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Profil zaufany
Drodzy Mieszkańcy,
Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania
Bożego składamy serdeczne życzenia zdrowia,
pogody ducha, wiary i miłości.
Niech te Święta będą pełne spokoju i czasu
spędzonego w gronie rodziny i przyjaciół.
Przewodniczący Rady 		

Burmistrz Miasta

Tomasz Respondek			
wraz z Radnymi Rady Miejskiej

Michał Skrzydło

W
Urzędzie
Miejskim
w Miasteczku Śląskim otwarto
Punkt Potwierdzania Profili
Zaufanych.
Profile zaufane to bezpłatna
metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach
elektronicznej
administracji,
są one odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.
Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić
sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań,
skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego
udania się do urzędu. Profil jest bezpłatny, a jego utworzenie wymaga jednorazowej wizyty w tzw. punkcie
potwierdzania profili zaufanych.
Rejestracji profilu możesz dokonać na stronie:
https://pz.gov.pl/pz/register.
Pamiętaj, że po rejestracji w Profilu Zaufanym masz 14
dni na jego potwierdzenie w tutejszym Urzędzie (pok.5)
Zapraszamy również do strefy usług elektronicznych:
https://eurzad.miasteczko-slaskie.pl.

Sukces Miasteczkowian!
24 marca br. w Cieszynie drużyna hokeja na trawie "LUKS
Jedynka Miasteczko Śląskie" zdobyła pierwsze miejsce i tytuł
halowego Mistrza Śląska 2019 w kat. Młodzików U-14!
"Jedynka" przez cały cykl rozgrywek
utrzymywała dobrą formę na bazie
przygotowania fizycznego, popartego
umiejętnościami technicznymi i dyscypliną taktyczną co w sumie dało
przewagę nad rywalami. Wszystkie
spotkania były bardzo wyrównane
i stały na wysokim poziomie o czym
świadczy fakt, że dopiero w ostatnim
meczu rozgrywek po wygranej Jedynki
z Siemianowiczanką 6:1 potwierdziliśmy sukces wyprzedzając drugą
drużynę w tabeli jednym punktem.
Klasyfikacja końcowa: 1. LUKS Jedynka
Miasteczko Śląskie, 2. KS Cieszyn, 3.
HKS Siemianowiczanka, 4. KKS Kolejarz
Gliwice, 5. UKS Orlęta Cieszyn, 6. UKHT

Ósemka Tarnowskie Góry.
W drużynie wystąpili:
Budny Adam, Głogusz
Hanna (kapitan drużyny),
Gogolin Jan, Karch Bartosz
(bramkarz), Kochel Jan,
Malok Kamil, Piech Julia,
Urbańczyk Tomasz, Ziaja
Adam. Trener Andrzej
Miśkiewicz podkreślił, że
sukces jest ważny i cieszy
jako pierwszy w historii
klubu, poparty kilkuletnią pracą naszych
zawodników i zawodniczek, którzy w pełni
zasłużyli na tytuł Mistrza.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
całej drużynie oraz trenerowi!
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PODSUMOWANIE SPOTKAŃ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
W marcu br. odbyły się coroczne spotkania
Wspólnot
Mieszkaniowych
funkcjonujących na terenie naszej
Gminy (18 Wspólnot).
Głównym tematem spotkań było omówienie
sprawozdań finansowych poszczególnych
wspólnot za rok 2018 oraz podjęcie uchwał
w przedmiocie:
1. Przyjęcia sprawozdania Zarządu
Wspólnoty za rok 2018.
2. Udzielenie absolutorium Zarządowi
Wspólnoty.
3. Rozliczenie wyniku finansowego
Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2017.
4. Zatwierdzenie rozliczenia kosztów
dostarczanych mediów.
5. Ustalenie zaliczek na koszty zarządu
nieruchomością wspólną.
6. Omówienie potrzeb remontowych finansowanych z funduszu remontowego.
W ramach rozliczania kosztów dostarczanych mediów rozliczane były koszty
dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, odbioru nieczystości oraz dostawy
ciepła.
Jeżeli chodzi o rozliczenie ciepła większość Wspólnot Mieszkaniowych podjęło
uchwały o przeznaczeniu części kwoty
wynikającej z salda przychodów i kosztów jako bilansu otwarcia kolejnego
roku rozliczeniowego dla zapewnienia
płynności finansowej i bieżącego regulowania należnych kosztów. Pozostała
część salda została przeznaczona do
zwrotu mieszkańcom danej Wspólnoty.

Indywidualne informacje o wysokości zwrotu zostaną dostarczone w maju
2019 r.
W przypadku czterech Wspólnot wielkość
salda z tytułu ciepła za 2018 r. pozwoliła
tylko na pozostawienie jego kwoty jako
bilansu otwarcia, bez możliwości dokonania zwrotu mieszkańcom.
Przy
omawianiu
rozliczeń
kosztów za ciepło zgłoszony został przez
właścicieli lokali problem nieprawidłowego
użytkowania zamontowanych termozaworów grzejnikowych przy wietrzeniu
mieszkań, które wpływa na ilość pobieranego ciepła przez budynek.
W temacie potrzeb remontowych właściciele Wspólnot Mieszkaniowych omawiali
remonty dotyczące danego budynku
takie jak: naprawa dachu, remonty klatek schodowych (w tym remonty instalacji
elektrycznych, malowanie klatek), remonty
instalacji
domofonowych,
wymiany
drzwi wejściowych do piwnic, wymiany
okien piwnicznych itp. W ślad za podjętymi uchwałami o pracach remontowych
w trzech budynkach zadecydowano o podniesieniu zaliczki na fundusz remontowy
w przeliczeniu na udział dla zwiększenia
gromadzonych środków.
Zauważalna jest zmiana właścicieli lokali
w podejściu do zagadnienia termomodernizacji budynków.
Na terenie osiedla zostało ztermomodernizowanych pięć budynków. Kolejne pięć
Wspólnot podjęło uchwały o przystąpieniu

Termomodernizacja
MOPS przy
ul. Staromiejskiej 8
w Miasteczku Śląskim
W wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego, w dniu 22 marca 2019 r.
Gmina Miasteczko Śląskie podpisała umowę
na wykonanie zadania inwestycyjnego
pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej wraz z instalacją
OZE na terenie Gminy Miasteczko
Śląskie – Termomodernizacja MOPS
przy ul. Staromiejskiej 8”. Wyłonionym
Wykonawcą został TMM SYSTEM Sp. z o.o.
z siedzibą: 41-936 Bytom ul. Rokitnicka 31.
Inwestycja zostanie wykonana za kwotę
brutto 599.099,81 zł w terminie do 29
listopada 2019 r.
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do
działań
termomodernizacyjnych.
Na przestrzeni tego roku, w zależności
od stopnia zaawansowania prac, będą
opracowywane
dokumentacje
projektowe, przeprowadzone będą wybory
wykonawców, opracowywane wnioski
o kredytowanie inwestycji oraz (w dwóch
przypadkach) nastąpi rozpoczęcie robót.
Trzy ze Wspólnot Mieszkaniowych decyzję
o przystąpieniu do działań termomodernizacyjnych przesunęły na przyszły rok.
Na koniec spotkań omawiano również
w ramach dyskusji wolne wnioski przedstawiane przez właścicieli m.in. podniesiono
problem notorycznego składowania odpadów wielkogabarytowych przy altanach
śmieciowych przez niektórych mieszkańców
osiedla, jak i spoza tego terenu. W związku
z tym, że altany śmietnikowe są objęte
monitoringiem zostanie wzmożony nadzór nad tymi miejscami a ponadto prosimy
o zgłaszanie zauważonych faktów składowania takich odpadów do Administracji
Budynków Mieszkalnych w Miasteczku
Śląskim bądź Urzędu Miejskiego. Przy
udziale Policji będą podejmowane działania
dla ustalenia osób dokonujących zniszczeń
wspólnego mienia.
				
Kierownik Referatu Budynków
C. Kaczmarska
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BURMISTRZ MIASTA
Miasteczko Śląskie
woj. śląskie

OGŁOSZENIE
w sprawie obowiązkowego
szczepienia psów przeciwko wściekliźnie w roku 2019
na terenie Gminy Miasteczko Śląskie
z a w i a d a m i a m:
1. Wszystkie psy w wieku powyżej trzech miesięcy, znajdujące się na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, podlegają
obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie w czasie i miejscach podanych na poniższym planie.
2. Szczepienia psa można dokonać w dowolnie wybranym punkcie. Szczepienie psów jest płatne przez właścicieli psów.
(Koszt szczepienia wraz z wystawieniem świadectwa wynosi 30,00 zł).
3. Celem utrzymania należytego porządku, psy należy doprowadzić do miejsca szczepienia na smyczy i w kagańcu.
4. Właściciele psów, którzy nie poddają psów ochronnemu szczepieniu podlegają odpowiedzialności na podstawie art. 117
Kodeksu Wykroczeń.
5. Po akcji szczepień, będzie można zaszczepić psa, kota przeciwko 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, sobota 8.00 – 13.00.

P L A N
SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
W 2019 ROKU
NA TERENIE GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE
============================================================================================
dzielnica

miejsce szczepienia

data

godzina

MIASTECZKO
ŚLĄSKIE

ul. Czarnieckiego

17.05.2019 r.

15.00 - 17.00

________________________________________________________________________________________________
ŻYGLIN

ul. Sokoła

15.05.2019 r.

15.00 - 16.30

ŻYGLINEK

ul. Księdza Wyciślika

15.05.2019 r.

17.15 - 17.45

BIBIELA

ul. Starowiejska

16.05.2019 r.

15.30 - 16.00

BRYNICA

obok remizy strażackiej

16.05.2019 r.

16.15 - 17.00

________________________________________________________________________________________________
							

							

BURMISTRZ
MICHAŁ SKRZYDŁO
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Jubilaci

Dnia 28 marca 2019 r. w Urzędzie
Miejskim w Miasteczku Śląskim odbyła
się uroczystość wręczenia medali
„za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Medale otrzymały pary małżeńskie,
które w 2018 roku obchodziły
50.
rocznicę
zawarcia
związku
małżeńskiego. Odznaczenia wręczył
Burmistrz Miasta Michał Skrzydło.
Jubilaci:
P. Marianna i Józef JĘDRZEJCZAK
P. Czesława i Józef LUBAŃSCY
P. Jerzy ŚPIEWOK z żoną
P. Jadwiga i Julian WĄTROBA
P. Irena i Mirosław WIEDEŃSCY

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ MOK
1 maja (środa) godz. 15:00
Zawody spławikowe dla niezrzeszonych w PZW
mieszkańców miasta Miasteczko Śląskie
miejsce: Zbiornik wodny Gierzyna
zbiórka do godziny 14:30
organizatorzy: Koło PZW nr 108 Miasteczko Śląskie,
MOK w Miasteczku Śląskim
udział bezpłatny
6 – 31 maja 2019
Wystawa prac uczestników zajęć plastycznych
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
oglądanie wystawy jest możliwe w godzinach pracy MOK-u
wstęp wolny
7 maja (wtorek) godz. 17.00
EKO warsztaty dla dzieci
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
udział bezpłatny, obowiązują zapisy
8 maja (środa) godz. 18.00
Kurs fotograficzny
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
udział bezpłatny, obowiązują zapisy
9 maja (czwartek) godz. 18.00
EKO warsztaty dla dzieci
miejsce: Filia MOK-u w Żyglinie
udział bezpłatny, obowiązują zapisy
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12 maja (niedziela) godz. 16:00
V Integracyjny Festyn Rodzinny „Bądźmy razem”
organizator: Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ITAKA”
współorganizator: MOK w Miasteczku Śląskim
miejsce: Park Rubina w Miasteczku Śląskim
wstęp wolny
22 maja (środa) godz. 18.00
Kurs fotograficzny
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
udział bezpłatny, obowiązują zapisy
30 maja (czwartek) godz. 16.30
Spotkanie Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów Koło Nr 5 w Miasteczku Śląskim
połączone z zabawą taneczną
organizator: PZERiI Koło Nr 5 w Miasteczku Śląskim
współorganizator: MOK w Miasteczku Śląskim
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
zapisy: w biurze PZERiI Koło Nr 5 (ul. Metalowa 10)
1 czerwca (sobota) godz. 14:00 - 19:00
Dzień Dziecka
Animacje, gry i zabawy dla dzieci
miejsce: teren obok MOK-u w Miasteczku Śląskim
wstęp wolny
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Podsumowanie wydarzeń MOK
Topienie Marzanny

24 marca w Brynicy odbyło się coroczne Topienie
Marzanny, podczas którego licznie zebrani uczestnicy
w
akompaniamencie
Orkiestry
Reprezentacyjnej
Gminy Miasteczko Śląskie, Zespołu Folklorystycznego
"Brynica", Zespołu "Piekarskie Klachule" i Ludowego
Zespołu Śpiewaczego "Ożarowianki" przemaszerowali
nad rzekę Brynicę, a tam tradycji stało się zadość.
Nad bezpieczeństwem przemarszu czuwała OSP Brynica.
Do konkursu na najpiękniejszą Marzannę lub gaik zgłoszono
44 prace, które zostały ocenione w trzech kategoriach
wiekowych. Laureatom gratulowali Burmistrz Miasta
Miasteczko Śląskie, Sołtys Brynicy oraz Dyrektor MOK-u.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział
w imprezie. Zapraszamy na przyszłoroczne obchody!

Wystawa prac Dominiki Hajduk pt.: „Mętliki”
5 kwietnia w MOK-u odbył się wernisaż wystawy prac Dominiki
Hajduk pt.: „Mętliki”, zgromadzeni goście z zaciekawieniem
podziwiali wystawione prace.
Dominika Hajduk to młoda miasteczkowianka, która
ukończyła Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych na profilu
dekorowania wnętrz w Tarnowskich Górach oraz studia
dalekowschodnie o module koreańskim na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. Kreuje głównie portrety, ilustracje,
kolaże i wzory tatuażów zarówno w technikach tradycyjnych
jak i technice digitalowej. Czasem fotografuje. Jej prace
są nad wyraz przemyślane i w sposób bardzo dobitny
i charakterystyczny opisują dany temat.
Oglądanie wystawy jest możliwe w godzinach pracy MOK-u
do dnia 30 kwietnia.

Eko warsztaty
Na kwietniowych eko warsztatach dzieci wykonały piękne
i bardzo kolorowe palmy wielkanocne. Eko warsztaty już
na stałe zagościły w repertuarze MOK-u. Są one okazją
do wesołej zabawy i kreatywnego rozwoju dzieci. Na
kolejne warsztaty zapraszamy: 7 maja o godzinie 17.00
w MOK-u w Miasteczku Śląskim oraz 9 maja o godzinie 18.00
w Filii MOK-u w Żyglinie. Udział w zajęciach jest bezpłatny,
obowiązują zapisy: 32 288 88 70.

IV Spotkanie z pieśnią i poezją wielkopostną
5 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim
odbyło się IV Spotkanie z pieśnią i poezją wielkopostną.
Wydarzenie to organizowane corocznie przez Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich ITAKA przy współorganizacji MOK-u
i ma na celu pobudzenie wrażliwości poetyckiej słuchaczy,
ukazanie piękna i ulotności poezji. Na uczestników czekały
wiersze i dzieła różnych twórców. Wieczór ten był okazją
do wzruszeń, odetchnięcia od codziennego pośpiechu oraz
zastanowienia się nad relacją BÓG-człowiek. Spotkanie
uświetnił również występ gościa specjalnego – gitarzysty
Alfreda Cierpioła.
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Informacja w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Miasteczko Śl. obowiązujących od 26 maja 2018 r. do 25 maja 2021 r.
Niżej wymienione taryfy zostały zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 24.04.2018 r. znak:
GL.RET.070.7.52.2018.EK
Taryfowa grupa
odbiorców

grupa I, II
grupa III,IV
grupa I, II
grupa III, IV
grupa I, II
grupa III, IV

Taryfowa grupa
odbiorców

Okres
obowiązywania
taryfy

Cena za 1m3 wody pobranej przez
odbiorców w oparciu o wskazania
wodomierza głównego [zł]
netto

brutto

netto

brutto

od 26 maja 2018
do 25 maja 2019

5,35

5,78

9,87

10,66

5,44

5,88

10,42

11,25

od 26 maja 2019
do 25 maja 2020

5,35

5,78

10,11

10,92

5,44

5,88

10,67

11,52

od 26 maja 2020
do 25 maja 2021

5,48

5,92

10,36

11,19

5,58

6,03

10,94

11,82

Okres
obowiązywania
taryfy

Opłata abonamentowa

Opłata abonamentowa za
utrzymanie w gotowości urządzeń
kanalizacyjnych

Stawka netto/brutto opłaty
abonamentowej w zł/odb./mc
w rozliczeniach w oparciu
o wskazania wodomierza głównego
[zł]

Stawka netto/brutto opłaty
abonamentowej w zł/odb./mc
w rozliczeniach w oparciu
o wskazania wodomierza głównego
[zł]

netto
grupa I
grupa II
grupa III

od 26 maja 2018
do 25 maja 2019

grupa IV
grupa I
grupa II
grupa III

od 26 maja 2019
do 25 maja 2020

grupa IV
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV

Cena za 1 m3 odprowadzanych
ścieków przez odbiorców w oparciu
o wskazania wodomierza głównego
[zł]

od 26 maja 2020
do 25 maja 2021

brutto

netto

brutto

7,93

8,56

3,95

4,27

19,87

21,46

6,08

6,57

27,16

29,33

11,32

12,23

32,07

34,64

19,06

20,58

7,93

8,56

4,04

4,36

19,87

21,46

6,23

6,73

27,16

29,33

11,59

12,52

32,07

34,64

19,52

21,08

8,13

8,78

4,15

4,48

20,37

22,00

6,38

6,89

27,84

30,07

11,88

12,83

32,87

35,50

20,01

21,61

Cena za 1 m3 wody do 25 maja 2020 r. dla wszystkich grup taryfowych pozostaje bez zmian. Dla gospodarstw domowych
będzie wynosić 5,78 zł/m3. Od 26 maja 2020 r. cena wody za 1 m3 dla wszystkich grup taryfowych nieznacznie wzrośnie.
W okresie od 26 maja 2020 r. do 25 maja 2021 r. dla gospodarstw domowych będzie wynosiła 5,92 zł/m3.
Obecnie cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych wynosi 10,66 zł/m3. Od 26 maja 2019 r.
nieznacznie wzrośnie i będzie wynosiła 10,92 zł/m3. Od 26 maja 2020 r. do 25 maja 2021 r. cena za 1 m3 odprowadzanego
ścieku dla gospodarstw domowych będzie wnosiła 11,19 zł/m3.
Przedstawione stawki wynikają z obowiązujących taryf. Gmina do każdego 1 m3 dostarczanej wody i każdego 1 m3
odprowadzanego ścieku dopłaca w sumie 3,94 zł brutto.
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Grupa I – gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa
domowego, właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych ze średnim miesięcznym zużyciem wody
do 20 m3.
Grupa II - gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa
domowego, właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych ze średnim miesięcznym zużyciem wody
powyżej 20 m3.
Grupa III – odbiorcy pozostali – służba zdrowia, oświata i kultura, urzędy, domy dziecka i domy pomocy społecznej, służby
mundurowe, miejsca kultu religijnego, sportu, handel, inne budynki użyteczności publicznej, ogrodnictwa, cmentarze,
ogrody działkowe, działki rekreacyjne, parcele budowlane, budowy odbiorcy pobierający wodę z publicznych studni
i zdrojów publicznych, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielnych, do zasilania publicznych fontann
i na cele przeciwpożarowe i inne oraz odbiorcy przemysłowi – odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną ze średnim
miesięcznym zużyciem wody do 20 m3.
Grupa IV - odbiorcy pozostali – służba zdrowia, oświata i kultura, urzędy, domy dziecka i domy pomocy społecznej, służby
mundurowe, miejsca kultu religijnego, sportu, handel, inne budynki użyteczności publicznej, ogrodnictwa, cmentarze,
ogrody działkowe, działki rekreacyjne, parcele budowlane, budowy odbiorcy pobierający wodę z publicznych studni
i zdrojów publicznych, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielnych, do zasilania publicznych fontann i na
cele przeciwpożarowe i inne oraz odbiorcy przemysłowi – odbiorcy prowadzący działalność.

Wieści z przedszkola
Dnia 27 lutego Przedszkole Nr 1 gościło aktorów z teatru ,,Skrzat” z Krakowa, którzy przyjechali z edukacyjnym
przedstawieniem pt. ,,W cieniu łopianowego liścia”. Przedstawienie nawiązywało do bliskich przedszkolakom,
wielokrotnie omawianych w przedszkolu tematów bezpiecznego poruszania się po drogach, przypominali o potrzebie
segregowania śmieci, znaczeniu znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, zachowania uwagi przy przechodzeniu przez
ulicę. Ponadto zapoznali dzieci z funkcją jaką pełni policjant.
Przedszkolacy aktywnie uczestniczyli w przedstawieniu, pokazując tym samym, że posiadają dużą wiedzę na temat
bezpieczeństwa i ekologii.
Dnia 1 marca br. przedszkolacy uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym pt. „Kolczasta przyjaźń”.
W spektaklu poruszone zostały zagadnienia tolerancji wobec inności oraz przyjaźni. Aktorzy ukazali postać Jeżyka, który
był wyśmiewany przez mieszkańców lasu, głównie złośliwego i pewnego siebie Tygrysa, ze względu na swoją odmienność
związaną z wyglądem.
W trakcie trwania przedstawienia dzieci mogły odkryć, że Jeżyk pomimo tego, że ma kolce, posiada bardzo dużo zalet
i umiejętności. Ponadto jego postać promowała potrzebę dbania o higienę osobistą oraz zdrowego odżywiania. W końcowej
fazie spektaklu Tygrys dostrzega, że jego „kolczasty kolega” ma wiele pozytywnych cech.
13 marca Przedszkole nr 1 odwiedzili pracownicy gabinetu stomatologicznego Biała perełka w ramach
profilaktycznego programu stomatologicznego „ZOSTAŃ PRZYJACIELEM BIAŁEJ PEREŁKI”. Podczas spotkania
Pani doktor Marta Adwent wraz ze współpracownikami przeprowadziła zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci zdobyły
niezbędną wiedzę na temat higieny jamy ustnej oraz dbania o zęby.
18 marca przedszkolacy uczestniczyli w pokazie filmu edukacyjnego w kopule mobilnego planetarium ORBITEK
pt. „Życie drzewa”. Dzieci wraz z bohaterami animacji – biedronką i świetlikiem, miały okazję „wejść” do środka drzewa
i na własne oczy zobaczyć zachodzące w nim skomplikowane procesy biochemiczne.
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Zaproszenie na obchody 3. Maja
W związku ze zbliżającym się Świętem Narodowym Trzeciego Maja oraz kolejną rocznicą wybuchu III Powstania Śląskiego,
zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie na uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, która
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.
Z tej okazji, stosowne wieńce i kwiaty zostaną złożone:
• z okazji Święta 3 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.
BURMISTRZ
MICHAŁ SKRZYDŁO

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na spotkanie burmistrza z Mieszkańcami Sołectwa Bibiela na którym m.in. zostanie poruszony
temat ewentualnego przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości na terenie Sołectwa. Spotkanie odbędzie się dnia
14 maja br. o godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Starowiejskiej 8.

ZAPROSZENIE
W ramach kampanii edukacyjnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi oraz Światowym Dniem Ziemi Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, Dzielnica Żyglin – Żyglinek, sołectwa Brynica i Bibiela oraz Stowarzyszenie Góra
św. Jerzego zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego posprzątania Naszej Gminy,
które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2019 r. (sobota), szczegóły poniżej:
• Miasteczko Śląskie – zbiórka o godz. 10.00 Hala Sportowa przy ul. Sportowej 1,
• Żyglin – Żyglinek – zbiórka o godz. 10.00 budynek LKS-u przy ul. Studziennej 12,
• Brynica – zbiórka o godz. 11.00 przy skrzyżowaniu ulic Borowej i Grobla,
• Bibiela 28.04.2019 r. (niedziela) - zbiórka o godz. 14.00 Pętla autobusowa przy ul. Starowiejska.
Dla wszystkich uczestników biorących udział w wydarzeniu przygotowaliśmy atrakcyjne gadżety w postaci mini książeczek
kucharskich oraz sadzonek krzewów ozdobnych.
Przyczyńmy się wspólnie do tworzenia pozytywnego wizerunku Gminy, jej Mieszkańców, dbając wspólnie o czystość
i porządek.
Serdecznie zapraszamy
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