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Sesja spotterska
w Katowice Airport!

W sierpniu uczestnicy pierwszej
sesji spotterskiej zainicjowanej
przez MOK spędzili na płycie
Katowice Airport

Pogoda była wręcz idealna, ruch na lotnisku
duży więc fotografowie mieli świetną okazję
do doskonalenia warsztatu i szukania ciekawych ujęć. Dziękujemy za pomoc instruktor-

ską Wojtkowi Stankiewiczowi. Będziemy informować na bieżąco o kolejnych tego typu
spotkaniach na stronie internetowej MOK-u
oraz na Facebooku.

Zajęcia w sezonie
2017/2018 w MOK-u
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zachęca do udziału w zajęciach, które
będą odbywać się w siedzibie MOK-u w Miasteczku Śląskim, a także w filii w Żyglinie

Spotkanie z władzami powiatu
5 września 2017r. w Urzędzie
Miejskim w Miasteczku
Śląskim odbyło się spotkanie
wójtów i burmistrzów
z przedstawicielami zarządu
powiatu tarnogórskiego

Tematem spotkania było dofinansowanie zadań
związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego
w oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego
Szpitala Powiatowego S.A im. Dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, reorganizacja zasobów geodezyjnych
powiatu, dostęp do informacji publicznej oraz omówienie spraw bieżących w zakresie dróg powiatowych.

Planowane są warsztaty plastyczne dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia teatralne, zajęcia taneczne oraz nauka gry na keyboardzie, saksofonie i gitarze. Zespoły działające przy MOK-u również prowadzą nabór
na nowy sezon: Zespół wokalno-taneczny
„Groszki”, Zespół Folklorystyczny „Brynica”,
Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko
Śląskie, Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin – Żyglinek, Chór Męski „Piast” oraz Chór Mieszany „Sienkiewicz”. Szczegółowy plan zajęć poszczególnych grup znajduje się na stronie internetowej MOK-u.
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Lato w Rubinie 2017
Wakacje już za nami, a wraz z nimi zakończyliśmy cykl imprez plenerowych „Lato w Rubinie 2017”, który z powodzeniem był organizowany już po raz trzeci w zrewitalizowanym Parku Rubina w Miasteczku Śląskim

sierpnia przed miasteczkowską publicznością wystąpił Piotr Bielak prezentując zaawansowane akrobacje na rowerze. Dzieci chętnie korzystały z przygotowanej akademii rowerowej poznając podstawy bezpiecznego zachowania na drodze.
Dziękujemy mieszkańcom za uczestnictwo w przygotowanych przez
MOK wydarzeniach i atrakcjach!

Tegoroczna edycja obfitowała w ciekawe wydarzenia, w których
uczestniczyli zarówno mieszkańcy gminy jak również goście z sąsiednich miast. Na scenie wystąpili między innymi NeuOberschlesien, Grzegorz Poloczek, Pedro y Mari, Parnas Brass Band oraz Kasia Piowczyk.
W ramach Elektronicznego Rubina sobotni poranek rozbrzmiewał
gwarem dzieci biorących udział w animacjach oraz pozytywną energią uczestniczek zajęć sportowych na świeżym powietrzu, którym pilates, step, jumping frog i joga dały niezły wycisk. Popołudnie i wieczór
upłynął natomiast przy dźwiękach muzyki house i elektro w wykonaniu DJ’ów HELLBOY, ROBERT K, PETER GADEK, GORO, MATT FOX, DIVAD,
DAVERS oraz VADER ROOT. Sierpień powitaliśmy pokazem francuskiego komediodramatu „Nietykalni”, który przyciągnął do parku wielu kinomaniaków oraz popołudniem z muzyką latino, gdzie oprócz świetnej muzyki królowały dzieci uczestniczące w plenerze malarskim. Po
raz siódmy gościliśmy również w Parku Rubina muzyków chcących zaprezentować swój dorobek podczas Przeglądu Big Bandów i Orkiestr.
Wystąpiła Górnicza Orkiestra Dęta „Piekary – Julian”, Parafialna Orkiestra Dęta w Radzionkowie, DAREK BAND z Chorzowa oraz na finał Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie. W ostatnią sobotę

Filmowe środy w Miasteczku Śląskim

Kino plenerowe w Miasteczku Śląskim okazało się strzałem w dziesiątkę. Za każdym razem frekwencja była zdecydowanie wyższa niż
oczekiwano. Projekcje odbyły się trzy razy - 26 lipca w Żyglinie, 16 sierpnia przy MOK-u w Miasteczku Śląskim i 30 sierpnia znów przy boisku Orlik w Żyglinie. Za każdym razem to widzowie wybierali jaki film chcą zobaczyć, a wyświetlane były 3 seanse: kino familijne, Mega HIT oraz kino
konesera.

Zespoły taneczne MOK-u na
Wawrzyńcowych Jarmarkach w Rajczy
W ramach współpracy partnerskiej pomiędzy gminami Miasteczko Śląskie i Rajcza, dzieci z zespołów tanecznych działających przy
MOK-u wystąpiły gościnnie na Wawrzyńcowych Jarmarkach w Rajczy.
Zaprezentowały one układy taneczne, które wywarły bardzo pozytywne wrażenie na widzach. Najlepszą nagrodą dla dzieci oraz ich choreografa były gromkie brawa i pochwały płynące pod ich adresem.

Jubileusz
Dnia 1 września br. swoje 90-te urodziny obchodził
Pan Stefan Buszka. Z tej okazji Jubilatowi życzenia
złożył Sekretarz Miasta Marcin Parys
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Zawodowy awans
28 SIERPNIA W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIASTECZKU ŚLĄSKIM MIAŁA
MIEJSCE UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AKTÓW NADANIA STOPNIA
AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie stażu trwającego 2 lata
i 9 miesięcy, uzyskania pozytywnej oceny
dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną
przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.
22 sierpnia 2017 r. dwie osoby przystąpiły
do egzaminu, który zakończył się pozytywnym rezultatem dla wszystkich.

Ważnym punktem spotkania było złożenie ślubowania przez nauczycieli. Burmistrz
Krzysztof Nowak wręczył akty nadania stopnia
awansu zawodowego, które otrzymali:
Maria Paczyna – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim oraz
Alina Czarnecka - Chaś – nauczyciel Przedszkola nr 1 w Miasteczku Śląskim.

„Ślubuję rzetelnie pełnić
mą powinność nauczyciela
wychowawcy i opiekuna młodzieży,
dążyć do pełni rozwoju
osobowości ucznia i własnej,
kształcić i wychowywać młode
pokolenie w duchu umiłowania
Ojczyzny, tradycji narodowych,
poszanowania Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak mi dopomóż Bóg.”
Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela
i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego.
Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczycieli wiedzy i umiejętności zawodowych.
Gratulacje nauczycielom złożyli także:
Ewa Tempich-Garczarczyk – Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim, Barbara Fischer – Dyrektor Przedszkola nr 1 w Miasteczku Śląskim oraz Jerzy Żuchowicz – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.
Nauczycielom gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej, a także satysfakcji z
pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela.

Poprawa efektywności
energetycznej
Gmina rozpoczęła realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa
efektywności energetycznej poprzez montaż kolektorów
słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach
jednorodzinnych w Gminie Miasteczko Śl.”
W dniu 7 sierpnia 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą, wyłonionym w drodze
przetargu nieograniczonego, firmą FLEXI
POWER GROUP Sp. z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej.
Wykonanie zadania nastąpi w formule
„zaprojektuj i wybuduj”, będzie obejmowało montaż 6 instalacji kolektorów słonecznych oraz 24 instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie Miasteczka Śląskiego.
Gmina realizuje przedmiotowe zadanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV

Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła
energii – ZIT Subregionu Centralnego.
Na realizację zadania gmina pozyskała
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości
77,29 % kosztów całości zadania.
Całkowity koszt zadania stanowi kwota
589.087,80 zł.
Mieszkańcy u których zostaną zamontowane instalacje poniosą koszt 22,71 %
wartości instalacji zamontowanych na ich
posesjach.
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W ramach realizacji przyjętego „Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Miasteczko Śl. na lata 2016
-2032” oraz Uchwały Rady Miejskiej nr XXIX z
dnia 09.06.2017 r. gmina udzieliła mieszkańcom
(osobom fizycznym) dotacji celowej w wysokości
100 % kosztów związanych z usunięciem,
transportem i unieszkodliwieniem wyrobów
zawierających azbest

Wieści
z Przedszkola
Nr 1
Wakacje już dawno
za nami. Rozpoczął się
pełen wrażeń wrzesień.
Dzieci zapoznały się
już ze swoimi paniami,
kolorowymi znaczkami
oraz panującymi
w przedszkolu zasadami
W tym roku szkolnym Pracowite Pszczółki (starszacy) z Panią
mgr Aliną Czarnecką-Chaś, Jeżyki
(średniacy)z Panią mgr Iwoną Nowak oraz Wesołe Misie z Paniami:
mgr Eweliną Rutkowską oraz mgr
Martą Blachlińską, będą bawić się
i poznawać otaczający świat.
W tym roku szkolnym Przedszkole nr 1 w Miasteczku Śląskim będzie otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach
06:30 – 16:30.

Program
usuwania azbestu
Koszt całego zadania wyniesie 69.611,85 zł.
Gmina pozyskała na powyższy cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach maksymalną kwotę dofinansowania zadania w wysokości 12.927,20 zł.

Pozostałe środki na realizację zadania w wysokości
56.684,65 zł stanowią środki własne gminy.
W ramach programu z terenu Miasteczka Śląskiego zostanie usunięte 16 ton azbestu.

Badania archeologiczne
W wyniku badań archeologicznych przeprowadzonych przez
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, stwierdzono ślady
dawnego hutnictwa metali (szlaka hutnicza, pokryte szkliwem kawałki
triasowego piaskowca pstrego z wykładziny ognioodpornej pieca,
wytopki i placek ołowiu) znajdujące się w otoczeniu torfowiska,
zlokalizowanego w Żyglinku przy rozwidleniu dróg prowadzących
w kierunku Częstochowy, Świerklańca i Tarnowskich Gór
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Obszary
pod
względem
historycznym
i archeologicznym:
Obszary ważneważne
pod względem
historycznym
i archeologicznym:
1, 5 – Torfowiska
z pozostałościami po dawnym górnictwie, częściowo zdewastowane.
3 – wydmy zegórnictwie,
śladami obozowisk częściowo
mezolitycznych bezpośrednio
graniczące z torfowiskami.
1, 5 – Torfowiska z pozostałościami po2,dawnym
zdewastowane.
4 – Obszar planowanych przyszłych archeologicznych wykopalisk sondażowych.
2, 3 – wydmy
śladami
obozowisk
mezolitycznych
bezpośrednio
graniczące
z torfowiskami.
6, 7ze
– torfowiska
nie zdewastowane
zawierające
ślady dawnego górnictwa
i hutnictwa. Postuluje
się ich ochronę
jako użytków ekologicznych.
4 – Obszar planowanych przyszłych archeologicznych wykopalisk sondażowych.
6, 7 – Torfowiska nie zdewastowane zawierające ślady dawnego górnictwa i hutnictwa.
Postuluje się ich ochronę jako użytków ekologicznych
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W roku 2016 zidentyfikowano rodzaje i pochodzenie poszczególnych pozostałości hutniczych. W wyniku wstępnych badań na tym
terenie, wykazano istnienie pieca hutniczego do wytopu ołowiu z XVI wieku. Określono jego przypuszczalną lokalizację w oparciu
o rozrzut w otoczeniu odpadów hutniczych.
W torfowisku piec zaznaczył swoje istnienie
zanieczyszczeniem ołowiem i znaczną masą
szlaki hutniczej z drobinami ołowiu i kawałkami triasowego piaskowca pstrego (formy czerwonej z hematytem) - jako ognioodpornej
wykładziny pieca.
Zaobserwowano na torfowisku zanieczyszczenie ołowiem i stosunkowo dużą masę hematytu (rudy żelaza) w formie pylastych brył.
Kwestią do rozstrzygnięcia jest , czy hematyt
używany był do wytopu ołowiu (jako ogniotrwała wykładzina pieca) czy jako surowiec
przygotowywany tam do wytopu żelaza. Ta
działalność datowana jest wstępnie na drugą
połowę pierwszego tysiąclecia n.e.
W lipcu 2017 roku przeprowadzono badania
datowania metodą radiowęglową C-14 trzech
próbek torfu pobranych z torfowiska sąsiadującego z wydmą na której są prowadzone badania archeologiczne.
W wyniku przeprowadzonych badań określono przedział czasu działalności tego źródła
emisji ołowiu do okresu pomiędzy setnym rokiem p.n.e. i 900 rokiem naszej ery.
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OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że w dniu 13 października 2017 r.
(piątek) na terenie Gminy Miasteczko Śląskie odbędzie się MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH i ELEKTROŚMIECI wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.
Prosimy mieszkańców Gminy o dostarczenie odpadów do niżej wymienionych
punktów zbiórki:
MIASTECZKO ŚLĄSKIE
dnia 13.10.2017 r.

Godziny

1

ul. Dudy (parking)

8.00 – 10.00

L. P.

ŻYGLIN
dnia 13.10.2017 r.

Godziny

1

ul. Sokoła (parking)

10.15 – 12.15

L.P.

BRYNICA
dnia 13.10.2017 r.

Godziny

ul. Żyglińska (parking)

12.30 – 14.30

BIBIELA
dnia 13.10.2017 r.

Godziny

ul. Starowiejska (pętla autobusowa)

14.45 – 16.45

L. P.

1
L.P.
1

						
						

BURMISTRZ MIASTA
/-/ KRZYSZTOF NOWAK

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że w dniu 21 października 2016 r.
na terenie Gminy Miasteczko Śląskie odbędzie się MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH i ELEKTROŚMIECI wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.
Prosimy mieszkańców Gminy o dostarczenie odpadów do niżej wymienionych
punktów zbiórki:
MIASTECZKO ŚLĄSKIE
dnia 21.10.2016 r.

Godziny

1

ul. Dudy (parking)

8.00 – 10.00

L. P.

ŻYGLIN
dnia 21.10.2016 r.

Godziny

1

ul. Sokoła (parking)

10.15 – 12.15

L.P.

BRYNICA
dnia 21.10.2016 r.

Godziny

ul. Żyglińska (parking)

12.30 – 14.30

BIBIELA
dnia 21.10.2016 r.

Godziny

ul. Starowiejska (pętla autobusowa)

14.45 – 16.45

L. P.

1
L.P.
1

						
						

BURMISTRZ MIASTA
/-/ KRZYSZTOF NOWAK

Wznowienie dyżurów radnego powiatowego
od września br w każdy ostatni czwartek miesiąca

w godzinach od 14:30 - 15:30

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim

Dziedziczenie – czy to
nas może dotyczyć?
Wydaje się, że każdy
z nas spotka się
prędzej, czy później
z dziedziczeniem.
Postaramy się w kilku
słowach opisać to
zagadnienie

Co to jest dziedziczenie?
Dziedziczenie, to przejście majątku zmarłej osoby fizycznej (spadkodawcy) na jedną lub kilka osób fizycznych
lub prawnych (spadkobierców).
Podstawą dziedziczenia może być wola spadkodawcy,
wyrażona w testamencie, albo przepisy prawne. W związku z tym odróżnia się dziedziczenie testamentowe i dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie ustawowe zachodzi
wówczas, gdy osoba zmarła nie sporządziła testamentu albo też żadna z osób powołanych w testamencie nie
może lub nie chce dziedziczyć. Przepisy prawne (kodeks
cywilny) precyzyjnie określają kolejność i proporcje dziedziczenia ustawowego. Ważny testament sporządzony
przez osobę zmarłą upoważnia do dziedziczenia testamentowego. Spadkobiercą testamentowym może być
osoba fizyczna lub prawna spoza kręgów spadkobierców ustawowych. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą
śmierci spadkodawcy (tzw. otwarcie spadku), który może
przyjąć lub odrzucić, bądź nie składać żadnego oświadczenia woli (w obecnym stanie prawnym obowiązującym
od 18 października 2015 r. uznaje się wtedy, że przyjmuje
on spadek z dobrodziejstwem inwentarza).
Z ustawy można dziedziczyć cały spadek lub jego część.
Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku wystąpi wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy (w testamencie) albo gdy żadna z osób, które powołał, nie będzie
chciała (np. odrzuci spadek) lub nie będzie mogła być spadkobiercą (np. zostanie uznana za niegodną dziedziczenia).
Krąg spadkobierców ustawowych i kolejność powoływania ich do dziedziczenia określają przepisy ustawy z 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.
121 ze zm.). Wprawdzie dziedziczenie z testamentu ma
pierwszeństwo przed dziedziczeniem z ustawy, to jednak
najczęstszym tytułem powołania do spadku jest właśnie
ustawa.
Przy dziedziczeniu ustawowym ustalenie kręgu spadkobierców ustawowych opiera się na dorozumianej woli
spadkodawcy co do dziedziczenia po nim, ponieważ skoro
nie pozostawił testamentu, to tym samym nie chciał zmieniać zasad dziedziczenia ustawowego.
Spadkobiercami ustawowymi powołanymi w pierwszej kolejności do dziedziczenia są dzieci zmarłego i jego
małżonek. Z ustawy dzieci zmarłego i jego małżonek dziedziczą w częściach równych. Trzeba jednak podkreślić, że
udział małżonka przy dziedziczeniu ustawowym nie może
być mniejszy niż jedna czwarta całości spadku. Oznacza to,
że jeżeli dzieci jest więcej niż troje, to udział małżonka będzie wynosić jedną czwartą części, zaś dzieci będą dziedziczyć po równo w pozostałych trzech czwartych częściach.
Jeżeli dziedziczyłby małżonek i jedno dziecko - dziedziczyliby spadek po połowie.
Ciąg dalszy tematu dziedziczenia
omówimy w następnym numerze
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Światowy Kongres Bibliotekarstwa
W dniach od 19 do 25 sierpnia odbył się we
Wrocławiu Światowy Kongres Bibliotekarstwa
i Informacji IFLA, w którym to miałam
przyjemność uczestniczyć w roli jednego
z trzystu osiemdziesięciu wolontariuszy
O randze tego wydarzenia dla
naszego kraju decyduje fakt, że
corocznie odbywający się kongres miał miejsce w Polsce tylko 2 razy w dalekiej przeszłości.
Pierwszy raz w 1936 roku, a drugi w 1959 roku. Obydwie edycje
miały miejsce w Warszawie. Tym
razem odbył się na terenie prężnie rozwijającego się Wrocławia,
który to ostatnimi czasy wiedzie
prym w kwestii promowania kultury. W 2016 roku bowiem Wrocław miał zaszczyt pełnić funkcję
Światowej Stolicy Kultury, rok 2017
zaś jest rokiem zamykającym kadencję Światowej Stolicy Książki.
W związku z tym, lokalizacja tak

ważnego wydarzenia dla świata
bibliotekarskiego jakim jest Światowy Kongres IFLA nie jest dziełem przypadku. W ogóle IFLA to
międzynarodowa, założona w
1927 roku w Edynburgu, niezależna i niekomercyjna organizacja skupiająca się na sprawach bibliotek, informacji naukowej, stowarzyszeń oraz instytucji bibliotecznych z globalnego punktu widzenia. Zaś kongres (co roku odbywający się w innym państwie) jest
największym i najważniejszym
wydarzeniem związanym z bibliotekarstwem i informacją naukową.
Corocznie skupia od 3500 do 5000
profesjonalistów z ok. 120 krajów.
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Podczas jego trwania, bibliotekarze wymieniają się doświadczeniami, poglądami, ustalają wspólne stanowisko czy harmonogram działań dotyczący najważniejszych bibliotekarskich spraw.

Oprócz tego kongres sprzyja nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy bibliotekarskimi
instytucjami oraz stowarzyszeniami. Wolontariusze zaś, oprócz wykonywania swoich zadań związanych z obsługą tego wydarzenia, mają możliwość partycypowania nieodpłatnie w konferencjach, warsztatach czy imprezach.
Oprócz tego każdy wolontariusz
otrzymał certyfikat potwierdzający jego wkład i zaangażowanie w
sprawne przeprowadzenie tego
prestiżowego dla świata bibliotekarskiego wydarzenia.
Nigdy wcześniej nie miałam
okazji być uczestnikiem tak prestiżowej imprezy. Możliwość reprezentowania Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Miasteczku Śląskim
(tym bardziej, że byłam jedyną
wolontariuszką z powiatu tarnogórskiego) była dla mnie wyzwaniem, przygodą, ale też okazją do

zaczerpnięcia jak najwięcej inspiracji ze świata bibliotekarskiego.
Dla osób zainteresowanych poznaniem większej ilości szczegółów z przebiegu kongresu, zapraszam na stronę internetową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim, gdzie zamieściłam dość obszerne artykuły.
W artykułach zawarłam informacje na temat założeń i przebiegu kongresu, imprez towarzyszących, uczestników, charakterystykę pracy wolontariuszy oraz
wzmiankę na temat przyszłorocznego kongresu, który odbędzie
się w Malezji, w Kuala Lumpur.
Liliana Rozińska
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Przetwarzanie odpadów, czyli
wielokrotne korzystanie z surowców, jest jedną z gałęzi gospodarki, której działanie wydatnie przyczynia się do szeregu środowiskowych korzyści, ograniczając wydobycie, zmniejszając skalę pozyskiwania surowców, niezbędnych dla innych gałęzi gospodarki. Recykling generuje znaczące
oszczędności w zużyciu energii
czy wody.
Plastiki, a wśród nich wszechobecne butelki PET, są produktem pochodnym ropy naftowej. To z niej powstaje większość tworzyw sztucznych, które nas otaczają. Oczywistym jest
zatem, że jeśli sprawnie przetwarzać będziemy tworzywa sztuczne na nowe rzeczy, to tym samym
zmniejszymy zużycie surowca,
którym nasz kraj nie dysponuje
w znacznych ilościach. Przetwarzanie tworzyw sztucznych, podobnie jak innych surowców, zdecydowanie nam się opłaca w skali całego kraju. Ograniczając import ropy naftowej sprawiamy, iż
więcej pieniędzy pozostaje w Polsce, służąc wzrostowi naszego
dobrobytu. Wśród wielu przykładów przetwarzania odpadów z
tworzyw sztucznych, znajdują się
choćby polarowe bluzy, koszulki,
elementy wyposażenia placów
zabaw czy zabawki.
Bardzo wdzięcznym surowcem,
umożliwiającym wielokrotne jego
przetwarzanie, jest szkło. Szklane opakowania w postaci butelek,
słoików i opakowań po kosmetykach, zbierane przez nas do zielonych pojemników i worków, przerabiane są na granulat szklany.
Jest on istotnym elementem wsadu materiałowego do produkcji
nowych szklanych przedmiotów.
Recykling szkła generuje znaczące oszczędności i korzyści środowiskowe. Nie tylko ogranicza zużycie wody o połowę w procesie
produkcji, czy blisko o jedną trzecią zużycie energii, ale wiąże się z
ogromnym ograniczeniem wydobycia surowców niezbędnych do
produkcji szkła, przede wszystkim
piasku, wapnieni i sody. Wydoby-

Selektywna zbiórka odpadów jest tym co decyduje o sukcesie systemu
gospodarowania odpadami. To, czy i jak segregujemy odpady, rzutuje nie
tylko na koszty obsługi całego systemu, ale przede wszystkim decyduje
o ilości i jakości surowców trafiających do ponownego wykorzystania.
Recykling jest doskonałą formą wielokrotnego korzystania z surowców
znajdujących się w obiegu gospodarczym. Jest też fundamentem
korzyści ekologicznych, do których każdy z nas może aktywnie się
przyczynić, dbając o to, by surowce opuszczające nasze domy w postaci
odpadów, były właściwie posegregowane

Recykling

fundament ekologicznych korzyści

cie surowców do produkcji szkła
znacząco degraduje środowisko,
a w jego wyniku powstają obszary
wymagające w przyszłości kosztownej rekultywacji. Nie bez znaczenia jest zdecydowana redukcja emisji szkodliwych substancji
do środowiska, w porównaniu do
produkcji opartej o surowiec pierwotny.
Przetwarzanie papieru jest tym,
co powinno być normą. Naszym
działaniem powinniśmy przyczyniać się do tego, by jak najwięcej
niepotrzebnego papieru trafiało
do recyklingu. Wyprodukowanie
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bowiem jednej tony papieru z makulatury, a nie z wyciętych drzew,
ogranicza nie tylko wycinkę drzew
o siedemnaście sztuk dorodnych
okazów, ale zmniejsza też zużycie
wody o dwadzieścia sześć tysięcy
litrów, paliwa o blisko półtora tysiąca litrów, a także energii o cztery tysiące kilowatogodzin, czyli o
tyle, ile dwa gospodarstwa domowe czteroosobowe zyżywają średnio przez cały rok.
Recykling dotyczy oczywiście nie tylko tworzyw sztucznych, szkła czy papieru, ale także metalu. Przetwarzanie metali żelaznych i nieżelaznych, wiąże
się nie tylko z ograniczeniem wydobycia surowców pierwotnych,
ale przede wszystkim z olbrzymimi redukacjami w zużyciu energii.
Jako przykład warto w tym miejscu nadmienić choćby o aluminiowych puszkach, których przetwarzanie na nowe aluminiowe produkty zmniejsza zużycie energii
aż o dziewięćdziesiąt pięć procent,

w stosunku do produkcji bazującej
na rudach boksytu, z których uzyskuje się aluminium.
Metale, występujące w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, to prócz wspomnianego
już aluminium, także miedź, srebro czy złoto. Ekologiczne korzyści
z przetwarzania takich odpadów
idą w parze z ekonomicznymi i to
niezwykle zauważalnie.
Pamiętajmy o tym, że segregując odpady, nie czynimy tego mając na względzie sztukę dla sztuki, lecz konsekwencją naszego
działania, jest cały wachlarz korzyści ekologicznych, które towarzyszą procesowi recyklingu. W dobie rosnącego zapotrzebowania
na surowce i wzmagającej się eksploatacji środowiska naturalnego,
każdy z nas ma niezwykle istotny wkład w jego ochronę. Od naszej świadomej postawy zależy,
czy będziemy przyczyniać się do
rozsądnego gospodarowania surowcami, zwiększając efektywność ich wykorzystania w procesach gospodarczych, czy też przejdziemy obok tego obojętnie. Miejmy jednak na względzie, że to w
jaki sposób aangażujemy się w tej
materii, rodzi określone skutki dla
przyszłych pokoleń. Przekażmy
naszym dzieciom i wnukom świat
w stanie co najmniej nie pogorszonym. Niewiele pracy od nas to
wymaga, a może dać znaczące rezultaty, tym bardziej jeśli gremialnie do nich się przyczynimy.
Krzysztof Nowak

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Romuald Burczyk

Polish-American Development Council,
założyciel marki ZielonyPunkt.co
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ks. TEODORA CHRISTOPHA

Kierownictwo artystyczne: prof. STANISŁAW DZIEWIOR

MIASTECZKO
ŚLĄSKIE
2017
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP
23 kwietnia, godz. 16.30

ETNOS ENSEMBLE
Konrad Merta – akordeon | Bartosz Pacan – klarnet
Piotr Mach – wiolonczela | Łukasz Mazanek – kontrabas
14 maja, godz. 16.00

RECITAL HARFOWY
Anna Scheller | Wojciech Trefon
17 września, godz. 16.00

KWINTET INSTRUMENTÓW
DĘTYCH BLASZANYCH
NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ
POLSKIEGO RADIA
Stanisław Dziewior – trąbka | Piotr Nowak – trąbka
Paweł Cal – waltornia | Michał Mazurkiewicz – puzon
Jakub Urbańczyk – tuba

WSTĘP WOLNY
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