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W tym roku zaprezentujemy projekt MaBaSo Trio 
w  skład którego wchodzą: najlepszy polski wibrafonista 
elektryczny - Bernard Maseli, koncertujący na najlepszych 
światowych scenach kontrabasista i basista elektryczny 
Michał Barański oraz słowacki wirtuoz perkusji Dano Soltis. 

Muzycy łączą charakterystyczne elementy elektrycz-
nego "fusion" z mocnymi wpływami muzyki R&B, soul 
czy funky a także z akustycznym jazzem. Jest to mieszan-
ka, która zachwyca słuchaczy podczas licznych koncer-
tów grupy i wywołuje ogromny entuzjazm publiczno-
ści. Bilety w cenie 30,00 zł są dostępne w biurze Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, 
32 288-88-70) oraz na portalu biletomat.pl Fo
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Tarnogórskie Spotkania Jazzowe 
organizowane są już po raz szesnasty, 
a od kilku lat MOK w Miasteczku Śląskim 
znajduje się na mapie tego prestiżowego 
wydarzenia, na którym nie może 
zabraknąć żadnego melomana

Pierwsza zabawa na nowym ogólnodostępnym placu zabaw
5 października uroczyście został 
otwarty nowy plac zabaw przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 2 w Żyglinie. Otwarcia dokonali 
przedszkolacy wraz z Burmistrzem 
Miasta Krzysztofem Nowakiem.  
Po części artystycznej przygotowanej 
przez dzieci nadszedł moment 
wyczekiwanej zabawy

Wsłuchując się w głosy mieszkańców, informujemy, 
że plac zabaw będzie ogólnodostępny dla wszystkich 
przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00-20.00.

Zwracamy jednak uwagę, że jest to dobro wspólne 
nas wszystkich i apelujemy o reagowanie na akty wan-
dalizmu i zgłaszanie zauważonych sytuacji. 

Jeśli jesteście Państwo świadkami zniszczeń nie 
bądźcie obojętni, zwróćcie uwagę lub powiadomcie 
policję. 

Niszcząc mienie, które ma służyć nam wszystkim, 
a  zwłaszcza najmłodszym, narażamy dzieci na nie-
bezpieczeństwo wypadków i obciążamy kosztami nas 
wszystkich.
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Uchwały o wyodrębnieniu fun-
duszu sołeckiego podjęte po 
20 lutego 2014 r. na podstawie no-
wej Ustawy o funduszu sołeckim 
są bezterminowe.

Od 2015 roku obliczając wyso-
kość funduszu sołeckiego przy-
padającego na sołectwo należy 
uwzględnić liczbę mieszkańców 
zameldowanych na pobyt stały 
i na pobyt czasowy.

Środki funduszu przeznacza 
się na przedsięwzięcia, zgłoszone 
przez zebrania wiejskie, które są 
zadaniami własnymi gminy i służą 
poprawie warunków życia miesz-
kańców. Wysokość środków uza-
leżniona jest od liczby mieszkań-
ców poszczególnych sołectw oraz 
dochodów bieżących danej gminy.

W tym roku Sołectwo Brynica 
pozyskało ponad 25 tysięcy zło-
tych, zebranie wiejskie zdecydo-
wało, że środki te zosatną prze-
znaczone na wydarzenia kultural-
ne, zakup wyposażenia dla OSP 
Brynica, a także remont parkietu. 

W sołectwie Bibiela pozyskano 
ponad 15 tysięcy złotych co zosta-
ło przeznaczone na naukę języka 
angielskiego, usługi kominiarskie, 
oraz wydarzenia kulturalne. 

Z roku na rok wzrasta liczba 
mieszkańców, a wraz z nią kwota 
przyznanych środków. Fundusz so-
łecki jest obliczany na podstawie 
wzoru przyjętego ustawą o fun-
duszu sołeckim z dnia 21 lutego 
2014 r. i nie ma możliwości zwięk-
szenia go w innym sposób. 

Informujemy, iż można oglą-
dać tarnsmisje z obrad Sesji 
Rady Miejskiej on-line na stro-
nie internetowej Urzędu Miej-
skiego pod adresem: https://
miasteczko-slaskie.sesja.pl/. 

Na wskazanej stronie, można również obejrzeć retransmisje nagry-
wanych już obrad. Liczymy, że to rowiązanie zapewni transparentność 
i jawność działań Rady Gminy. 

90 rocznicę urodzin obchodziła Pani Joanna LIEBNER,  
Pan Gerard MAJOR oraz Pani Seweryna SIWIEC.

Szanownym Jubilatom życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności 
na dalsze lata życia oraz serdecznej opieki najbliższych.

Jubilaci

Fundusze sołeckiesesje Rady on-line!
Uchwała o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego 
jest bezterminowa i nie można wyznaczyć okresu 
jej obowiązywania

PO DZIęKOWANIA

Szanowni Mieszkańcy,
jako przewodniczący, kończącej kadencję Rady Miejskiej, 

zwracam się do Państwa z pożegnalnym słowem.
Pełniłem funkcję radnego przez dwie kadencje, a ostatnie 

cztery lata, jako przewodniczący Rady Miejskiej. To Wy obdarzy-
liście mnie zaufaniem i właśnie za nie pragnę Państwu podzię-
kować. Za wszelkie wsparcie, ale również za konstruktywną kry-
tykę bardzo Wam dziękuję. Natomiast jeżeli kiedykolwiek ktoś 
poczuł się moimi słowami dotknięty – szczerze przepraszam.

Postanowiłem wycofać się już na stałe z naszego lokalnego 
życia politycznego. Dla mnie to był zaszczyt, że mogłem dla 
Was pracować! Ocenę mojej działalności pozostawiam Pań-
stwu.

Z wyrazami głębokiego szacunku
Józef Jendruś

Składamy serdeczne 
gratulacje 
Panu Józefowi 
Jendrusiowi z okazji 
zajęcia 1 miejsca 
w plebiscycie 
Samorządowiec 
Województwa 
Śląskiego 2018  
w kategorii Radny 
Roku w powiecie 
tarnogórskim
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Szanowni Państwo,
po wielu staraniach naszego Burmistrza 

Krzysztofa Nowaka na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej, która odbyła się 20 września br. przed-
stawiciele firmy Veolia w osobach Pana Marci-
na Orłowskiego Prezesa Zarządu Veolia Term 
S.A. i Pana Zenona Chyry Prezesa Zarządu Ve-
olia Tarnowskie Góry Sp. z o.o. złożyli Gminie 
Miasteczko Śląskie dwie deklaracje w związku 
z projektem rozbudowy sieci cieplnej.

Pierwsza dotyczy obniżenia ceny ciepła sys-
temowego o 10% druga natomiast wykupu 
całości sieci po wartości księgowej netto wkła-
du własnego firmy Veolia poczynionego w ra-
mach inwestycji co oznacza, że cała kwota do-
tacji czyli 16.000.000 zł przejdzie na Gminę.

Burmistrz Miasta Krzysztof Nowak decyzję 
o wydłużeniu umowy dzierżawy o minimum 
9  miesięcy pozostawił w gestii nowej Rady 
Miejskiej.

Prezes Zarządu Veolia Term S.A Marcin Or-
łowski podczas swojego wystąpienia na sesji 
stwierdził, że jest dość mocno zaskoczony od-
biorem projektu sieci ciepłownieczej w Mia-
steczku Śląskim. Firma Veolia działa na rzecz 
lokalnej społeczności, na rzecz mieszkańców 
i środowiska, ponadto bardzo dobrze rozwija 
się jej współpraca z Hutą Cynku. 

Zapewnił, że rozwój sieci ciepłowniczej to 
ich priorytet. Dzięki temu miasto walczy z ni-
ską emisją, gdyż jest jeden emitor, jeden ko-
min który emituje zdecydowanie mniej spalin, 
a w dodatku są one monitorowane. 

Zaznaczył, że nigdzie w całej Polsce Veolia 
nie ma tak obiecującej oferty - po piewsze na 
podłączenie Miasteczka Śląskiego otrzymano 

dotację, po drugie korzysta z ciepła odpado-
wego z Huty, które tak czy inaczej będzie wy-
produkowane. Dzięki temu mieszkańcy będą 
mieli tańsze ciepło niż w przypadku palenia 
węglem lub gazem. 

Dodał, że firma obsługuje wiele miast w Pol-
sce, gdzie mieszkańcy sami sobie opłacają 
przyłączenie węzła cieplnego, który kosztu-
je około 6,5 tysięca złotych. Mieszkańcy Mia-
steczka  mają węzeł za darmo. W innych mia-
stach np. Tarnowskich Górach, Przasnyszu lu-
dzie sami płacą za węzeł. 

Veolia sama wybuduje sieć i odprowadzi do 
kasy miasta około 500 tysięcy złotych. 

Zapewnił, że jego cena będzie maleć w za-
leżności od ilości podłączonych domów. 
Obecnie na światowych rynkach ceny węgla 
i gazu idą w górę. Korzystając z ciepła syste-
mowego nie uzależniamy się od czynników 
zewnętrznych kształtujących cenę paliwa. Im 
system jest większy tym jest tańszy, więc im 
więcej osób zostanie podłączonych tym niż-
sza będzie cena, dlatego ważne jest, aby jak 
najwięcej mieszkańców się podłączyło. 

Zapewnił, że priorytetem jest zbudowanie 
dobrej relacji z klientami ponieważ traktują ich 
jako partnerów.

XX lat stowarzyszenia Rodzin abstynenckich „iTaKa”

Od 1 stycznia 2019 r. tańsze ciepło 
systemowe dla naszych Mieszkańców!

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą, którą odpra-
wili Proboszcz naszej parafii WNMP ks. Mar-
cin Królik i ks. Prałat Władysław Zązel  - dusz-
pasterz trzeźwości, inicjator wesel bezalkoho-
lowych, któremu dziesiątki polskich rodzin za-
wdzięczają trzeźwość, ocaloną miłość i szczę-
ście. Piękne i mądre słowa księży wypowie-
dziane w czasie  mszy i na części oficjalnej dały 
uczestnikom satysfakcję ze swojej abstynen-
cji.  Na jubileusz przybyli goście z Krajowej 
Rady, RZSA Woj. Śląskiego. 28 klubów absty-
nenckich z całego Śląska i Małopolski. Obec-
ne były władze miasta – sekretarz Marcin Pa-
rys, Przewodniczący Rady Miasta Józef Jędruś, 
Pełnomocnik Burmistrza ds. RPA Pani Edyta 
Hanzel. Dziękujemy Dyrektor MOKu Pani Alek-

sandrze Płomińskiej za występ solistki, która 
uświetniła naszą imprezę. 

Gościliśmy także terapeutów oraz Panią Kie-
rownik Oddziału Odwykowego w Lublińcu Li-
dię Krajewską Muszyńską oraz Panią Kierow-
nik Przychodni Uzależnień w Tarnowskich Gó-
rach  Ewę Zok.  Stowarzyszenie „Itaka” powsta-
ło z inicjatywy ówczesnych władz, a w szcze-
gólności burmistrza Stanisława Wieczorka 
i  trzech osób prywatnych – Józefa Musialik, 
Gerarda Foksa i Niny Musialik. 

Jako stowarzyszenie pokazujemy, że życie 
i bawienie się bez alkoholu ma wielką wartość. 

Organizujemy wyjazdy kulturalne, rajdy 
górskie i obozy rodzinne, na których odnajdu-
jemy siebie z lat naszej młodości.

Trzeźwe życie to radość z każdego przeży-
tego dnia w gronie najbliższych i przyjaciół.

Jako stowarzyszenie pozarządowe organizu-
jemy wiele imprez, które pokazują mieszkań-
com naszego miasta naszą działalność. Do waż-
niejszych należą: SPOTKANIA Z PIEŚNIĄ I PO-
EZJĄ WIELKOPOSTNĄ W MOKu, WIECZÓR PO-
EZJI I WSPOMNIEŃ NAD ZALEWEM NAKŁO CHE-
CHŁO, ORAZ FESTYN RODZINNY W RUBINIE.

Wszystkie te działania integrują ludzi, integru-
ją rodziny, a także pokazują , że w  każdym wieku 
można spędzać czas radośnie i na trzeźwo.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę 
i  składamy podziękowania wszystkim, którzy 
rozumieją ten problem. Doceniamy wkład i pra-
cę każdego członka naszego stowarzyszenia.

Nasza dewiza brzmi „Zdrowa rodzina – 
trzeźwa rodzina”

Nina Musialik

22 września wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Miasteczku Śląskim 
świętowaliśmy jubileusz powstania naszego stowarzyszenia

3
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Grant jest efektem wniosku zło-
żonego przez Urząd Miejski wraz 
z Stowarzyszeniem Falochron z Tar-
nowskich Gór. Beneficjentami pro-
jektu będą mieszkańcy powyżej 25 
roku życia, a cała grupa ma liczyć 
264 uczestników. Szkolenia prze-
prowadzą instruktorzy kompeten-
cji cyfrowych oraz zapewnione zo-
staną materiały szkoleniowe, a tak-
że serwis kawowy. Grupy dla po-
szczególnych tematów szkoleń 
będą liczyły do 12 osób, a łącznie 
planuje się przeszkolenie 22  grup 
przez cały okres projektu, który 
potrwa do końca lipca 2019 roku. 
W ramach otrzymanego grantu zo-
stanie zakupionych 13 zestawów 
komputerowych oraz rzutnik mul-

timedialny, które zostaną wykorzy-
stane do celów szkoleniowych or-
ganizowanych w ramach realizacji 
zadania. Uczestnicy projektu będą 
mogli skorzystać z zajęć przepro-
wadzanych w 7 tematach: Rodzic w 
Internecie, Mój biznes w sieci, Moje 
finanse i transakcje w sieci, Dzia-
łam w sieciach społecznościowych, 
Tworzę własną stronę internetową 
(blog), Rolnik w sieci, Kultura w sie-
ci. Niebawem rozpocznie się nabór 
do projektu.

Więcej informacji: www.falo-
chron.info, fb Obywatel.IT w Mia-
steczku Śląskim oraz pod nr tele-
fonu 509 045 920 Anna Pyrkosz.

Serdecznie zapraszamy.   
Marcin Parys 

Z porównania jasno wynika, że 
w 2018 Burmistrz Krzysztof No-
wak, dzięki swoim kilkuletnim 
staraniom o przywrócenie do-
staw wody z ujęcia Huty Cynku, 
zatrzymał dyktat cenowy, co do-
prowadziło do spadku opłat za 

wodę do kwoty 12,50 zł. Przypo-
minamy również, że nasza gmi-
na poprzez sukcesywną rozbudo-
wę sieci wodnokanalizacyjnej na-
leży do najbardziej skanalizowa-
nych w kraju. 

Kolejne pieniądze 
dla miasta   

50 lat minęło...

Cała prawda o cenach 
wody w Miasteczku

Z przyjemnością informujemy, iż z początkiem 
października br. miasto Miasteczko Śląskie podpisało 
umowę o powierzenie grantu w wysokości 147 840 zł 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe 
Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1.: Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 
dotycząca realizacji projektu grantowego pn. 
„Obywatel IT w Miasteczku Śląskim”

Prezentujemy krótkie porównanie wysokości 
stawek opłat za wodę i ścieki obowiązujących 
w naszej gminie od 2015 r. 

Dnia 18 września 2018r. w Urzędzie 
Miejskim w Miasteczku Śląskim odbyła 
się uroczystość wręczenia medali 
„za długoletnie pożycie małżeńskie”. 

Medale otrzymały 3 pary 
małżeńskie, które w pierwszej 
połowie 2018 roku obchodziły 
50-tą rocznicę zawarcia związku 
małżeńskiego. Medale wręczył 
Burmistrz Miasta Krzysztof 
NOWAK.  Jubilaci: Rita i Gerard 
HANZEL, Halina i Jan JENCZEK, 
Irena i Stanisław MUSIALIK
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

z dnia 19 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały NR 
XXXVII/337/18 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Miasteczko Śląskie na stałe obwody gło-
sowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie podaje do wiadomości 
wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach 
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców nie-
pełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika    w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Numer obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1 Ulice: Adama Asnyka, Astronautów, Stefana Czarnieckiego, Dębina, Michała Dudy, Dworco-
wa do nr 50, Aleksandra Fredry, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gierzyna, Gwiaździ-
sta, Jana Kilińskiego, Marii Konopnickiej, Krótka, Górnicza, Jana Matejki, Metalowa 4, Nie-
podległości, Cypriana Kamila Norwida do nr 67, Władysława Orkana, Piwna, Plac Władysła-
wa Jagiełły, Promienna, Rubinowa, Rycerska, Lucjana Rydla, Rynek, Słoneczna, Staromiej-
ska, Sztolniowa, Kazimierza Przerwy - Tetmajera, Woźnicka, Wspólna, Józefa Wybickiego, 
Żołnierska

Świetlica 
Szkoły Podstawowej Nr 1

ul. Dworcowa 8 
42-610 Miasteczko  

Śląskie

2 Ulice: Białego, Cegielniana, Ceramiczna, Cynkowa, Dworcowa od nr 54, Działkowa, Gajowa, 
Hutnicza, Kolejowa, Leśna, Metalowa 1, 3, 5, 8, Andrzeja Modrzewskiego, Cypriana Kamila 
Norwida od nr 82, Tomasza Pękatego, Por. Józefa Pindora, Północna, Sportowa, Srebrna 6, 8, 
10, 10A, 10B, 13, 14, 15 , Złota

Szkoła Podstawowa 
Nr 1 

ul. Dworcowa 8
42-610 Miasteczko  

Śląskie

3 Ulice: Metalowa 2, 6 Srebrna 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28 Miejski 
Ośrodek Kultury
ul. Srebrna 24

42-610 Miasteczko  
Śląskie

4 Ulice: Akacjowa, Brynicka, Brzozowa, Budowlana, Bukowa, Józefa Chełmońskiego, Dębowa, 
Jana Długosza, Grabowa, Gwarecka, Harcerska, Imielów, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, 
Karpacka, Kasztanowa, Klonowa, ks. Franciszka Wyciślika, Lipowa, Łąkowa, Makowa, Jacka 
Malczewskiego, Modrzewiowa, Nowowiejska, Okólna, Paprotna, Podleśna, Polna, Południo-
wa, Józefa Poniatowskiego, Przygodna, Przyjaźni, Ptasia, Rolna, Skautów, Skrajna, Sokoła, 
Sosnowa, Stacyjna, Storczykowa, Studzienna, Wita Stwosza, Sztygarska, Szyndros, Śląska, 
Świerkowa, Św. Marka, Wodociągi Bibiela,Wrzosowa, Zielona

Szkoła 
Podstawowa Nr 2
ul. Harcerska 5

42-610 Miasteczko  
Śląskie

5 Ulice: Borowa, Grobla, Władysława Łokietka, Rzeczna, Starowiejska, Tartaczna, Żyglińska Strażnica OSP 
Brynica

ul. Łokietka 5     
42-610 Miasteczko  

Śląskie

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.   

Uwaga:

 Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-

litacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Głosować 
przez pełnomocnika mogą również wyborcy, którzy ukończyli 75 lat.        

Informacje w zakresie spraw rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim 
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, pok. nr 5 lub 25, a także lub pod numerem telefonów 32 393 80 15 i 32 393 80 25.  

        Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
                     (-) Krzysztof Nowak
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Pierwszy miesiąc roku szkolnego 2018/2019 
uważamy za bardzo udany. Przedszkolacy za-
znajomili się z terenem przedszkola, zawiąza-
li pierwsze przedszkolne przyjaźnie, uczyli się 
o bezpieczeństwie w ruchu ulicznym oraz za-
poznali się z jesiennymi owocami i warzywa-
mi, których to mieli również okazję zakoszto-
wać podczas licznych degustacji.

Wrzesień w przedszkolu jest miesiącem 
adaptacji, ale również czasem wspaniałej za-
bawy. Taką właśnie zabawę zapewnił dzie-
ciom dmuchany zamek, który tradycyjnie już 
gościł w naszym przedszkolu. Nie jest to ko-
niec atrakcji, gdyż 24 września odwiedził nas 
Teatr Lalek Tomcio z Nowego Sącza z przed-
stawieniem „Krówka kłamczucha". Bajka nio-
sła ze sobą wspaniałe przesłanie i bardzo 
spodobała się dzieciom. Natomiast 26 wrze-

śnia grupa „Krasnoludków” wybrała się z wi-
zytą do ogrodu pani Ani, gdzie dzieci nie tyl-
ko obejrzały z bliska rosnące warzywa i owo-
ce, ale mogły również posmakować winogron 
i malin. Pani Ania na koniec obdarowała dzie-
ci owocami. Bardzo serdecznie dziękujemy za 
gościnność. Na koniec września najmłodsze 

przedszkolaki z grupy „Smerfów” wybrały się 
na jesienny spacer, aby nazbierać kasztanów, 
które później przekazały Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej na zorganizowaną tam zbiórkę. 
Dziękujemy Paniom Bibliotekarkom za ciepłe 
przyjęcie. 28 września wszystkie przedszkola-
ki brały udział w sesji zdjęciowej.

Redaktor naczelny: Monika Kotara, nakład: 1 000 egz. 
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych materiałów, ich opracowania redakcyjnego i dokonywania skrótów. 
Zdjęcia: archiwa Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych instytucji kultury.
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Już w drugim tygodniu wrze-
śnia  odwiedzili naszą placówkę 
wyjątkowi goście: sierż. szt. Kaje-
tan Bawecki oraz doskonale zna-
ny Sznupek. Pan policjant roz-

mawiał z dziećmi o swojej pra-
cy, przypomniał nr alarmowe, 
poruszył temat  bezpieczeństwa 
dzieci  w pojazdach i na drogach, 
w  tym prawidłowego przecho-

dzenia przez jezdnię. Dodatko-
wo funkcjonariusz zwrócił dzie-
ciom uwagę, jak mają się zacho-
wać w stosunku do nieznanych 
osób, które proponują im słod-
kości lub spacer.

20 września obchodzony jest 
Ogólnopolski Dzień Przedszko-
laka. Z tej okazji także w naszym 
przedszkolu nie zabrakło niespo-
dzianek dla najmłodszych.

Dzieci uczestniczyły we wspól-
nej zabawie, konkursach i grach 
zespołowych. Nie zabrakło 
uśmiechu i radości oraz słodkiego 
poczęstunku. Było wesoło i kolo-
rowo. Przedszkolaki przypomnia-
ły sobie również o swoich pra-
wach - tak ważnych w życiu każ-
dego człowieka - a także o obo-
wiązkach, czyli kodeksie dobrego 
zachowania się.

Pierwszy miesiąc nauki i zabawy już za nami. 
Również w tym roku szkolnym w Przedszkolu 
nr 1 kładziemy duży nacisk na edukację związaną 
z bezpieczeństwem naszych podopiecznych 

W tym roku szkolnym do naszego 
przedszkola uczęszcza 94 
dzieci, które podzielone są na 
cztery grupy: „Smerfy”, „Misie”, 
„Biedronki” i „Krasnoludki”
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3, 17, 31  października (środy) godz. 18:00
Kurs fotograficzny
Miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
Udział bezpłatny, obowiązują zapisy

14 października (niedziela) godz. 14:00
Koncert z okazji Dnia Papieskiego
Wystąpią: Chór Męski „Piast”, Chór De Profundis, Dafne&Symfonix  
z TCK, Zespół wokalno-taeczny „Groszki”
Organizatorzy: Chór Męski „Piast”, MOK w Miasteczku Śląskim,  
Rada Dzielnicy Żyglin-Żyglinek
Miejsce: Kościół Parafialny pw. Narodzenia NMP w Żyglinie
Wstęp wolny

14 października (niedziela) godz. 16.30
XI Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora Christopha
Recital Fortepianowy - Michał Dziewior
Organizatorzy: MOK w Miasteczku Śląskim, Rzymskokatolicka 
Parafia Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim
Miejsce:  Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP 
w Miasteczku Śląskim
Wstęp wolny

16 października (wtorek) godz. 17.00
EKO warsztaty dla dzieci
Temat: jesienne lampiony
Miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
Udział bezpłatny, obowiązują zapisy

18 października (czwartek) godz. 18.00
EKO warsztaty dla dzieci
Temat: jesienne lampiony
Miejsce: Filia MOK-u w Żyglinie (ul. Śląska 44)
Udział bezpłatny, obowiązują zapisy

28 października (niedziela) godz. 18.00
Tarnogórskie Spotkania Jazzowe
Zespół MaBaSo
Miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
Bilety: 30 zł w biurze MOK-u oraz na biletomat.pl

31 października (środa) godz. 16:00-18:00
PUMPKIN PARTY – Jesienny bal dla dzieci
Organizatorzy: Szkoła Językowa OPEN oraz MOK w Miasteczku Śląskim 
Miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
Udział bezpłatny, obowiązują zapisy

Z A P O W I E D Z I :
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