o Irenie Sendlerowej. 

Odbiorcami przygód łobuzer-
skiego kota były dzieci z miastecz-
kowskich przedszkoli zaś w zaję-
ciach pt. ,,Tożsamość zamknięta 
w słoiku” ochotnicy zainteresowani 
heroiczną działalnością Ireny Sen-

dlerowej. Poza tym fani wspomnia-
nego powyżej kota Cukierka mo-
gli się spotkać z autorem książek 
o nim,  Panem Waldemarem Cicho-
niem, który to jednocześnie przy-
znaje się do bycia opiekunem nie-
ujarzmionego zwierzaka. To wła-
śnie ten niesforny kiciuś dostarczył 
mu inspiracji do pisania książek. 
Spotkanie miało miejsce 25 kwiet-
nia w Szkole Podstawowej nr 1 
w Miasteczku Śląskim, zaś odbior-
cami byli uczniowie klas I-III. Pozo-
stając w konwencji kwietniowych 
przeżyć literackich Wypożyczal-
nia dla Dorosłych zaproponowała 
swoim czytelnikom wzięcie udzia-
łu w konkursie na temat Stefana Że-
romskiego. Miło było powspomi-
nać troszkę klasyka, jakim jest autor 
Popiołów czy Przedwiośnia... 

Liliana Rozińska

Pani stomatolog wraz ze swoją asystentką 
przypomniała dzieciom podstawowe zasady 
dbania o uzębienie, zademonstrowała na mo-
delu szczęki, jak należy prawidłowo szczotko-
wać zęby, co jeść, aby zęby były mocne i zdro-
we. Dzieci dzieliły się swoją wiedzą i okazało się, 
że wszystkie zasady dbania o zęby są dzieciom 

znane i nie boją się chodzić do dentysty. Pani 
stomatolog pokazała dzieciom jak powinno się 
prawidłowo szczotkować zęby i ponfromowa-
ła, że szczoteczkę należy co jakiś czas wymie-
niać. Dzieci były bardzo zainteresowane tema-
tem i zadawały mnóstwo pytań. Każde dziecko 
otrzymało również obrazek do pokolorowania 
„Zdrowy ząbek”. 

W zorganizowanym Gminnym konkursie re-
gionalnym „Rubinowe godanie” Wiktoria N. 
z grupy „Biedronek” zajęła I miejsce w katego-
rii dzieci 5 - letnich. Wiktoria w stroju śląskim  re-
cytowała wiersz „Entlicek - Pentlicek”. Występ 

wzbudził podziw i zachwyt nie tylko wśród juro-
rów ale również wśród uczestników i rodziców. 

24 kwietnia dzieci z grupy „Biedronek”  wybra-
ły się do szklarni pana Kazika H. Dzieci miały moż-
liwość poznać różne kwiaty i warzywa. Dowie-
działy się, co jest niezbędne do wzrostu i rozwo-
ju roślin. Dzieci wiedzą, że należy o nie dbać i za-
pewnić im odpowiednie oświetlenie oraz wodę. 
Pan Kazik dodał również, że niektóre rośliny nie 
lubią zbyt dużej ilości wody, a innym nie sprzy-
ja ciągła ekspozycja na promienie słoneczne. Na 
zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało 
słodki poczęstunek. 

Uczniowie z zainteresowaniem 
słuchali napisanych przez niego 
krótkich i śmiesznych opowiadań 
o kocie Cukierku i wielu innych. 
Zapoznał również  z etapami two-
rzenia książki. W ramach 50-lecia 
obchodów jubileuszu pierwsze-
go wytopu cynku w Hucie Cyn-
ku  „Miasteczko Śląskie” w  szkole  
odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielami załogi HCM. Zaprezen-
towano krótki film przedstawiają-
cy proces produkcji cynku i ołowiu 
w miejscowej hucie. Następnie za-
prezentowano roboczy ubiór hut-
nika oraz zapoznano z jego pracą. 

Rada Rodziców naszej szkoły 
zorganizowała wycieczki do Opo-

la dla uczniów klas IV-VII oraz do 
Wieliczki dla uczniów klas młod-
szych. W Opolu uczniowie zwie-
dzili min. Muzeum Polskiej Pio-
senki, Skansen Wsi Opolskiej, Am-
fiteatr, Katedrę Podwyższenia św. 
Krzyża, Rynek, Ratusz, Promena-
dę Gwiazd. Uczniowie klas młod-
szych  podczas wycieczki zwie-
dzali podziemia w towarzystwie 
przewodnika, który bardzo cieka-
wie opowiadał o tajemnicach ko-
palni, pracy górników oraz o ukry-
tych w solnym królestwie skar-
bach. Wycieczki  dostarczyły  dzie-
ciom wiele radości, dużo wrażeń 
i wiedzy. 

wieści z SP Nr 2

miłe chwile 
w bibliotece

wieści z Przedszkola Nr 3

W kwietniu naszą szkołę odwiedził Waldemar Cichoń- 
autor książek dla dzieci, który opowiadał o ciekawych 
historiach swoich bohaterów książkowych

Wszystkie przedszkolaki wiedzą, 
jak dbać o higienę jamy ustnej, ale 
tej wiedzy nigdy dość. 11 kwietnia 
w przedszkolu odbyły się dla dzieci 
warsztaty „Czysty ząbek”

Miesiąc kwiecień jest miesiącem, w którym książka 
obchodzi swoje święto i to dwukrotnie

H. Pytlok                                                                                                             
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                                                                 Rozwiązanie krzyżówki 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 1. Gorący podawany do pieca szybowego 
2. Przy tej ulicy znajduje się Huta Cynku 
3. W parze z siarczkową - jedna z kampanii
4. … Kwasu Siarkowego
5. Do ściągania zgarów z powierzchni płynnego metalu
6. Produkowany w miasteczkowskiej hucie
7. Element elektryczny lub do skraplania par cynku
8. Paliwo dla pieca szybowego 
9. Tam wykonywane są analizy chemiczne
10. Imię prezesa Huty Cynku

11. Zestaw urządzeń do przesyłania mediów np. gazu 
ziemnego
12. Wóz bez kierowcy na piecu szybowym
13. Może być zaplanowany lub awaryjny
14. Przy masce hutnika
15. Do mierzenia temperatury w hutnictwie
16. … to podstawa wraz z higieną pracy
17. … odlewacz metali nieżelaznych
18. Wsad dla pieca szybowego
19. Jego wzór chemiczny to Pb

20. pH 5,5 to odczyn … 
21. Nie Zygmunta a rektyfikacyjna
22. … lat od pierwszego wytopu w Hucie Cynku
23. W niej przewożony jest H2SO4
24. Miejsce na odpady poprodukcyjne
25. … ruchu dba, by wszystko działało poprawnie
26. Grupa do której należą cynk i ołów to metale… 
27. Największa „siłaczka” w Hucie
28. Ropy naftowej lub ołowiu

D
an

e 
os

ob
y 

sk
ła

da
ją

ce
j r

oz
w

ią
za

ni
e 

kr
zy

żó
w

ki
:

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.

(im
ię

 i n
az

w
isk

o)

Hasło główne – rozwiązanie krzyżówki tworzą litery z pól ponumerowanych 1÷9

Szanowni Państwo, 

Z okazji obchodów 50-lecia pierwsze-
go wytopu cynku i ołowiu w Hucie Cynku 
„Miasteczko Śląskie” została opracowana 
jubileuszowa krzyżówka, której tematyka 
związana jest z zakładem.  

Rozwiązania krzyżówki należy składać 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury 

przy ul. Srebrnej 24 w godzinach pracy 
MOK  w terminie do 15 czerwca 2018 roku. 
Prosimy o wskazanie imienia i nazwiska 
osoby składającej rozwiązanie krzyżówki. 

Losowanie pięciu poprawnych odpo-
wiedzi i wręczenie nagród laureatom zo-
stanie przeprowadzone w dniu  30 czerw-

ca  2018 roku na terenie Huty Cynku „Mia-
steczko Śląskie” S.A.  przy ul. Hutniczej 17. 

Zachęcamy do udziału w zabawie! Ży-
czymy powodzenia!

Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Ślą-
skie” S.A. 
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