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Miasteczko

Liderów!
Miasteczko Śląskie zajęło 1 miejsce w powiecie tarnogórskim,
10 miejsce w województwie śląskim i 142 miejsce w skali kraju
Gazeta Wspólnota opublikowała ranking Liderzy inwestycji
oparty na wydatkach samorządów na cele inwestycyjne w latach 2014-2016 gdzie miasto Miasteczko Śląskie uplasowało się na
142 pozycji. Sukcesem jest poprawienie wyniku z lat 2013-2015
gdzie zajmowało 196 miejsce.

W rankingu w kategorii Miasta inne, brały udział 582 samorządy z całego kraju. Metody obliczeń autorów rankingu opierają się o okresy trzyletnie po to
aby wskazać, iż nie są to chwilowe wahania lecz średnie z okresu
obliczeniowego. Takie obliczenia
wykluczają jednoroczne nakłady

jednej dużej inwestycji, co cechuje mniejsze samorządy.
Wynik cieszy w zakresie zajmowanych miejsc w rankingu, jednakże bardziej ku zadowoleniu
skłania fakt, iż miasto obrało właściwy kurs, co w perspektywie kolejnych lat rokuje na dalsze lepsze
wyniki.

Sukcesem jest awans o 54 miejsca. Jest to też znak, że podążamy
we właściwym kierunku i motywuje do dalszej pracy. Nie byłoby tego,
gdyby nie współpraca burmistrza
oraz radnych rady miejskiej, a także pracowników urzędu miejskiego oraz jednostek organizacyjnych
w Miasteczku Śląskim.

Marcin Parys

Świąteczne warsztaty
rękodzieła w MOK-u!

Posrebrzane dzieje

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się
wielkimi krokami, a co idzie w parze
porządki i przygotowywanie mieszkań
do tego wyjątkowego okresu

W sobotnie popołudnie (28 października) Filia MOK-u w Żyglinie
rozbrzmiała gwarem licznie zgromadzonych uczestników spotkania
z serii Posrebrzane dzieje Fakty i legendy z przeszłości Miasteczka
pt.: „Dawno temu w Żyglinie”, które poprowadził Marek Kaleja
wraz z Marianem Lysikiem

Chwilą wytchnienia będą z pewnością Świąteczne warsztaty rękodzieła organizowane przez
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim,
na których uczestnicy stworzą piękne wieńce
adwentowe, świąteczne skarpety oraz ozdobne
gwiazdy. Wykonane własnoręcznie ozdoby mają
wyjątkową wartość, mogą być również upominkiem dla bliskich.
Czekamy na osoby pragnące rozwijać swoje
umiejętności, lubiące rękodzieło i wszystko co jest
z nim związane. Materiały do pracy zapewnia MOK.
Terminy zajęć: 28 listopada oraz 5 i 12 grudnia
w godzinach 17:00 – 19:00. Udział w warsztatach
jest bezpłatny, obowiązują zapisy: promocja@
mok.miasteczko-slaskie.pl, tel. 32 288 88 70.

Legendy i fakty z przeszłości Miasteczka: „Dawno temu w Żyglinie”

Miłym gościem był Leszek Chróst – biolog, który nadzoruje prace wykopaliskowe
na terenie Żyglina i Żyglinka oraz opracowuje zebrane materiały. Spotkaniu towarzyszyła
również mini wystawa pt.: „Obiekty sakralne
(i nie tylko) na ulicach Żyglina” autorstwa Dariusza Zwardonia i Anny Dziewior, ukazująca mijane na co dzień, często niezauważane
przydrożne krzyże, kapliczki oraz pomniki.
Prelegenci podzielili się z przybyłymi gośćmi ogromną wiedzą na temat Żyglina, Miasteczka Śląskiego oraz ustroju jaki panował
na tych terenach w przeciągu wieków, słowa
popierane były ciekawą prezentacją, dzięki

czemu widz miał pełen obraz opisywanych
faktów. Rzetelność, konsekwencja i ogromna
chęć poszerzania wiedzy – te cechy doskonale opisują naszych prelegentów. Dziękujemy
im za zaangażowanie i nieocenioną pomoc
w realizacji projektu Posrebrzane dzieje.
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pełen kultury

I Edycja Konkursu: „Korona
na Orszak Trzech Króli”
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych
do udziału w I Edycji Konkursu: „Korona na
Orszak Trzech Króli”.
Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni, poczucia estetyki, wsparcie rozwoju artystycznego uczestników oraz ukazanie piękna
tradycji Orszaku Trzech Króli. Wykonane prace
w technice przestrzennej należy składać (wraz
z dołączoną metryczką z danymi) w biurze
Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim do 8 grudnia 2017 roku do godziny 15:00.
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród
nastąpi 6 stycznia 2018 roku w Parku Rubina
podczas miasteczkowskiego Orszaku Trzech
Króli. Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie dostępnym w biurze MOK-u oraz na
mok.miasteczko-slaskie.pl.

Sukces Zespołu
Folklorystycznego „Brynica”
Na początku października Zespół Folklorystyczny „Brynica” wystąpił na „Etnostradzie
2017” w Częstochowie, gdzie otrzymał III nagrodę. „Etnostrada” to święto folkloru, podczas którego zespoły z całego regionu prezentują się w pełnej krasie. Formacje taneczne,
śpiewacze, muzyczne czy obrzędowe przygotują swoje programy pod jedno naczelne hasło – RADOŚĆ.
Składamy serdeczne gratulacje Zespołowi
Folklorystycznemu „Brynica” i życzymy kolejnych sukcesów.

Kontrasty – wystawa kolaży
fotograficznych w MOK-u!

W październiku w holu Miejskiego Ośrodka
Kultury w Miasteczku Śląskim można było podziwiać wystawę kolaży fotograficznych pt.:
„Kontrasty” autorstwa Magdaleny Zaton. Wystawa przedstawiała fotografie z trzech cykli;
„To nie jest nierzeczywistość” - cykl inspirowany surrealistycznym malarstwem René Magritte’a, „Charaktery” oraz „Słowem, gestem”.
Te wyjątkowe prace wprowadzały widza
w stan zadumy, a prostota i ograniczenie barw
skupiały uwagę na „elementach” dodanych
– klucz, kokardki, rama, parasole, butelki…
Co autorka chciała przekazać widzowi? Czy
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jego odczucia zgadzały się z zamysłem artystki? Piękno sztuki polega na tym, iż można ją interpretować indywidualnie.
Magdalena Zaton jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Instytut Sztuki, Cieszyn) oraz Policealnej Szkoły Fotograficznej „Fotoedukacja” w Katowicach na
kierunku fototechnik. W MOK-u prowadzi zajęcia plastyczne dla różnych grup wiekowych.

Rodzinne warsztaty
rękodzieła „Robimy sztukę!”

Natomiast od listopada MOK zaprasza na
kolejne zajęcia w ramach MUKIS. Tym razem
będą to warsztaty muzyczne prowadzone
przez Paulinę Zarzycką. Będą one obejmowały wybrane zagadnienia ujęte w kilka kategorii: muzyka i ruch, instrumenty, śpiew oraz improwizacja. Uczestnicy w trakcie warsztatów
będą mogli poznać podstawowe zagadnienia
emisji głosu, zmierzyć się m.in. z ćwiczeniami
dykcyjnymi czy też oddechowymi.
Udział jest bezpłatny, a zajęcia przeznaczone są dla osób w różnym wieku. Zapisy:
promocja@mok.miasteczko-slaskie.pl, tel. 32
288 88 70.

Koncert z okazji
Dnia Papieskiego!

To był strzał w dziesiątkę! Rodzinne warsztaty rękodzieła „Robimy sztukę” były wyjątkowe i rzeczywiście rodzinne – dzieci i dorośli pracowali przy wspólnym stole nad wyjątkowymi torbami. Wykorzystując różne przedmioty
– jabłka, ziemniaki, kwiaty, liście oraz specjalne
farby do tkanin, wykonali piękne torby, które
można wykorzystać na co dzień. Gwar, uśmiechy, żywe rozmowy towarzyszyły uczestnikom podczas pracy. Nieciekawa aura na dworze sprzyja właśnie takim ciepłym i rodzinnym
spotkaniom. Zapraszamy na kolejne warsztaty!

Przedwojenne
Miasteczko Śląskie!
Od 4 do 29 grudnia w holu MOK-u gościć
będzie nietuzinkowa wystawa, na którą składać się będą stare archiwalne zdjęcia oraz
pocztówki zebrane dzięki mieszkańcom Miasteczka Śląskiego oraz ościennych miejscowości. Zdjęcia te są wyjątkowe, ponieważ przedstawiają Miasteczko Śląskie i jego mieszkańców z okresu przedwojennego. Widać na nich
życie codzienne – pracę, wycieczki, a także
uroczystości - śluby czy komunie oraz ówczesną architekturę. Dzięki wysokiej jakości skanowania, zdjęcia podczas przybliżania ukazują niesamowite szczegóły, których nie sposób
dostrzec trzymając w ręku wersję papierową.
Niech ta wystawa będzie zaczątkiem tego
co możemy jeszcze zobaczyć dzięki uprzejmości właścicieli zdjęć i pocztówek. Nie bójcie
się powierzyć zdjęć do skanowania – wracają
one do właściciela w nienaruszonej formie.

Rozwój przez sztukę!
Październikowe zajęcia z grafiki komputerowej już za nami. Uczestnicy kursu prowadzonego w ramach Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki zapoznali się z podstawami programu Corel oraz Photo Paint.

W niedzielę 15 października w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Żyglinie odbył
się tradycyjny już koncert z okazji Dnia Papieskiego, w którym udział wzięli: chór GAUDETE
ze Świętochłowic, Młodzieżowy Chór Rozrywkowy DAFNE z Tarnogórskiego Centrum Kultury, Zespół wokalno-taneczny GROSZKI oraz
Chór Męski PIAST z Żyglina. To było wyjątkowe wydarzenie – pełne ciepła i emocji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz przybyłym
gościom za wspólnie spędzony czas.

Halloween party dla dzieci!

Jak co roku ostatniego października w MOK
-u odbyła się impreza HALLOWEEN dla dzieci.
To popołudnie obfitowało w barwne i ciekawe zabawy. Nie zabrakło również atrakcyjnych niespodzianek dla najciekawiej przebranych uczestników, wielu konkursów z nagrodami oraz słodkości dla wszystkich dzieci. Impreza zorganizowana w formie balu przebierańców była okazją do super zabawy oraz integracji dzieci.
Organizatorem Halloween Party była Szkoła Językowa „OPEN” oraz MOK w Miasteczku
Śląskim.
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Sukces „Jedynki”
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W dniu 22 października zakończyły się rozgrywki hokeja na trawie
Śląskiej Ligi TK 2017 w kat. Dzieci U-12. Nasza drużyna, LUKS
„Jedynka” Miasteczko Śląskie, której skład tworzą uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miasteczku Śląskim odniosła spory
sukces w tych rozgrywkach, zajmując w klasyfikacji końcowej
drugie miejsce (srebrny medal)

Rozgrywki Ligi TK odbywały się od kwietnia do października, uczestniczyło w nich
9 drużyn z województwa śląskiego, mecze
były rozgrywane na specjalistycznych boiskach ze sztuczna trawą w Siemianowicach
Śląskich i Tarnowskich Górach w systemie turniejowym – mecz i rewanż. W całym cyklu rozgrywek nasz zespół rozegrał 24 spotkania zdobywając 60 punktów i bilans bramkowy 51:18.
W drużynie LUKS Jedynka Miasteczko Śląskie
wystąpili: Budny Adam, Frania Magdalena,
Gogolin Jan, Głogusz Hanna – kapitan drużyny, Głogusz Wiktor, Hajduk Bartłomiej, Kochel
Jan, Karch Bartosz – bramkarz, Lubos Patryk –
bramkarz, Malok Kamil, Piech Julia, Tomanek
Jakub, Urbańczyk Tomasz, Ziaja Adam. Trener zespołu Andrzej Miśkiewicz ocenia zaję-

cie drugiego miejsca przez drużynę Jedynki
za spory sukces. – Rywalizacja naszego zespołu do końca była bardzo wyrównana, zwłaszcza z zespołami Kolejarza z Gliwic, które są klasami sportowymi, nasz zespół demonstrował
duże umiejętności techniczne i dobre przygotowanie fizyczne, mamy jeszcze kilka braków
nad którymi pracujemy z drużyną, by w przyszłych rozgrywkach zaprezentować się jeszcze lepiej i skuteczniej – dodaje trener
Klasyfikacja Końcowa Ligi TK Dzieci 2017:
(wyciąg z komunikatu Śl.Z.H.T.)
Klasyfikacja końcowa, grupa chłopców:
1. KKS Kolejarz 1 Gliwice - Mistrz Śląska 2017
2. LUKS Jedynka Miasteczko Śląskie
- Vice Mistrz Śląska 2017
3. UKS Orlęta Sosnowiec

4. KKS Kolejarz 2 Gliwice
5. HKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie
6. KS Cieszyn Cieszyn
7. KKS Kolejarz 3 Gliwice
8. UKS Trampkarz SP 22 Zabrze
9. HKS Siemianowiczanka 2
Po krótkiej przerwie przenosimy się do hal
i już 12 listopada zagramy w Międzynarodowym Turnieju Pokoleń w Tarnowskich Górach,
18 listopada zawody w Sosnowcu, 2-3 grudnia IV Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy
w Tarnowskich Górach, dalej krótka przerwa
i kolejny sezon rozgrywek o Mistrzostwo Śląska już w kategorii Młodzika U-14 i Dzieci U-12.
Andrzej Miśkiewicz

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej
6 miasteczkowskich nauczycieli otrzymało nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia
w swojej pracy. Odebrali je w przeddzień
Dnia Edukacji Narodowej, tj. 13 października 2017 roku, podczas gminnych uroczystości w Zajeździe „Leśny Zakątek” w Miasteczku Śląskim
Nagrody przyznawane są co roku. To sposób
docenienia osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pracowników miejskich szkół i przedszkoli. Poza prestiżem nagrody Burmistrza mają również wymiar finansowy. Podczas piątkowej uroczystości nagrody
wręczyli nauczycielom Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie Krzysztof Nowak oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
Józef Jędruś.
W uroczystości oprócz pracowników placówek uczestniczyli także emerytowani nauczyciele, pracownicy obsługi oraz Sekretarz Miasta Marcin Parys i Inspektor ds. Oświaty Jerzy Żuchowicz.
Burmistrz Miasta nagrodził nauczycieli z okazji
Dnia Edukacji Narodowej:
1. Ewelinę Gansiniec – Nauczyciela Przedszkola
Nr 1
2. Joannę Sołtysik – Nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
3. Grażynę Woźniak – Nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1
4. Barbarę Fischer – Dyrektora Przedszkola Nr 1
5. Ewę Tempich – Garczarczyk Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 1
6. Beatę Ćwięczek – Dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
Rok 2017 jest dla oświaty szczególny. To rok
zmian i reformy edukacji. Władze Miasteczka Ślą-

skiego zrobiły wszystko, by uczniom zapewnić
maksymalnie bezpieczne warunki nauki bez potrzeby zwalniania pracowników.
Spotkanie w piątkowe popołudnie było okazją, by podsumować ten czas, podziękować za
wzajemną współpracę a także przyznać nagrody
dla nauczycieli, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju swoich uczniów i placówek
oświatowych.
– W tym szczególnym dniu – w imieniu władz
samorządowych naszego Miasta, jak też w swoim
własnym – z całego serca dziękuję wszystkim Państwu za trud i poświęcenie włożone w edukację
oraz wychowanie dzieci i młodzieży – mówił Burmistrz Miasta Krzysztof Nowak.
– Za to wszystko co się dobrego dzieje w miasteczkowskich szkołach i przedszkolach. Za to
wszystko dziękujemy i prosimy aby to szczególne
dobro w naszej oświacie działo się nadal. Życzymy
Państwu wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dobra, dalszych sukcesów
i osiągnięć zawodowych oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
Poza nagrodami przyznanymi przez Burmistrza
część nauczycieli i pracowników placówek oświatowych zostało wyróżnionych przez swoich dyrektorów.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim przyznał
Nagrody Dyrektora następującym osobom:
- Nauczyciele:
Katarzyna Buszka, Katarzyna Gładysz, Krzysztof
Jureczek, Małgorzata Katryniok, Margerita Lisiak,
Katarzyna Matejczyk-Wylężek, Artur Miozga, Ryszard Musialik, Maria Paczyna, Marcin Painta, Jan
Broja, Sylwia Buczyńska-Jura, Izabela Budna, Michał Dyrgała, Joanna Flak, Halina Majkrzak, Alek-

sandra Nowicka, Beata Olszanecka, Magdalena
Piasecka, Maria Żuk;
- Pracownicy administracji i obsługi:
Marzena Galbas, Jelonek Karina, Laurencja Kursatzky, Aleksandra Walochnik-Bogus, Ewelina
Hartlik, Eleonora Lipka, Beata Koralewska, Janina Paruzel, Aleksandra Katryniok, Renata Miklejn,
Barbara Skiba, Ewa Budny, Hanna Wosz.
Dyrektor Przedszkola nr 3 w Miasteczku Śląskim przyznał Nagrody Dyrektora następującym
osobom:
Pracownicy administracji i obsługi:
Teresa Parys, Monika Janicka, Ilona Nowak, Irena Paruzel.
- Nauczyciele:
Mirosława Skop, Henryka Pytlok.
Dyrektor Przedszkola nr 1 w Miasteczku Śląskim przyznał Nagrody Dyrektora następującym
osobom:
Pracownicy administracji i obsługi:
Ewa Budny, Sylwia Fischer, Małgorzata Gwóźdź,
Kornelia Pentok, Urszula Pieniążek, Urszula Jelonek, Agnieszka Gul, Elżbieta Płudowska
Nauczyciele:.
Iwona Nowak, Sylwia Michalska
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Miasteczku Śląskim przyznał Nagrody Dyrektora następującym osobom:
Pracownicy administracji i obsługi:
Sylwia Fischer, Hanna Wosz, Blanka Gwóźdź,
Agnieszka Dziewior, Małgorzata Kurzeja, Rajnold
Kurzeja, Urszula Bogacka, Aleksandra Bogacka Kandzia, Katarzyna Kowol, Jolanta Kolano, Magdalena Monkos.
Nauczyciele: Barbara Lipka, Łucja Pietryga, Edyta
Hanzel, Irena Langer, Aneta Gąsior, Sebastian Król.
Opracował: Jerzy Żuchowicz
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AKCJA MOBILNA ZBIÓRKI ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH i ZSEE - PODSUMOWANIE
W dniu 13 października na terenie naszej
gminy odbyła się coroczna mobilna zbiórka
odpadów niebezpiecznych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
które stanowią odpady komunalne
pochodzące z gospodarstw domowych
(nieruchomości zamieszkałe)
Należy zatem wyjaśnić, iż za odpady komunalne uważa się odpady
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów
wycofanych z eksploatacji, a także
odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od
innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub
skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła
w sposób znaczący ich właściwości.
Mieszkańcy w ramach zbiórki mogli oddać m.in. baterie i akumulatory, zawierające znaczne ilości metali ciężkich (ołów, kadm, nikiel, cynk, rtęć) czy innych pierwiastków, takich jak lit i mangan, które
w przypadku dostania się do śro-

dowiska mogłyby zatruć wodę czy glebę na
znacznym obszarze; przeterminowane leki, które są odpadem szczególnie niebezpiecznym,
bioaktywnym, ze względu na zawarte w medykamentach substancje; świetlówki energooszczędne,
które są bardzo problematycznym
odpadem ze względu na zawartość
rtęci, pierwiastka niezwykle szkodliwego dla organizmu człowieka i innych istot żywych oraz rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, substancje chemiczne, zużyte oleje techniczne czy
smary, a także opakowania po nich.
W ramach zbiórki odbierany był
również zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (ZSEE), który jest źródłem wielu cennych surowców. Jeśli
chodzi o odzysk ZSEE, kluczową zasadą którą powinniśmy się kierować
przekazując sprzęt podczas zbiórek
mobilnych, do PSZOK-u czy w miej-

Jubileusz
Dnia 19 października, 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo
Anna i Rajmund JAGODA.
Szanownym Jubilatom życzymy kolejnych
wspólnych lat pełnych szczęścia i radości oraz serdecznej opieki najbliższych.
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scach zakupu nowych
urządzeń, jest reguła pozostawienia
go w stanie w jakim zakończył on
swoje funkcjonowanie. Pozbawienie sprzętu
elementów metalowych, poprzez ich
wcześniejszy demontaż, może wpłynąć na decyzję o odmowie przyjęcia niekompletnego urządzenia w miejscu docelowym.
Wyżej wymienione odpady zaliczane są do odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych mieszczących się w obowiązującym katalogu odpadów stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz.
U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206) i tym
samym mogą być odbierane przez
uprawniony podmiot wpisany do
rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy.
Problematycznym i kontrowersyjnym odpadem, zaliczanym do
odpadów niebezpiecznych jest
papa. Jednak pomimo, iż jest odpadem niebezpiecznym i pochodzi z gospodarstwa domowego
nie jest odpadem komunalnym,
jest to odpad inny niż niebezpieczne klasyfikowany pod kodem 17
03 80, czyli połączenie nasączonej
masą bitumiczną tektury z włókniną i mineralną posypką. Przez to
odpad ten jest kłopotliwy w zagospodarowaniu i nie podlega wpisowi do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego

przez Burmistrza Miasta. Ze względu na duże rozmiary, czy toksyczność nie można jej wyrzucać do
zwykłych kontenerów przeznaczonych na odpady komunalne,
jak również nie jest uwzględniona
w miesięcznej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z tym firma wywozowa odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości nie
ma obowiązku zbierać tego typu
odpadów. Utylizacją papy zajmują się specjalistyczne firmy, a koszt
utylizacji 1 tony papy wraz z podstawieniem specjalistycznego kontenera i transportem wynosi około 400–800 zł/tonę, chyba, że właściciel nieruchomości dostarczy
samodzielnie odpady do zakładu
utylizacyjnego – wtedy koszt jest
znacznie tańszy.
Odpady niebezpieczne, czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpady towarzyszące życiu właściwie każdego z nas. Używamy baterii, nabywamy nowy sprzęt
elektryczny – elektroniczny zastępując ten zniszczony, a także korzystamy z urządzeń różnorakiego
asortymentu. Obchodźmy się z odpadami wskazanych grup zgodnie
z zasadami, mając na względzie
dbanie o środowisko naturalne, zasoby Ziemi czy czystość naszej najbliższej okolicy. Bądźmy ekologiczni z natury.
Wyżej wymienione odpady komunalne, za wyjątkiem papy można
również oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącym się w Miasteczku
Śląskim – Żyglinku przy ul. Przyjaźni
2a, który jest czynny w każdą sobotę
w godzinach od 8.00 do 12.00.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO
KORZYSTANIA z USŁUG PSZOK
-U i PRAWIDŁOWEGO SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH!

Opracowała: Aldona Wosz

Koło Emerytów i Rencistów zwiedza!
W dniach 14-15.10.2017r. odbyła się wycieczka emerytów i rencistów
koła nr 5 w Miasteczku Śląskim do Rajczy.
Po drodze było zwiedzanie Międzybrodzia Żywieckiego oraz wjazd
kolejką szynową na Górę Żar. W imieniu wszystkich emerytów i rencistów składamy podziękowanie Urzędowi Miejskiemu oraz Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim.
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Inwestycje na
drogach gminnych

Magia balonów i pasowanie
w Przedszkolu Nr 3 w Miasteczku Śl.

Zakończyły się prace budowlane na ulicy
Wyciślika w Żyglinku

17 października grupa 5-latków odwiedziła
Miejską Bibliotekę Publiczną, gdzie pani Lila
zapoznała dzieci z zasadami wypożyczania
książeczek. Przedszkolacy słuchały bajki J.
Tuwima pt „Lokomotywa”, a następnie wykonały piękne ilustracje do bajki. Dziękujemy pani Lilce za to miłe spotkanie

Ulica została przebudowana na odcinku
745 m. W ramach przeprowadzonych robót
wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodnik oraz wjazdy z kostki betonowej. Przeprowadzono także remont istniejącej kanalizacji deszczowej. Wartość wykonanych robót wyniosła 800.870,37 zł. Wykonawcą robót był Zakład Robót Drogowych
i Budowlanych Erwin Heflik z Piekar Śląskich.
Pragnę w tym miejscu podziękować
mieszkańcom ulicy Wyciślika za okazałe zrozumienie w czasie utrudnień w ruchu jakie
występowały przy prowadzeniu robót.
Mam nadzieję, że przebudowana ulica poprawi komfort korzystającym z niej
mieszkańcom oraz wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.
Opracował: Henryk Felka

25 października w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty dla dzieci pt. „Magia balonów”. W/w warsztaty to nowatorska forma
pracy z dziećmi, która rozwija wyobraźnię
oraz motorykę małą i wielką, a przede wszystkim daje dzieciom wiele radości i niezapomnianych chwil do których często wracają.
Podczas warsztatów przedszkolacy zapoznali się z różnymi rodzajami balonów i ich
możliwościami. Przy pomocy animatorów
tworzyły zwierzątka z balonów, brały udział
w zgadywance balonowej. Każde dziecko
otrzymało prezent w postaci balonowego

zwierzątka. Wszystkie prace wykonane z balonów dzieci zabrały do domu. Każda grupa
otrzymała balonowy prezent: Gr. I Krasnoludka, Gr. II Biedronkę, Gr. III Kotka. Na zakończenie była chwila z magią i słodki poczęstunek.
27 października odbyła się uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka”. Bohaterami tej uroczystości była najmłodsza grupa „Krasnoludki”. Na spotkanie maluszki przybyły odświętnie
ubrane wraz ze swoimi rodzicami. Dzieci zaprezentowały program artystyczny składający się
z wierszy, piosenek i tańców. Występując przed
tak dużą publicznością wykazały się nie tylko
swoimi umiejętnościami, ale również wielką odwagą. Pani Dyrektor pasowała wszystkie dzieci
na prawdziwych przedszkolaków.
Na pamiątkę dzieci otrzymały dyplomy
i opaski. Po występach było wspólne biesiadowanie, słodki poczęstunek, pamiątkowe
zdjęcia oraz luźne rozmowy.
Grażyna Filipczyk

Jak sporządzić własnoręczny testament
W związku z często pojawiającymi się zapytaniami mieszkańców
Miasteczka Śląskiego w ramach
udzielanych im porad prawnych,
o to jak samemu prawidłowo napisać testament, zasadne wydaje się szersze omówienie tej tematyki. Zacznę od tego, że testament pisemny, własnoręczny,
jest jedną z kilku form testamentu, jakie przewiduje polski ustawodawca, obok testamentu notarialnego i ustnego
Testament własnoręczny jest
najprostszym do sporządzenia testamentem, nie wymaga wizyty
u notariusza, a przez to jego napisanie nic nie kosztuje. Nie wymaga
też dla swojej ważności zwoływania świadków. Można go więc napisać w wolnej chwili. Warto jednak znać podstawowe zasady jego
sporządzania, tak, by był on ważny.
Aby więc napisać testament potrzebujemy jedynie kartki papieru i długopisu. Wprawdzie przepisy nie wymagają by był on napisany na kartce (teoretycznie można go napisać na ścianie, stole albo
innym przedmiocie – byle był on
trwały), jednak taka ekstrawagancja narobiłaby tylko kłopotów przyszłym spadkobiercom, gdyby taki
testament musieli następnie złożyć
w sądzie. Kartka może być mała/
duża, w kratkę, w linie albo czysta.

Oprócz kartki potrzebujemy długopisu, który może mieć dowolny kolor albo jakiś mazak. Ołówków nie polecam, bo ktoś życzliwy może nam „zetrzeć” część naszej ostatniej woli… Zwłaszcza jak
niczego mu nie zapiszemy. Najważniejsze jednak jest to, że cały testament musimy napisać własnoręcznie! (nie na komputerze albo maszynie do pisania)
Testament pisemny musi zostać
w całości napisany przez testatora
(tak nazywamy osobę która spisuje testament). Jeżeli np. mąż i żona
chcą wzajemnie zrobić testamenty pisemne, muszą to zrobić każde
samodzielnie, na oddzielnych kartkach, bo jak napiszą wspólnie to
będzie on nieważny. Na górze kartki wpisujemy datę jego sporządzenia. Brak daty wprawdzie nie spowoduje nieważności testamentu ale w wypadku kiedy jakiś testator sporządziłby kilka testamentów,
a ich treści nie dałoby się z sobą pogodzić (np. ten sam przedmiot ten
sam testator zapisał dwóm różnym
osobom), to wtedy testament późniejszy będzie uznawany za ostatnią
wolę testatora. Dlatego też dla świętego spokoju lepiej datę napisać.
Następnie należy zapisać nasze imię i nazwisko, żeby było wiadomo kto napisał ten testament.
Potem na środku kartki napiszmy
słowo „TESTAMENT” aby rozwiać

wszelkie wątpliwości, że to co napisaliśmy jest rzeczywiście naszym
testamentem, a nie czymś innym.
Poniżej, musimy własnoręcznie napisać komu przekazujemy
spadek – to tzw. rozrządzenie testamentowe. Np. „po mojej śmierci cały majątek przekazuję mojemu synowi Janowi” albo „po mojej śmierci cały majątek przekazuję moim dzieciom i mężowi w częściach równych”. To tylko przykłady. Możemy też w testamencie dysponować konkretnymi przedmiotami (np. dom dla syna Jana, auto
dla córki Anny itd.) aczkolwiek nasze spadkowe przepisy nie pozwalają na to by w zwykłym testamencie przekazać na własność konkretne przedmioty konkretnym
osobom. Taki zapis jak w ostatnim przykładzie spowoduje, że jeśli, dajmy na to, testator zapisze
dom o wartości 100 000 zł na Jana,
a auto o wartości 50 000 zł na Annę,
to sąd stwierdzi, że spadek po testatorze nabyli jego syn Jan w 2/3,
a córka Anna w 1/3 części – tym samym Jan i Anna będą współwłaścicielami domu i auta w takich proporcjach jak wartość przepisanych
im przez testatora przedmiotów do
całości spadku.
Niezwykle ważne jest, żeby być
przy spisywaniu testamentu precyzyjnym, tak, żeby sąd czytając nasz
testament nie stwierdził, że moż-

na go zrozumieć na kilka sposobów albo że nie wiadomo co autor
miał na myśli. To wcale nie są rzadkie przypadki, zwłaszcza wśród ludzi starszych, którzy nie zawsze
potrafią przenieść na papier swoją
rzeczywistą wolę. Warto dać go do
przeczytania jakiejś zaufanej osobie, żeby upewnić się, że rozumie
go ona w podobny sposób do nas
samych.
Po spisaniu rozporządzeń musimy własnoręcznie podpisać testament. Podpiszmy go tak jak zazwyczaj podpisujemy się w dowodzie
osobistym i innych dokumentach,
aczkolwiek podpisanie się w inny
sposób nie spowoduje nieważności takiego testamentu.
Po podpisaniu testamentu staje
się on natychmiast ważny i skuteczny, jednak jeśli się rozmyślimy, to
możemy go w każdej chwili zniszczyć przekreślając, paląc albo unieważnić spisując kolejny pisemny testament, w którym pozbawimy poprzedni ważności. Aha, no i najważniejsze, o tym, że sporządziliśmy testament najlepiej kogoś poinformować, żeby nie okazało się, że po
naszej śmierci nikt z bliskich nie będzie wiedział że spisaliśmy testament i dojdzie do dziedziczenia na
podstawie ustawy.
Jacek Sznajder

Radca prawny prowadzący Kancelarię
Radcy Prawnego Jacka Sznajdera
Vis Legis w Tarnowskich Górach
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„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki”
L. Staff

30 września Stowarzyszenie Klub
Abstynenta „ITAKA” w Miasteczku
Śląskim wraz z Miejskim Ośrodkiem
Kultury świętowało 19. rocznicę
powstania
Na jubileusz przybyli goście z ok 25 Klubów
Abstynenckich z całego Śląska, a także z Małopolski. Obecne były władze miasta – Burmistrz
Krzysztof Nowak wraz z Sekretarzem Marcinem
Parys, przedstawiciele MOK-u – Justyna Bitner,
terapeuci, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Edyta
Hanzel, członkowie Klubu, ich znajomi i rodziny oraz wiele innych gości, za których obecność
serdecznie dziękujemy.
Jako Stowarzyszenie pokazujemy, że życie
i bawienie się bez alkoholu ma wartość. Imprezy integracyjne są dodatkowym wsparciem dla
osób uzależnionych i czynnikiem sprzyjającym

trzeźwieniu. SKA ITAKA powstało w 1998 r. z inicjatywy ówczesnych władz miasta i trzech osób
prywatnych: Józefa Musialik, Gerarda Foks i Niny
Musialik. Nazwa ITAKA została wymyślona, aby
Klub kojarzył się z ciepłem domowym, do którego warto przyjść, wrócić, miejscem, w którym znaleźć można wsparcie i zrozumienie. Osoby uzależnione można porównać do Odysa, który napotkał na swojej drodze wiele przeszkód,
ale gdy wrócił, zauważył jak ważna jest dla niego rodzina. Wystarczy nawet rozmowa z bliskimi
osobami by poczuć się lepiej. Członkowie Klubu promują zdrowy styl życia poprzez uczestnictwo w różnych wyjazdach kulturalnych, na
których potrafią poznawać piękne zakątki kraju. Jako Stowarzyszenie pozarządowe organizujemy wiele imprez, które dają radość, satysfakcję i szczęście. Do ważniejszych należą: SPOTKANIA Z PIEŚNIĄ I POEZJĄ WIELKOPOSTNĄ W MOK-U, WIECZÓR POEZJI I WSPOMNIEŃ NAD ZALEWEM NAKŁO-CHECHŁO i FESTYN RODZINNY

W RUBINIE. Wszystkie te działania mają na celu pokazanie mieszkańcom miasta, że można się bawić i spędzać czas radośnie bez alkoholu. Wszystkie spotkania, wycieczki
i rajdy integrują ludzi z problemem alkoholowym, integrują rodziny, a także przekazują, że mimo uzależnień mogą na powrót egzystować i pracować jako pełnowartościowi obywatele. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i składamy podziękowanie
wszystkim, którzy rozumieją ten problem. Doceniamy pomoc każdego członka Klubu. Nasza dewiza brzmi: „Zdrowa rodzina, trzeźwa rodzina”.
Nina Musialik

Wieści ze Szkoły Nr 2 w Żyglinie
Rzymskie imperium

„Wykopalisko wiedzy”

To już nasza szkolna tradycja,że co roku w ramach
akcji „Sprzątanie Świata” wychodzimy przed teren szkoły i zbieramy śmieci, wszystko po to, aby
zadbać o nasze otoczenie i nasze zdrowie

Wszystko zaczęło się w marcu br., kiedy to przystąpiliśmy do udziału w pierwszym
etapie konkursu „Zielona Pracownia - Projekt 2017” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

9 października odbyła się żywa lekcja historii pn.
„Rzymskie imperium i tradycje antyku”.
14 października to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom za ich trud wychowywania
i kształcenia. Przepiękną laurką przygotowaną na tę
okoliczność był niewątpliwie występ uczniów przygotowany pod kierunkiem pań Karoliny Bambynek
i Barbary Bentkowskiej.
20 października uczniowie pod kierunkiem pani
Edyty Hanzel wzięli udział w Miejskich Sztafetowych
Biegach Przełajowych w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach.
Z piątku 20.10 na sobotę 21.10 dzieci klasy czwartej
pod opieką swojej wychowawczyni pani Edyty Hanzel w atmosferze radości i wspólnej zabawy spędziły noc w szkole.
Joanna Sołtysik
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Nasza szkoła została laureatem konkursu i otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.500
złotych. Dało nam to możliwość uczestniczenia w kolejnym etapie. Po pozytywnej akceptacji wniosku projektowego, znaleźliśmy się w gronie laureatów województwa śląskiego,
wśród tych, którzy wykazali się najlepszą kreatywnością oraz pomysłowością. W związku
z otrzymaniem tytułu laureata, zostaliśmy uhonorowani nagrodą pieniężną w wysokości
29.966 złotych. Pozyskaliśmy też środki z gminy (na remonty) oraz z Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” (na zakup tablicy multimedialnej wraz z projektorem). I tak pod koniec czerwca przystąpiliśmy do modernizacji sali. Zainstalowano w niej nowe oświetlenie, pomalowano ściany, a na jednej z nich powstało malowidło Notozaura, które wykonała pani Patrycja Miara. Sala wyposażona została w nowe meble, stoliki i krzesła uczniowskie, biurko
oraz gabloty. Zakupiliśmy mikroskopy z kamerami, wizualizer, tablicę interaktywną, zestawy do badania gleby, wody i powietrza, modele: oka, komórki roślinnej, układu słonecznego, plansze dydaktyczne, gry dydaktyczne, mapy, atlasy, albumy oraz programy multimedialne. W gablotach, umieściliśmy kolekcję minerałów, a zieleń wkomponowana w całość
dodaje wnętrzu ciepła i przytulności. Zainstalowanie w sali nowoczesnego, multimedialnego sprzętu audiowizualnego pozwoli uczniom poznać tajniki przyrody w sposób bardziej
dla nich przystępny, a zarazem interesujący. Powstanie tak nowoczesnej pracowni umożliwia nie tylko skuteczną realizację podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
ale również stwarza możliwość rozwoju zainteresowań uczniów z zakresu przyrody, geografii, biologii oraz ekologii.
11 października 2017r. nadszedł moment oficjalnego otwarcia Zielonej Pracowni pod
nazwą „Wykopalisko wiedzy”. Pani dyrektor Beata Ćwięczek przywitała gości, opowiedziała pokrótce etapy powstawania pracowni, ale przede wszystkim podziękowała za pomoc w przygotowaniu, zatwierdzeniu i realizacji projektu tym, którzy się do tego przyczynili: Andrzejowi Pilotowi Prezesowi WFOŚiGW, Krzysztofowi Nowakowi Burmistrzowi
Miasta, Mirosławowi Indyce Prezesowi Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” oraz Joannie Sołtysik, która we współpracy z Dyrektor Beatą Ćwięczek tworzyła projekt. Następnie dzieci
pod kierunkiem Barbary Bentkowskiej przedstawiły krótki program artystyczny, po którym przecięto wstęgę do nowo powstałej pracowni.
Mamy nadzieję, że nowa pracownia będzie służyć przez lata uczniom w zdobywaniu
wiedzy ekologicznej, przyrodniczej, geograficznej, biologicznej, a nauczycielom ułatwi
pracę z młodzieżą.
Joanna Sołtysik
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Jak być bardziej EKO?
Segregacja odpadów to bez wątpienia fundament działań
proekologicznych, które może podjąć każdy z nas, by chronić
środowisko naturalne z myślą o przyszłych pokoleniach. Samo
jednak ograniczanie się do właściwego dzielenia odpadów na
poszczególne frakcje to jednak za mało, by uznać iż jesteśmy
świadomymi ekoodpowiedzialnymi ludźmi
Każdego dnia ludzkie nawyki determinują
szereg decyzji, stanowiących o tym czy jesteśmy mocno ukierunkowani na ochronę środowiska, czy tylko jesteśmy eko, bo taka jest moda?
Co czyni nas bardziej eko? To proste, prócz segregacji odpadów, powinniśmy codziennie kierować się kilkoma kluczowymi zasadami, potwierdzającymi nasze zaangażowanie.

Po drugie, kupujmy tylko tyle, ile
jest nam naprawdę potrzebne.

Tą regułą powinniśmy się kierować szczególnie w kontekście zakupów żywności. Niestety w naszym kraju, każdego roku, marnujemy ogrom żywności, która m.in. kupowana na
zapas, zdąży się przeterminować nim zostanie
zużyta. Jako naród marnujemy dziewięć milionów ton żywności każdego roku, co plasuje
nas na piątym miejscu wśród krajów europejskich, marnujących jej najwięcej. Nie kupujmy na zapas, bo nie tylko nie służy to naszym
portfelom, ale także środowisku naturalnemu.
Należy bowiem pamiętać, że im większa produkcja żywności, tym większe skażenie gleby
i wód środkami ochrony roślin.

Po trzecie, wybierajmy
opakowania szklane.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że opakowania szklane, w postaci butelek czy słoików, należą do jednych z najzdrowszych opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym. Plastik czy aluminium do takowych nie
należą. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, iż
korzystanie ze wspomnianych dwóch najczęściej stosowanych zamiennie rodzajów mate-

Po piąte, na zakupy
chodźmy z torbami
wielokrotnego użytku.
Wystrzegajmy się brania reklamówek jednorazowych w sklepach, bowiem szybko stają się one odpadami,
podobnie jak wszelkie inne jednorazowe produkty. Miejmy świadomość,
że na każdego z nas przypada blisko
pięćset foliówek każdego roku.

Po pierwsze, wybierajmy produkty
pochodzące z recyklingu.

Korzystanie z papieru do drukarek, papieru toaletowego czy jakichkolwiek innych produktów, przy których produkcji użyto surowca
w postaci odpadów, zdecydowanie bardziej
przysłuży się ochronie środowiska, niż korzystanie z tych samych produktów, jednak tworzonych z surowców pierwotnych.

dobnego absurdu wielokrotnego pakowania
są kosmetyki. Kremy w niewielkich opakowaniach trafiają do znacznej wielkości kartoników, które dodatkowo chroni folia zamykająca
cały produkt. Dwa rodzaje odpadów na starcie (folia i kartonik), dwa nieco później (szklane
opakowanie i nakrętka).

Po szóste, zgniatajmy
czy składajmy wszelkie
opakowania przed
ich wyrzuceniem do
właściwego pojemnika.
riałów, służących do pakowania produktów,
nie służy naszemu zdrowiu. Plastikowe butelki,
przy których produkcji, wykorzystano bisfenol-A (w skrócie BPA) należą do czynników zwiększających ryzyko zachorowania na nowotwory. Wspomniana substancja należy bowiem do
czynników kancerogennych. Podobnie rzecz
ma się z aluminium, stosowanym bądź jako wyściółka w kartonach typu tetra-pak, bądź w formie puszek aluminiowych. Pamiętajmy, że częstokroć znajdujące się w nich soki owocowe czy
inne napoje, nie należą do neutralnych dla opakowań. Soki to bowiem kwasy, które z upływem czasu przyczyniają się do delikatnego rozpuszczania wewnętrznych powłok opakowań
wielomateriałowych czy puszek.

Po czwarte, unikajmy produktów
pakowanych w wiele warstw.

Sztandarowym przykładem wielokrotnego pakowania produktów są pasty do zębów.
Większość past do zębów, prócz oczywistego
opakowania w formie tubki, jest sprzedawana w kartoniku, który jest całkowicie zbędny.
Nie dość, że informacje produktowe zawarte na obu rodzajach opakowań są często tożsame, to jeszcze kartonik częstokroć trafia do
właściwego pojemnika, nim tubka z pastą trafi na półkę w łazience. Innym przykładem po-

Wieści RATUSZA
Z MIASTECZKOWSKIEGO

Ograniczając objętość odpadów przyczyniamy się do wzrostu efektywności transportu odpadów. Flagowym przykładem niewłaściwej postawy części mieszkańców naszego kraju, jest brak zgniatania butelek typu PET
i wyrzucanie ich do pojemników w formie niezgniecionej. Ciężarówki, które podejmują odpady z kontenerów zbiorczych przy zabudowie wielorodzinnej, wprawdzie posiadają zaimplementowane urządzenia prasujące wrzucane odpady, jednak nie mają one takiej siły, by
sprostać zgniataniu znacznej liczby, niezgniecionych i zakręconych butelek. Śmieciarki wożą
wówczas właściwie powietrze, a nie surowce,
które mogłyby się jeszcze do nich zmieścić.
Powyższe reguły, którymi powinniśmy się
kierować, nie są ani zbyt skomplikowane, ani
tym bardziej nie nastręczą nam zbytnich problemów, jeśli postanowimy się nimi kierować.
Mogą za to zdecydowanie poprawić efektywność systemu gospodarowania odpadami,
stan środowiska naturalnego, czy wpłynąć pozytywnie na nasze zdrowie.
Bądźmy ekologiczni!
Krzysztof Nowak

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Romuald Burczyk

Polish-American Development Council,
założyciel marki ZielonyPunkt.co
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Prawdziwie literackie przeżycia
Miesiąc październik upłynął w MBP w atmosferze
prawdziwie literackich przeżyć. Do takich przeżyć
niewątpliwie należał udział w Międzynarodowych Targach
Książki w Krakowie. Tegorocznym gościem honorowym
Targów była Francja i w związku z tym wiele się działo
w kwestii promowania kultury tego państwa
Były wystawy wybitnych francuskich grafików, spotkania z francuskimi autorami,
warsztaty literackie dla dzieci itp. Jednym
z francuskich autorów, których można było
spotkać na targach był znany polskiej publiczności czytelniczej a zarazem jeden z naj-

poczytniejszych francuskojęzycznych pisarzy na świecie – Eric-Emmanuel Schmitt.
Nie tylko Kraków był pełen emocji czytelniczo-literackich. W naszej bibliotece bowiem
odbyło się kolejne spotkanie autorskie. Otóż
24 października Wypożyczalnię dla Dorosłych
odwiedził autor książki „Krioterapia. To warto wiedzieć” - Zbigniew Kołba, który podzielił się m.in. wiedzą na temat sposobów leczenia bezsenności, leczniczym działaniu niskich
temperatur czy krioterapii. Wszystkich zainteresowanych, a nieobecnych na spotkaniu z fizykoterapeutą informujemy o możliwości wypożyczenia jego książki o wyżej wspomnianym tytule w naszej bibliotece. Oddział dziecięcy zaś gościł dzieci z Przedszkola nr 3 w Miasteczku Śląskim. Tak jak i poprzednie spotkania również i to zwróciło uwagę rodziców maluszków na bibliotekę, co miało przełożenie na
pozyskanie nowych czytelników przez MBP.
Miejska Biblioteka Publiczna chciałaby także
serdecznie podziękować wszystkim, którzy próbowali zawalczyć na rzecz księgozbioru Oddziału
Dziecięcego MBP oddając swoje cenne głosy na
naszą bibliotekę w akcji pt. „Przerwa na wspólne
czytanie” organizowanej przez Kinder Mleczną
Kanapkę. Dziękujemy za Państwa wkład i zaangażowanie, a przy okazji już dziś prosimy o Państwa
udział w podobnych akcjach w przyszłości. Może
kiedyś uda nam się wspólnie „coś” wywalczyć…
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W myśl hasła, które przyświecało tegorocznym Targom Książki w Krakowie „Czytam i staję
się wolny” oraz biorąc pod uwagę nadchodzące długie, zimowe wieczory, zachęcamy do wypożyczania literatury z naszej biblioteki!
Liliana Rozińska

