
4 2 - 6 1 0  M I A S T E C Z K O  Ś L Ą S K I E
t e l .  2 8 8 - 8 0 - 0 1 ,  2 8 8 - 8 9 - 0 9 ,  f a x  2 8 8 - 8 0 - 7 9

Serdecznie dziękujemy 

wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział 
w obchodach Święta 3 maja oraz w jakikolwiek sposób 

przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

Przewodniczący RM   Burmistrz

  Józef Myśliwczyk       Stanisław Wieczorek

Będzie nam Go brakowało
Dnia 6 maja br. odszedł od nas ksiądz proboszcz Paweł 

Laby.
Urodził się 28 kwietnia 1936 roku w Bieruniu Starym. 

Studia  ukończył  w  Wyższym  Śląskim  Seminarium 
Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 
26 czerwca 1960 roku w katowickiej Katedrze Chrystusa 
Króla z  rąk biskupa Herberta Bednorza.  Był wikarym w 
Biertułtowach, Chorzowie, Pszczynie, Wyrach, Mikołowie 
oraz Kamionce, gdzie od 1976 r. był rektorem a od 1977 r. 
proboszczem.  Posługę  duszpasterską  w  Miasteczku 
Śląskim rozpoczął 15 sierpnia 1979 roku, otaczając wielką 
miłością  i  przywiązaniem całe  miasto.  Traktował  je  jak 
swoje, tu był Jego dom. 

dokończenie na stronie 3

Jubileusz „Odry”
Dnia  15  czerwca  br.  zapraszamy  na  festyn 

organizowany  z  okazji  obchodów  80-lecia  powstania 
Klubu Sportowego “ODRA” Miasteczko Śląskie. Obchody 
rozpocznie  Msza  Święta,  po  niej  uroczysta  akademia  – 
szczegóły zostaną podane w afiszach.
Kolejna sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl. odbędzie 
się dnia 7 czerwca br. o godz. 1100.

Ostatnia  przed  wakacjami  Sesja  Rady  Miejskiej  
w Miasteczku Śl. przewidywana jest na dzień 28.06.2002 
roku o godz. 1100

Zapiski kronikarskie
• Podczas  prac  remontowych  na  wieży  kościoła,  

w  “gałce”  krzyża  znaleziono  miedzianą  puszkę 
zawierającą  spisane  w  języku  polskim  i  niemieckim 
dokumenty,  złożone  tam  w  czasie  budowy  naszej 
świątyni.  Treść  dokumentu  opublikowana  została  
w gazetce parafialnej.  Planowane jest  również  wydanie 
ich  reprintu.  Zawartość  puszki  zostanie  uzupełniona 
współczesnymi  informacjami  dla  pokolenia,  które  być 
może za kolejne 100 lat otworzy jej zawartość;

• 1 maja br. Zespół Folklorystyczny “Brynica” uczestniczył 
w  Międzynarodowym  Przeglądzie  Zespołów 
Folklorystycznych “Złoty Kłos”.

• 8 maja obchodzono Dzień Bibliotekarza i Bibliotek;
• 11 maja w gminie obchodzono Dzień Hutnika,
• 11  maja  zespoły  “Smerfy”  i  “Crazy”  brały  udział  

w Wiosennych  Paradach  Tanecznych  zorganizowanych 
w Czechowicach Dziedzicach;

• 12  maja  Chór  Mieszany  “Sienkiewicz”  gościł 
zaprzyjaźniony  Żeński  Ćhór  “Kalina”  z  Karwiny   - 
Frysztat  (Republika Czeska). Goście zwiedzili wszystkie 
dzielnice naszego miasta i zalew oraz wspólnie z Chórem 
Sienkiewicz  wystąpili  w  Koncercie  Pieśni  Maryjnych 
zorganizowanym w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Po 
koncercie  w  MOK  odbyło  się   towarzyskie  spotkanie 
śpiewaków.

• 17 maja dla dzieci szkół podstawowych w Miasteczku Śl. 
i  Żyglinie  wystąpili  artyści  łódzcy  z  koncertem 
umuzykalniającym pt. “Koncertowy zawrót głowy”.



Zanieczyszczenie powietrza na stacji pomiarowej 
Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52

LUTY  2002r.

WSSE Katowice
Dzień Ołów

µg/m3
Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

Żelazo 
(Fe2O3)
µg/m3

Kadm
µg/m3

Chrom
µg/m3

Nikiel
µg/m3

Kobalt
µg/m3

4 41/299 15/49 0,07/0,20 -/-
5 68/225 11/46 0,13/0,15 -/-
7 78/145 42/57 0,11/0,18 -/- 1,5/11,9 2,4/12,3 4,7/7,9 -/-
14 28/369 6/12 0,07/0,30 -/-
15 40/241 8/39 0,07/0,39 -/-
19 115/78 13/9 0,23/0,14 -/-
21 167/1496 44/25 0,61/0,51 -/-
24 26/163 0/0 0,10/0,16 -/- 2,9/51,7 0,0/0,0 1,6/0,0 -/-
27 49/185 2/12 0,09/0,17 -/-
28 25/- 0/- 0,08/- -/-

D24 2000 4000 5,00 50 220,0 2000,0 100,0 2000,0
D 500 1000 0,6 10 10 400 25 400

MARZEC  2002r.
WSSE Katowice WSSE Katowice

Miasteczko Śląskie – Śródmieście,
ul. Norwida 30

Miasteczko Śląskie – Żyglinek,
ul. Wyciślika 52

Dzień Pył zawieszony
PM10 *)

µg/m3

Pył zawieszony 
ogółem TSP

µg/m3

Dzień Pył zawieszony
PM10 *)

µg/m3

Pył zawieszony 
ogółem TSP

µg/m3

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 24 26 7 20 30
8 22 26 8 43 57
9 9
10 10
11 17 19 11 54 62
12 12
13 25 29 13 87 101
14 22 25 14 52 58
15 15
16 16
17 17
18 33 36 18 84 100
19 19
20 37 41 20 24 28
21 21
22 22
23 23
24 24
25 18 21 25 22 25
26 26
27 25 28 27 37 43
28 26 29 28 84 95

D24 125 150 D24 125 150
D 50 75 D 50 75

D24 – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do 24h, D – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do roku
*) pomiar metodą wagową
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Pojęcia:  miasto  –  parafia  dla  Niego  były  zawsze 
jednym i  tym  samym.  Często  zresztą  podkreślał  to  
w swoich wypowiedziach. 

Odszedł  człowiek  wielkiego  serca,  wspaniały 
gospodarz.  Był  wzorem  dla  młodego  samorządu 
gminnego, którego odrodzenie w naszej gminie przyjął  
z  radością  i  zaufaniem. Zawsze służył  radą  i  dobrym 
słowem.  Jego  ręce  błogosławiły  wszystkim  naszym 
poczynaniom.  Dla  Niego  człowiek  był  najwyższym 
dobrem i służył mu z pełnym oddaniem, jak Bogu. 
Był dla nas niedoścignionym wzorem.

Z  ojcowską  czułością  opiekował  się  zabytkowym 
kościółkiem - chlubą naszego miasta. Drzwi tej świątyni 
stały otworem dla każdego i w każdej chwili: a  to dla 
pielgrzymów z Pszowa – zaprzyjaźnionego miasta, które 
swoją niezależność odzyskało razem z naszym miastem 
(pamiętam ten  dzień.  “A do  Christofka  też  idźcie”  – 
powiedział),  a  to dla Muzeum Historii  Katowic,  które 
wraz z naszym urzędem i Instytutem Tarnogórskim było 
organizatorem  wystawy  “Kościoły  drewniane  na 
Górnym Śląsku  w zbiorze  fotografii  Józefa  Dańdy”,  
a  także  dla  wielu  sławnych  artystów,  którzy  na 
zaproszenie  władz  miasta  jak  i  samego  księdza 
proboszcza, koncertowali na chwałę Boga, radując nasze 
serca.

Był prawdziwym ojcem, zarówno dla nas dorosłych 
jak  i  naszych  pociech.  Dobra  współpraca  pomiędzy 
gminnymi  szkołami  i  parafią  owocowała  wieloma 
wydarzeniami,  które  zapisały  się  na  kartach  gminnej 
kroniki.  Najpierw imię  “Christofka”  otrzymała  szkoła 
podstawowa (to on utwierdził radę szkoły, że “nie należy 
chować światła pod korzec”). Dożył i tego dnia, kiedy to 
imię nadano miasteczkowskiemu gimnazjum. Życzliwym 
okiem  spoglądał  na  działalność  Świetlicy 
Socjoterapeutycznej dla Dzieci, której użyczył lokum.
Z  entuzjazmem  przyjął  koncepcję  samorządowców  
z Miasteczka Śląskiego otwarcia w nowowybudowanym 
Domu Parafialnym Sali Tradycji. Chętnie też tam gościł 
lokalnych  artystów.  Prelegentom  sesji  naukowych 
odbywających  się  pod  hasłem “Architektura  i  sztuka 
sakralna na Górnym Śląsku” chętnie użyczał sali Domu 
Parafialnego.  Drzwi  tego  obiektu  stały  otworem  dla 
gminnych zespołów i stowarzyszeń kulturalnych. 

Z radością przyjmował sukcesy Miejskiej Orkiestry 
Dętej,  Chóru  Mieszanego  “Sienkiewicz’,  Zespołu 
Folklorystycznego “Brynica” i Chóru Męskiego “Piast”.
Ksiądz  Paweł Laby zawsze z sentymentem odnosił się 
do  minionych  pokoleń.  Dbał,  aby  pamięć  o  nich 
przetrwała,  wspierał  przedsięwzięcia  magistratu 
prowadzące  do  odradzania  tradycji  i  zachowania 
dorobku  minionych  pokoleń,  stąd  też  tak  chętnie 
inicjował  i  przeprowadzał  remonty  gminnych  
i  parafialnych  zabytków.  Troszcząc  się  o  nie  m.in. 
wyremontował  organy  w  kościółku  zabytkowym  

a  później  w  “nowym”  kościele.  Z  najdrobniejszymi 
szczegółami przygotował remont kościelnej wieży. 
Nie  zdążył  -  niestety  -  zobaczyć  ustawionych 
rusztowań...
W  księdzu  proboszczu  utraciliśmy  dobrego  doradcę, 
człowieka  promującego  kulturę,  patrona  tradycji, 
wspaniałego ojca. 

Biskup  Jan Wieczorek, żegnając  naszego Farorza, 
zacytował  słowa  pożegnania  pewnego  proboszcza  z 
parafianami.  Zapamiętajmy  te  słowa  jako  testament 
księdza Pawła:
Byłem  świadkiem  waszych  obietnic  Chrztu  
Świętego - nie łamcie ich!
Umacniałem was w wierze - nie traćcie jej!
Uczyłem was przykazań - nie naruszajcie ich!
Rozgrzeszałem  was,  jednałem  z  Bogiem,  -  nie  
marnujcie tej łaski!
Błogosławiłem wasze małżeństwa - uważajcie je za 
świętość i nie wyrządzajcie sobie krzywdy!
Kochałem wasze dzieci - nie zaniedbujcie ich!
Ja  waszych  zmarłych  odprowadzałem na wieczny  
odpoczynek - nie zapominajcie o nich!
Ja teraz wśród nich jestem -  nie zapominajcie  o  
mnie!
Muszę za was odpowiadać na sądzie - nie idźcie na 
zatracenie!

Wasz Duszpasterz!

MOK zaprasza
• 26  maja  na  koncert  pt.  “Ave  Maria”  

w  wykonaniu  znakomitych  głosów 
operetki.Koncert  w  kościółku  zabytkowym  
o godz. 16.15;

• 27 maja o godz. 17.00 na uroczystą akademię  
z  okazji  Dnia  Matki.  Oodbędzie  się  również 
rozstrzygnięcie  konkursu  poetyckiego  
pt. “Wiersz dla Mamy”.

• 29  maja  z  okazji  Dnia  Dziecka  zapraszamy 
dzieci ze szkół i przedszkoli na przedstawienia 
bajkowe. MOK Miasteczko godz.  9.30,  Żyglin 
szkoła godz. 11.00.

• 31  maja  na  stadion  “Odry”  o  godz.  11.00 
zapraszamy wszystkie dzieci na Festyn z okazji 
Dnia  Dziecka.  Przewidziane  liczne  konkursy  
z nagrodami.

• 1  czerwca  Zespół  Folklorystyczny  “Brynica” 
wystąpi w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów 
Folklorystycznych  “Istebna  2002”,  natomiast  
2 czerwca zespoły taneczne “Smerfy” i “Crazy” 
wezmą  udział  w  VII  Festiwalu  Tańca 
“Czerwionka - Leszczyny 2002”.



Uchwały i obwieszczenia
• Uchwałą  Nr  XLII/304/02  Rady  Miejskiej  

w  Miasteczku  Śląskim z  dnia  23  kwietnia  2002 
roku nadano Publicznemu Gimnazjum z siedzibą w 
Miasteczku  Śląskim  przy  ul.  Dworcowej  8  imię  
ks. Teodora Christopha.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta 
Miasteczka Śląskiego

w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciwko 
wściekliźnie w roku 2002 na terenie Gminy Miasteczko Śl.

Na  podstawie  art.  31  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591) w związku z art.8 
ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. “O zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 
badaniu  zwierząt  rzeźnych i  mięsa  oraz o Inspekcji   Weterynaryjnej”  (tekst 
jednolity  Dz.U. z  1999r. Nr 66 poz. 752) w porozumieniu z Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii w Tarnowskich Górach 

zarządzam, co następuje :
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.  Opłata  z  tytułu  szczepienia  psa 
wynosi 12,00 zł..  Szczepienie psów jest płatne przez 
właścicieli psów.

3. Przy szczepieniu należy okazać numer i dowód opłaty 
rejestracji psa.

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

5. Właściciele  psów,  którzy  nie  poddają  psów 
ochronnemu szczepieniu podlegają  odpowiedzialności 
na podstawie art.117 Kodeksu Wykroczeń.

6. Po  akcji  szczepień  będzie  można  zaszczepić  psa 
przeciwko  wściekliźnie  w  lecznicy  dla  zwierząt: 
Prywatna Przychodnia Dla Zwierząt S.C. Tarnowskie 
Góry, ul. Sienkiewicza 36.

PLAN SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO 
WŚCIEKLIŹNIE W 2002 ROKU NA TERENIE 

GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE 

MIASTECZKO ŚLĄSKIE 
ul. Czarnieckiego 27.05.02r. 1500 - 1800

ŻYGLIN 
ul. Sokoła (za sklepem ) 28.05.02r. 1000    - 1130

ŻYGLINEK 
ul. Ks.F.Wyciślika 
(obok sklepu) 28.05.02r. 1215 -  1245

BIBIELA 
ul. Starowiejska 
(obok sklepu) 28.05.02r. 1315 – 1330

BRYNICA
obok Remizy (przystanek) 28.05.02r. 1400 – 1430

Informacja dla właścicieli psów
W związku z  licznymi interwencjami mieszkańców 

naszej  gminy  w  sprawie  wyprowadzania  przez 
właścicieli  psów  bez  smyczy  i  kagańca  oraz 
pozostawiania ich bez opieki w miejscach publicznych 
przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXX/181/97 
Rady  Miejskiej  w  Miasteczku  Śląskim  z  dnia  23 
kwietnia  1997r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad 
utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy 
Miasteczko Śląskie;

1. Osoby  utrzymujące  zwierzęta  domowe  są 
zobowiązane do:
a. przestrzegania obowiązku rejestracji psów, a tym 

samym do posiadania  numeru  identyfikacyjnego 
umieszczonego na obroży psa,

b. trzymania  zwierząt  w  obrębie  swojej 
nieruchomości,  tak  aby  nie  zagrażały 
bezpieczeństwu pozostałych mieszkańców,

c. prowadzenia  psów na  smyczy i  w kagańcu  we 
wszystkich miejscach publicznych,

d. usuwania  nieczystości  pozostawionych  przez 
zwierzęta  we wszystkich miejscach użyteczności 
publicznej.

2. Zakazuje się wyprowadzania psów na tereny placów 
gier  i  zabaw  dla  dzieci,  w  szczególności  do 
piaskownic.

3. Wszystkie  zwierzęta  domowe  pozostawione  bez 
opieki  (dozoru  właściciela)  będą  wyłapywane  
i umieszczane w schronisku dla zwierząt. Zwracane 
będą  po  uiszczeniu  kosztów  związanych  
z  wyłapywaniem,  transportem  i  przechowywaniu  
w schronisku.

Kto nie wykonuje powyższych obowiązków podlega 
karze  grzywny,  zgodnie  z  przepisami  Kodeksu 
Wykroczeń  (Dz.  U.  Nr  12  z  1971r.,  poz.114  
z późniejszymi zmianami).

Udane połowy
1  maja  br.  na  akwenie  “Gierzyna”  odbyły  się 

spławikowe  zawody  wędkarskie  dla  niezrzeszonych. 
Organizatorem  i  sponsorem  zawodów  był  Burmistrz 
Miasta Miasteczko Śl.

W rywalizacji uczestniczyło 26 zawodników, w tym 
3  panie  a  najlepsze  wyniki  osiągnęli  Jerzy  Dragon, 
Stefan Gajda i Michał Zwadło.

We współzawodnictwie członków Polskiego Związku 
Wędkarskiego,  którzy  swoje  zawody  spławikowe 
zorganizowali  3  maja,  startowało  86  zawodników.  
Tu  najlepszymi  okazali  się  Marek  Machura,  Jerzy 
Pastuszka i Mieczysław Sotel.

Oprócz  okoni  i  płoci  złowiono  także  karpie,  liny 
amury a nawet jednego jazia.



Sport szkolny
26 marca br.  w Reptach Śląskich odbył się turniej 

siatkówki  dziewcząt  szkół  gimnazjalnych  o  Puchar 
Dyrektora  Salezjańskiego  Ośrodka  Szkolno 
Wychowawczego.  Zawody  przeprowadzono  systemem 
“każdy  z  każdym”.  Zwyciężyła  drużyna  Gimnazjum  
z Miasteczka (trener p.  Bogdan Bojdoł)  przed Gimn.4 
Tarn.  Góry  i  Gimn.SOSW  Repty  Śl.  Ponieważ 
dziewczęta z Miasteczka zdobyły puchar po raz trzeci  
z rzędu stał się on ich własnością.

4  kwietnia  miasteczkowskie  gimnazjalistki, 
wygrywając  wcześniej  eliminacje  miejskie  i  rejonowe, 
brały udział w półfinale wojewódzkim, który odbył się 
w Bytomiu.  Tu zwyciężyły dotychczasowe mistrzynie  
z  Gimn.7  Bytom przed  drużyną  z  Miasteczka  Śl.  III 
miejsce  zajęły  dziewczęta  z  Gimn.10  Gliwice  a  IV 
miejsce drużyna Gimn.9 z Zabrza.

Podopieczne p. Bogdana Bojdoła zdobywając drugie 
miejsce w półfinale  znalazły się  w strefie  od 5  do 8 
miejsca w województwie śląskim. Gratulujemy sukcesu!
Bardzo  dobre  wyniki  osiągnęli  także  uczniowie  SP1  
z Miasteczka Śląskiego.

Sukcesy  odnosili  także  uczniowie  szkoły 
podstawowej.

26  marca  br.  odbył  się  finał  rejonowy  w  tenisie 
stołowym, w którym uczestniczyli zwyciezcy eliminacji 
powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego. W zawodach 
startowało 6 zespołów. Naszą Szkołę Podstawową nr 1 
reprezentowali  Wojciech Lukoszek, Łukasz Szafranek 
i Mateusz Drozdz zdobywając drugie miejsce.

Tegoroczny  Turniej  o  Puchar  Burmistrzów  Miast 
Tarnowskie Góry i Miasteczko Śl. w grach i zabawach 
klas  II-V przebiegał  w  trzech  etapach.  11  kwietnia  
w  Tarnowskich  Górach  odbyły  się  zawody 
ćwierćfinałowe.  Reprezentacje klas  IV i  V SP1  M-ko 
awansowały do półfinału. Na tym etapie lepsza okazała 
się  drużyna  klas  V,  która  w rozgrywkach  finałowych 
wywalczyła trzecie miejsce. Drużynę przygotowała mgr 
Bożena Matusik.

Reprezentacja SP1 w Miasteczku w piłce nożnej klas 
VI brała udział w rozgrywkach o mistrzostwo powiatu 
tarnogórskiego.

22  kwietnia  w  półfinale  uczestniczyło  11  szkół 
podzielonych  na  4  grupy.  Zwycięzcy  grup,  tj.  SP1 
Miasteczko,  SP15  Tarn.  Góry,  SP8  Tarn.  Góry,  SP4 
Tarn. Góry awansowali do finału.
Następnego dnia odbyły się mecze finałowe. Końcowa 
klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce SP15 Tarn. Góry
II miejsce SP1 Miasteczko Śl.
III miejsce SP8 Tarn. Góry
IV miejsce SP4 Tarn. Góry

Opiekunem  drużyny  jest  nauczyciel  SP1  M-ko  Śl. 
p.Bogdan Bojdoł.

Drużyna dziewcząt klas V w minisiatkówce z SP1 M-ko 
zdobywając  mistrzostwo  powiatu  tarnogórskiego 
reprezentowała  nasza  gminę  i  powiat  na  zawodach 
rejonowych,  które odbyły się 12 kwietnia w Lublińcu.
W  finale  startowały  4  zespoły  rozgrywając  mecze 
systemem „każdy z każdym”.
Zwyciężyła  drużyna  SP1  Miasteczko  awansując  do 
półfinału wojewódzkiego.

30 kwietnia w półfinale wojewódzkim rozegranym  
w Piekarach dziewczęta z SP1 Miasteczko zajęły drugie 
miejsce  i  znalazły  się  w  strefie  od  5  do  8  miejsca  
w województwie śląskim.  Jest  to  bardzo dobry wynik 
zwłaszcza, że nasze dziewczęta było o rok młodsze od 
uczestniczek pozostałych drużyn.

Książka w życiu pomaga
8  maja  br  obchodzono  Dzień  bibliotekarza  

i bibliotek. Z tej okazji Dyrektor MBP p.Jadwiga Block 
złożyła  wszystkim  pracownikom  biblioteki  wyrazy 
uznania  za  doskonałą  znajomość  warsztatu  pracy, 
rzetelną  i  miłą  obsługę  czytelników,  zaangażowanie  
w pracy na rzecz popularyzacji  książki i  czytelnictwa 
oraz  przekazała  życzenia  pomyślności  w  życiu 
osobistym.

Życzenia  przekazali  również  dyrektor  Biblioteki 
Śląskiej prof. dr hab. Jan Malicki oraz przewodnicząca 
ZO SBP mgr Krystyna Wołoch,  dziękując  za  wysiłki, 
jakie bibliotekarze czynią "aby wielkie dobro, jakim jest 
książka uczynić wartością uznawaną".

Warto podkreślić, że w roku 2001 wg agregatowego 
indeksu  aktywności  opracowanego  przez  Bibliotekę 
Śląską  Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Miasteczku 
Śląskim  zajęła  w  powiecie  tarnogórskim  pierwsze 
miejsce.

Złożyło się na to m.in.  przeznaczenie ponad 9 tys. 
złotych  na  zakup  nowości  wydawniczych  i  lektur 
szkolnych.  Zachodzi  obawa,  że  w  bieżącym  roku, 
wskutek  niewystarczającej  dotacji  przekazanej  przez 
Organizatora na działalność statutową bibliotek, środki 
przeznaczone na zakup książek będą znacznie niższe  
i nie przekroczą kwoty 1.000 zł. Jest to przysłowiowa 
kropla w morzu potrzeb czytelniczych naszego miasta. 
Dyrekcja  MBP  czyni  starania  o  pozyskanie 
dodatkowych środków z  budżetu  miasta,  aby  w pełni 
zaspokoić  zapotrzebowania  i  oczekiwania  czytelników, 
którzy stanowią ok. 25 proc. ogółu mieszkańców.
Warto w tym miejscu przytoczyć złotą myśl :
"Biblioteka gromadzi bogactwo wieków i pokoleń, 
mogą z niej czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy,
a nigdy nie poskąpi ani mądrości, ani światła."

(Jan Wiktor)

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do 
odwiedzania placówek bibliotecznych 

i czerpania z tej skarbnicy.



80 rocznica przyłączenia części 
Górnego Śląska do Polski

11  listopada  1918  roku  powstała  Niepodległa 
Rzeczpospolita.  Mimo  zapisu  w  traktacie 
pokojowym, iż Polsce przypadną wszystkie ziemie 
zamieszkiwane  przez  ludność  polską, 
Górnoślązakom długo  jeszcze  przyszło  czekać  na 
przyłączenie do Macierzy 

Najpierw  wskutek  protestów  Niemiec  koalicja 
zgodziła  się  przeprowadzić  na  Górnym  Śląsku 
plebiscyt nie określając jednak terminu referendum. 
Długotrwałe obrady koalicjantów oraz opieszałość 
rządu  polskiego  wobec  sprawy  śląska 
spowodowały,  że  inicjatywę  polityczną  przejęli 
Niemcy  rzucając  na  tereny  plebiscytowe  silne 
oddziały  wojskowe  (tzw.  grenzschutz),  które 
dopuszczały się nadużyć i organizowania bojówek 
zastraszających ludność polską.

Wykorzystując  opóźnienie  w podjęciu decyzji  
o  plebiscycie rząd Niemiec odkładał także  termin 
przeprowadzenia  wyborów  komunalnych.  W  tej 
sytuacji  aktywność  wykazali  polscy  działacze 
narodowi doprowadzając do zrywu powstańczego. 
Pierwsze  powstanie  śląskie,  choć  nie  udane, 
rozbudziło nadzieje Polaków, bowiem przyspieszyło 
wkroczenie  wojsk  koalicyjnych  
(w Tarn. Górach wojska francuskie).
Wybory komunalne zamiast  na wiosnę odbyły się 
dopiero  9  listopada  1919  roku.  W  Miasteczku 
Śląskim do Rady Miejskiej weszli wówczas  Karol 
Sobański,  Józef  Nowak,  Józef  Siwiec,  Tomasz 
Bibiela, Michał Kaleja i Izydor Łapok, tworzący 
podwaliny  pod  przyszły  wybór  pierwszego  na 
Śląsku  polskiego  burmistrza  Jana 
Bondkowskiego.  Mieszkańcy  powiatu  oddali 
wówczas 80 proc.  głosów na listy polskie, zaś w 
gminach wiejskich Polacy zdobyli niemal wszystkie 
mandaty.

Wydawało  się,  że  sprawa  przynależności  do 
Polski została rozstrzygnięta. Jednak i wówczas na 
przeszkodzie  stanął  wniosek  Niemców  
o  dopuszczenie  do  plebiscytu  emigrantów  oraz 
nasilające  się  akcje  bojówek.  Odpowiedzią  na  to 
było drugie powstanie śląskie.

Po  długim  oczekiwaniu  ogłoszono  wreszcie 
termin  przeprowadzenia  plebiscytu  -  20  marca 
1921 roku.  ( O propagandzie przedplebiscytowej i 
wynikach  głosowania  pisaliśmy  m.in.  
w ubiegłorocznych wydaniach “Wieści”).

Kończył  się  kwiecień  1921r.  a  obrady koalicji 
dotyczące  podziału  Górnego  Śląska  okryte 
tajemnicą  przedłużały  się.  W związku  z  tym,  że 
koalicjanci  nie  potrafili  wypracować  wspólnego 
stanowiska,  zaś  Anglia  miała  zamiar  przydzielić 
tylko powiaty rybnicki i pszczyński - potraktowano 
to jako zamach na wyrażoną plebiscytem wolę ludu 
polskiego na Śląsku i dnia 3 maja 1921 r. wybuchło 
III  powstanie  śląskie.  Miało  ono  doniosłe 
znaczenie,  gdyż  Rada  Ambasadorów  mocarstw 
ententy decydując w październiku (!)  1921 roku  
o podziale Śląska wytyczyła granicę korzystniejszą 
od  rezultatów  plebiscytu  odbywającego  się  
w warunkach dających przewagę Niemcom.

Choć wiadomo już było,  że Tarnowskie Góry  
i Miasteczko Śląskie przyznane zostaną Polsce,   
prace związane z ostatecznym wytyczeniem granicy 
toczyły się jeszcze długo.

Nastąpiła  pamiętna  niedziela  25  czerwca  1922 
roku.  Tego  dnia  na  tarnogórskim  rynku  przy 
dźwięku hymnu narodowego zdjęto alianckie flagi 
i  podniesiono  polską.  Wojska  angielskie, 
stacjonujące  tu  od  lipca  1921r.  opuściły  miasto  
a  w nocy wyrosły bramy ustawione na powitanie 
wojska polskiego. 

I  tak  dnia  26  czerwca tegoż  roku  o  godzinie 
8.15,  w  naszym  mieście,  na  moście  w  Bizji 
(obecnie  most  na  rzece  Brynicy,  droga  nr  78,  
granica  pomiędzy  gminą  Miasteczko  Śląskie  
a Ożarowicami -  przyp. red.),  miejscowy kupiec  
i działacz narodowy Józef Nowak powitał wojska 
polskie.  O  godzinie  8.45  w  Świerklańcu  na 
żołnierzy  oczekiwał  pierwszy  polski  starosta 
powiatu Olejarczyk. Entuzjastycznie witany pochód 
dotarł  do  Tarnowskich  Gór,  gdzie  o  godz.  9.30 
przy  ul.  Nakielskiej  wojsko  polskie  przywitał 
tamtejszy  burmistrz  Michacz  i  pracownicy 
magistratu.  Po  przybyciu  gen.  Szeptyckiego na 
tarnogórskim  rynku  odprawiono  mszę  św.  
Po nabożeństwie miały miejsce oficjalne powitania, 
które  wygłosili:  ksiądz  proboszcz Banaś 
i  ówczesny  burmistrz  Miasteczka  Jan 
Bondkowski.  Po defiladzie powstańców i wojska 
na  cześć  korpusu  oficerskiego  została  wydana 
przez komitet obywatelski uczta w hotelu Polonia.
Tarnowskie  Góry,  Miasteczko  Śląskie  i  wiele 
innych  miejscowości  świętowało  powrót  do 
Rzeczypospolitej.  Jednak  tuż  za  Starymi 
Tarnowicami, za granicą rozdzierającą Śląsk, Polski 
jeszcze nie było...

Oprac. na podst.: Jan Nowak "Kronika miasta i powiatu  
Tarnowskie Góry" 1927.


