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Dziękuję mieszkańcom gminy 
Miasteczko Śląskie za udział w obchodach

 Święta Niepodległości Ojczyzny.
Burmistrz Stanisław Wieczorek

Współpraca podjęta
Dnia  14  listopada  2003  r. Rada  Miejska 

w  Miasteczku  Śląskim  obradowała  na  wyjeździe 
w  gminie  Rajcza,  gdzie  podjęta  została  uchwała 
o  współpracy  pomiędzy  gminami  Miasteczko  Śląskie 
i  Rajcza.  Władze  obu  gmin  wyraziły  nadzieję,  że 
współpraca będzie owocna i służyć będzie mieszkańcom 
a także rozwojowi samorządności.

Gmina  Rajcza  położona  jest  w  południowo  - 
zachodniej części Beskidu Żywieckiego (powiat żywiecki, 
województwo  śląskie).  W  jej  skład  wchodzą 
miejscowości:  Rajcza,  Rycerka  Dolna,  Rycerka  Górna, 
Sól, Kiczora i Zwardoń. 

Rajcza  założona  została  w  XVI  wieku  na  prawie 
wołoskim  i  figuruje już  w  wykazach  inwentarzowych 
folwarku Węgierska Górka pod datą 1608 roku.  Nazwa 
miejscowości  wg  Dziejopisa  Żywieckiego  Andrzeja 
Komonieckiego  pochodzi  od  zjazdu  rajców  miejskich 
Żywca  i  Żyliny  na górze  Raczy  poświęconego 
rozstrzygnięciu sporu granicznego.

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl. 
odbędzie się dnia 3 grudnia br. o godz. 1100. 

W porządku obrad – uchwały podatkowe.

MOK ZAPRASZA...
▪ w  dniach  5  –  7  grudnia na  wystawę gołębi 

pocztowych organizowaną przez miasteczkowski 
oddział hodowców,

▪ dnia 6 grudnia o godz. 1715  wszystkie dzieci na 
plenerowe  spotkanie  z  Św.  Mikołajem  (obok 
Domu  Kultury).  Przygotowano  szereg 
niespodzianek i niezapomnianych wrażeń,

▪ dn.  7  grudnia  na  godzinę  1600 do  Kościoła 
Parafialnego  na  Adwentowy  Koncert  pt. 
„Mistrzowie  Baroku” w  wykonaniu 
znakomitych polskich muzyków, 

▪ 9  grudnia  o  godz.  1515 –  na  spotkanie 
z  uzdrowicielem  Clivem  Harrisem.  Bezpłatne 
bilety do odbioru w MOK,

▪ 11 grudnia  o  godz.  1800 na spotkanie z  poetą, 
fraszkopisarzem,  członkiem  Związku  Literatów 
w  Warszawie  Księciem  Leszkiem 
Wierzchowskim.  Oprawa  słowno  –  muzyczna 
Bernadeta Kowalska,

▪ dn.  15  grudnia  o  godz.  1100 –  dzieci 
przedszkolne  i  klas  I  –  III  –  na  bajkę  „Kot 
w  butach”  w  wykonaniu  aktorów  scen 
krakowskich,

▪ na  wystawę  pokonkursową na  postać 
Św.  Mikołaja,  stroik i  kartkę  świąteczną  (prace 
można jeszcze nadsyłać),

▪ w  miesiącu  grudniu  na  wystawy  witraży 
użytkowych  oraz  wystawę  grafik  i  malarstwa 
Mirosława Ogińskiego.
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Uchwały i obwieszczenia 
XIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 14.11 br.

• Uchwałą  Nr  XIII/11003  podjęto  współpracę 
z  gminą  Rajcza  w  zakresie  koordynowania  prac 
i  zadań  samorządu  oraz  wymiany  doświadczeń 
w  dziedzinie  edukacji,  kultury,  sztuki,  sportu 
i turystyki.

Ze szczegółami uchwał zainteresowani mogą zapoznać 
się na stronie biuletynu informacji publicznej 

www.bip.miasteczko-slaskie.pl 
oraz w Referacie Organizacyjnym UM pokój Nr 31.

UWAGA ROLNICY!
Z dniem 1 stycznia 2004 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 

22  maja  2003  r.  o  ubezpieczeniach  obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym  Funduszu  Gwarancyjnym  i  Polskim 
Biurze  Ubezpieczycieli  Komunikacyjnych  (Dz.  U.  nr  124, 
poz.  1152),  która  wprowadza  ubezpieczenia  obowiązkowe 
w zakresie:

▪ ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników 
z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,

▪ ubezpieczenia  budynków  wchodzących  w  skład 
gospodarstwa  rolnego od ognia  i  innych  zdarzeń 
losowych.

Podmiotami  zobowiązanymi  do  zawarcia  umów 
ubezpieczeń  obowiązkowych  w rolnictwie  są  rolnicy,  czyli 
osoby fizyczne,  w których  posiadaniu  lub  współposiadaniu 
znajduje  się  gospodarstwo  rolne.  Rolnik,  który  nie  spełni 
obowiązku  zawarcia  umowy  ubezpieczenia,  zgodnie 
z  ogólnymi  warunkami  tego  ubezpieczenia  określonymi 
w ustawie  jest  obowiązany  wnieść  opłatę,  której  wysokość 
wynosi:

▪ w  ubezpieczeniu  OC  rolników  –  równowartość 
w złotych 30 euro,

▪ w  ubezpieczeniu  budynków  rolniczych  – 
równowartość w złotych 100 euro.

Zgodnie  z  przepisami  cytowanej  ustawy  do 
przeprowadzenia  kontroli  spełnienia  przez  rolników 
obowiązku  zawarcia  ubezpieczenia  OC  i  ubezpieczenia 
budynków  rolniczych  jest  obowiązany  wójt  (burmistrz, 
prezydent  miasta)  właściwy  ze  względu  na  położenie 
gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika. 

Spowodowanie  przez  nieubezpieczonego  rolnika  szkody 
w  zakresie  OC,  powstałej  w  związku  z  posiadaniem 
gospodarstwa,  skutkuje  wypłaceniem osobie  poszkodowanej 
lub  uprawnionej  odszkodowania  przez  Ubezpieczeniowy 
Fundusz  Gwarancyjny.  Fundusz  po  zaspokojeniu  roszczeń 
tych  osób,  niezależnie  od  wezwania  rolnika  do  wniesienia 
opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia, występuje 
do  niego  o  zwrot  wypłaconego  odszkodowania.  Grozi  to 
z  reguły  poważnymi  konsekwencjami  prowadzącymi  do 
pogorszenia sytuacji ekonomicznej gospodarstwa. 

Tak  więc,  mając  na  uwadze  poważne konsekwencje dla 
rolników nie spełniających wymogu zawarcia ubezpieczenia 
proszę  osoby  obowiązane  do  zawarcia  stosownych  umów 
ubezpieczenia.  Ich  obowiązkowy  termin  zawarcia  mija 
1 stycznia 2004 roku.

Miasteczko Śląskie w obiektywie
W  każdą  środę o  godz.  1715 na  kanale  GTV 

rozpoczyna  się  blok  informacyjny  na  temat  miast 
i  gmin  województwa  śląskiego.  W ramach  tego  bloku 
mieszkańcy  Miasteczka  Śląskiego  mogą  usłyszeć 
informacje o swojej gminie. Zachęcamy do oglądania.

„INTERPRETACJE 2003”
Zapraszamy na koncert laureatów Konkursu Piosenki 

„Interpretacje  2003” zorganizowany  przez  GOK 
Boronów i  ROK  Częstochowski  w dniu  28  listopada 
o godz.  1700 w Domu Kultury w Boronowie, na którym 
usłyszeć  będzie  można  mieszkankę  naszej  gminy  –
Bernadetę Kowalską. 

Wieści Szkolne 
z „Jedynki”:

W  październiku  uczniowie  naszej  szkoły  uczestniczyli 
w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza 2003” zorganizowanej 
przez  Towarzystwo „Nasz  Dom”,  pod  patronatem Ministra 
Edukacji  Narodowej  i  Sportu.  Udało  się  zebrać  136,97  zł. 
Pieniądze  te  zostaną  przeznaczone  na  rodzinne  domy 
dziecka.

*         *         *
W dniu 29 października 2003 r. odbył się międzyszkolny 

turniej piłki nożnej halowej chłopców, w którym nasze trzy 
drużyny będące reprezentacjami klas IV, V i VI rywalizowały 
z rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Żyglina.

W  klasyfikacji  generalnej  zwyciężyła  SP1  zdobywając 
w sumie 16 pkt., a drużyny z Żyglina – 10 pkt.

Na  uwagę  zasługuje  bardzo  dobry  występ  reprezentacji 
klas  IV,  która  zajęła  II  miejsce  w klasyfikacji  drużynowej, 
wyprzedzając klasy V i VI SP1 oraz klasy IV i V z Żyglina. 
Królem  strzelców  turnieju  został  nasz  czwartoklasista  – 
P. Juryniec.

*        *         *
W  listopadzie  pamiętaliśmy  o  naszych  zmarłych. 

Uczniowie  klas  szóstych  odwiedzili  na  cmentarzu  groby 
byłych  kierowników  i  nauczycieli  szkoły,  zapalając 
symboliczny znicz.

11  listopada reprezentacja  szkoły,  po  raz  pierwszy  ze 
sztandarem,  uczestniczyła  w  obchodach  miejskich  Święta 
Niepodległości. 

*         *          *
13 listopada br.  odbył się  etap  rejonowy  diecezjalnego 

konkursu biblijnego, w którym brało udział 56 uczestników 
z różnych gmin. Nasz uczeń,  G. Pająk z V b zajął  w nim 
3 miejsce i zakwalifikował się do następnego etapu konkursu. 

*         *          *
27  listopada  br.,  w  czasie  zebrań  z  rodzicami, 

w  szkole  odbędzie  się  kiermasz  bożonarodzeniowy,  na 
którym można  będzie  kupić  świąteczne  witrażyki  na  okna, 
ręcznie  malowane  bombki  i  inne  dekoracje.  Wszystkich 
chętnych  zapraszamy  do  budynku  szkoły  przy  ulicy 
Dworcowej  5  w godzinach  od  1500 do  1700.  Z uzyskanych 
pieniędzy  dzieciom  zostaną  ufundowane  prezenty  z  okazji 
św. Mikołaja.   

cd. na str. 5
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BURMISTRZ MIASTA MIASTECZKO  ŚLĄSKIE
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości  nie zabudowanych położonych  w Miasteczku Śląskim

Obręb Żyglin k.m. 1 dod 3

Lp. Nr
działki

Pow.
w ha

Nr
KW Położenie

Cena
wywoławcza 

w zł 
Wadium

1. 1701/368
1706/368 0.1206

61693
41956 ul. Polna 23.100,00 2.310,00

2. 1700/368
1705/368 0.1080

61693
41956 ul. Dębowa 20.900,00 2.090,00

3. 1699/368
1704/368 0.1024

61693
41956 ul. Dębowa 20.000,00 2.000,00

4. 1703/368 0.1370 41956 ul. Dębowa 25.400,00 2.540,00

5. 1702/368 0.1171 41956 ul. Sosnowa 21.600,00 2.160,00

6.
1711/368

1715/368 1722/368 0.1023

41956
6498
9334 ul. Sosnowa 23.000,00 2.300,00

7.

1710/368
1716/368
1723/368 0.1086

41956
6498
9334 ul. Sosnowa 24.300,00 2.430,00

8.

1709/368
1717/368
1724/368 0.1064

41956
6498
9334 ul. Polna 23.900,00 2.390,00

9.

1708/368
1718/368
1725/368 0.1049

41956
6498
9334 ul. Polna 23.600,00 2.360,00

10.

1707/368
1719/368
1726/368 0.1059

41956
6498
9334 ul. Polna 23.800,00 2.380,00

11. 1728/368 0.0880 43107 ul. Sosnowa 20.200,00 2.020,00
12. 1729/368 0.0934 43107 ul. Sosnowa 21.300,00 2.130,00

13.

1734/368
1743/368
1750/368 0.0963

43107
28939
31866 ul. Polna 21.800,00 2.180,00

14.

1735/368
1742/368
1749/368 0.0977

43107
28939
31866 ul. Polna 22.100,00 2.210,00

15.

1736/368
1741/368
1748/368 0.0997

43107
28939
31866 ul. Sosnowa 22.500,00 2.250,00

16.

1737/368
1740/368
1747/368 0.0939

43107
28939
31866 ul. Sosnowa 21.400,00 2.140,00

17. 1754/368 0.1250 31866 ul. Polna 27.600,00 2.760,00
18. 1753/368 0.1287 31866 ul. Polna 28.400,00 2.840,00
19. 1752/368 0.1189 31866 ul. Polna 26.400,00 2.640,00
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Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
Działki  opisane  pod  numerem  1  –  5  przeznaczone  są  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  pod  tereny  zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz  tereny komunikacji – ulice dojazdowe. Natomiast  pozostałe działki przeznaczone są pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Opis nieruchomości:
1. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 

trawą  i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami. Zachodnia część działki położona jest w pasie ochronnym gazociągu przebiegającego 
w  projektowanej  drodze  osiedlowej,  równolegle  do  zachodniej  granicy  działki.  Stwarza  to  ograniczenie  w  sposobie  zabudowy 
i zagospodarowania działki. W strefie tej znajduje się ok. 21% powierzchni działki.

2. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą  i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami. Zachodnia część działki położona jest w pasie ochronnym gazociągu przebiegającego 
w  projektowanej  drodze  osiedlowej,  równolegle  do  zachodniej  granicy  działki.  Stwarza  to  ograniczenie  w  sposobie  zabudowy 
i zagospodarowania działki. W strefie tej znajduje się ok. 22% powierzchni działki.

3. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą  i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami. Zachodnia część działki położona jest w pasie ochronnym gazociągu przebiegającego 
w  projektowanej  drodze  osiedlowej,  równolegle  do  zachodniej  granicy  działki.  Stwarza  to  ograniczenie  w  sposobie  zabudowy 
i zagospodarowania działki. W strefie tej znajduje się ok. 25% powierzchni działki.

4. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą  i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami. Zachodnia część działki położona jest w pasie ochronnym gazociągu przebiegającego 
w  projektowanej  drodze  osiedlowej,  równolegle  do  zachodniej  granicy  działki.  Stwarza  to  ograniczenie  w  sposobie  zabudowy 
i zagospodarowania działki. W strefie tej znajduje się ok. 27% powierzchni działki.

5. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą  i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami. Zachodnia część działki położona jest w pasie ochronnym gazociągu przebiegającego 
w  projektowanej  drodze  osiedlowej,  równolegle  do  zachodniej  granicy  działki.  Stwarza  to  ograniczenie  w  sposobie  zabudowy 
i zagospodarowania działki. W strefie tej znajduje się ok. 30% powierzchni działki.

6. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą  i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami.

7. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą  i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami.

8. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą  i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami.

9. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą  i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami.

10. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą  i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami

11. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą  i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami.

12. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą  i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami.

13. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą  i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami.

14. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą  i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami. 

15. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą  i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami.

16. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami.

17. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami.

18. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami.

19. Działka jest nieuzbrojona, nie ogrodzona i nie zabudowana. Teren płaski o lekkim nachyleniu w kier. północnym. Działka jest porośnięta 
trawą i nielicznymi młodymi drzewami i krzewami.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2003 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śl., Rynek 
8, pokój 3  o godz. 1500

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej do dnia 12 grudnia 2003, do godz. 1500, 
w kasie tutejszego Urzędu.
Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie wypłacone w dniu 18.12.2003  roku w godzinach od 800 do 1530. 
Wadium  przepada  na  rzecz  Gminy,  jeżeli  wygrywający przetarg  uchyli  się  od  podpisania  aktu  notarialnego  w wyznaczonym 
terminie.
Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego, koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Bliższych informacji  dotyczących przetargu udziela  Referat  Budownictwa,  Gospodarki  Gruntami  i  Geodezji  Urzędu Miejskiego 
w Miasteczku Śląskim, pokój 27, tel. 393-80-38, 393-80-27.
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dokończenie ze str. 2

z gimnazjum:
▪ w  Publicznym  Gimnazjum  realizowany  jest  szkolny 

program  profilaktyczny,  mający  na  celu  ograniczenie 
zachowań  agresywnych,  przeciwdziałanie  zażywaniu 
środków  uzależniających,  zwiększenie  motywacji  do 
realizowania  obowiązku  szkolnego  oraz  promowanie 
zdrowego stylu życia.  Jedną  z  form jego realizacji  są 
warsztaty i prelekcje prowadzone przez specjalistów ds. 
Nieletnich  Sekcji  Prewencji  Powiatowej  Komendy 
Policji  w  Tarnowskich  Górach.  Pierwsze  spotkania, 
związane  z  tematyką  odpowiedzialności 
i  konsekwencjami  agresji,  wykroczeń  i  przestępstw, 
odbyły się dn. 15.09.2003 r. – dla uczniów i 7.10.2003 – 
dla rodziców.

▪ młodzież PG może bezpiecznie i zdrowo spędzać czas 
wolny.  Po  zajęciach  lekcyjnych  odbywają  się  zajęcia 
sportowe,  działa  szkolna  świetlica (zajęcia  plastyczne, 
odrabianie lekcji),  prowadzone są koła  zainteresowań, 
w  czasie  których  uczniowie  realizują  projekty 
ekologiczne.  Szczególną  popularnością  cieszą  się 
zajęcia sportowe, które umożliwiają rozładowanie stresu 
po  długim  dniu  zajęć  lekcyjnych,  usprawnienie 
organizmu i przygotowanie się do zawodów sportowych. 
Oprócz  wielu  rozgrywek  szkolnych,  w  ramach  Ligi 
Szkolnej,  organizowane są  zawody powiatowe.  Do tej 
pory  odbyły  się  Powiatowe  Zawody  w  Sztafetowych 
Bigach  Przełajowych.  Reprezentacje  naszej  szkoły 
zajęły: dziewczęta – III miejsce, chłopcy – IV miejsce. 
Uczniowie  występowali  w  składzie:  dziewczęta:  
E.  Kuroń,  B.  Kubecka,  K.  Wojdyła,  P.  Duda, 
D. Frasek, K. Lubos; chłopcy: M. Ruda, P. Gruszka, 
R. Wylężek, K. Kołaczek, K. Niespor, Ł. Buhl.

▪ w dniach  29.09 – 7.10 uczniowie klas III doskonalili 
umiejętności  podejmowania  decyzji –  precyzowali 
plany związane  z  wyborem szkoły ponadgimnazjalnej 
i  zawodu.  Po raz  kolejny uczestniczyli  w warsztatach 
prowadzonych  przez  psychologa  Powiatowej  Poradni 
Psychologiczno  –  Pedagogicznej  w  Tarnowskich 
Górach.  Udział  w  tych  zajęciach  ułatwia  określenie 
predyspozycji  w  zakresie  zainteresowań,  osobowości 
i  uzdolnień.  Systematyzuje  wiedzę  o  zawodach 
i  szkołach  ponadgimnazjalnych,  w  których 
gimnazjaliści będą mogli podjąć dalszą naukę. Zajęcia 
koordynuje pedagog szkolny  H. Majkrzak.

▪ 11 października br. uroczyście pasowano na uczniów 
Publicznego  Gimnazjum najmłodszych 
gimnazjalistów.  Zdobycie  tytułu  ucznia  gimnazjum 
wymagało wykazania się umiejętnościami muzycznymi 
i  sprawnością  fizyczną.  Cała  społeczność  szkoły 
przeniosła  się  wyobraźnią  do  rajskiego  ogrodu. 
Zrywanie  owoców mądrości  z  rajskiego  drzewa,  czyli 
wykonywanie  kolejnych  zadań  przygotowanych  dla 
„pierwszaków” przez starszych kolegów, możliwe było 
dzięki  dobrym  przewodnikom  –  Adamowi  i  Ewie, 
w  których  przeobrazili  się  uczniowie  klas  drugich. 
Zabawy  otrzęsinowe  dostarczyły   wiele  radości 
i  pozwoliły  na  większe  zintegrowanie  młodzieży. 
Konkursy  przygotowali  uczniowie  klas  drugich  ze 
swoimi  wychowawcami:  C.  Skoczylas,  M.  Piasecką, 
S. Gwóźdź i J. Budną.

▪ uczniowie  gimnazjum  brali  udział  w  Powiatowym 
Konkursie  zorganizowanym  z  okazji  25  –  lecia 
Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, który odbył 
się w Katolickim Centrum Kultury im.  Jana  Pawła II 
w  Bobrownikach  Śl.  Nasz  teatralny,  działający  pod 
kierunkiem J.  Flak,  zajął  III  miejsce.  Wyróżnienie  za 
pracę literacką otrzymała uczennica klasy II d W. Flak. 
Piękną partię wokalną wykonały J. Duda i W. Flak.

▪ 17 października zakończono w szkole coroczną akcję 
pomocy dla  dzieci  z  domów dziecka  „Góra grosza”. 
Akcja  organizowana  jest  przez  Towarzystwo  „Nasz 
Dom”.  Zbierane  kilogramami  grosiki  wspomagają 
najbardziej potrzebujących.

▪ z okazji Święta Zmarłych, tradycyjnie już od wielu lat, 
pamiętamy  o  zmarłych  nauczycielach  i  tych,  którzy 
przed nami tworzyli historię miasta. Uczniowie klas III 
b  i  III  d  uprzątnęli  groby  i  tablice  upamiętniające 
poległych  żołnierzy,  powstańców,  pomordowanych 
w obozach koncentracyjnych. 31.10 złożyli na grobach 
kwiaty i  zapalili  znicze.  Pamięć  historii  wpisana  jest 
w  nasz  program  wychowawczy.  W  tym  roku  prace 
nadzorowała I. Urbańczyk.

▪ W rocznicę odzyskania  Niepodległości – 11 listopada, 
bardzo  liczna  grupa  reprezentacyjna  gimnazjum 
uczestniczyła  w  miejskich  obchodach  tego  święta. 
Gimnazjum  reprezentowali  najstarsi  uczniowie  wraz 
z  wychowawcami:  J.  Flak,  I.  Urbańczyk 
i  M.  Sierzputowską.  Uroczysta  akademia  szkolna 
odbyła się 12 listopada.

▪ Od  17  do  25  listopada w  szkole  odbywają  się 
eliminacje  I  etapu  wojewódzkich  konkursów 
przedmiotowych.  Uczestniczy  w  nich 
61  gimnazjalistów  (19,7%).  Wyniki  poznamy  za 
tydzień. Do II etapu zakwalifikują się uczniowie, którzy 
uzyskają 81% punktów możliwych do zdobycia.

Liczba gospodarstw na poszczególnych ulicach 
gminy, w których nie został rozwiązany problem 

odbierania odpadów komunalnych 
przez przedsiębiorcę posiadającego 

stosowne zezwolenie

ul. Starowiejska 7 ul. Żyglińska 2
ul. Śląska 6 ul. Borowa 1
ul. Dworcowa 4 ul. Brynicka 1
ul. Św. Marka 4 ul. Gałczyńskiego 1
ul. Łokietka 3 ul. Karpacka 1
ul. Norwida 3 ul. Kilińskiego 1
ul. Fredry 2 ul. Leśna 1
ul. Krótka 2 ul. Makowa 1
ul. Kruczkowskiego 2 ul. Paprotna 1
ul. Sokoła 2 ul. Przygodna 1
ul. Stacyjna 2 ul. Rubinowa 1
ul. Sztygarska 2 ul. Wybickiego 1
ul. Tetmajera 2 ul. Wyciślika 1
ul. Woźnicka 2 Razem: 57
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Zanieczyszczenie powietrza na stacji pomiarowej 
Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52

CZERWIEC 2003 r.
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

3 30/ 115 17/ 34 67/ 154 -
5 52/ 91 17/ 17 81/ 185 -
6 74/ 177 17/ 17 214/ 197 - 2.9/ 10,5 31.8/ 17.0 7.9/ 7.9 -
10 30/ 177 35/ 28 33/ 208 -
14 30/ 184 17/ 17 49/ 195 -
17 162/ 214 17/ 17 51/ 168 -
22 20/ 534 0/ 0 65/ 194 -
23 0/ 175 0/ 17 27/ 81 - 2.9/ 73.9 0/ 0 0/ 0 -
24 30/ 1026 17/ 17 81/ 164 -
25 30/ 2879 31/ 17 44/ 151 -

D24 - - - - - - - -
D 500 1000 600 - 10 400 25 -

SIERPIEŃ 2003 r.
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 12 15 1 23 29
2 2
3 3
4 4
5 10 11 5 28 37
6 20 25 6 33 39
7 7
8 8
9 9
10 10
11 21 24 11 26 32

14 23 26 14 40 50

19 13 17 19 19 24
20 20
21 8 9 21 35 53
22 22
23 23
24 24
25 26 33 25 28 35
26 35 40 26 37 44
27 27
28 28
29 37 41 29 55 64
30 30

D24 50 ng/m3 D24 50 ng/m3
D 40 ng/m3 D 40 ng/m3

D24 – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do 24h, D – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do roku

*) pomiar metodą wagową
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