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Niniejszym informuję, że Starosta Tarnogórski zlecił 
firmie  Biuro  Projektów  Leśnych  w  Katowicach 
wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla 
lasów  należących  do  osób  fizycznych  i  wspólnot 
gruntowych oraz wykonanie inwentaryzacji stanu lasu 
dla  lasów niestanowiących własności  Skarbu Państwa 
na terenie gmin powiatu tarnogórskiego.

Powyższe  prace  zostaną  wyłożone  na  okres 
60  dni  do  publicznego  wglądu  w  odpowiednich 
gminach  celem  przyjęcia  zastrzeżeń  i  wniosków 
zainteresowanych osób.

Zakończenie  prac  będzie  miało  miejsce 
w listopadzie 2004 r.

DNI MIASTECZKA
W  dniach  7  –  8  sierpnia  br. po  raz  siódmy 

obchodzić będziemy Dni Miasteczka. 
Jak to ma miejsce już od paru lat impreza podzielona 

będzie na dwa bloki. Pierwszy – w sobotę, odbędzie się 
na  boisku  przy  ul.  Dworcowej,  drugi  będzie  mieć 
miejsce w niedzielę obok boiska w Żyglinie. 

Już  dzisiaj  zapraszamy  mieszkańców  gminy  do 
wzięcia udziału w barwnym korowodzie przebierańców, 
który w roku bieżącym przejdzie od Urzędu Miejskiego 
ulicą Norwida na teren obiektu sportowego.

Pozostałe  szczegóły  zostaną  podane  w  terminie 
późniejszym na afiszach.

Złote Gody
W dniu 17 czerwca br. w tutejszym Urzędzie 

Miejskim  odbyła  się  uroczystość  wręczenia 
medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Złote 
Gody obchodziły  dwie pary:  Państwo  Aniela i 
Roman Pawlik oraz  Katarzyna  i  Franciszek 
Sobala.

FLAGI GMINNE
Przypominamy  o  możliwości  zamówienia 

flag  gminnych  do  dnia  30  czerwca  br. 
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój nr 1, 
I  piętro)  w  godzinach  pracy  jednostki 
(poniedziałek  w  godzinach  od  900 do  1700, 
od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530). 
Koszt flagi:  18,- zł  należy uiścić przy składaniu 
zamówienia.

Flagi  można  będzie  odebrać  w  drugiej 
połowie lipca 2004 roku w tutejszym Urzędzie. 

Podstawą do dokonania zakupu przez Urząd 
Miejski  będzie  zamówienie  co  najmniej  100 
sztuk flag.

PODZIĘKOWANIE
Uczciwemu znalazcy torebki z dokumentami 

pozostawionej  w  dniu  1  czerwca  br.  na 
przystanku  autobusowym  serdecznie  dziękuję 
za  jej  odniesienie  do  Urzędu  Pocztowego 
w Miasteczku Śląskim. 

Mieszkanka gminy

LETNIA PRZERWA
Przypominamy  mieszkańcom  gminy,  że 

w okresie wakacji Biuletyn Informacyjny Wieści 
z Ratusza udaje się na zasłużony wypoczynek.

Pod koniec września ukaże się powakacyjny 
numer naszego informatora.

Wszystkim  mieszkańcom  gminy,  życzymy 
przyjemnego  wypoczynku  i  słonecznej  pogody 
podczas wakacji. Zachęcamy do czytania gazetki 
po  dwumiesięcznej przerwie. 
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Wyniki Wyborów do Parlamentu 
Europejskiego na poszczególne listy 

w obwodach głosowania z terenu gminy
Nazwa Komitetu 

Wyborczego
Liczba głosów oddanych 

na listę Razem

KW Platforma
Obywatelska RP 131 217 142 41 531

KW Polska Partia Pracy 2 0 0 0 2

KW Samoobrona RP 29 6 7 9 51

Koalicyjny KW SLD – UP 36 20 7 3 66

KW Unia Polityki Realnej 0 2 6 0 8

Narodowy KW Wyborców 17 17 3 1 38

KW Inicjatywa dla Polski 7 12 5 1 25

KW Wyborców 
Socjaldemokracji Polskiej 6 6 7 1 20

KW Prawo i Sprawiedliwość 21 31 12 7 71

KW Liga Polskich Rodzin 41 36 8 5 90

KW Wyborców – 
Ogólnopolski Komitet 
Obywatelski „OKO”

2 0 0 0 2

KW Unii Wolności 2 13 5 1 21

KW Polskiego Stronnictwa
Ludowego 8 6 6 9 29

Koalicyjny KW KPEiR – 
PLD 0 1 1 1 3

Antyklerykalna Partia 
Postępu „Racja” 14 1 1 1 17

KW Wyborców 
Konfederacja Ruchu Obrony 
Bezrobotnych

4 2 2 2 10

KW Wyborców Zieloni 2004 2 1 0 0 3

Frekwencja w wyborach wyniosła 17,49% na 
terenie  gminy  a  w  poszczególnych  obwodach 
kształtowała się w następujący sposób:

OKW Nr 1: 14,68%
OKW Nr 2: 21,90%
OKW Nr 3: 15,91%
OKW Nr 4: 20,49%.
Jesteśmy przekonani, że byłaby ona o wiele 

wyższa,  gdyby  mieszkańcy  postępując  zgodnie 

z  obowiązującym  prawem i  zasadami  państwa 
demokratycznego,  zabrali  z  sobą  do  lokali 
wyborczych  dokumenty  tożsamości. 
Wielokrotnie,  również  na  łamach  Wieści 
nawoływaliśmy:

Komisja nie wyda karty do głosowania 
osobie, która nie okaże dokumentu 

tożsamości.

Wielu  mieszkańców,  zgodnie  z  własnym 
doświadczeniem z  lat  poprzednich,  nie  zabrało 
z sobą dokumentów, licząc na dopuszczenie do 
głosowania. Dało to obraz władzom gminy, że  w 
minionych  latach  występowały  przypadki  nie 
przestrzegania prawa przez niektórych członków 
OKW  i  mimo  zakazu  wydawali  karty  do 
głosowania. Przed nami jeszcze wiele wyborów, 
dlatego raz jeszcze apelujemy do mieszkańców – 
wyborców, aby jednak zechcieli się stosować do 
przepisów  prawnych  obowiązujących  w  tym 
zakresie.  Unikniemy  wtedy  wielu 
nieprzyjemnych  sytuacji.  Obwodowe  Komisje 
Wyborcze nie wydały kart do głosowania:
OKW Nr 1: około 30 osobom,
OKW Nr 2: około 20 osobom,
OKW Nr 3: 1 osobie,
OKW Nr 4: około 5 osobom.

Osobom,  które  uczestnictwo  w  wyborach 
w  niedzielę  13  czerwca  br.  potraktowały  jako 
obowiązek – dziękujemy!

Na rowerze do Ojca Świętego!
W dniach  9 – 20 maja br. mieszkaniec naszej 

gminy  –  Antoni  Franczyk,  podjął  wraz 
z  34  przedstawicielami  ruchów  trzeźwościowych 
z terenu całej Polski, trud przejechania na rowerze 
1900  km  z  Raciborza  przez  Słowację,  Austrię 
i  Słowenię  do  Rzymu.  Każdego  dnia  uczestnicy 
sztafety  pokonywali  trasę  liczącą  220  –  230  km. 
W dniu  19 maja  odbyło się  spotkanie z  Ojcem 
Świętym  Janem  Pawłem  II.  Pobyt  w  Rzymie 
trwał  3  dni.  Powrót  autokarem  kosztował  wraz 
z  kieszonkowym 400 zł.  Kolarzom towarzyszyła 
pięcioosobowa służba pomocnicza. Pan Franczyk 
po  powrocie  stwierdził,  że  przeżył  wspaniałe 
chwile  i  jeżeli  tylko  zaistnieje  możliwość  wzięcia 
udziału w takim zdarzeniu, uczyni to bez namysłu. 
Gratulujemy  naszemu  uczestnikowi  odwagi 
i wspaniałej kondycji fizycznej. 

Organizatorem  przedsięwzięcia  było 
Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”.
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Zanieczyszczenie powietrza na stacji pomiarowej 
Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52

MARZEC 2004 r.
WSSE Katowice

Dzień Ołów
µg/m3

Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

Kadm
µg/m3

Chrom
µg/m3

Nikiel
µg/m3

1 70/ 74 16/ 0 61/ 652
4 28/ 246 0/ 15 18/ 1103
5 47/ 94 0/ 0 46/ 1612 1.8/ 11.2 0/ 24.6 0/ 7.1
10 84/ 27 0/ 16 59/ 499
14 55/ 69 16/ 16 19/ 968
18 68/ 315 17/ 38 19/ 1314
22 89/ 88 26/ 16 26/ 1424
27 46/ 106 16/ 0 17/ 2479 1.8/ 9.0 26.5/ 25.6 7.6/ 7.4
30 29/ 115 0/ 16 17/ 2776
31 29/ 115 0/ 30 28/ 3839

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

KWIECIEŃ 2004 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 1
2 2
3 31 36 3 71 80
4 4
5 22 25 5 42 51
6 6
7 15 17 7 45 55

13 12 17 13 28 35
14 32 37 14 44 52

17 22 25 17 59 68
18 18
19 19
20 14 16 20 - -
21 21
22 22
23 23
24 24
25 32 35 25 - -
26 26
27 27
28 17 18 28 - -
29 12 14 29 - -
30 30
31 31

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

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

*) pomiar metodą  wagową
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Konkurs 
organizowany przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie na najładniej urządzony balkon, 

ogród przydomowy i działkę, 
edycja 2004

Warunki uczestnictwa:
    Ogród, działkę, balkon mogą zgłaszać do konkursu właściciele lub użytkownicy obiektów. Zgłaszający 
powinien  wyrazić  zgodę  na  wizytę  komisji  konkursowej,  wykonanie  fotografii  oraz  na  publikację 
wyników konkursu.

Przebieg konkursu:
    Etap pierwszy – przyjmowanie zgłoszeń do dnia 16 lipca 2004 r. Karty zgłoszenia w załączeniu lub do 
odbioru w Urzędzie Miejskim pokój nr 28.
    Etap drugi – przegląd zgłoszonych obiektów i ich ocena odbywać się będzie od 19 do 23 lipca br.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czasie trwania tegorocznych „Dni Miasteczka 
Śląskiego”.

Co będzie oceniane: wrażenie estetyczne, pomysłowość i oryginalność rozwiązań.

Nagrody: Przewidziano nagrody w każdej kategorii:
▪ I miejsce dyplom + 400 zł. 
▪ II miejsce dyplom + nagroda książkowa.
▪ III miejsce dyplom + nagroda książkowa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszenie do konkursu

na najładniej urządzony ogród przydomowy, działkę, balkon

  Imię i Nazwisko     ...................................................................................

  adres do korespondencji   ...................................................................................

  adres ogrodu, działki, balkonu

....................................................................................

  tel.     .......................................

Kategoria konkursowa: (* - zaznaczyć właściwe)

 urządzony ogród przydomowy,

 urządzona działka

 urządzony balkon

Oświadczenie:
Wyrażam  zgodę  na  dokonanie  wizyty  komisji  konkursowej,  wykonanie  fotografii  oraz 

publikację wyników konkursu.

data ....................................... podpis ..................................
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MOK zaprasza
▪ na  spotkanie  z  uzdrowicielem  Clive’m Harrisem 

w dniu 30 czerwca 2004 r. o godzinie 1115, 
▪ na  występ  Chóru  SIENKIEWICZ,  Zespołu 

BRYNICA i  Zespołu  GROSZKI w  dniu  4  lipca 
2004  r.  około  godz.  1500 w  parku  miejskim 
w Tarnowskich Górach z okazji Dnia Seniora,

▪ od 4 lipca na wystawę witraży.
W  miesiącach  czerwiec  –  lipiec  br.  Miejski 
Ośrodek Kultury  w Miasteczku  Śl.  zorganizował 
następujące imprezy:
▪ z okazji Dnia Dziecka: 1 czerwca –  PIKNIK, 

5 czerwca – występ grupy tanecznej  BREAK 
DANCE w  „Leśniczówce”  w  Reptach  Śl., 
6  czerwca –  występ  Zespołów  „CRAZY” 
i „SMERFY” w GCR Repty,

▪ wieczorek  poetycki,  podczas  którego 
rozstrzygnięto  konkurs  pt.  „Wiersz  dla 
mamy”.  W konkursie wzięło udział 93 osoby 
z  dziesięciu  miejscowości  województwa 
śląskiego.  Na  konkurs  napłynęło  112  prac, 
które  nagrodzono  w  poszczególnych 
kategoriach  wiekowych.  W  kategorii 
Gimnazjum,  I  miejsce  zdobyła  Anna  Kocot 
(Ożarowice),  II  –  Justyna  Sowa 
(Radzionków),  III  (ex  equo)–  Anna 
Wacławczyk (Ożarowice)  i  Ida  Pilarska 
(Radzionków).  W  kategorii  osób  dorosłych, 
zdobywczynią  I  miejsca  została  Grażyna 
Rudnicka,  II  miejsce  przypadło  –  Kornelii 
Tarskiej, III –  Annie Jeleniak. Wyróżniono – 
Mieczysława Świszczorowskiego.

▪ w dniach  11 –  13  czerwca –  występy  chóru 
PIAST i  Zespołu  BRYNICA 
w Wambierzycach,

▪ 19  czerwca występ  zespołów  tanecznych 
w  Lasowicach  podczas  festynu 
zorganizowanego przez ZZ Pracowników Huty,

▪ w  dniach  19  –  20  czerwca –  występ  Chóru 
SIENKIEWICZ w Kudowie,

▪ 26  czerwca podczas  imprezy  plenerowej  pn. 
„Wianki  nad  Brynicą” wystąpiły  Zespoły 
BRYNICA  i  OŻAROWICZANKI,  „Kabaret  
Bez  Chopa” z  Tąpkowic,  zespoły  taneczne 
działające  w  ramach  MOK  Miasteczko  Śl., 
Kapela  Góralska  „Ziemia  Rajczańska” 
z  Rajczy  oraz  Zespół  DONEGAL (muzyka 
celtycko  –  irlandzka).  Podczas  imprezy 
rozstrzygnięto  konkurs  na  najładniejszy 
wianek.

▪ 27 czerwca – występ dzieci na charytatywnym 
pikniku zorganizowanym przez Dom Pomocy 
Społecznej w Tarnowskich Górach.

Wędkarskie zmagania dzieci
W  dniu  1  czerwca  br. odbyły  się 

spławikowe  zawody  wędkarskie  na  akwenie 
ZANDKA  z  okazji  Dnia  Dziecka. 
W  zawodach  uczestniczyło  94  zawodników. 
Najlepsze wyniki  osiągnęli:  Marcin Walęcki 
(421 pkt),  Artur Płonski (249 pkt) i  Kamil 
Zielonka  (174  pkt). Oprócz  pamiątkowych 
dyplomów wszystkie dzieci otrzymały nagrody 
i słodycze. Sponsorami zawodów byli:  Urząd 
Miejski w Miasteczku Śl., Fundacja na Rzecz 
Dzieci  „Miasteczko  Śląskie”,  Dział  Socjalny 
HCM, Firma „KORAL”, Związek Zawodowy 
Pracowników HCM, ZZ SOLIDARNOŚĆ 80 
HCM,  sklep  wędkarski  i  PZW  Miasteczko 
Śląskie. 

Organizator  zawodów  w  imieniu  dzieci 
dziękuje wszystkim sponsorom.

OGŁOSZENIE
Tylko  do  dnia  9  lipca  br. w  Urzędzie 

Miejskim  w  Miasteczku  Śląskim  w  pokoju 
nr  27  będą  przyjmowane  wnioski  do  NFZ 
o  zmianę  kart  ubezpieczenia  zdrowotnego 
od mieszkańców, którym z urzędu zmieniono 
nazwę  ulicy  lub  nadano  nowy  numer 
porządkowy nieruchomości.

Po  tym  terminie  osoby  zainteresowane 
mogą  składać  wnioski  osobiście  w  Biurze 
Terenowym Rejestru Usług Medycznych, 41 
– 500 Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 9.

Komunikat Policji
Policja  przestrzega  ponownie  przed 

kradzieżami  dokonywanymi  przez  trzy 
kobiety  podające  się  za  pracowników 
Instytutu  Pamięci Narodowej,  które 
zwłaszcza  osobom  starszym,  obiecują 
pieniądze w związku z wejściem Polski do UE. 
Podczas wizyt proszą o podanie numeru konta, 
dokonują jednocześnie przeglądu mieszkania. 

Prosimy,  aby  wszystkie  przypadki 
przestępstw  tego  rodzaju  zgłaszać  tutejszym 
pracownikom  Policji,  jednocześnie  prosimy 
o rozwagę i nie podejmowanie w mieszkaniach 
osób nieznajomych. 

Numer  telefonu  Posterunku  w Miasteczku 
Śląskim 285 50 83 lub numer awaryjny 997. 

Przestrzegamy także  przed  osobami,  które 
dokonują  wymiany  liczników  gazowych 
i elektrycznych za stosowną opłatą.
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 
podjęte na XXI Sesji 

w dniu 25 czerwca 2004 r.
- Uchwałami Nr XXI/152 i 154/04 dokonano 

zmian w budżecie miasta na rok bieżący,
- Uchwałą  Nr  XXI/153/04 ustalono 

procedurę  uchwalania  budżetu miasta  oraz 
rodzaj  i  szczegółowość  materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi 
budżetu,

- Uchwałą  Nr  XXI/155/04 przejęto  na 
własność gminy porzucony pojazd,

- Uchwałą  Nr  XXI/156/04  zgłoszono 
Wojewodzie  Śląskiemu  zamiar 
przystąpienia  gminy  do  Związku  Gmin 
„Porozumienie Gospodarczo – Turystyczne 
Gmin  Górnej  Małej  Panwi  oraz  Górnej 
Liswarty”,

- Uchwałą  Nr  XXI/157/04  uchwalono 
miejscowy  planu  zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze Miasteczka Śl. 
w sołectwie Brynica,

- Uchwałami Nr XXI/158 – 160/04 ustalono 
plany  pracy  Komisji  Rady  Miejskiej  na 
III kwartał br.,

- Uchwałą  Nr  XXI/161/04 ustalono  sieć 
przedszkoli, w których od 1 września 2004 
r.  będą  utworzone  oddziały  dla  dzieci 
6–letnich  w  celu  odbycia  rocznego 
obowiązkowego  przygotowania 
przedszkolnego,

- Uchwałą  Nr  XXI/162/04 ustalono 
tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin 
zajęć  dla  nauczycieli,  którym  powierzono 
stanowiska  kierownicze  w  szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez gminę 
Miasteczko Śląskie,

- Uchwałą Nr XXI/163/04 utworzono Zespół 
Szkolno  –  Przedszkolny  przy 
ul. Harcerskiej 5.

Ze szczegółami uchwał zainteresowani mogą 
zapoznać się na stronie biuletynu informacji 

publicznej www.bip.miasteczko-slaskie.pl
oraz w Referacie Organizacyjnym 
Urzędu Miejskiego pokój Nr 31.

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe
ROZKŁAD JAZDY 

Łagiewniki – Bytom Wąsk. – Miasteczko Śl. Wąsk. -  Bytom Wąsk. – Łagiewniki
ważny w roku 2004
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10:10 11:10 13:10 15:10 17:10 23

Łagiewniki (nieotwarty)
Bytom Wąsk.
Szombierki
Bytom Karb Wąsk.
Dąbrówka Miejska
Sucha Góra
Lazarówka
Repty Kopalnia Zabytk.
Tarnowskie Góry Wąsk.
Tarnowskie Góry Dworz.
Lasowice Zalew
Miasteczko Śl. Zalew
Miasteczko Śl. Wąsk.

11:30 13:30 15:40 17:30 18:40
11:25 13:25 15:35 17:25 18:35
11:20 13:20 15:30 17:20 18:30
11:05 13:05 15:15 17:05 18:15
11:00 13:00 15:10 17:00 18:10

10:50 12:50 15:00 16:50 18:00
10:45 12:45 14:55 16:45 17:55
10:40 12:40 14:50 16:40 17:50
10:30 12:30 14:40 16:30 17:40
10:25 12:25 14:35 16:25 17:35
10:20 12:20 14:30 16:20 17:30

Pociągi kursują w dniach:
(1) od 29.05 do 20.06.2004 codziennie w soboty i niedziele oraz od 26.06 do 31.08.2004 - codziennie
(2) od 24.06 do 23.05.2004 i 4.09 do 10.10.2004 w soboty i niedziele, w przypadku 
(3) niesprzyjających warunków atmosferycznych kursowanie pociągów może być zawieszone.

Ceny biletów nie uległy zmianie i wynoszą bilet normalny 4 zł i ulgowy 2 zł.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na stronie internetowej   www.gkw.pl     
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Wieści ze szkół
Publiczne Gimnazjum:

Uczniowie  Publicznego  Gimnazjum  im.  księdza 
T. Christopha w ramach programu pozalekcyjnej edukacji 
ekologicznej  –  „Rozpal  niepokój  o  Ziemię –  dla 
zrównoważonego  rozwoju  w  zjednoczonej  Europie”, 
prowadzonego  przez  Polski  Klub  Ekologiczny  pod 
patronatem Śląskiego  Kuratora Oświaty,  w ciągu całego 
roku szkolnego 2003/04, realizowali projekty tematycznie 
związane  z  ekologią  i  sozologią,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  problemów  ochrony  środowiska 
przyrodniczego własnego regionu.

Mimo,  że  prace  nad  projektami  wymagały  dużego 
wysiłku i wielu wyrzeczeń, zyskały swych zwolenników 
wśród  rozsądnych  uczniów,  którzy  chętnie  podjęli  trud 
takiej edukacji.

Ich  dziełem  jest  7 projektów,  różnorodnych  pod 
względem tematyki i  formy, których szkolna prezentacja 
odbyła  się  23  kwietnia  2004  r.,  w  czasie  Święta  Ziemi 
w naszym gimnazjum (WzR nr 5(75) maj 2004).

Po zapoznaniu się z wszystkimi  pracami Jury wyłoniło 
projekt  nominowany  do  finału  wojewódzkiego.  Jest  to 
praca  uczniów  kl.  IIIb –  Izabeli  Sierońskiej,  Doroty 
Sosin i Pawła Żyłowskiego: „Nadszedł czas na biogaz” – 
model  domu przyjaznego  środowisku,  wykorzystującego 
alternatywne  źródła  energii,  jak  biogaz  – pochodzący 
z  przydomowej  zagrody,  energię  Słońca –  dzięki 
kolektorom  słonecznym  umocowanym  na  dachu  oraz 
energię wiatru przekształconą w energię elektryczną przez 
wiatrak stojący w przydomowym ogródku.

Z  436  projektów  realizowanych  w  całym 
województwie  w  ramach  programu  „Rozpal  niepokój 
o Ziemię...” 69 prac  wyróżniono w finale wojewódzkim, 
w tym pracę uczniów naszego gimnazjum. Za szczególne 
osiągnięcia  Izabela  Sierońska,  Dorota  Sosin  i  Paweł 
Żyłowski uhonorowani zostali tytułem: Lider Programu. 
Uroczyste  zakończenie  tegorocznej  edycji  programu 
odbyło  się  4  czerwca  2004  r.  w  Sali  Sejmu  Śląskiego 
Urzędu  Wojewódzkiego  w  Katowicach,  gdzie  laureaci 
otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. 

Inicjatorem  programu  oraz  promotorem  prac  była 
nauczycielka mgr H. Celary. 
▪ 4  czerwca  2004  r.  w  siedzibie  Śląskiego  Zarządu 

Okręgowego PCK w Katowicach, odbył się także  kolejny 
etap Olimpiady PCK „Promocja Zdrowego Stylu Życia”, w 
którym udział wzięła uczennica               kl. IId gimnazjum 
–  Justyna  Duda. Uczennica  zdobyła  I  miejsce na 
Olimpiadzie  PCK  dla  młodzieży  gimnazjalnej  powiatu 
tarnogórskiego  (18.03.2004  r.),  co  umożliwiło  jej 
reprezentowanie powiatu na szczeblu okręgowym. 
Warunkiem przystąpienia do olimpiady było przedstawienie 
dokumentacji  z  przeprowadzenia  w  szkole  pokazowych 
zajęć  związanych  z  edukacją  prozdrowotną.  Justyna 
przygotowała  prelekcję  z  elementami  dyskusji  i  dramy 
poświęconą  problemowi  AIDS  w  Polsce  i  na  świecie.  
Wysoko oceniona praca konkursowa oraz dobrze zaliczony 
sprawdzian teoretyczny ze znajomości zasad zdrowego stylu 
życia,  a  także  praktyczny  test  umiejętności  udzielania 
pierwszej pomocy, były  podstawą zdobycia przez Justynę 
Dudę 7 miejsca wśród 23 uczestników olimpiady okręgowej.
Do  części  teoretycznej  konkursu  uczennicę  przygotowała 
nauczycielka  biologii  –  mgr  H.  Celary,  zaś  nad 
praktycznym  wyszkoleniem  zasad  udzielania  pierwszej 
pomocy czuwała pielęgniarka –  L. Duda.

SP 1
▪ W dniach od 18 do 23 maja br. delegacja szkoły 

przebywała  z  wizytą  przygotowawczą 
w Bettonie we Włoszech.
W  czasie  pobytu  wspólnie  z  kolegami  z  Finlandii 
i Włoch pracowaliśmy nad projektem zatytułowanym 
„Europa  –  wzajemne  przenikanie  się  kultur”. 
Ustalono również terminy kolejnych wizyt.  I  tak od 
30  września  do  3  października  br.  będziemy 
przebywać  w  Finlandii,  w  styczniu  2005  roku 
pojedziemy do Belgii. W dniach od 5 do 8 maja 2005 
roku delegacje krajów partnerskich (Włoch, Finlandii, 
Belgii  i  Anglii)  przebywać  będą  u  nas  w  Polsce. 
Włosi  zaskoczyli  nas  gościnnością.  Pokazali  nam 
najpiękniejsze zabytki okolicy: Asyż, Perugię, Spello, 
Bastię. 

▪ Znamy  już  oficjalne  wyniki zewnętrznego 
sprawdzianu  OKE  w  Jaworznie  dla 
szóstoklasistów, do którego 1 kwietnia br. przystąpiło 
53 uczniów (100%)  naszej szkoły. Chociaż czas pracy 
wynosił 60 min. dla wielu okazało się to zbyt mało, by 
rozwiązać  wszystkie  zadania.  Wspólnym  tematem 
25  zadań  było  hasło  „Chleb”.  Niestety  nikomu  nie 
udało  zdobyć  się  maksymalnej  liczby  punktów, 
a  najlepszymi okazali  się  Michał Małczak  i  Dawid 
Mazur.  Zdobyli  oni  34  pkt na  40  możliwych. 
Na drugim miejscu znalazła  się  Halina Kurzawska 
zdobywając 32 punkty.  31 punktów zdobyła Sandra 
Kosz. Trzy osoby uzyskały po 30 pkt. 

▪ 1  czerwca  obchodziliśmy Dzień  Sportu.  Uczniowie 
zmagali  się  w  licznych  konkurencjach,  m.in. 
w  siatkówce,  piłce  nożnej,  tenisie  stołowym, 
czwórboju  lekkoatletycznym.  Ogółem  wzięło  udział 
ok. 100 zawodników. 

▪ 5  czerwca  poznaliśmy  wyniki  konkursu 
ekologicznego  „W  harmonii  z  przyrodą” 
zorganizowanego przez  hp  Polska,  w którym udział 
wzięło ponad 600 szkół z  całej  Polski.  Opracowany 
przez nas projekt zatytułowany „Gramy w zielone” nie 
zyskał  miana  najlepszego,  ale  to  i  tak  nas  nie 
zniechęciło. Dalej będziemy go realizować. 

▪ 7 czerwca  rozstrzygnięto Międzynarodowy Konkurs 
Ekologiczny  „W  poszukiwaniu  wody”. Młodsi 
koledzy  z  klasy  IVb  zdobyli  80  pkt,  a  starsi  z  Va 
maksymalną  liczbę  punktów,  czyli  90.  Zwycięzców 
konkursu  wyłoniono  w  drodze  losowania  i  niestety 
szczęście nam nie dopisało. Klasa Va otrzymała jednak 
specjalne wyróżnienie i uczniowie otrzymali skromne 
upominki. Uczniów przygotowała do konkursu M. R. 
Dzierla i E. Tempich – Garczarczyk.

▪ 25  czerwca o  godz.  10.30  w  Miejskim  Ośrodku 
Kultury  w  Miasteczku  Śląskim uroczystą  akademią, 
którą  przygotowali  uczniowie  klas  młodszych  wraz 
z  nauczycielami,  pożegnaliśmy  absolwentów szkoły. 
W  czasie  akademii  wręczono  podziękowania 
rodzicom,  którzy  pomagali  w  różnych  pracach  na 
rzecz szkoły oraz listy gratulacyjne.

Wśród  szóstoklasistów  najlepszą  średnią  w  szkole  5,1 
uzyskała  Agnieszka  Kalinowska  z  klasy  VIa. 
Z  pozostałych  klas  na  wyróżnienie  zasługują  Wioleta 
Dulska z  Vc,  Katarzyna  Pająk z  IVb  (średnia  5,2). 
GRATULUJEMY! 

cd. na str. 8
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W  roku  szkolnym  2003/04  do  szkoły  uczęszczało  133 
uczniów.  Wszyscy  otrzymali  promocję  do  klas  wyższych, 
32  absolwentów  ukończyło  szkołę  podstawową.  Świadectwa 
z  wyróżnieniem  otrzymało  15  uczniów  (17,6%).  Sprawdzian 
kompetencji uczniowie klas szóstych napisali średnio na 20,5 pkt 
na  40  możliwych  do  zdobycia.  Najlepszym  wynikiem  może 
poszczycić się uczennica kl. VI  Justyna Szeliga,  która zdobyła 
35 pkt. Jest ona również laureatką Nagrody Burmistrza Miasta za 
wysokie wyniki w nauce i wzorową postawę ucznia.

Oprócz  zajęć  dydaktycznych,  atrakcją  minionego  roku 
szkolnego były konkursy i  imprezy, w których uczniowie brali 
liczny  udział  odnosząc  sukcesy.  W konkursie  matematycznym 
„Kangur  Europejski”  uczestniczyło  14  uczniów,  wyróżniona 
została  Alina  Koczyba (opiekun  B.  Lipka). 
W  wewnątrzszkolnym  Turnieju  Wiedzy  o  Krajach  UE 
przygotowanym  przez  L.  Mazanek i  A.  Zieleniuchę 
uczestniczyło 21 uczniów. W konkursie pod hasłem „LOP – 70 
lat  działań  w  ochronie  przyrody  i  środowiska  naturalnego”  – 
dyplom  otrzymało  szkolne  koło  LOP (opiekun  Ł.  Pietryga). 
W ogólnopolskim  konkursie  pod  hasłem  „Zbierając  baterie  – 
chronimy  środowisko”  szkoła  zdobyła  Certyfikat  Uczestnika 
Programu  (koordynator  Ł.  Pietryga).  Uczniowie  szkoły 
uczestniczyli także w akcji charytatywnej „Czy chcesz zostać Św. 
Mikołajem?”.(podziękowania dla pani dyrektor i  Ł. Pietrygi za 
organizację  akcji).  W  I  powiatowym  Festiwalu  Piosenki 
Religijnej  Dzieci  i  Młodzieży  –  II  miejsce zdobył  Zespół 
„Groszki”.  Zespół  wielokrotnie  występował  podczas  imprez 
szkolnych, gminnych i poza terenem naszego miasta.

Uczniowie  brali  również  udział  w  organizowanych  przez 
MOK  konkursach  plastycznych  na  kartkę  bożonarodzeniową 
i wielkanocną oraz w konkursie ekologicznym, gdzie wyróżniony 
został Dawid Bentkowski. 

Samorząd Uczniowski przy udziale Spółdzielni Uczniowskiej 
oraz  aktywnej  pomocy  rodziców  zorganizował  dyskoteki  dla 
uczniów  naszej  szkoły,  których  atrakcją  były  konkursy 
z nagrodami (opiekunowie: B. Biczak – Skrobek i B. Lipka).

Dowodem  aktywności  sportowej  uczniów  szkoły  jest 
uczestnictwo  w  zawodach  i  imprezach  sportowych.  Szkołę 
reprezentowali następujący uczniowie: P. Żydek, J. Pietryga, M. 
Kocot,  B.  Dragon,  J.  Wylężek,  M.  Bańczyk, 
K.  Jurczyńska,  S.  Blochel,  M.  Sobańska,  J.  Widera, 
M. Olejnik, S. Wojdyła, S. Świchura, K. Wolnik, R. Psonka, 
A.  Dawidziak,  D.  Nowakowski,  K.  Jaksa,  K.  Wylężek, 
S. Nocoń, R. Bańczyk uczestnicząc w następujących zawodach:
▪ 16 października 2003 w Turnieju Piłki Nożnej w Psarach –  I 

m. wywalczyli chłopcy,
▪ 29  października  2003  w  Turnieju  Piłki  Nożnej 

w Miasteczku Śl. I m. zdobyła drużyna chłopców,                4 
grudnia  2003  w  tym  samym  turnieju  I  m.  wywalczyły 
dziewczyny,

▪ w dniach 30 października i  21 listopada w Turnieju  Piłki 
Nożnej w Psarach II m. zdobyły dziewczyny a III – chłopcy,

▪ 17 grudnia 2003 – odbył się Międzyklasowy Turniej  Piłki 
Nożnej Dziewcząt i Chłopców,

▪ podczas  ferii  zimowych  były  organizowane  turnieje 
i zabawy sportowe,

▪ 27  stycznia  br.  IV  m.  w  Turnieju  Piłki  Nożnej 
w Tarnowskich Górach zdobyli chłopcy,

▪ 16 kwietnia br. w Turnieju Coca – Cola Cup – II m. zdobyli 
chłopcy,

▪ 20 maja w Turnieju Piłki Nożnej w Psarach II m. przypadło 
dziewczynom, a dnia 27 maja również II m. – chłopcom,

▪ 1  czerwca  z  okazji  Dnia  Dziecka  zorganizowano  gry 
i zabawy.

Dyrektor  szkoły  oraz  nauczyciele  i  uczniowie  składają 
podziękowanie Panu Eugeniuszowi Plaza z Brynicy za zakup 
mebli do organizowanej pracowni internetowej w szkole oraz 

Panu Michałowi Zwadło – właścicielowi salonu meblowego 
w Miasteczku Śl. za wykonanie mebli po promocyjnej cenie.
W imieniu własnym oraz Sebastiana Króla – nauczyciela w–f, 
dziękuję za pomoc w dowozie uczniów na zawody sportowe 
rodzicom uczniów:  Pani Edycie Wylężek i Panu Januszowi 
Jaksie.  Nauczycielom,  pracownikom,  rodzicom  i  organowi 
prowadzącemu szkołę dziękuję za współpracę życząc im oraz 
uczniom udanego wypoczynku.

Dyrektor SP 2

Przedszkole Nr 3:
Dnia  24.05.2004  r. w  Miejskim  Ośrodku  Kultury 

w  Miasteczku  Śl.  odbyła  się  uroczystość  zorganizowana  przez 
nauczycielki Przedszkola z okazji Dnia Mamy i Taty. 

Na  program  artystyczny,  który  przygotowały  dzieci  pod 
kierunkiem  B.  Hajduk,  B.  Halamus,  mgr  H.  Pytlok,  M.  Skop 
i mgr J. Sołtysik składały się wiersze, piosenki i inscenizacje. 

Na  zakończenie  części  artystycznej  dzieci  obdarowały  swoich 
rodziców laurkami. Był również poczęstunek: kawa, herbata, pączki, 
soki  i  prince  pola.  Występy  i  spotkanie  wywołało  wiele  radości 
i wzruszenia szanownych gości.

UWAGA ROLNICY
Z dniem 28 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Dyrektora 
Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu 
w  sprawie  wprowadzenia  programu  działań  mających  na  celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Wprowadzony 
program  ma  na  celu  ograniczenie  odpływu  azotu  ze  źródeł 
rolniczych  dla  obszaru  szczególnie  narażonego  w  obrębie 
zbiornika  Lubliniec-Myszków  GZWP  327  który  częściowo 
pokrywa  się  z  terenem  administracyjnym  naszej  gminy. 
Programem objęte zostaną gospodarstwa spełniające następujące 
warunki:

a) łączna powierzchnia użytków rolnych większa od 5 ha,
b) wielkość hodowli prowadzonej w gospodarstwie przekracza 7 

DJP (Duża Jednostka Przeliczeniowa),
c) inne  gospodarstwa,  w  których  stwierdza  się  ewidentne 

naruszenie  przepisów  ochrony  środowiska,  np.  bezpośredni 
odpływ gnojówki, gnojowicy do cieków, składowanie obornika 
bezpośrednio na polu.

Założeniem programu jest:
▪ podnoszenie  poziomu  świadomości  (szkolenia,  edukacja 

i  kształcenie)  rolników i  producentów rolnych  w zakresie 
stosowania  dobrych  praktyk  rolniczych,  gospodarowania 
biomasą  organiczną  na  polu  i  w  zagrodzie,  stosowania 
środków  chemicznych  i  płynnych  nawozów  organicznych 
w polowej produkcji rolnej, ze szczególnym podkreśleniem 
wpływu i skutków tej działalności na jakość poszczególnych 
elementów środowiska przyrodniczego, głównie wodnego.

▪ poprawa rozwiązań w zakresie prawidłowego gromadzenia 
i stosowania nawozów organicznych, mineralnych i środków 
ochrony  roślin  z  uwzględnieniem  wymagań  roślin 
uprawnych  oraz  zachowaniem  optymalnych  terminów 
agrotechnicznych.

▪ kontrola  obiektów  rolniczych  pod  względem  zagrożenia 
środowiska  w  rejonie  zagrody  wiejskiej,  obiektów 
hodowlanych, jak również terenów, na których stosowane są 
środki chemiczne oraz stałe i płynne nawozy organiczne,

▪ stałe monitorowanie zasobności gleb w azot i inne składniki 
pokarmowe,  zawartości  składników  zanieczyszczeń 
w  wodach  powierzchniowych  i  podziemnych  ze 
szczególnym uwzględnieniem azotanów,  w wytypowanych 
punktach  kontrolno  pomiarowych  na  terenie  gmin 
uczestniczących  w  programie  w  obrębie  zbiornika 
Lubliniec-Myszków  GZWP 327  i  wychodni  jego  warstw 
wodonośnych na powierzchnię użytków rolnych.

▪ wspomaganie  rolników,  zwłaszcza  w  pierwszym  okresie 
wprowadzania „Programu...”, przez specjalistów w zakresie 
stosowania  odpowiednich  rozwiązań  organizacyjnych 
i środków zaradczych. 

W trakcie  realizacji  „Programu...”  organizowane  będą  w  tut. 
Urzędzie obowiązkowe dla jego uczestników spotkania i szkolenia.
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