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Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

Umiem pływać!

W ramach projektu dzieci z ww. gmin w trakcie 20 godzin 
lekcyjnych mają możliwość nauczenia się podstawowych 
umiejętności pływackich. Zajęcia odbywają się zgodnie 
z  założeniami podręcznika opracowanego na  zlecenie 
Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Polski Związek Pły-
wacki. Celem ogólnopolskiego programu nauki pływa-
nia jest objęcie jak największej liczby uczniów klas I-III 
zajęciami nauki pływania. Takie zajęcia nie tylko uczą za-
chowania w wodzie, podnoszą poziom bezpieczeństwa 
nad otwartymi zbiornikami, ale stanowią ważny element 
w  rozwoju dziecka. Pływanie ma  charakter ogólnoro-
zwojowy i  stanowi bazę do  osiągania sukcesów także 
w innych dyscyplinach.

Do projektu zakwalifikowało się 825 uczniów z drugich 
i  trzecich klas szkół podstawowych z  Tarnowskich Gór, 
Zbrosławic, Radzionkowa, Świerklańca, Tworoga oraz 
Miasteczka Śląskiego, dzięki wsparciu finansowemu tych 
gmin. W ramach projektu dzieci mają zapewniony wstęp 
na basen, zajęcia z  instruktorem oraz transport. Zajęcia 
będą się odbywały w 15-osobowych grupach w formie 
dziesięciu dwugodzinnych spotkań. Projekt będzie reali-
zowany do końca tego roku. Celem stowarzyszenia jest 
jego kontynuacja w  kolejnych latach, tak aby kolejne 
dzieci rozpoczynające naukę w klasach I-III miały możli-
wość nauki pływania.  

W dniu 15 marca br. w Parku Wodnym Tarnowskie Góry odbyła się 
inauguracja programu „Umiem Pływać”. Projekt prowadzony jest przez 
Stowarzyszenie Sanus Vivere, a finansowany ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz gmin Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, 
Radzionków, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice.

Dyrektor Ewa Tempich-Garczarczyk, Dyrektor Beata Ćwięczek oraz Edyta Hanzel
– reprezentujące Miasteczko Śląskie, Burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech;
Wójtowie: Świerklańca – Marek Cyl, Zbrosławic – Wiesław Olszewski,
Tworoga – Eugeniusz Gwóźdź oraz Michał Fajer
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Święto 3 Maja
W  związku ze  zbliżającym się Świętem Narodowym 
Trzeciego Maja oraz kolejną rocznicą wybuchu III Po-
wstania Śląskiego, zapraszam wszystkich mieszkańców 
Gminy Miasteczko Śląskie na uroczystą Mszę Świętą w in-
tencji Ojczyzny. Msza odbędzie się 3 maja o  godzinie 
9.30 w  kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Miasteczku Śląskim. Patronat nad powyższymi 
obchodami pełni Urząd Miejski w  Miasteczku Śląskim 
przy współpracy ze  Śląskim Urzędem Wojewódzkim 
w  Katowicach. W  związku z  tym, stosowne wieńce 
i kwiaty zostaną złożone:
• z  okazji Święta Trzeciego Maja pod Pomnikiem 

Wdzięczności przy ul. Woźnickiej,
• z okazji rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego: 

na  grobach powstańców śląskich na  cmentarzach 
parafialnych w  Miasteczku Śląskim i  w  Żyglinie, 
a także pod pomnikiem powstańców śląskich przy 
ul. Śląskiej oraz pod tablicą upamiętniającą miejsce 
egzekucji pięciu powstańców przy ul. Woźnickiej.  

Serdeczne podziękowania delegacjom
Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Tarnowskich Górach, 

Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach, 
Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie wraz z delegacją, 

delegacjom Górniczym, Współpracownikom
oraz Rodzinie i Przyjaciołom

za udział w uroczystościach pogrzebowych

ś.p. Tomasza Sadowskiego
składają

Strażacy OSP Żyglinek

Wspólnota Mieszkaniowa 
i jej uwarunkowania

Czym jest nieruchomość wspólna?
Nabyliśmy własnościowe mieszkanie w bu-
dynku wielomieszkaniowym i  myślimy, 
że  już teraz tylko my  decydujemy o  losie 
swej własności? Niestety nie jest tak do koń-
ca, tworzymy bowiem z mocy prawa, wraz 
z innymi właścicielami mieszkań w naszym 
budynku, wspólnotę mieszkaniową.

Nieruchomość wspólna powstaje niejako przymusowo i każdy 
właściciel lokalu wchodzącego w skład budynku wielomieszka-
niowego stanie się współwłaścicielem nieruchomości wspól-
nej, niezależnie od tego, czy tego chce czy nie. Nie potrzeba też 
w tym celu składać żadnych oświadczeń, itp. – wystarczy, że zo-
stał wyodrębniony przynajmniej jeden lokal.
W  tym momencie jesteśmy wraz z  pozostałymi właścicielami 
lokali współwłaścicielami tzw. udziału w części wspólnej nieru-
chomości, z którą nierozerwalnie związany jest nasz lokal i tym 
samym jesteśmy zobowiązani współdziałać z pozostałymi wła-
ścicielami w zarządzie wspólną nieruchomością.
Ustawa o własności lokali (dalej jako – u.w.l.) definiuje nierucho-
mość wspólną jako grunt oraz części budynku i urządzenia, któ-
re nie służą wyłącznie do  użytku właścicieli lokali. W  związku 
z  tym pojawia się pytanie: czym jest nieruchomość wspólna, 
co się na nią składa i jak można nią dysponować?
Nieruchomością wspólną, co do zasady, będą zatem z pewno-
ścią: ściany zewnętrzne, fundamenty, dach, strychy, korytarze, 
kominy, pralnie, suszarnie, przechowalnie wózków dziecięcych, 
instalacje centralnego ogrzewania, kanalizacyjne czy elektrycz-
ne, a ponadto ściany nośne.
Niektóre z wyżej wymienionych składników nie zawsze muszą 
stanowić część nieruchomości wspólnej, gdyż piwnice, strych 
czy schowki mogą zostać podczas ustanawiania odrębnej wła-
sności lokali przyporządkowane do poszczególnych lokali, jako 
tzw. pomieszczenia przynależne, a wtedy będą prawem zwią-
zanym ściśle z własnością danego lokalu i nie wejdą w skład czę-
ści wspólnej.
W  pewnych przypadkach ustalenie zakresu nieruchomości 
wspólnej może w konkretnym stanie faktycznym sprawiać pro-
blemy. Najbardziej pewne i najmniej kłopotliwe jest zaliczenie 
do części wspólnej gruntu, na którym położony jest budynek 
obejmujący wyodrębniane lokale. Grunt stanowi część wspól-
ną nieruchomości niezależnie od tego, czy jest on we władaniu 
na prawie własności czy użytkowania wieczystego. Grunt taki 
może swym rozmiarem znacznie przekraczać obszar wystar-
czający do korzystania z lokali będących w postawionym na nim 
budynku. Może on obejmować także obszar placu zabaw, tere-
nu parkingowego czy przyblokowego zieleńca z  ławeczkami 
lub też małych ogródków przy mieszkaniach parterowych. Cały 
ten teren będzie stanowił część wspólną wspólnoty mieszka-
niowej, a  zatem wszyscy współwłaściciele będą zobowiązani 
ponosić koszty związane z utrzymaniem tegoż terenu, o ile nie 
postanowią inaczej.
W  przypadku jakichkolwiek wątpliwości wspólnota mieszka-
niowa winna interpretować przepisy z uwzględnieniem intere-
su jej członków, przy poszanowaniu zasad współżycia społecz-
nego, prawa sąsiedzkiego, przyjętych standardów i zwyczajów, 
a także obowiązujących zasad i reguł bezpiecznej eksploatacji 
budynku. 

Świadczenie 500+
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim in-
formuje, że  w  pierwszych dwóch tygodniach obowiązywania 
programu „Rodzina 500+” w  Miasteczku Śląskim złożono 
315 wniosków o przyznanie świadczenia 500+, w tym 73 wnio-
ski złożono drogą elektroniczną. Osobom zainteresowanym 
złożeniem wniosku elektronicznego zwracamy szczególną 
uwagę na  konieczność prawidłowego wypełnienia wniosku. 
Z  dotychczas złożonych wniosków elektronicznych wynika, 
że najczęściej popełnianym błędem jest nieprawidłowo wypeł-
niony skład rodziny (punkt 4 wniosku), który powinien obejmo-
wać również wnioskodawcę, a także wszystkie dzieci do 25 roku 
życia oraz małżonka/drugiego z rodziców dzieci.
Przypominamy, że  jeśli wniosek zostanie złożony w  ciągu 
pierwszych 3 miesięcy od dnia wejścia w życie programu, ro-
dzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.
Szczegółowe informacje o programie oraz wnioski i inne doku-
menty do pobrania na stronie: http://mops-miasteczkosl.pl  
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Wokół kultury
o Zbiórka zdjęć starego kościółka!
Posiadasz zdjęcia starego kościoła w Miasteczku Śląskim, 
które nie były wcześniej publikowane? Chcesz się przy-
czynić do wzbogacenia wiedzy na temat tego wyjątko-
wego, miasteczkowskiego zabytku? Może dzięki Twoim 
zdjęciom pasjonaci historii naszego miasta będą mogli 
dowiedzieć się czegoś zupełnie nowego?

Zachęcamy osoby posiadające archiwalne zdjęcia stare-
go kościółka w  Miasteczku Śląskim do  przesyłania ich 
skanów na  adres art@mok.miasteczko-slaksie.pl lub 
o przyniesienie ich do Miejskiego Ośrodka Kultury w Mia-
steczku Śląskim, gdzie zostaną na miejscu zeskanowane 
i zwrócone właścicielowi bez najmniejszego uszczerbku. 
Zdjęcia można dostarczać również na probostwo w Mia-
steczku Śląskim. Skany zdjęć zostaną wykorzystane 
na  potrzeby wystawy organizowanej z  okazji 350-lecia 
kościoła w Miasteczku Śląskim.
o Tajemnice starego kościółka! 
W ramach całorocznych obchodów 350-lecia drewniane-
go kościoła w Miasteczku Śląskim spotkanie z cyklu Posre-
brzane dzieje, które odbyło się w MOK-u dotyczyło tajem-
nic skrywanych przez miasteczkowski zabytek. Przy 
wypełnionej po brzegi sali Marek Kaleja prezentował naj-
ciekawsze i niedostępne na co dzień elementy kościółka. 
Mieszkańcy z  wielkim zainteresowaniem śledzili historię 
zabytku, która nierozłącznie związana jest z  historią po-
wstania miasta oraz fotografie detali kościółka wykonane 
przez Darka Zwardonia i Wojtka Stankiewicza. Zdjęcia zo-
stały zebrane i  tworzą wystawę, którą można oglądać 
w kościele parafialnym w Miasteczku Śląskim.
o Historia kina w pigułce!
Kino to  Twoja pasja? Chcesz poznać historię kinemato-
grafii? A może dopiero zaczynasz swoją przygodę z  fil-
mem? Jeśli tak, to koniecznie zapisz się na bezpłatne za-
jęcia w MOK-u dotyczące kina:
• tematem spotkań będą gatunki filmowe, historia i ję-

zyk kina
• warsztaty przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych
• terminy to 5 i 19 maj o godzinie 16.30
• zapisy przyjmowane są w biurze MOK-u (32 288-88-70 

lub art@mok.miasteczko-slaskie.pl).

o Klub melomana!
Dźwięki, melodie i  utwory muzyczne to  tematy, wokół 
których krążyć będą zajęcia dla wszystkich fanów muzyki, 
których z pewnością w Miasteczku Śląskim nie brakuje!
• tematem spotkań będą najpopularniejsze gatunki 

muzyczne, ich historia oraz to co dzieje się na współ-
czesnym rynku muzycznym

• warsztaty przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych
• terminy to 12 maja oraz 9 czerwca o godzinie 16.30
• zapisy przyjmowane są w biurze MOK-u (32 288-88-70 

lub art@mok.miasteczko-slaskie.pl).
Wstęp bezpłatny!
o Miasteczkowskie muzykowanie!
Tradycyjny Koncert Maryjny odbędzie się w  tym roku 
8 maja o godzinie 16.00 w drewnianym kościółku w Mia-
steczku Śląskim. Tym razem obok Chóru Mieszanego 
„Sienkiewicz” wystąpi Zespół M.A.Z.E.M. oraz Schola 
Parafialna. Muzycy wykonają głównie utwory religijne 
i maryjne.
Wstęp wolny!
o Zwyczaj, obrzęd, obyczaj... spotkania z kulturą lu-
dową w MOK-u!
Kultura ludowa oraz gwara to w ostatnim czasie tematy, 
które przeżywają swój renesans. Odpowiadając na  ro-
snące zainteresowanie folklorem w MOK-u odbywają się 
warsztaty, których tematyka toczy się wokół roku obrzę-
dowego, sztuki ludowej i rzemiosła ludowego, stroju, tra-
dycji i obyczajów, demonologii i wierzeń ludowych, bu-
downictwa i  wystroju izby, a  także bajek i  legend 
ludowych. Uczestnicy spotkania mają niepowtarzalną 
okazję do dyskusji o kulturze śląskiej oraz jej elementach, 
które wyróżniają ją na tle reszty kraju.
Najbliższe warsztaty odbędą się 19 kwietnia o godzinie 
17.00, a  ich tematem przewodnim będą tradycje i  oby-
czaje ludowe.
W związku z ograniczoną liczbą miejsc zapisy przyjmo-
wane są  w  biurze MOK-u  (32 288-88-70 lub art@mok.
miasteczko-slaskie.pl).
Wstęp bezpłatny!
o Za i przed obiektywem!
Rozpoczął się cykl spotkań i  wykładów objaśniających 
podstawy fotografii, omawiających jej historię oraz środ-
ki kształtowania obrazu fotograficznego. Zajęcia są zwią-
zane ze świadomym wykorzystaniem fotografii jako za-
pisu zarówno dokumentalnego, jak i  twórczego, 
kreacyjnego działania w oparciu o cyfrowe technologie. 
Warsztaty prowadzi Sławomir Jodłowski, który jest 
członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, pre-
zesem Jurajskiego Fotoklubu RP oraz współpracuje z TVP 
jako operator obrazu filmowego. Jest twórcą i animato-
rem kultury w  dziedzinie upowszechniania fotografii. 
Współpracuje z wieloma fotografikami i galeriami zagra-
nicznymi, co  owocuje międzynarodową wymianą foto-
graficzną. Jako aktywny twórca, posiada na swym koncie 
kilka wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Publi-
kuje również artykuły w  profesjonalnej prasie fotogra-
ficznej.  

Stary kościół w Miasteczku Śląskim
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XIV edycja Tarnogórskich Spotkań Jazzowych

Biblioteka

Biblioteczne inspiracje

Z  nieskrywaną dumą i  radością dzielimy się informacją 
o zaproszeniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku 
Śląskim do  udziału w  XIV edycji Tarnogórskich Spotkań 
Jazzowych. Jest nam tym bardziej miło, że MOK jest jedy-
ną placówką spoza Tarnowskich Gór, która została włączo-
na we współorganizację tego prestiżowego przedsięwzię-
cia kulturalnego.
Artysta, który zagości w MOK-u w ramach Tarnogórskich 
Spotkań Jazzowych to postać nietuzinkowa i wybitna. Do-
ceniana zarówno na polskiej, jak i zagranicznej scenie jaz-
zowej. Jan „Ptaszyn” Wróblewski, bo o nim mowa, jest 
nierozerwalnie związany z historią polskiego jazzu. Czło-
wiek instytucja, saksofonista tenorowy i  barytonowy, 
kompozytor, aranżer, dyrygent, krytyk, publicysta mu-
zyczny, pedagog i  radiowiec. Na  jego autorskiej audycji 
w Radiowej Trójce, wychowały się całe pokolenia miłośni-
ków jazzu. Uwikłany w liczne zespoły i muzyczne projekty. 
Ptaszyn prowokuje precyzyjną stylistyką modern-jazzu, 
nienaganną techniką gry na  saksofonie, znakomitymi 
kompozycjami i niebanalnymi aranżacjami. Jest najdosko-
nalszym uosobieniem całej „polskiej szkoły jazzu” i jej naj-
lepszym ambasadorem. Mimo swojego wieku, to  nadal, 
„niespokojny duch” polskiego jazzu, stale poszukujący, 
wciąż zaskakujący nowymi pomysłami.
Mamy niezwykłą przyjemność ogłosić, że to właśnie 
w  miasteczkowskim MOK-u  odbędzie się specjalny 
koncert z okazji 80. urodzin tego wybitnego artysty. 
O  szczegółach tego historycznego wydarzenia poin-
formujemy wkrótce.  Jan „Ptaszyn” Wróblewski, fot.: Bogdan Chmura

W  Oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w marcu odbyły się zajęcia plastyczne nawiązujące tema-
tycznie do świąt Wielkiej Nocy, podczas których uczestni-

cy mieli za zadanie wykonać wielka-
nocne baranki. Baranki wykonane 
z opakowań po jogurcie dostarczyły 
ich wykonawcom sporo radości i po-
zwoliły wczuć się w klimat świąt m.in. 
poprzez zasianie w nich rzeżuchy.

W dniach 8-15 maja 2016 r. odbędzie się XIII edycja progra-
mu Tydzień Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Bi-
blioteka inspiruje”. Zachęcamy wszystkich do zapoznania 
się z planem imprez odbywających się z tej okazji w na-
szych placówkach oraz serdecznie zapraszamy do wzięcia 
aktywnego udziału w obchodach tego wydarzenia. Szcze-
gółowy plan imprez znajduje się na naszej stronie interne-
towej: www.biblioteka-miasteczkoslaskie.pl oraz na  na-
szym fanpage’u na Facebooku.  
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Występy chóru
W  marcu miały miejsce trzy znaczące wydarzenia 
w  działalności Chóru. 14 marca w  Filii MOK w  Żyglinie 
odbyło się coroczne Zebranie Sprawozdawcze. Po wysłu-
chaniu sprawozdań prezesa, dyrygentki i skarbnika, dru-
howie w  głosowaniu udzielili absolutorium zarządowi 
Chóru za rok 2015. W dyskusji druhowie podnosili kwe-
stie zarówno organizacyjne, jak i programowe. Wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że obecnie największym problemem 
Chóru jest zmniejszający się skład osobowy, co powodu-
je odczuwalne braki w niektórych głosach.
W Niedzielę Palmową (20 marca), Chór wystąpił w kościele 
pw. św. Rodziny w Piekarach Śląskich, śpiewając Pasję we-
dług św. Mateusza. Natomiast w Wielki Piątek (25 marca) 
Chór zaśpiewał wspomnianą już Pasję na  ceremoniach 
wielkopiątkowych w  rodzimym kościele pw. Narodzenia 
NMP w Żyglinie. W obu tych występach solistami wcielają-
cymi się w postacie z Ewangelii byli: Kamil Gąsior – tenor, 
Mirosław Imiolczyk – tenor, Mirosław Mazur – tenor, Anto-
ni Bomba – tenor, Piotr Jarząbek – tenor, Helmut Siwy – 
baryton, Marek Gulba – bas, Oliwia Bentkowska – alt.  

MAMMOGRAFIA
ODBIÓR WYNIKÓW
W dniach 21-29 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim, po-
kój nr 30, będą wydawane wyniki mammografii kobiet, 
które wykonały badanie w ramach przeprowadzonej ak-
cji. Dopuszcza się wydanie wyniku osobie trzeciej, posia-
dającej imienne upoważnienie podpisane przez kobietę, 
której wynik badania jest odbierany. Osoba odbierająca 
wynik zobowiązana jest do okazania dokumentu tożsa-
mości z numerem PESEL.

Składamy serdeczne podziękowania ks. Pro-
boszczowi Henrykowi Dyka za  zapewnie-
nie całodobowego źródła zasilania oraz 
za pomoc w rozpropagowaniu akcji.  

 
BURMISTRZ  MIASTA 

Miasteczko Śląskie, woj. śląskie

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie obowiązkowego szczepienia psów 

przeciwko wściekliźnie w roku 2016
na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

Z a w i a d a m i a m :

1. Wszystkie psy w wieku powyżej trzech miesięcy, znaj-
dujące się na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, podle-
gają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu 
przeciwko wściekliźnie w czasie i miejscach podanych 
na poniższym planie.

2. Szczepienia psa można dokonać w dowolnie wybra-
nym punkcie. Szczepienie psów jest płatne, koszty 
ponoszą właściciele (koszt szczepienia wraz z wysta-
wieniem świadectwa wynosi 25,00 zł).

3. Celem utrzymania należytego porządku, psy należy 
doprowadzić do miejsca szczepienia na smyczy 
i w kagańcu.

4. Właściciele psów, którzy nie poddają psów ochronne-
mu szczepieniu podlegają odpowiedzialności na pod-
stawie art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

5. Po akcji szczepień, będzie można zaszczepić psa prze-
ciwko wściekliźnie w lecznicy dla zwierząt:

Przychodnia Weterynaryjna „VETMEDICOR” s.c.
Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 36, tel. 32 285-28-81 

godziny otwarcia:
pn. – pt.: 8.00 – 20.00

P L A N
SZCZEPIENIA PSÓW

PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE W 2016 ROKU
NA TERENIE GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE

MIASTECZKO ŚLĄSKIE 
ul. Czarnieckiego, 16.05.2016 r. 15.30 – 17.00

ŻYGLIN
ul. Sokoła, 12.05.2016 r. 15.00 – 16.30

ŻYGLINEK
ul. Księdza Wyciślika, 12.05.2016 r. 17.00 – 17.30

BIBIELA
ul. Starowiejska, 13.05.2016 r. 15.30 – 16.00

BRYNICA
obok remizy strażackiej, 13.05.2016 r. 16.15 – 17.00.

Burmistrz 
 Krzysztof Nowak
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Zdrowie zębów dziecka 
ma wpływ na stan uzębie-
nia u dorosłego człowieka. 
Mimo że zęby mleczne wy-
padają i  są  zastępowane 
przez zęby stałe, warto 
dbać o  nie bardzo staran-
nie. Prawidłowe nawyki hi-
gieniczne wpojone dziec-
ku od  najmłodszych lat 
mają szansę utrzymać się przez całe życie. Mając na uwa-
dze zdrowe i piękne uśmiechy naszych przedszkolaków 
wraz z  Panią dr  Martą Adwent zaprosiliśmy wszystkie 
dzieci do wzięcia udziału w profilaktycznym programie 
stomatologicznym „ZOSTAŃ PRZYJACIELEM BIAŁEJ PE-
REŁKI”. Pani Marta wraz ze swoją asystentką przeprowa-
dziła w każdej grupie zajęcia edukacyjne, w czasie któ-
rych najmłodsi dowiedzieli się, jakie pokarmy są zdrowe 
dla ich zębów, kiedy i w jaki sposób należy je myć, a także 
mogli się przekonać, że wizyta u stomatologa może być 
przyjemna.

21 marca obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny. Z  tej 
okazji dzieci z  grupy średniej wraz z  wychowawczynią 
przygotowały Marzannę, a  następnie obchodząc każdy 
kąt przedszkolnego podwórka wyganiały zimę.

24 marca w przedszkolu odbyło się WIELKIE MALOWA-
NIE JAJEK. Wszyscy przedszkolacy pod czujnym okiem 
Pani Izy Kot doskonalili swój warsztat artystycznego ma-
lowania wielkanocnych wydmuszek. Podczas spotkania 
z  naszym gościem dzieci miały okazję poznać sposoby 
zdobienia jajek, a  także zobaczyć jaja różnych ptaków, 
w tym przepiórek i indyków.

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne serdecznie dzięku-
ją Pani dr  Marcie Adwent oraz Pani Ewelinie Musik 
za poświęcony czas oraz przygotowanie i przeprowa-
dzenie zajęć edukacyjnych z  dziećmi w  Przedszkolu 
nr 1. „Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele po-
magają im je rozwinąć” (J. Korczak).

Dziękujemy Pani Izie Kot za rozbudzanie w najmłod-
szych talentów i  ciekawości artystycznej – Dyrektor 
oraz nauczyciele Przedszkola nr 1.  

21 marca był dla naszych przedszkolaków dniem rado-
snym i kolorowym, a to za sprawą pożegnania szarej już 
i smutnej zimy. Dzieci z grupy II i III, pod opieką pani Bo-
żeny, przygotowały inscenizację, podczas której wróżki 
przebudziły rośliny i zwierzęta oraz wygoniły złą zimę. 
Następnie wszystkie przedszkolaki radosnym, głośnym 
śpiewem powitały wiosnę i  prosiły, by  została na  za-
wsze. Uroczystość zakończyła się symbolicznym znisz-
czeniem Marzanny, aby zima już nie powróciła.

W marcu został zorganizowany w naszym przedszkolu 
konkurs plastyczny dla dzieci oraz rodziców pt. „Witamy 
wiosnę”. Wpłynęły 23 przepiękne, przestrzenne prace.

Oglądając wystawę konkursową zachwycamy się po-
mysłowością, starannością wykonania i wiosenną kolo-
rystyką. Wszystkie prace zostały nagrodzone.

Także w marcu nasze przedszkolaki wzięły udział w kon-
kursie plastycznym zorganizowanym przez MOK w Mia-
steczku Śląskim na najpiękniejszy gaik i kukłę Marzan-
ny. Wszystkie prace wyróżniono, a  dzieci otrzymały 
dyplomy i słodkie nagrody.  

Mirosława Skop

42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.:  32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek 7.30–16.30, od wtorku do czwartku 7.30–15.30, piątek 7.30–14.30

www.miasteczko-slaskie.pl                  sekretariat@miasteczko-slaskie.pl

Radośnie i kolorowo 
Przedszkole nr 3

Nauka i zabawa 
przedszkolaków 

Przedszkole nr 1
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Szkoła Podstawowa nr 1

Zielono i pozytywnie! 

W konkursie skierowanym do organów 
prowadzących placówki oświatowe 
z  terenu województwa śląskiego, któ-
rego przedmiotem było utworzenie 
ekopracowni na  potrzeby nauk przy-
rodniczych, biologicznych, ekologicz-
nych, geograficznych nasza gmina uzy-
skała dofinansowanie w  wysokości 
29 802 złotych.
W uroczystości wzięli udział przedstawi-
ciele Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach, Uni-
wersytetu Śląskiego oraz nagrodzonych gmin i  szkół. 
Naszą gminę reprezentował Krzysztof Nowak, burmistrz 
miasta i Jerzy Żuchowicz, inspektor ds. oświaty.
Kiedy w  lipcu ubiegłego roku fundusz ogłosił konkurs 
pn. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT”. Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Miasteczku Śląskim otrzymała nagrodę za swój 
projekt „Zielona wyspa” w wysokości 6 510,30 zł i znala-
zła się w gronie laureatów docenionych za nietuzinkowy 
pomysł na zagospodarowanie sali lekcyjnej na cele eko-
logiczne.

Kontynuację stanowił przeprowadzony w  listopadzie 
ubiegłego roku konkurs pn.: „ZIELONA PRACOWNIA”, 
skierowany do organów prowadzących placówki oświa-

11 kwietnia br. w Auli Wydziału 
Nauk o Ziemi Uniwersytetu 

Śląskiego w Sosnowcu laureaci 
konkursu ZIELONA 

PRACOWNIA otrzymali 
okolicznościowe dyplomy. 

towe z  terenu województwa śląskiego, w  tym do  na-
grodzonych w  konkursie pn. „ZIELONA PRACOWNIA_
PROJEKT”.
Dotacja została przeznaczona na zakup nowoczesnego 
sprzętu (tablicy interaktywnej, projektora, sprzętu 
komputerowego) oraz wielu pomocy dydaktycznych 
(zestawów doświadczalnych, mikroskopu, odczynni-
ków, okazów przyrodniczych, modeli organów), wspar-
te wyposażeniem pracowni w  nowoczesne i  ergono-
miczne meble: krzesła, biurko, stoły doświadczalne, 
gabloty, szafy czy stojaki na mapy.

Wkładem własnym gminy było przeprowadzenie remon-
tu sali i wymiany wykładziny.
Po zakończeniu uroczystości wręczenia dyplomów lau-
reaci zwiedzili Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwer-
sytetu Śląskiego.  

Burmistrz Krzysztof Nowak, inspektor Jerzy Żuchowicz oraz prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot
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