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Tradycji stało się zadość!
Dnia 16 października 2004 roku w kościele 

parafialnym  oraz  w  kościółku  zabytkowym na 
chwałę  Boga,  w  dziękczynieniu  za  dokonany 
w roku 1978 wybór na Stolicę Piotrową Karola 
Wojtyły,  koncertował  wirtuoz  organów  prof. 
Julian  Gembalski.  W repertuarze  znalazły  się 
utwory  takich  znakomitości  jak  Jan  Sebastian 
Bach,  Franciszek  List,  Feliks  Nowowiejski, 
Johann  Pachelbel  i  improwizacje  wykonawcy 
a  wśród  utworów:  wariacje  na  temat  pieśni 
Zawitaj  Królowo Różańca  Świętego,  Chwalmy 
Pana,  Ciebie  Boże  Wielbimy,  Dziękujemy  Ci 
Ojcze Nasz.

Koncert był doskonałą okazją do zadumy nad 
latami posługi papieża, Jego nauką i głoszonym 
przesłaniem. 

Prof.  Gembalski został  tegorocznym 
laureatem  nagrody  "Lux  ex  Silesia". 
Wyróżnienie,  ufundowane  przez  metropolitę 
górnośląskiego arcybiskupa  Damiana Zimonia, 
przyznawane  jest  osobistościom,  które  w  swej 
działalności  naukowej  lub  artystycznej  ukazują 
wysokie walory moralne i wnoszą trwały wkład 
w kulturę duchową Górnego Śląska. 

54-letni  profesor  jest  byłym  rektorem, 
a  obecnie  wykładowcą  katowickiej  Akademii 
Muzycznej.  Zajmuje się także projektowaniem, 
a  nawet  własnoręcznym budowaniem organów. 
W  ostatnich  dniach  otwarte  zostało 
zorganizowane  przez  niego  pierwsze  w  Polsce 
muzeum organów.

ZAPRASZAMY
... do uczestnictwa w obchodach Święta 

Niepodległości  w dniu  11 listopada 2004 
r.,  które  rozpocznie  uroczysta  Msza  Św. 
sprawowana  w  intencji  Ojczyzny  o 
godzinie  930.  Po  Msz  nastąpi  przemarsz 
pod Pomnik Wdzięczności  i  na cmentarz, 
gdzie zostaną złożone wieńce i kwiaty.

Utożsamiajmy  się  z  tym  świętem  i 
dajmy  temu  wyraz  wywieszając  na 
budynkach flagi państwowe.

Kolejna sesja Rady Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim, podczas której 
odbędzie się I czytanie budżetu miasta 

na rok 2005 odbędzie się 
dnia 26 listopada br. o godz. 1100.

INFORMACJA MZKP
Dnia  1  listopada br. (Wszystkich 

Świętych) 
autobusy  MZKP 
kursować  będą 
według  rozkładu 
jazdy   na 
niedziele  i  święta 
a   dnia 
12  listopada 

(piątek)  według  rozkładu  jazdy 
obowiązującego w soboty.
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Zanieczyszczenie powietrza na stacji pomiarowej 
Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52

MAJ 2004 r.
WSSE Katowice

Dzień Ołów
µg/m3

Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

Kadm
µg/m3

Chrom
µg/m3

Nikiel
µg/m3

5 30/ - 17/ - 25/ -
6 95/ - 17/ - 43/ -
7 30/ - 17/ - 29/ - 1.9/ 13.8 0/ 0 0/ 0
11 30/ 312 17/ 0 62/ 382
13 29/ 103 0/ 0 28/ 158
16 61/ 270 17/ 16 132/ 268
18 30/ 151 17/ 17 26/ 178
19 30/ 929 17/ 17 42/ 178 1.9/ 42.4 0/ 0 7/ 7.6
20 0/ 202 17/ 17 20/ 211
27 65/ 587 28/ 16 119/ 211

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

Sprostowanie! Wydrukowane w poprzednim numerze Wieści z Ratusza wyniki pomiarów ołowiu, manganu, miedzi, kadmu, chromu 
i niklu dotyczyły miesiąca marca a nie jak wskazano miesiąca maja. Za bład przepraszamy.

LIPIEC 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 22 26 1 25 31
2 2
3 3
4 10 12 4 17 20
5 18 22 5 16 19
6 27 32 6 15 18
7 7
8 8

11 12 15 11 14 19

15 8 9 15 17 22
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 13 15 21 23 27
22 22
23 13 15 23 24 32
24 24
25 25
26 26
27 27
28 19 23 28 15 19
29 29
30 12 14 30 27 31
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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WIEŚCI ZE SZKÓŁ
GIMNAZJUM:

Od nowego roku szkolnego 2004/05, w naszym gimnazjum 
uczy  się 284  uczniów.  Utworzono  11  oddziałów  –  trzy  klasy 
pierwsze i po 4 klasy drugie oraz klasę trzecią. Najliczniejsze są 
oddziały klas I (29, 29 i 30 uczniów).

W  szkole  pracuje  28  nauczycieli,  którzy  systematycznie 
doskonalą swoje umiejętności,  uczestniczą w licznych kursach, 
podnoszą kwalifikacje  i  zdobywają dodatkowe  kwalifikacje 
w  formie  studiów  podyplomowych.  23  nauczycieli  ukończyło 
studia  wyższe  magisterskie;  3  studia  wyższe  zawodowe 
i  uzupełnia  studia  magisterskie;  9  uzyskało  najwyższy  stopień 
awansu zawodowego, tj. stopień nauczyciela dyplomowanego; 10 
posiada stopień nauczyciela mianowanego; 6 stopień nauczyciela 
kontraktowego i 3 stopień stażysty. Uzyskanie kolejnych stopni 
awansu  zawodowego  poprzedzone  jest  odbywaniem  stażu  i 
realizacją opracowanego planu rozwoju zawodowego.

Rozwój naszej szkoły i podwyższenie jakości pracy związane
są również z  organizowaniem  praktyk  pedagogicznych  dla 
studentów różnych uczelni wyższych i studiów podyplomowych 
z  organizacji  i  zarządzania  oświatą.  Od  1991  r.  w  naszej 
placówce  zorganizowano  praktyki  pedagogiczne  dla  45 
studentów (w tym w ubiegłym roku 6 studentów, a we wrześniu 
2004  r.  już 2  praktyki.)  Organizacją tych  praktyk  zajmuje  się 
dyrektor  Publicznego  Gimnazjum  im.  ks.  T.  Christopha  w 
Miasteczku  Śląskim  –  mgr  D.  Stankiewicz  oraz  nauczyciele 
wyznaczeni przez dyrektora – specjaliści określonego przedmiotu 
odpowiadającego kierunkowi studiów.

Szkoła  systematycznie  dba  o  rozwój  bazy  materialnej. 
Ze  środków  pozabudżetowych  (środki  zebrane  przez 
rodziców,  wypracowane  przez  Radę Szkoły,  dyrektora 
i  nauczycieli,  pozyskane  od  sponsorów)  zakupiono  różne 
materiały, nagrody dla uczniów uczestniczących w licznych 
konkursach  oraz  szafki  ubraniowe  dla  uczniów,  łącznie  na 
kwotę 16.950,- złotych.  Wykonano własnymi siłami drobne 
remonty i naprawy na kwotę 5.600,- złotych, wykonano także 
inne prace na kwotę 500,- złotych. Łącznie pozyskano w 2004
r.  środki  to  kwota  23.050,-  złotych.  W planie  finansowym 
szkoły na rok 2004 r. przyznano szkole tylko 4.000.- złotych 
na zakupy oraz 3.000.- złotych na remonty. W dalszym ciągu 
staramy  się o  środki  na  uzupełnienie  brakujących  szafek 
ubraniowych  (potrzeby  zaspokojone  są w  1/3)  oraz 
rozbudowę sali komputerowej w naszym gimnazjum. Jeszcze 
raz  dziękujemy  wszystkim,  którzy  nam  pomagali.  Dzięki 
staraniom  Pani  dyrektor  -  Danuty  Stankiewicz  pozyskano 
wyposażenie  2  pracowni  komputerowych  –  w  1999  r. 
w ramach Projektu MEN „Pracownia Internetowa w każdej 
gminie”  –  pracownię zlokalizowano  w  budynku  szkolnym 
ulica Dworcowa 5 -  tam planowano lokalizację gimnazjum 
(obecna  Szkoła  Podstawowa  nr  1  w  Miasteczku  Śląskim. 
Kolejna  pracownia  internetowa  została  zlokalizowana 
w budynku szkolnym ulica Dworcowa 8 (obecne Publiczne 
Gimnazjum  im.  ks.  T.  Christopha  w  Miasteczku  Śląskim) 
w 2001 roku również w ramach projektu MEN „Pracownia 
Internetowa  w  każdym  gimnazjum”.  Każda  z  nich 
wyposażona  była  w  9  stanowisk  dla  uczniów  i  1  dla 
nauczyciela.  Aż 12  nauczycieli  zostało  odpowiednio 
przeszkolonych  do  pracy  z  uczniami  z  wykorzystaniem 
komputerów.  W  maju  2004  r  dyrektor  szkoły  –  Danuta 
Stankiewicz  złożyła  kolejny  wniosek  o  przystąpienie  do 
projektu „Pracownie komputerowe dla szkół w 2004 r.” tym 
razem współfinansowany przez Unię Europejską – Europejski
Fundusz  Społeczny.  Pozyskanie  dodatkowego  wyposażenia 
komputerowego  i  rozbudowa  sali  komputerowej  umożliwi 
indywidualną  pracę każdego  ucznia  i  rozwój  umiejętności 
wykorzystywania technik informatycznych.

Sukcesy gimnazjalistów:

- w  sobotę 2.X.2004  r.  odbył  się tradycyjny  wyścig 
rowerowy  ALTERNATYWA.  W  tym  roku  dzieci  szkół 
podstawowych  i  młodzież gimnazjum  rywalizowali  na 
wyznaczonej  leśnej  trasie  rowerowej.  Opiekę nad 
zawodnikami  sprawowali  nauczyciele  miasteczkowskich 
szkół,  członkowie  Gminnej  Komisji  ds.  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych,  członkowie  klubu  ITAKA, 
przedstawiciele  POLICJI  oraz  Panowie  Burmistrzowie. 
W  wyścigu  uczestniczyło  65  zawodników.  Zwycięzcami 
w poszczególnych kategoriach zostali:

Chłopcy
I. GRUPA WIEKOWA kl. I – IV
1 miejsce Adrian Gatys (SP 1)
2 miejsce Kamil Kucharczyk (SP 1)
3 miejsce Michał Kuźbiński (SP 1)

II. GRUPA WIEKOWA kl. V – VI
1 miejsce Arkadiusz Droś (SP 1)
2 miejsce Kamil Gul (SP 1)
3 miejsce Dawid Lesiak (SP 2)

III. GRUPA WIEKOWA gimnazjum
1 miejsce Marcin Bogacki
2 miejsce Daniel Wieczorek
3 miejsce Robert Furman

Dziewczęta

I. GRUPA WIEKOWA od kl. I - IV
1 miejsce Judyta Duda (SP 1)
2 miejsce Monika Mazur (SP 1)
3 miejsce Martyna Friedrich (SP 2)

II. GRUPA WIEKOWA od kl. V - VI
1 miejsce Monika Gagatek (SP 1)
2 miejsce Angelika Hańderek (SP 2)
3 miejsce Dorota Nowak (SP 1)

III. GRUPA WIEKOWA gimnazjum
1 miejsce Renata Gros
2 miejsce Dominika Mańka

Nagrodami były: plecaki turystyczne, śpiwory, podkładki pod 
mysz  komputerową i  kaski  rowerowe.  Wszyscy  uczestnicy 
otrzymali:  klipsy  do  komputera  (klasy  I-VI),  kalkulatory  lub 
długopisy wielofunkcyjne (I-III gimnazjum) oraz przewodniki po 
trasach rowerowych Miasteczka Śląskiego.

- Dnia  24  września  2004  r.  w  Parku  Miejskim 
w  Tarnowskich  Górach  odbyły  się zawody  powiatowe 
w  Sztafetowych  Biegach  Przełajowych.  Uczniowie 
naszego  gimnazjum  w  gronie  siedmiu  szkół  uzyskali 
następujące  miejsca:  chłopcy uplasowali  się na  I  miejscu, 
uzyskując  tym  samym  awans  do  zaworów  rejonowych, 
natomiast  dziewczęta  zajęły  V miejsce.  Nasze  gimnazjum 
reprezentowali: Ł. Buhl, R. Wyl__ek, M. Frajer, R. Wyżgoł, 
M. Seliger, K. Kołaczek, T. Bogacki, A. Gajdzik, D. Frasek, 
B.  Wi_niewska,  E.  Garncarska,  D.  Misiura,  R.  Gros,  P. 
Duda,  E.  Piech  i  M.  Orczakowska. 
Opiekunami  drużyn  dziewcząt  i  chłopców  byli  M. 
Paśmionka, J. Broja i R. Wieczorek.

- W  dniu  1  października  również w  Parku  Miejskim 
w  Tarnowskich  Górach  odbyły  się Indywidualne  Biegi 
Przełajowe.  Dziewczęta  miały  do  pokonania  dystans  800 
metrów,  kolejność końcowa  po  biegu  wyglądała 
następująco: IX miejsce E. Garncarska, X miejsce D. Frasek, 
XV miejsce D. Misiura, XVII miejsce B. Wiśniewska, XVIII 
miejsce  A.  Labus.  Chłopcy natomiast  biegali  na  dystansie 
1000 metrów, uzyskując następujące wyniki: II miejsce Ł. 
Buhl, IX miejsce M. Bogacki, X miejsce K. Kołaczek, XII 
miejsce  M.  Frajer,  XVI  miejsce  M.  Seliger.  Opiekunami 
uczniów byli M. Paśmionka, J. Broja i R. Wieczorek.

cd na str. 4
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dok ze str. 3
- Chłopcy  uzyskując  I  miejsce  w  Sztafetowych  Biegach 

Przełajowych  uzyskali  awans  do  zawodów  rejonowych, 
w  których  spotkały  się  najlepsze  gimnazja  z  powiatu 
tarnogórskiego  i  lublinieckiego.  Zawody  te  odbyły  się 
7  października  w  Woźnikach.  Po  zaciętej  rywalizacji 
chłopcy  z  naszego  gimnazjum  występujący  w  składzie: 
Ł.  Buhl,  R.  Wyl__ek,  M.  Frajer,  R.  Wy_goł,  M.  Seliger, 
K.  Kołaczek,  M.  Bogacki,  T.  Bogacki  i  A.  Gajdzik, 
uplasowali  się na II  miejscu.  Opiekunami chłopców byli 
M. Paśmionka, J. Broja i R. Wieczorek.

- Uczennica klasy 3 c Karolina Zienć otrzymała zaproszenie 
Śląskiego  Stowarzyszenia  „DELTA” w Katowicach,  do 
udziału  w  programie  dla  uczniów  szczególnie 
uzdolnionych  matematycznie  „KLUB 
GIMNAZJALISTY”.  Kwalifikacja  do  tego  programu 
odbyła  si_  po  analizie  wyników  konkursu  „KANGUR 
MATEMATYCZNY 2004” i  „NUDNA MATEMATYKA”. 
Życzymy  Karolinie  miłej  współpracy  z  pozostałymi 
szczególnie  uzdolnionymi  uczniami  no  i  oczywiście 
dalszych  sukcesów.  Opiekę  nad  uczennicą  sprawuje 
i  przygotowuje  konkursy  matematyczne  mgr  S.  Gwóźdź. 
Nasi  uczniowie  już  przygotowują  się  do  tegorocznych 
konkursów przedmiotowych. Trzymamy „kciuki” i życzymy 
wytrwałości w pracy.

- Z  dniem  6 września  2004  r.  Fundacja  na  Rzecz  Dzieci 
Miasteczko  Śląskie,  w  ramach  profilaktyki  zdrowotnej, 
uruchomiła  podaż  mleka  do  7  placówek  szkolno  – 
przedszkolnych  w  Miasteczku  Śląskim  i  Tarnowskich 
Górach.  Dostawy  te  są  realizowane  w  nowym  unijnym 
systemie – programu dopłat Agencji Rynku Rolnego (ARR). 
Fundacja  w  tym  systemie  posiada  status  wnioskodawcy. 
Umowy  z  Fundacją  podpisali  dyrektorzy  placówek. 
Codzienne dostawy mleka Jogser 3,2% tłuszczu umożliwiają 
realizację  programu  „szklanka  mleka”.  Koordynacją  prac 
z  tym  związanych  zajmuje  się  Mieczysław  Dumieński  – 
prezes Zarządu Fundacji oraz Danuta Stankiewicz.

- 15 października 2004 r.  młodzież gimnazjalna pod opieką 
nauczycieli  –  mgr  A.  Nowickiej,  mgr  C.  Skoczylas,  mgr 
J.  Flak  i  mgr  E.  Hartlik  przedstawiła  bardzo  atrakcyjny 
program  artystyczny  dla  wszystkich  pracowników 
placówek oświatowych, z okazji _wi_ta Edukacji. Spektakl 
przedstawiono  w  konwencji  programu  telewizyjnego. 
Połączono w nim elementy muzyczne, teatralne, plastyczne 
i taneczne.

SP1  :  
- 12  października  br.  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  w 

Miasteczku Śl. 52 pierwszoklasistów zostało pasowanych na 
ucznia  Szkoły  Podstawowej  nr  1  w  Miasteczku  Śląskim. 
Podczas przygotowanego przedstawienia uczniowie musieli 
udowodnić,  że  zasłużyli  na  miano  ucznia  naszej  szkoły. 
Odpowiadali na trudne pytania Pinokia, śpiewali piosenki i 
recytowali  wierszyki.  Na uroczystości  obecni  byli  rodzice 
pierwszaków. Program przygotowały panie M. Katryniok i 
L. Pietrek.

- 14  października,  jak  co  roku  nauczyciele,  pracownicy 
administracyjno–obsługowi  oraz  emerytowani  pracownicy 
szkoły  obchodzili  swoje  święto.  Wszyscy  mieli  okazję 
spotkać się dzień później na uroczystości gminnej w MOK 
w Miasteczku  Śl. Miłym akcentem obchodów uroczystości 
było wręczenie przez uczniów szkoły i delegację samorządu 
uczniowskiego  kwiatów  oraz  słodkich  upominków  dla 
wszystkich nauczycieli.
Do zyczeń dołączyła się także Rada Rodziców składając na 
ręce pani dyrektor kwiaty. W ramach obchodów pracownicy 
szkoły  uczestniczyli  w  wycieczce  do  Muzeum  Chleba  w 
Radzionkowie,  gdzie  mogli  sami  upiec  plecionkę  z  ciasta 
chlebowego  i  zobaczyć  dawną  salę  lekcyjną.  Wśród 
eksponatów  mogli  odnaleźć  nasze  stare  ławki  szkolne. 
Święto  było  również  okazją  do  wręczenia  Nagród 
Dyrektora  i  Nagrody  Burmistrza  Miasta  Miasteczko 
Śląskie. W tym roku Nagrody Dyrektora otrzymali:  Alicja 

Warmuszok,  siostra  Szymona,  Hanna  Karwat,  Lucyna 
Pietrek,  Agnieszka  Karalus  i  Magdalena  Kulesza. 
Z pracowników administracyjno – obsługowych nagrodzono 
Pani_  Laurencj_  Kursatzky  i  Aleksandrę  Walochnik  – 
Bogus,  a  Nagrodę  Burmistrza  otrzymała  Pani  Alicja 
Warmuszok.

- 19 października br. odbyło się szkolenie na temat procedur 
postępowania  nauczycieli  i  metod  współpracy  szkół 
z  policją.  Szkolenie  zostało  przeprowadzone  przez 
podkomisarzy:  Barbarę  Orłowską  –  Lubas  i  Jarosława 
Krawczyka  z  Zespołu  ds.  Nieletnich  przy  Powiatowej 
Komendzie Policji w Tarnowskich Górach.

- W  dniach  od  22  do  28  października  delegacja  szkoły 
w  osobach  dyrektora  Ewy  Tempich  –  Garczarczyk 
i nauczyciela języka angielskiego Agnieszki Karalus będzie 
przebywać  z  wizytą  w  partnerskiej  szkole  w  Finlandii. 
W  trakcie  spotkania  nastąpi  realizacja  pierwszego  etapu 
projektu  Europejskiego  Programu  Socrates  Comenius 
i wymiana uczniowskich prac przedstawiających najbliższe 
środowisko uczniów naszej szkoły.

- Dzięki  hojności  sponsorów  w  ostatnich  tygodniach  udało 
nam  się  wyposażyć  pracownię  przyrodniczą  w  bogaty 
zestaw  map.  Stało  się  to  możliwe  dzięki  wsparciu 
następujących osób z terenu naszej gminy:  Teresa Najuch, 
Michał  Zwadło,  Ireneusz  Wosz,  Edward  Klyta,  Jacek 
Pieniek,  Zbigniew  Klimczak,  Jakub  Adamus,  Edyta 
Wylężek, Lidia Blachlińska. 

P O D Z I Ę K O W A N I E
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1

w Miasteczku Śląskim składa serdeczne
podziękowanie Panu Piotrowi Piełce

za ofiarowanie sadzonek i bezinteresowną pomoc
w zagospodarowaniu terenów zielonych przed

wejściem głównym szkoły

Zespół Szkolno – Przedszkolny:
W Dniu Edukacji Narodowej SP2 w Miasteczku 

Śląskim  zorganizowała  spotkanie  integracyjne 
pracowników  szkoły  i  przedszkola  w  związku 
z  istnieniem  od  dn.1.09.br.  Zespołu  Szkolno-
Przedszkolnego.  Spotkanie  rozpoczęła  akademia 
zorganizowana  przez  uczniów  szkoły  pod 
kierunkiem  mgr  Biczak-Skrobek  i  mgr 
B.  Bentkowskiej.  Uczniowie  przygotowali 
program artystyczny,  po czym wręczyli  obecnym 
pracownikom  kwiaty.  Dyrektor  Zespołu 
podziękowała  za  wkład  pracy  i  wrażenia 
artystyczne organizatorom, a wszystkim zebranym 
złożyła  życzenia  wszelkiej  pomyślności, 
zadowolenia  i  wspaniałych  efektów  pracy 
zawodowej.  Życzenia  złożył  również 
przedstawiciel Fundacji na rzecz dzieci Miasteczko 
Śląskie  Ryszard  Kocik  obecny  na  spotkaniu.  Po 
akademii  wszyscy  pracownicy  udali  się  na 
poczęstunek.  Dyrektor  wręczyła  nagrody 
Dyrektora  Szkoły  przyznane  z  okazji  Dnia 
Edukacji  Narodowej  nauczycielom:  mgr  G. 
Ochman,  mgr  B.  Siwiec  i  B.  Lipka  oraz 
pracownikom  administracji  i  obsługi. 
Uhonorowani podziękowali  za uznanie ich pracy, 
zobowiązując  się  do  dalszego  wzorowego 
wypełniania swoich obowiązków.  
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 
podjęte na XXIII Sesji 

w dniu 8 października 2004 r.
- Uchwałami  Nr  XXIII/169–172/04 dokonano 

zmian w budżecie miasta na rok bieżący,
- Uchwałą Nr XXIII/173/04 ustalono wysokość 

opłaty  administracyjnej  za  dokonanie  wypisu 
z  ustaleń  tekstowych  planu  (20  zł)  oraz  za 
dokonanie wyrysu fragmentu rysunku planu na 
formacie A-4 (20 zł),

- Uchwałą Nr XXIII/174/04  ustalono wysokość 
opłat  za  zajęcie  1  m2 pasa  drogowego  dróg 
gminnych,

- Uchwałą  Nr  XXIII/175/04 uznano  za 
bezzasadną  skargę  na  Burmistrza  Miasta 
Miasteczko Śląskie,

- Uchwałą  Nr  XXIII/176/04 nadano  statut 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

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.

Zimowe utrzymanie dróg 
na terenie gminy 

Utrzymanie  dróg  odbywać  się  będzie  wg 
następującej kolejności zimowego utrzymania:
drogi  I  kolejności:  ul.  Dudy,  Norwida,  Wyciślika, 
Srebrna, Wspólna, Cynkowa i Metalowa, Harcerska 
do szkoły i pętla autobusowa (Osiedle M-ko Śl).
drogi  II  kolejności:  wszystkie  pozostałe  drogi 
gminne.
Drogi  I  kolejności  w  zależności  od  warunków 
atmosferycznych  będą  posypywane  środkami 
chemicznymi  celem  likwidacji  gołoledzi  lub 
odśnieżane.
Drogi  II  kolejności  będą  odśnieżane  tylko 
w przypadku bardzo intensywnych opadów.
Interwencje  w  sprawie  zimowego  utrzymania  dróg 
należy zgłaszać w przypadku:
dróg  wojewódzkich  tj.  ul.  Gałczyńskiego,  Rynek, 
Woźnicka, Śląska – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach ul. Lechicka 24 tel. 78 19 201,
dróg  powiatowych  tj.  ul.  Dworcowa,  Rubinowa, 
Św. Marka, Imielów, Starowiejska, Łokietka, Borowa 
– w Zarządzie Dróg Powiatowych                     w 
Tarnowskich Górach  ul. Pyskowicka 54 tel. 285-48-
62 lub 607 930 002,
dróg  gminnych  –  w  Urzędzie  Miejskim 
w Miasteczku Śląskim w godzinach pracy Urzędu 
tel. 39-38-029.

Wymiana dowodów osobistych
i praw jazdy trwa

Przypominamy,  że  ustawa  o  zmianie  ustawy  o 
ewidencji  ludności  i  dowodach  osobistych 
wprowadza  obowiązek  wymiany  dowodów 
osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. 
w następujących terminach:
1) od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 

2004 r. - wydanych w latach 1973-1980,
2) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 

2005 r. - wydanych w latach 1981- 1991,
3) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 

2006 r. - wydanych w latach 1992-1995,
4) od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 

2007 r. - wydanych w latach 1996-2000.
Wszelkich  formalności  związanych  z  wymianą 

dowodów  osobistych  dokonuje  Referat  Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Miasteczku 
Śląskim pokój nr 25 (II piętro).

Jednocześnie  ma  miejsce  wymiana  praw  jazdy, 
której  dokonuje  Wydział  Komunikacji  Starostwa 
Powiatowego  w  Tarnowskich  Górach  przy 
ul. Karłuszowiec 5.
Terminy wymiany praw jazdy:
1) wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 1984 r. do 

dnia 30 kwietnia 1993 r. -  do dnia 31 grudnia 
2004 r.,

2) wydanych w okresie od dnia 1 maja 1993 r. do 
dnia  30  czerwca 1999 r.  -  do  dnia  30 czerwca 
2006 r.,

3) wydanych po dniu 1 lipca 1999 r. -  do dnia 30 
czerwca 2006 r.

Komunikat USC
Do  końca  2005  roku  tutejszy  Urząd  Stanu 

Cywilnego  jest  zobowiązany  do  przekazania 
Archiwum  Państwowemu  w  Katowicach  ksiąg 
stanu  cywilnego  z  lat  1874  –  1903  (ponad 
stuletnich).  Po  ich  przekazaniu  nie  będzie 
możliwości  uzyskania  z  tych  ksiąg  odpisów 
i kserokopii w tutejszym USC. W tych sprawach 
trzeba  się  będzie  zwracać  bezpośrednio  do 
Archiwum  Państwowego  w  Katowicach 
ul. Józefowska 104. 

Dzień Edukacji Narodowej
Dnia  15  października  br.  w  naszej  gminie 

obchodzony  był  Dzień  Nauczyciela. 
W  Miejskim  Ośrodku  Kultury  odbyło  się 
spotkanie pracownikami placówek oświatowych, 
w  tym  z  emerytowanymi  nauczycielami.  W 
uroczystości  brali  udział  goście  z  Kuratorium 
Oświaty  oraz  przedstawiciel  NSZZ 
„Solidarność”.
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Zawiadomienie
Beskidzkie  Biuro  Geodezji  i  Terenów  Rolnych 

w  Żywcu zawiadamia  o  zwołaniu  zebrania 
informacyjnego  po  przeprowadzonej  aktualizacji 
gleboznawczej  klasyfikacji  gruntów  dla  obrębów 
ewidencyjnych  Miasteczko Śląskie  i  Żyglinek,  które 
odbędzie się w dniu 9 listopada 2004 r. W godz. 1000 – 
1700  w  Urzędzie  Miejskim  w  Miasteczku  Śląskim 
pokój nr 3.

Ponadto  w dniach  10,  12 oraz  15  –  19 listopada 
2004 r.  w  Urzędzie  Miejskim  w  Miasteczku  Śl. 
w pokoju  nr 27 w godzinach pracy Urzędu, zostaną 
wyłożone  do  wglądu  osób  zainteresowanych 
zaktualizowane  mapy  klasyfikacyjne dla  obrębów 
ewidencyjnych Miasteczko Śląskie i Żyglinek.

Wszyscy  zainteresowani  mają  prawo zapoznać  się 
w podanym terminie z ww. mapami, uzyskać niezbędne 
wyjaśnienia  i  zgłosić  do protokołu  ewentualne  uwagi 
i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży 
w  interesie  zainteresowanych,  aby  na  tym  etapie 
postępowania  związanego  z  modernizacją  ewidencji 
gruntów  i  budynków  ujawnić  ewentualne  błędy 
i nieprawidłowości. 

Informacja o uboju bydła 
w gospodarstwach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach 
informuje,  że  zgodnie  z  art.  22  ust.  8  pkt  2  ustawy  o 
wymaganiach  weterynaryjnych  dla  produktów 
pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z dnia 2 marca 2004 r.) 
dopuszcza się wyłącznie ubój świń, owiec i kóz na terenie 
gospodarstwa  w  przypadku  gdy  uzyskane  mięso  będzie 
wykorzystane  na  potrzeby  własne  tego  gospodarstwa. 
W związku z powyższym nie jest możliwy ubój bydła na 
potrzeby  własne  w  gospodarstwie  lub  do  sprzedaży 
bezpośredniej. 

Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 lit. b ww. ustawy ubój 
cieląt w wieku do trzech miesięcy życia z przeznaczeniem 
na  potrzeby własne  lub do sprzedaży bezpośredniej  jest 
zabroniony.

XVI Tarnogórska Sesja Naukowa
...  a  V z cyklu  „Architektura i  sztuka sakralna na 
Górnym Śląsku” odbędzie się dnia 19 listopada br. o 
godz.  1030  w  Sali  Domu  Parafialnego.  Wśród 
prelegentów znajdą się  następujące osoby:  dr Daniela 
Dzienniak-Pulina,  dr  Bożena  Pactwa  („Współczesne 
kościoły w erze kultury popularnej”), dr Irma  Kozina 
(„Sztuka sakralna na Górnym Śląsku po 1945 roku”), 
ks.  Henryk  Pyka  („Tarnogórskie  realizacje  Wiktora 
Ostrzołka”),  dr  hab.  Barbara  Szczypka-Gwiazda 
(„Witraże  po  1945  roku”),  dr  Elżbieta  Bimler-
Mackiewicz  („Święci  na  artefaktach cechowych”),  dr 
Bogdan  Kloch  („Dokumentacja  budowlana  kościoła 
parafialnego w Gierałtowicach ze zbiorów Muzeum w 
Rybniku”),  ks.  mgr  Stanisław  Juraszek  („Drzwi 
zakrystii kościoła p.w. Św. Barbary w Chorzowie jako 
przyczynek do ikonografii arcybiskupa Józefa Gawliny 
(w 40-lecie jego śmierci)), dr Dorota  Głazek  („Późne 
kościoły Ludwiga Schneidera”).

MOK zaprasza
 10  listopada  br.  o  godz.  1700 na  otwarcie 

wystawy  pocztowych  kartek  o  tematyce 
patriotycznej  ze  zbiorów  prywatnych,  m.in.: 
Stanisławy  Kopeć  i  Marka  Wrońskiego 
(Muzeum  i  Instytut  Tarnogórski).  Wystawa 
czynna  będzie  do  30  listopada  2004 
w godz. 1000 do 1800,

 17  listopada  o  godz.  1700 na  widowisko 
słowno  –  muzyczno  –  taneczne  pt. 
„Współczesne Dziady – Dzień Zaduszny” na 
podstawie  dramatu  Adama  Mickiewicza 
„Dziady”  w  wykonaniu  dzieci  i  młodzieży 
z  kółek  zainteresowań  działających  przy 
MOK. Wstęp wolny,

 16  listopada i  8  grudnia o  godz.  1000 na 
spotkanie  z  Cliv’em  Harrisem.  Bilety  do 
nabycia w MOK,

 20 listopada na koncert w wykonaniu Chóru 
Mieszanego „Sienkiewicz” w 85 – tą rocznicę 
jego  istnienia.  Koncert  odbędzie  się 
w  kościele  parafialnym  po  Mszy  Świętej 
sprawowanej o godz. 1600,

 od  2  do  5  grudnia na  wystawę  gołębi 
pocztowych,

 2 grudnia o godz. 1800 na otwarcie wystawy 
pt.  „Sowy,  sówki  w  zbiorach 
kolekcjonerów”. Będzie to kolekcja ok. 800 
eksponatów sów różnej  wielkości  i  formatu, 
wykonanych z dość nietypowych materiałów, 
m.in. z agatu, piórek, wosku, alabastru, gliny, 
futra,  szkła  itp.  Eksponaty  pochodzą 
z  prywatnych  zbiorów  Elżbiety  Wojtowicz, 
Krystyny  Pręga,  Wiesławy  Średniawa, 
Bolesława  Pochopnia  oraz  Jana  Buzka. 
Wystawa  czynna  będzie  do  stycznia  2005 
roku,

 6 grudnia o godz.  930 z okazji  Mikołaja na 
bajkę  „Calineczka”,  z  którą  wystąpi  Teatr 
„PTAK”.  Wstęp  wolny.  W  godzinach 
popołudniowych  od  1600 na  spotkanie 
z Mikołajem imprezę plenerową,

 do  udziału  w  konkursach:  literackim  na 
najciekawsze  podanie,  legendę  o  zasięgu 
ponadpowiatowym (termin nadsyłania prac do 
31 grudnia 2004 r), na najciekawszą  postać 
Św.  Mikołaja (prace  składać  do  1  grudnia 
br.) oraz na najpiękniejszą kartkę lub stroik 
bożonarodzeniowy (prace  składać  do 
8 grudnia br.).

Za treść informacji przekazywanych do Wieści 
z Ratusza przez jednostki organizacyjne gminy 
Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności.
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