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Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom, które złożyły nam życzenia 

z okazji święta patrona miasta – 
Świętego Jerzego 

Przewodniczący Rady Miejskiej                Burmistrz Miasta
          Zbigniew Wojtas                           Stanisław Wieczorek

90 lat
...  dnia  2  kwietnia  br.  obchodzili  Pani 
Klara Hendel i Pan Stanisław Spyra. 

Z tej okazji życzymy im zdrowia 
na dalsze lata życia.

INFORMACJA MZKP
W dniach 2 i 27 

maja  2005  roku 
linie  autobusowe 
kursować  będą 
według  rozkładu 
jazdy 
obowiązującego 
w soboty.

ZAPRASZAMY
na  wiosenne  spotkanie  Burmistrza  i  radnych 
Rady  Miejskiej  w  Miasteczku  Śląskim 
z mieszkańcami gminy, które odbędzie się dnia 
27 kwietnia 2004 roku o godzinie 1830 w MOK 
w Miasteczku Śl.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 
podjęte na XXX Sesji 

w dniu 15 kwietnia 2005 r.
 Uchwałą  Nr  XXX/211/05 przyjęto 

sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  miasta 
Miasteczko  Śląskie  za  2004  rok  oraz 
udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta 
z tego tytułu,

 Uchwałami Nr XXX/212 - 213/05 dokonano 
zmian w budżecie miasta na 2005 rok,

 Uchwałą Nr XXX/214/05 dokonano zmiany 
wysokości  wynagrodzenia  za  pracę 
Burmistrza  Miasta.  Od  dnia  1.01.  br.  jego 
wynagrodzenie brutto wynosi 7.529,60 zł.

 Uchwałą  Nr  XXX/215/05 uznano  za 
bezzasadną  skargę  Pana  Piotra  Błocha  na 
działalność Burmistrza Miasta,

 Uchwałą  Nr  XXX/216/05 ustalono 
regulamin  udzielania  pomocy  materialnej 
o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Miasteczko 
Śląskie,

 Uchwałami  Nr  XXX/217-219/05 ustalono 
plany  pracy  Komisji  Rady  Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim.
Ze szczegółami uchwał zainteresowani mogą 
zapoznać się na stronie biuletynu informacji 

publicznej www.bip.miasteczko-slaskie.pl
oraz w Referacie Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego pok. Nr 31

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO Nr 4 (84) kwiecień 2005                                                                          Strona 1 z 4

http://www.bip.miasteczko-slaskie.pl/


KOMUNIKAT 
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

Kierownik  Biura  Powiatowego  ARIMR 
w  Nakle  Śląskim  informuje,  że  ostatecznym 
terminem  składania  wniosków  o  przyznanie 
płatności  z  tytułu  dopłat  bezpośrednich  do 
gruntów  rolnych  oraz  przyznawania  płatności 
z  tytułu  gospodarowania  na  terenach 
o niekorzystnych warunkach tzw. ONW w roku 
2005  jest  dzień  15  maja.  Po  tym  terminie 
wnioski  będą  przyjmowane  przez  25  dni 
z  sankcjami  wynoszącymi  1%  za  każdy  dzień 
zwłoki.

W  związku  z  powyższym  proszę  osoby 
zainteresowane  otrzymaniem  ww.  dotacji 
o nieodkładanie złożenia powyższych wniosków 
na  ostatnią  chwilę,  co  umożliwi  pracownikom 
ARIMR  bieżącą  ich  weryfikację,  a  w  efekcie 
pozwoli  na  sprawną  realizację  wypłat 
przyznanych  płatności  potencjalnym 
beneficjentom.

Zawody wędkarskie
Urząd  Miejski  w  Miasteczku  Śląskim 

zaprasza na zawody wędkarskie dla osób 
dorosłych niezrzeszonych w PZW w dniu 
1  maja  br.  o  godzinie  1500 na  akwen 
GIERZYNA.

Rozstawienie kontenerów 
wielkogabarytowych na odpady na terenie 

gminy MIASTECZKO   ŚLĄSKIE
M i a s t e c z k o    Ś l ą s k i e

 od  25  do  27  kwietnia  2005 r. 
1. ul. Dworcowa   KP 7
2. ul. Norwida - garaże   KP 33
3. ul. Plac Jagiełły   KP 33
4. ul. Tetmajera - Wybickiego   KP 7 
5. ul. Norwida - Pindora   KP 7
6. ul. Modrzewskiego - Działkowa   KP 7
7. ul. Sportowa   KP 7
8. ul. Woźnicka    KP 7
9. ul. Cynkowa     KP 7
10. ul. Ceramiczna – Dworcowa   KP 7

B i b i e l a   -  B r y n i c a
od  26  do  28  kwietnia  2005 r. 

1. ul. Starowiejska  KP 7 26.04 (26.04 obok sklepu 
27 i 28.04 pętla PKM)

2. ul. Borowa    KP 7
3. ul. Łokietka   KP 7

 Ż y g l i n  -  Ż y g l i n e k
od  27  do  29  kwietnia  2005 r. 

1. ul. Ks. Wyciślika   KP 7
2. ul. Paprotna      KP 7
3. ul. Św. Marka    KP 7
4. ul. Śląska - 2 szt.   KP 7
5. ul. Harcerska    KP 7
6. ul. Wita Stwosza    KP 7
7. ul. Stacyjna    KP 7

P L A N
SZCZEPIENIA   PSÓW   PRZECIWKO   WŚCIEKLIŹNIE   W  2005  ROKU

NA  TERENIE   GMINY   MIASTECZKO  ŚLĄSKIE

dzielnica miejsce szczepienia data godzina

MIASTECZKO ŚLĄSKIE ul. Czarnieckiego
(przy posesji państwa Kowalskich) 16.05.2005 1500 – 1700

ŻYGLIN ul. Sokoła (za sklepem) 17.05.2005 1000 – 1130

ŻYGLINEK ul. Ks. F. Wyciślika   (obok  sklepu) 17.05.2005 1230 – 1300

BIBIELA ul. Starowiejska  (obok sklepu) 17.05.2005 1400 – 1415

BRYNICA obok Remizy (przystanek) 17.05.2005 1500 – 1530 

Pies doprowadzany do szczepienia powinien być na smyczy  i w kagańcu. Koszt 
szczepienia wraz z wystawieniem świadectwa wynosi 18 zł. 
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WIESCI ZE SZKÓŁ
GIMNAZJUM:
 21.03  zorganizowano  kolejne  „Europejskie  Dni 

Wiosny”. W czasie przygotowanych zajęć uczniowie 
brali udział w konkursie wiedzy nt. nowo przyjętych 
państw Unii Europejskiej. Odpowiadali na  pytania w 
trzech  wersjach  językowych:  polskim,  angielskim  i 
niemieckim.  Rozwiązywali  również  zagadki 
muzyczne  dotyczące  utworów  charakterystycznych 
dla różnych krajów europejskich, pokonywali zadania 
sprawnościowe.   I  miejsce  zajęła  klasa  3  d. Za 
organizację odpowiadali nauczyciele języków obcych: 
Sylwia Buczyńska – Jura, mgr Anna Kempińska, mgr 
Julia  Biczysko,  historii  –  mgr Damian Nowara oraz 
geografii – mgr Ilona Urbańczyk.

 22.03 –  w  rejonowym  etapie  Olimpiady  Promocji 
Zdrowego  Stylu  Życia  Polskiego  Czerwonego 
Krzyża wystartowali nasi reprezentanci: Justyna Duda 
z klasy 3d i Piotr Duda z klasy 1c. Uczniowie musieli 
wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede 
wszystkim  umiejętnościami  w  udzielaniu  pierwszej 
pomocy.  Najlepszą  wśród  gimnazjalistów została 
Justyna  Duda,  która  weźmie  udział  w  kolejnym 
etapie.  Uczniów  przygotowały:  mgr  Hanna  Celary 
oraz Pani Lucja Duda.

 23.03 –  nasze  uczennice  reprezentowały  szkołę 
w  III Powiatowym Konkursie Ortograficznym  dla 
szkół  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych  powiatu 
tarnogórskiego. W tym dniu                            37 
gimnazjalistów  i  37  licealistów  w  tarnogórskim 
Liceum  Ogólnokształcącym  im.  S.  Sempołowskiej 
walczyło o złote pióro.  W gronie laureatów znalazła 
się uczennica klasy 3 b – Monika Myśliwczyk, która 
zajęła I miejsce w grupie gimnazjalistów. Opiekunem 
uczennicy była mgr Mirosława Sierzputowska.  

 15.04 członkowie  szkolnego  kółka  teatralnego 
i  muzycznego zajęli  II  miejsce  w  XXX 
Jubileuszowym  Wojewódzkim  Przeglądzie 
Szkolnych Zespołów Artystycznych, organizowanym 
przez Starostwo Powiatowe                  w Tarnowskich 
Górach.  Uczniów  przygotowały  nauczycielki  –  mgr 
Joanna Flak i mgr Celina Skoczylas, które otrzymały 
podziękowania  Pana  Starosty  za  przygotowanie 
wychowanków  do  eliminacji  oraz  twórczą  postawę 
animatora  kultury  wśród  dzieci  i  młodzieży.  W 
eliminacjach  naszą  szkołę  reprezentowali:  Łukasz 
Buhl,  Justyna  Duda,  Weronika  Flak,  Mariusz 
Frajer,  Kamil  Kiepura,  Agata  Kursatzky,  Marta 
Hajda,  Aleksandra  Kwiotek,  Aleksandra  Labus, 
Dominika Mańka, Monika Pacholczyk, Katarzyna 
Ruda, Joanna Walochnik. 

 W  ramach  realizacji  programu  „Biblia  w  każdej 
szkole”,  przygotowany  został  spektakl  teatralno  – 
muzyczny  pt.  ”Czarodziejska  Księga”.  Został  on 
zaprezentowany rodzicom w czasie Dni Otwartych w 
Publicznym  Gimnazjum  w  Miasteczku  Śląskim 
11.04.2005  r.  oraz  dzieciom  naszej  parafii  w  dniu 
17.04.2005  r.  w  kościele  parafialnym.  Spektakl 
przygotowały  mgr  Joanna  Flak  i  mgr  Celina 
Skoczylas.  Koordynatorem  programu  jest  S.M. 
Ryszarda.

SP1:
 11.04  br.  uczniowie  klas  V i  VI  wzięli  udział 

w  Miejskich  Zawodach  w  Minikoszykówce 
Chłopców.  W  klasyfikacji  ogólnej  zajęli  IV 
miejsce. W skład drużyny wchodziły następujące 
osoby:  Karol  Podolski,  Krzysztof  Dudek, 
Michał  Gruca,  Tomasz  Popanda,  Łukasz 
Oblak,  Kamil  Gul,  Kamil  Pomorski,  Adam 
Mróz,  Łukasz  Gwóźdź,  Damian  Pomorski, 
Piotr  Żyłowski,  Przemek  Juryniec  i  Kewin 
Filingier.  Chłopców przygotował p. Aleksander 
Moska.

 11.04 br.  w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 
w Tarnowskich Górach odbył się etap powiatowy 
I Ogólnopolskiego Konkursu Keyboardowego. 
W grupie  wiekowej  13  –  15  lat  nasz  uczeń, 
Szymon  Zok  zajął I  miejsce  wykonując 
„Kaprys”  Paganiniego.  Tym  samym 
zakwalifikował  się  do  etapu  wojewódzkiego, 
który odbędzie się w Częstochowie.

 Znamy  już  wyniki Ogólnopolskiego  Konkursu 
pt. „Gminny  Ekoprzewodnik” 
zorganizowanego z okazji XII Tygodnia Ziemi. 
Grzegorz  Pająk  i  Piotr  Żyłowski  z  VI  b 
zdobyli  w  nim  I  miejsce.  Organizatorami 
Konkursu  jest  Urząd  Miejski  w  Zabrzu, 
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana”, 
Muzeum Górnictwa Węglowego i Radio „Plus”. 
Tematem  konkursu  było  opracowanie 
przewodnika – ścieżki ekologicznej wytyczonej 
na  terenie  swojej  gminy.  Nasi  uczniowie 
opracowali ścieżkę, która została poprowadzona 
od kościoła, przez Rynek, Park w Rubinie, stawy 
Gierzyna,  las,  oczyszczalnię  ścieków 
i  składowisko  odpadów  przemysłowych  przy 
Hucie  Cynku.  Trasa  składa  się  z  8  stanowisk. 
Zwycięska  prezentacja  powstała  pod  opieką 
p. Bożeny Matusik.

 W dniach 8  –  9  maja  br.  10  uczniów naszej 
szkoły  będzie  nas  reprezentować  na 
Międzynarodowym Konkursie, który odbędzie 
się w czeskiej szkole z Ołomuńca. Oprócz nas w 
konkursie  –  zabawie  językowej  wezmą  udział 
uczniowie  ze  Słowacji,  Węgier  i  Czech. 
W poszczególnych konkurencjach wystartuje po 
5 uczniów w dwóch grupach: angielskojęzycznej 
i  niemieckojęzycznej.  W  reprezentacji  szkoły 
znaleźli się:  Piotr Żyłowski, Tomasz Popanda, 
Grzegorz  Pająk,  Urszula  Korbel,  Justyna 
Wostal, Magdalena Labus, Agnieszka Stańko, 
Kinga  Cogiel,  Agnieszka  Michlik,  Filip 
Franke.  

 Od 18 do 23 maja br. będziemy gościć w naszej 
szkole  12  –  osobową  delegację  z  partnerskich 
szkół z Finlandii, Włoch, Belgii i Anglii. 
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MOK zaprasza
 ... mieszkańców powiatu tarnogórskiego do 

współorganizacji  wystawy  i  imprezy 
kulturalnej  pt. „Moje  spotkanie  z  Ojcem 
Świętym”. W  związku  z  powyższym 
prosimy  o  nadsyłanie  prac  plastycznych 
(rzeźna,  grafika,  malarstwo,  haft  i  in.), 
literackich  (poezja,  eseje),  fotograficznych 
i  innych  związanych  bezpośrednio  lub 
pośrednio z Ojcem Świętym Janem Pawłem 
II w terminie do 19 maja 2005 r. na adres: 
Miejski Ośrodek Kultury ul. Srebrna 24, 42-
610  Miasteczko  Śląskie;  e  –  mail: 
mokmiast@wp.pl,  strona  internetowa 
www.mokmiast.art.pl

 do uczestnictwa w II Edycji Konkursu na 
„Wianek  Świętojański”, którego 
przedmiotem  jest  wykonanie  wianka 
nawiązującego  do  tradycji  związanych 
z Nocą Świętojańską. Konkurs adresowany 
jest  do  dzieci  szkół  podstawowych, 
młodzieży  szkól  średnich  i  gimnazjum, 
dzieci  i  młodzieży  uczęszczających  na 
zajęcia do MOK i innych instytucji oraz dla 
dorosłych.  Każdy  uczestnik  składa  jedną 
pracę  w  biurze  MOK  z  metryczką  (imię 
i nazwisko, dokładny adres szkoły, ośrodka 
kultury  lub  adres  domowy,  wiek,  klasa 
i telefon kontaktowy). 
Termin  składania  prac:  do  24  czerwca 
2005  lub  bezpośrednio  na  imprezę 
plenerową  obchodów  „Nocy 
Świętojańskiej”, która  odbędzie  się  dnia 
25  czerwca br. w  Brynicy  nad  rzeką. 
Podsumowanie  i  wręczenie  nagród  – 
25 czerwca br. w czasie trwania imprezy,

 dnia  13  maja  br.  na  otwarcie  wystawy 
malarstwa, rzeźby, grafiki ZBROSART.

 Otwarcie  wystawy  połączonej  z  XVII 
Tarnogórską  Sesją  Naukową  poświęconą 
wybitnym  postaciom  regionu 
tarnogórskiego odbędzie  się  dnia  11 maja 
br.  o  godz.  1600 a  nie  jak  wcześniej 
planowano  dnia  28  kwietnia  br. 
Przesunięcie nastąpiło ze względu na okres 
żałoby po Ojcu Siętym Janie Pawle II.

 Do  18  maja  br.  składać  można  prace  na 
V  Edycję  Konkursu  Poetyckiego  pt. 
„Wiersz dla Mamy”.
Tematyka wierszy: Matka Rodzicielka. 

Zasady uczestnictwa:
- konkurs adresowany do dzieci, młodzieży 

i dorosłych,
- na konkurs można nadsyłać maksymalnie 

2  utwory,  które  nie  były  publikowane 
w  wydawnictwach,  nie  zostały 
nagrodzone w innych konkursach,

- każda praca powinna zawierać metryczkę 
(imię i nazwisko, wiek, adres szkoły lub 
zamieszkania,  klasa,  nr  telefonu  oraz 
pseudonim artystyczny – jeśli posiada),

- prace  konkursowe  formatu  A4 
przesyłamy  w  dwóch  egzemplarzach 
z dopiskiem „konkurs poetycki” na adres 
MOK (jak powyżej). 

- Organizator  zastrzega  sobie  prawo 
nieodpłatnej  publikacji  wierszy 
w  lokalnej  prasie  oraz  na  stronie 
internetowej.

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

PROGRAM MAJÓWKI
w dniu 7 maja 2005 roku

Boisko przy ul. Dworcowej
▪ 1500 –  konkursy  dla  dzieci  (mikrofon  dla 

wszystkich),
▪ 1530  – blok taneczny (Smerfy, Crazy,  

Krasnoludki, Break Dance),
▪ 1630 – Zespół GROSZKI,

▪  1700  – Zespół 
Folklorystyczny 
BRYNICA,

▪ 1730  – 
Chór  SIENKIEWICZ 
w  piosence  śląskiej 
i biesiadnej,

▪ 1800  –  koncert  Miejskiej 
Orkiestry Dętej,

▪ 1845  –  występ  Zespołu 
Crazy Rock,

▪ 1925 –  koncert  zespołów 
rockowych: Coda           i Detal,

▪ 2100 –  zabawa taneczna z zespołem  Come 
Back.

Dodatkowo:  zaplecze  gastronomiczne,  atrakcje 
dla dzieci (zjeżdżalnie).
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