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Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom, które wzięły czynny udział 

w obchodach Święta 3 maja 

Przewodniczący Rady Miejskiej                Burmistrz Miasta
          Zbigniew Wojtas                           Stanisław Wieczorek

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 2005 r. do dnia 31 grudnia 

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

2006 r. - wydanych w latach 1992-1995,
3) 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 maja 1993 r. do 

dnia  30  czerwca 1999 r.  -  do  dnia  30 czerwca 
2006 r.,

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

Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza

Zachęcamy  mieszkańców  gminy  Miasteczko 
Śląskie  do  odwiedzenia 
Miejskiej  Biblioteki 
Publicznej w Miasteczku 
Śląskim. 

Biblioteka  udostępnia 
zbiory  biblioteczne  na 
miejscu,  wypożycza 
książki  do  domu,  prowadzi 
wypożyczenia  międzybiblioteczne,  prowadzi 
działalność  informacyjno  –  bibliograficzną 
i  naukową,  dysponuje  wieloma  nowościami 
zakupionymi z  dotacji  Urzędu Miejskiego oraz 
Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa 
Narodowego.

Dyrektor MBP w Miasteczku Śląskim dziękuje 
wszystkim, którzy przekazali książki jako dary 
dla  biblioteki.  W 2004  roku  przekazano  229 
woluminów o wartości 2.398,13 zł. 
Dziękuję  również  tym  osobom,  które 
regularnie przynoszą czasopisma do czytelni.

Godziny otwarcia biblioteki:
Wypożyczalnia dla dorosłych (Hotel Miejski)

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 1200 - 1800

czwartek: 900 - 1400

Oddział dziecięcy (MOK) i filia Nr 1 Żyglin
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 1300 - 1700

czwartek: 900 - 1200
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Uroczysta Sesja Rady 
Miejskiej

Dnia  22  kwietnia  br. w  tutejszym  Urzędzie 
Miejskim odbyła się  XXXI – Uroczysta Sesja Rady 
Miejskiej  w  Miasteczku  Śląskim  związana 
z obchodami 444. rocznicy nadania praw miejskich 
oraz  dziesięcioleciem  ich  odzyskania 
i reaktywowaniem gminy Miasteczko Śląskie. 

Uroczystość  uświetnili  swoją  obecnością: 
przedstawiciele Gminy Rajcza w osobach: Agnieszki 
Szczotka i Zbigniewa Kośniewskiego, Józef Korpak 
(starosta  Tarnogórski),  Regina  Biernacka  (Dyrektor 
ING  BSK  o/  Tarnowskie  Góry),  Katarzyna 
Urbańczyk  (Dyrektor  ING  BSK  o/  Miasteczko 
Śląskie),  przedstawiciele  HCM  w  osobach  Beaty 
Pandzioch  i  Franciszka  Paruzela,  Dariusz 
Nowodworski (radny powiatowy), radni poprzednich 
kadencji  Rady  Miejskiej  w  Miasteczku  Śląskim 
w osobach: Jerzego Hajduka, Jana Gaidy, Rajmunda 
Grzesika,  Zygfryda  Sapy,  kierownicy  gminnych 
jednostek  organizacyjnych,  szkół  i  przedszkoli. 
Tradycyjnie już Honorowy Obywatel Miasta ks. Prof. 
Remigiusz  Sobański  wygłosił  okolicznościowy 
referat. Następnie młodzież szkolna i goście złożyli 
życzenia  i  wręczyli  kwiaty  władzom  miejskim. 
Po  zakończonej  oficjalnej  uroczystości  w  Urzędzie 
Miejskim  wszyscy  zebrani  udali  się  na  cmentarz, 
gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach 
księży  i  nauczycieli,  którzy  tworzyli  historię  tej 
gminy a obecnie nie ma ich z nami. Znicz zapalono 
i złożono kwiaty na grobie ś.p. Kazimierza Klonka – 
radnego  I  i  II  kadencji.  O  godzinie  1700 

w  zabytkowym  Kościółku  celebrowana  była  Msza 
Święta w intencji żyjących i zmarłych mieszkańców 
gminy.

W  dniu  poprzedzającym  uroczystą  Sesję 
w naszych kościołach koncertował Jean – Luc Perrot, 
który chętnie przyjeżdża do Polski na koncerty i sam 
wyraził  chęć  koncertowania  dla  miasteczkowskiej 
społeczności. Po raz pierwszy koncertował w naszej 
gminie w 2001 roku i wówczas to urzekł go dźwięk 
organów w naszej miejscowości.

We właściwym dniu obchodów tj. 23 kwietnia br. 
imprezę  dla  mieszkańców  przygotował  MOK. 
Wystąpiły: Chór Mieszany SIENKIEWICZ, Miejska 
Orkiestra  Dęta  oraz  młodzież  z  Publicznego 
Gimnazjum w Miasteczku Śląskim. 

Chciejmy  kultywować  to  święto.  Stanowi  ono 
o  naszej  tożsamości  a  jednocześnie  jest  oddaniem 
czci  tym,  którzy  historię  tej  gminy  tworzyli  przed 
nami. Cieszmy się z tego, że jako samodzielna gmina 
potrafimy  radzić  sobie  z  licznymi  problemami 
występującymi  na  jej  terenie  i  przynosić  każdego 
dnia  sobie  wzajemnie  trochę  radości  z  dobrze 
wykonywanych  obowiązków  i  to  zarówno  jako 
władze miasta, jako urzędnicy ale przede wszystkim 
jako mieszkańcy tej gminy.

Wiadomości i zaproszenia z MOK
 Cieszymy  się,  że  dopisała  nam  pogoda  podczas 

organizacji tegorocznej “Majówki”. Dziękujemy za 
miłą  atmosferę  i  ciepłe  przyjęcie  występujących 
zespołów. Słowa podziękowania kierujemy również 
do  pana  Krzysztofa  Boryczka i  jego 
współpracowników za okazaną pomoc;

 11 maja 2005 r.  odbyła się XVII Tarnogórska Sesja 
Naukowa  pt.  “Wybitne  postacie  regionu 
tarnogórskiego”.  Autorami  referatów  byli:  Jerzy 
Bugajski,  Krzysztof  Gwóźdź,  Nina  Jarzyńska, 
Lucyna Wilczek, Lubomir Wójcicki, Marek Wroński, 
Robert  Zgajewski.  Wręczono  również  nagrody 
Laureatom  IX  Turnieju  Wiedzy  o  Regionie 
Tarnogórskim. 

 13  maja  2005  r. odbył  się  wernisaż  prac 
Zbrosławickiego  Stowarzyszenia  Twórców 
“ZbrosArt”. Wystawa czynna będzie do 25 maja br. 
w godz. od 1000 do 1800. Na wystawie prezentowane 
będą m.in.: rzeźba w sznurku, malarstwo i  grafika, 
koronkarstwo, fotografia, rzeźba. Stowarzyszenie to 
obejmuje ok. 20 twórców.

 17  maja  o  godz.  1700 odbyło  się  podsumowanie 
VI  Edycji  Konkursu  Plastycznego  o  Tematyce 
Ekologicznej.  W  kategorii  plakat  Jury  w  składzie 
Mieczysław  Dumieński,  Elżbieta  Kopeć,  Danuta 
Stankiewicz,  Irena  Lukosz-Kowalska  i  Katarzyna 
Biskup  nagrodziło  następujące  osoby:  I  miejsce 
Wojciech Saga-Horzela (SP nr 3  Tarn.  Góry),  II  – 
Aleksandra  Gorol  (Salezjański  Zespół  Szkół  Tarn. 
Góry), III – Kamila Szczypkowska, Patrycja Kolano, 
Paweł Sok (SP nr 2 Miasteczko Śląskie). W kategorii 
pozostałych  form  nagrodzono:  I  miejsce Marta 
Ślibor  (Salezjański  Zespół  Szkół  Tarn.  Góry),  II – 
Natalia Grzesik (SP nr 3). Wyróżnienia w kategorii 
plakat i pozostałe formy otrzymało 15 osób, w tym 
szczególne wyróżnienia przyznano uczniom kl. IVb 
Szkoły  Podstawowej  nr  1  w  Miasteczku  Śl.  i  dla 
Koła Młodych Talentów przy Szkole Podstawowej nr 
13 w Tarnowskich Górach.

 20 maja  w godz. południowych na scenie MOK-u 
wystąpią  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  nr  1 
w  Miasteczku  Śląskim  z  programem artystycznym 
pt.  “Europo  witaj  nam”.  Przedstawienie  to  jest 
podsumowaniem Tygodnia  “Comenius”,  a  nagrody 
wręczą goście – przedstawiciele Socrates Comenius 
z Włoch, Belgii, Finlandii.

 23  maja  (poniedziałek) zapraszamy  wszystkie 
MAMY na uroczystą akademię z okazji Dnia Matki. 
Laureatów  Konkursu  Poetyckiego  pt.  ”Wiersz  dla 
Mamy”  ogłoszonego  przez  MOK  zapraszamy  na 
podsumowanie i wręczenie nagród.

 Najmłodszych  mieszkańców  naszej  Gminy 
zapraszamy  na  imprezę  plenerową  pt.  “Ceramika 
roku – radość tworzenia” z okazji  Dnia Dziecka. 
Na obchody  Dnia  Dziecka  zapraszamy  1  czerwca 
2005 r. na godz. 1600. 

 25 czerwca br. nad rzeką w Brynicy odbędzie się 
impreza plenerowa “Wianki – Noc Świętojańska”. 
W godz. od 1600 do 2100 w programie artystycznym 
wystąpią  zespoły  ludowe  z  obrzędami  Nocy 
Świętojańskiej.  Zapraszamy  do  wspólnej  zabawy 
i bezpośredniego kontaktu z naturą.
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Szanowni Mieszkańcy!
Pragniemy ocenić  Państwa  osobiste  poczucie  bezpieczeństwa  w  Powiecie  Tarnogórskim.  Dla  nas  tj. 
Komendy powiatowej policji, odpowiedzialnej za ten obszar, ważne jest zdobycie wiedzy o tym, dlaczego 
i gdzie czują się Państwo w swojej okolicy bezpiecznie lub niebezpiecznie. Wiedza ta, wykraczająca poza 
naszą ocenę dokonywaną z perspektywy Policji, pozwoli nam zainicjować stosowne działania. Prosimy 
więc  Państwa  o  wsparcie  naszej  akcji  poprzez  udzielenie  odpowiedzi  na  temat  Państwa  poczucia 
bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania. W ten sposób Państwo nam pomagacie i dostarczacie 
cennych informacji o swoim indywidualnym poczucie bezpieczeństwa.

Z  wymienionych  powodów,  korzystając  z  niniejszej  ankiety,  będziemy  zbierać  wśród  mieszkańców 
informacje w dniach od 4 do 31 maja br.

Aby  zapewnić  szybkie  przeanalizowanie  ankiety  prosimy  o  jej  oddanie  do  dnia  31  maja  br. 
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim (pokój nr 1), w recepcji Hotelu Miejskiego 
i Miejskim Ośrodku Kultury.

Tylko wówczas, gdy zostanie odesłanych wystarczająco dużo wypełnionych ankiet,  mamy możliwość 
dokonać reprezentatywnej analizy, prezentującej Państwa interesy.

Udział w ankiecie jest oczywiście anonimowy i dobrowolny.
Dziękujemy Państwu za pomoc.

Mieszkam w ...............................................................
(wpisać kod pocztowy)

1. W okolicy, gdzie mieszkam czuję się w pełni bezpiecznie.
Zgadzam się z tym twierdzeniem

[ ] całkowicie       [ ] raczej tak       [ ] raczej nie       [ ] całkiem nie

2. W sąsiedztwie zwracamy na siebie uwagę
Zgadzam się z tym twierdzeniem

[ ] całkowicie       [ ] raczej tak       [ ] raczej nie       [ ] całkiem nie

3. Na terenie .............................................................. stałem/am się już kiedyś ofiarą przestępstwa
(wpisać miejsce)

[ ] tak       [ ] nie

4. Zgłosiłem/am ten fakt na Policję

[ ] tak       [ ] nie

5. Czuję się bezpiecznie

a. na ulicy
Zgadzam się z tym twierdzeniem
[ ] całkowicie       [ ] raczej tak       [ ] raczej nie       [ ] całkiem nie
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b. w centrum handlowym 
Zgadzam się z tym twierdzeniem
[ ] całkowicie       [ ] raczej tak       [ ] raczej nie       [ ] całkiem nie

c. na terenie dworca
Zgadzam się z tym twierdzeniem
[ ] całkowicie       [ ] raczej tak       [ ] raczej nie       [ ] całkiem nie

d. w drodze do szkoły/ w szkole
Zgadzam się z tym twierdzeniem
[ ] całkowicie       [ ] raczej tak       [ ] raczej nie       [ ] całkiem nie

e. na terenach zielonych
Zgadzam się z tym twierdzeniem
[ ] całkowicie       [ ] raczej tak       [ ] raczej nie       [ ] całkiem nie

6. Omijam w ............................................. pewne miejsca, ponieważ czuję się tam niepewnie.
(wpisać kod pocztowy)                              

[ ] tak       [ ] nie

[ ] w ciągu dnia       [ ] w nocy

Omijam następujące miejsca ...............................................................................................................

7. Unikam tych miejsc ze względu na:

[ ] słabe oświetlenie
[ ] nieprzejrzysta zabudowę
[ ] strach przed określonymi zagrożeniami

8. Dostrzegam przemoc ze stron „grup młodocianych”:

[ ] tak       [ ] nie

Jeżeli tak, to w jakiej formie: ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................

9. Na zakończenie, proszę udzielić odpowiedzi na następujące pytania ogólne:

[ ] mężczyzna      [ ] kobieta

Przedział wiekowy:

[ ]  do 20 lat     [ ] do 40 lat     [ ] do 60 lat     [ ] powyżej 60 lat

[ ] uczeń/ student

[ ] czynny zawodowo

[ ] bezrobotny

[ ] emeryt/ rencista
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Informacja Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
Działając w ramach art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. nr 72 

poz. 747 z późn. zm.) na podstawie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w sprawie przeprowadzonych w I kwartale br. 
kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z eksploatowanych przez PWiK sp. z o.o. Tarnowskie Góry i innych ujęć i sieci wodociągowych 
na terenie Tarnowskich Gór i Miasteczka Śl. podaję informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

Lp.
Miejsce 

pobrania 
próbki/zasilanie

Data 
pobrania 

próbki

Numer 
analizy Rodzaj badań

Parametr/Wskaźnik
Przekraczający dopuszczalną 

wartość
Nazwa

oznaczenia Wynik Dopuszczalna
wartość

Ocena
jakości wody

1

Szkoła 
Podstawowa 

Nr 1 
Miasteczko Śl.  
ul. Dworcowa 

1
(woda z sieci 

wodociągowej 
zasilanej z ujęcia 

Huty Cynku 
„Miasteczko 

Śląskie”)

01.02.2005 192/W/05
fizykochemiczne 

i 
bakteriologiczne

- - -

W  badanym  zakresie 
fizyko-chemicznym 
i  bakteriologicznym woda 
odpowiada  wymaganiom 
dla wody przeznaczonej do 
spożycia  przez  ludzi, 
określonym                w 
zał.  nr  1  i  2  do 
rozporządzenia  Ministra 
Zdrowia              z dnia 
19.11.2002  r.  (Dz.  U.  Nr 
203 poz. 1718).
W  stanie  obecnym  woda 
jest przydatna do spożycia

2

Huta Cynku 
„Miasteczko 

Śląskie”
Miasteczko Śl.
ul. Woźnicka 

36
(budynek socjalny – 

woda z ujęcia 
zakładowego)

15.02.2005 11/KW-
KB/2005

fizykochemiczne 
i 

bakteriologiczne
- - -

W  badanym  zakresie 
fizyko-chemicznym 
i  bakteriologicznym woda 
odpowiada  wymaganiom 
dla wody przeznaczonej do 
spożycia  przez  ludzi, 
określonym                w 
zał.  nr  1  i  2  do 
rozporządzenia  Ministra 
Zdrowia              z dnia 
19.11.2002  r.  (Dz.  U.  Nr 
203 poz. 1718).
W  stanie  obecnym  woda 
jest przydatna do spożycia

3

Szkoła 
Podstawowa 
Nr 2 Żyglin 

ul. Harcerska 
5

(woda z sieci 
wodociągowej 

zasilanej z OPW 
„Bibiela” GPW 

Katowice)

15.02.2005 10/KW-
KB/2005

fizykochemiczne 
i 

bakteriologiczne - - -

W  badanym  zakresie 
fizyko-chemicznym 
i  bakteriologicznym woda 
odpowiada  wymaganiom 
dla wody przeznaczonej do 
spożycia  przez  ludzi, 
określonym                w 
zał.  nr  1  i  2  do 
rozporządzenia  Ministra 
Zdrowia              z dnia 
19.11.2002  r.  (Dz.  U.  Nr 
203 poz. 1718).
W  stanie  obecnym  woda 
jest przydatna do spożycia

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczonej przez PWiK 
Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w I kwartale 2005 roku

Ujęcie Zasilane 
dzielnice

WSKAŻNIKI JAKOŚCI WODY

Barwa
mg/l

Odczyn 
PH

Twardość 
mg/ l/ dH

Amoniak
mg/l

Azotany
mg/l

Azotyny
mg/l

Chlor 
wodny
mg/l

Chlorki
mg/l

Mangan
mg/l

Żelazo
mg/l

Siarczany
mg/l

Przew. 
właściwa 

uS

ZPW 
Bibiela

Żyglin, 
Żyglinek, 
Bibiela, 
Brynica,

5 7,8 260/ 14,5 <0,04 0,92 0,006 0,2 11,3 <0,05 0,11 47 438

HC 
Miasteczko 

Śląskie

Miasteczko 
Śląskie 5 7,7 244/ 13,7 <0,04 0,21 <0,001 0 22,43 <0,05 0,08 82 389

Normatywy do 15 od 6,5 
do 9,5

60-500/ 
3,4-28 do 0,5 do 50 do 0,1 do 0,3 do 250 do 0,05 do 0,2 do 250 2500
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WIEŚCI ZE SZKÓŁ
GIMNAZJUM:
Udział w konkursach:
 19.04.2005 r. – odbyły się zawody 6-tek piłkarskich 

w  Turnieju  Coca  Cola  Cup  w  Nakle  Śląskim. 
Uczniowie naszej  szkoły zajęli  III  miejsce,  szkołę 
reprezentowali:  Buszka  Kamil,  Kobierecki 
Mateusz,  Duda  Paweł,  Młynek  Łukasz, 
Wałkownik  Dawid,  Świchura  Sebastian,  Wolnik 
Krzysztof, Gwóźdź Kamil;

 28  i  29.04 odbył  się  Półfinał  Powiatowy  Piłki 
Nożnej.  Drużyna naszej  szkoły  zajęła  IV miejsce, 
skład drużyny: Wałkownik Dawid, Młynek Łukasz, 
Frajer Mariusz,  Pokorski Paweł,  Buszka Kamil, 
Janecki Marcin, Paruzel Paweł, Klecha Wojciech, 
Wyżgoł  Robert,  Bogacki  Tomasz,  Ogrodnik 
Marek,  Szafranek  Łukasz,  Seliger  Mariusz, 
Jackowski Marcin,  Świchura Sebastian, Gwóźdź 
Kamil;

 09.05  br.  nasza  uczennica  Hanna  Piekarczyk 
z  klasy  2d zajęła  II  miejsce w  III 
Międzygimnazjalnym  Konkursie  Historycznym 
w Brynku – przygotowanie do konkursu nauczyciel 
mgr Damian Nowara

Inne przedsięwzięcia:
 22.04  –  uczniowie  Publicznego  Gimnazjalnego 

reprezentowali młodzież miasteczkowskich szkół na 
Uroczystej  Sesji  Rady  Miejskiej  z  okazji  Święta 
Miasta;

 23.04  –  mieszkańcom  miasta  zaprezentowano 
spektakl  historyczny  związany  z  rocznicą  nadania 
praw  miejskich.  Program  przygotowały:  mgr 
Joanna  Flak,  mgr  Celina,  Skoczylas  i  mgr 
Ewelina Hartlik;

 26 i 27.04 – odbyły się egzaminy gimnazjalne;
 28.04  –  obchodzono  Święto  Szkoły związane 

z nadaniem szkole w dniu 23.04.2002 r. imienia ks. 
Teodora Christopha

 od  04  do  18.05 –  124  uczniów  Publicznego 
Gimnazjum  przebywa  nad  morzem  w  ramach 
„zielonej  szkoły”.  Oprócz  działań  profilaktyki 
zdrowotnej  realizowany  jest  projekt  ekologiczny 
i regionalny.

 11.05.2005  r. –  uczniowie  uczestniczyli  w  XVII 
Tarnogórskiej  Sesji  Naukowej  „Wybitne  postacie 
regionu tarnogórskiego”.

Zakończone  zostały  prace  przy  budowie  boiska  do 
siatkówki  plażowej.  Projekt  przygotowali  nauczyciele 
wychowania  fizycznego,  prace  wykonywali  uczniowie 
naszej szkoły.
Cała  społeczność  Publicznego  Gimnazjum  składa 
serdeczne  podziękowania  Urzędowi  Miasta  oraz 
wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego 
projektu.

SP1:
 3  maja  br.  na  Zamku  Królewskim  

w  Warszawie  odbyła  się  uroczystość  wręczenia 
Nagrody  Honorowej  Pro  Publiko  Bono Ruchowi 
Obywatelskiemu  „Solidarność”  w  25  rocznicę 
powstania oraz Nagrody W imię człowieczeństwa im.  
Ks.  Bp  Jana  Chrapka  panu  prof.  Władysławowi 
Bartoszewskiemu.

Wśród  gości  obecni  byli  przedstawiciele  naszej 
gminy  i  szkoły  w  osobach:  burmistrza  Stanisława 
Wieczorka,  Mieczysława  Dumieńskiego  oraz 
Grażyny  Woźniak.  Uroczystość  zaszczycili  swoją 
obecnością  twórcy  „Solidarności”.  O  wygłoszenie 
laudacji  zostali  poproszeni  pan  prof.  Andrzej  Zoll, 
Rzecznik  Praw  Obywatelskich,  Przewodniczący 
Kapituły  Konkursu  Pro  Publiko  Bono  i  pan  prof. 
Jerzy  Buzek,  Prezes  Instytutu  Społeczeństwa 
Obywatelskiego  Pro  Publiko  Bono.  Ogłoszono 
również  inaugurację  VII  edycje  Konkursu  na 
Najlepszą  Inicjatywę  Obywatelską  Pro  Publiko 
Bono.  Uroczystość  uświetnił  koncert  kameralny 
w wykonaniu Krzysztofa i Jakuba Jakowiczów. 

 29  i  30  kwietnia  br.  odbył  się  V  Turniej  Tenisa 
Stołowego  z  okazji  Dnia  Hutnika.  
W kategorii szkół podstawowych zwyciężył Tomasz 
Popanda z klasy VI b,  który wyprzedził Wojciecha 
Skrabanię i Krzysztofa Cichosa z Nakła Śląskiego.

 9  maja  br.  uczniowie  naszej  szkoły  wzięli  udział 
w międzynarodowym konkursie języka angielskiego 
i  niemieckiego  w  czeskiej  szkole  w  Ołomuńcu. 
Drużyna  niemiecka  pod  opieką  p.  Magdaleny 
Kuleszy  w  skład  której  wchodzili:  Agnieszka 
Michlik,  Agnieszka  Stańko,  Magdalena  Labus, 
Piotr Żydowski i   Filip  Franke  zajęła  I  miejsce. 
Natomiast  drużyna  angielska  pod  opieką 
p.  Agnieszki  Karalus,  w  składzie:  Paulina  Gabor, 
Kinga Cogiel, Urszula Korbel, Tomasz Popanda  
i  Grzegorz  Pająk uplasowała  się  na   
II miejscu.

 30  maja  (tj.  poniedziałek)  o  godz.  16.00 
w budynku szkoły przy ul. Metalowej 4 odbędzie 
się  zebranie  rodziców  uczniów  przyszłych  klas 
pierwszych. Prosimy o punktualne przybycie. 

 Znamy  już  oficjalne  wyniki  zewnętrznego 
sprawdzianu OKE w Jaworznie dla szóstoklasistów, 
do którego 05 kwietnia br.  przystąpiło 64 uczniów 
(97%)  naszej  szkoły.  Od  czasu  wprowadzenia 
egzaminu  zewnętrznego  po  raz  pierwszy 
uzyskaliśmy bardzo wysokie wyniki. Aż 3 uczniów 
otrzymało  maksymalną  liczbę  punktów,  tj.  40. 
Najlepszymi okazali się:  Tomasz Popanda z VI b, 
Patryk Ogrodnik i Angelika Paruzel z VI c. Tylko 
1 pkt. mniej uzyskała Agnieszka Michlik z VI b, a 38 
pkt.  –  Urszula  Korbel  z  VI  a.  Sześciu  uczniów 
zdobyło  od  35  do  37  pkt.   Najmniejszą  liczbę 
punktów  –  13  uzyskało  tylko  2  uczniów, 
a w przedziale od 14 do 19 znalazło się 7 uczniów. 
Średnia liczba zdobytych punktów wynosi 27,21 pkt. 
Dwóch uczniów z przyczyn losowych nie przystąpiło 
do  przystąpiło  do  sprawdzianu  i  będzie  go  pisać 
7 czerwca br.

 W dniach  od 18 do 22  maja br.  w naszej  szkole 
będzie  przebywać  delegacja  partnerskich  szkół 
z  Belgii,  Finlandii,  Włoch  i  Wielkiej  Brytanii. 
W programie  wizyty  przewidziane  jest  zwiedzanie 
Miasteczka  Śląskiego,  Tarnowskich  Gór,  Kopalni 
Zabytkowej,  praca  nad  projektem.  Wielki  Finał 
Tygodnia Europejskiego będzie miał miejsce 20 maja 
br.  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  w  Miasteczku 
Śląskim.  O  szczegółach  wizyty  poinformujemy 
w następnym numerze Wieści z Ratusza.
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SP2:
 W lutym  nauczycielka  języka  polskiego  p  B.  Biczak  – 

Skrobek zorganizowała walentynkowy Konkurs na Wiersz 
o Miłości, w którym uczestniczyli uczniowie  kl. I – VI. 
Spośród zgłoszonych do konkursu tekstów poetyckich jury 
wybrało  trzy  najciekawsze.  I  miejsce  zajęła  Katarzyna 
Warecka (kl. IV), II miejsce przypadło Sylwii Wylężek (kl. 
IV), a na III miejscu uplasował się Mateusz Ledwoń (kl. 
III). Za talent poetycki, wrażliwość, pomysłowość, humor i 
dystans                         w spojrzeniu na miłość autorom 
najlepszych  wierszy  wręczono  dyplomy;  wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki.

 „Twój  portret  w  naszym  domu  co  dzień  nam 
przypomni,  co  może  jeden  człowiek,  i  jak  działa 
świętość”  –  Słowa  te  stały  się  mottem przygotowanego 
przez  uczniów  naszej  szkoły  pod  kierunkiem 
p. B. Bentkowskiej z udziałem Zespołu „Groszki”              i 
p.  B.  Biczak  –  Skrobek   montażu  słowno-muzycznego, 
poświeconego  pamięci  Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II. 
24 kwietnia  pełen  zadumy  i  modlitewnego  skupienia 
montaż został  zaprezentowany w żyglińskim kościele,  a 
29  kwietnia  –  w  szkole.  Spotkał  się  z  przychylnym 
przyjęciem  zarówno  ze  strony  dorosłych  mieszkańców 
Żyglina, jak i dzieci.

 Zespół  Wokalno-Taneczny  „Groszki” kierowany  przez 
p.B.Bentkowską brał  udział  w spotkaniu organizowanym 
przez PZCh i O w Tarnowskich Górach pod hasłem „Cały 
Śląsk  śpiewa  i  gra”  i  uświetnił  uroczystość  religijną, 
przekazania relikwii błogosławionych dzieci z Fatimy  do 
kościoła w Bibieli.

 9  maja  –  po  raz  drugi  jako  członkowie  Wspólnoty 
Europejskiej – świętowaliśmy Dzień Unii Europejskiej. W 
SP nr 2 uroczyste obchody tego święta odbyły się            11 
maja.  Z  inicjatywy  Szkolnego  Klubu  Europejskiego 
„Europa  bez  granic”,  którego  opiekunem  jest 
p. B. Biczak – Skrobek, przygotowano ciekawy program. 
Członkowie SKE wprowadzili uczniów                w 
tematykę, wystawiając spektakl pt.  „Zjednoczona Europa.  
– Lekcja historii w kl. VI”. Potem nastąpiły prezentacje 6 
państw, które – podpisując 18 kwietnia 1951 roku Traktat 
Paryski – zapoczątkowały proces integracyjny. Pod hasłem 
„Spacerkiem  po  Europie” klasy,  przygotowane  przez 
wychowawców, przedstawiły kolejno: Niemcy (kl.  I  – p. 
G. Ochman), Włochy (kl. II – p. Ł. Pietryga), Holandię (kl. 
III –           p. B. Bentkowska ), Belgię (kl. IV – p. B. 
Siwiec), Francję (kl. V – p. B. Lipka) i Luksemburg (kl. VI 
–           p. B. Biczak – Skrobek). Program łączył elementy 
nauki  i  zabawy.  Uczniowie  włożyli  dużo  pracy 
w  przygotowanie  występów  –  opracowali  scenariusze, 
wykonali  scenografię  i  rekwizyty.  Wszyscy  zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami.

 Z  okazji  Dnia  Ziemi uczniowie  kl.  I  pod  kierunkiem 
p. G. Ochman przygotowali spektakl pt. ”Zielona wróżko 
ratuj Świat”. Świetlicowe kółko teatralne, które prowadzi 
p. B. Gwóźdź, wystawiło audycję telewizyjną pt. ”Ach te 
śmieci”,   teatrzyk  satyryczno-ekologiczny  pt.  „W 
królestwie  surowca  wtórnego”  oraz  widowisko  teatralne 
dla młodych widzów pt. „Dzień młodego ekologa”.

 Uczniowie  SP  2  zdobyli  III  miejsce w  konkursie 
plastycznym organizowanym przez MOK. Laureaci to K. 
Szczypkowska, P. Sok, P. Kolano. Ich opiekunem była p. 
G. Ochman.

 Z okazji  zbliżającego  się  Dnia  Dziecka   p.  G.  Ochman 
zainicjowała akcję pod hasłem „Od serca podaruj pluszaka 
dla samotnego dzieciaka”, dla dzieci z Domu Dziecka w 
Bytomiu.

 Uczniowie  SP2,  pod  opieką  p.  S.  Króla,  brali  udział 
w turniejach sportowych:

1. 8.02.2005  –  Turniej  piłki  nożnej  chłopców 
w  Miasteczku  Śląskim  zdobywając  III  miejsce 
w grupie eliminacyjnej.

2. 15.02.2005 – Mistrzostwa Powiatu Tarnogórskiego w 
halowej piłce nożnej chłopców zdobywając               IV 
miejsce.

3. 19.03.2005  –  Turniej  Pucharu  Sędziowskiego 
w Tarnowskich Górach zdobywając II miejsce.

4. 22.04.2005 – Turniej piłki nożnej – Coca – Cola Cup 
zdobywając III miejsce.

5. 25.04.2005  –  Eliminacje  do  Mistrzostw  Powiatu 
Tarnogórskiego w Piłce Nożnej zajmując II miejsce.

W skład drużyny w piłce nożnej wchodzą: Marek Dworaczek, 
Szymon Kąkol, Kamil Jaksa, Kamil Wylężek, Sebastian Nocoń, 
Adam Piontek, Radosław Bańczyk, Łukasz Czapla, Kamil Kocot, 
Daniel Lis, Krzysztof Foks, Dawid Zielonka, Patryk Gomoluch.
 W kwietniu p. L. Mazanek i p. B. Gwóźdź zorganizowały 

konkurs czytelniczy dla kl. II                       pt. „Herbatka u  
Kubusia  Puchatka”.  Tematykę  konkursu  zaczerpnięto  z 
książki „Kubuś Puchatek”. Zabawa składała się z siedmiu 
konkurencji.  Każdy  uczestnik  otrzymał  nagrodę,  której 
wartość uzależniona była od zajętego miejsca. Na nagrody 
(zorganizowane przez p. L. Mazanek) składały się: książki, 
plany lekcji, zakładki do książek, breloczki oraz kalendarze 
na 2005 r. 

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

INFORMACJA
W  ramach  corocznie  prowadzonej  akcji  zbiórki 

odpadów wielkogabarytowych przeprowadzonej na terenie 
gminy w okresie od 25 do 29 kwietnia zebrano 559 m3 

odpadów.  Akcja  cieszyła  się  jak  co  roku  dużą 
popularnością, na co wskazują ilości zebranych odpadów. 
Świadczy  to  o  dużej  świadomości  ekologicznej  nas 
mieszkańców  i  odpowiedzialności  za  stan  naszego 
środowiska.  Zebrane  odpady  nie  zaśmiecą  terenów 
pobliskich  lasów.  Niezależnie  od  słów  uznania  dla 
uczestników  zbiórki  nie  sposób  nie  wspomnieć  o 
nagannych  zachowaniach  osób  które  potraktowały 
pojemniki  do  zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych  jak 
pojemnik na wszelkiego typu odpady (odpady z rozbiórek 
budynków,  remontów  a  nawet  odpady  biologiczne  z 
koszenia traw i snopy słomy).

Składowanie  sypkich  materiałów  do  pojemników 
spowodowało  zaśmiecenie  terenu  wokół  ustawionych 
pojemników  co  stanowiło  dodatkową  uciążliwość  dla 
firmy realizującej akcję.

Informujemy, że dla zagospodarowania odpadów 
poremontowych  i  innych  firma  REMONDIS 
Tarnowskie Góry Sp. z o.o. dysponuje odpowiednimi 
pojemnikami których zamówienie jest kosztem osoby 
składającej  odpad.  Burmistrz  Miasta  Miasteczko 
Śląskie  apeluje  o  korzystanie  ze  specjalistycznych 
pojemników.  Akcja  zbiórki  odpadów 
wielkogabarytowych przeznaczona jest wyłącznie na 
potrzeby prawidłowego zagospodarowania odpadów 
wielkogabarytowych,  a  więc  takich  których  nie 
można  składować  w  pojemnikach  stanowiących 
wyposażenie posesji.

Odpady z rozbiórek budynków, remontów a nawet 
odpady  biologiczne  z  koszenia  traw  itp.  nawet  o 
niebotycznych  rozmiarach  nie  są  odpadami 
wielkogabarytowymi i nie podlegają zbiórce w ramach 
wyżej wymienionej akcji.
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Przesłanie XVIII Konferencji Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów, Starostów i Marszałków w 15. lecie 
odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce

Reforma  samorządowa  to  najbardziej  udana  część  polskich  reform  – 
okazało się, że odebranie odpowiedzialności za sprawy lokalne administracji 
resortowej  i  jej  przekazanie  gospodarzom  lokalnym  doprowadziło  do 
przebudowy i rozwoju Polski lokalnej.

Decentralizacja  zadań  lokalnych  (gminnych),  która  nastąpiła  wiosną 
1990  roku,  odbyła  się  w  takiej  skali  tylko  dzięki  skutkom  porozumienia 
politycznego,  zawartego  przy  „okrągłym  stole”,  choć  wówczas  sprawy 
samorządowe  znalazły  się  w  protokole  rozbieżności.  Decydująca  była 
stanowczość  reformatorów,  korzystających  z  poparcia  premiera  Tadeusza 
Mazowieckiego.  W  roku  1998,  kiedy  trzeba  było  odebrać  administracji 
centralnej  zadania  powiatów  i  województw,  nie  udało  się  już  tego 
przeprowadzić w podobnie bezkonfliktowy i pełny sposób, jak w 1990. II etap 
okazał się możliwy także dzięki stanowczemu poparciu ówczesnego premiera 
– Jerzego Buzka.

Reforma  przyniosła  gminom  podmiotowość,  faktyczną  autonomię. 
Uzyskały one:
 osobowość prawną,
 pełne prawa majątkowe i sporo majątku, nie tylko tego, który służył do 

wykonywania zadań,
 własne środki finansowe.

Autonomia ta uzyskała ochronę sądową i gwarancje konstytucyjne.
Decentralizacja  spowodowała  szybkie  ujawnienie  się  efektywności 

władz  lokalnych  (gospodarzy  gmin),  którzy  wydawali  środki  publiczne 
lepiej i racjonalniej od administracji rządowej.

Reforma 1990 roku oznaczała rozpoczęcie w Polsce faktycznej realizacji 
zasady pomocniczości, zapisanej potem w nowej Konstytucji.

Społeczności  lokalne,  wyposażone  w  powyższe  atrybuty,  podjęły 
znaczący współudział w porządkowaniu państwa. 

Lata  1990  i  1991  –  czas  rozpoznania  bojem.  Na  szczęście  nikt  nie 
wymyślił wtedy „vacatio legis” (tylko minister Kołodziejski wydał słynny list 
zakazujący kierownikom urzędów rejonowych przekazywania gminom zadań 
administracji  rządowej).  Mogliśmy  rzeczywiście  szybko  i  skutecznie  –  bo 
praktycznie, a nie w teorii – uczyć się samorządności lokalnej.

Szybko  zaczęły  następować  zmiany  w  zakresie  zadań  gmin,  które 
między innymi z oporami ze strony administracji rządowej przejęły edukację.

Ważnym krokiem w decentralizacji  spraw publicznych w państwie był 
„program  pilotażowy  wprowadzenia  powiatów”  prof.  Michała  Kuleszy, 
zastąpiony  potem przez  ustawę  „miejską”, wynegocjowaną  po  partnersku 
z  ówczesnym szefem URM –u.,  Markiem Borowskim.  Wówczas  powstała 
w Polsce – wzorem Niemiec – kategoria miast wydzielonych, obecnych miast 
na prawach powiatu.

W latach 1990 – 2000 następowały niekorzystne  zmiany w finansach 
gmin, jednak do roku 1998 nie były one drastyczne. Do końca 1998 r. gminy 
inwestowały 20-30% swych budżetów.

Niestety zmiany spowodowane ustawą o dochodach JST z jesieni 1998 
r. okazały się dla miast i gmin bardzo niekorzystne. Wskaźnik inwestowania 
spadł w miastach na prawach powiatu z ok. 21% w roku 1998 do zaledwie 
13% w roku 2004 – i to przy jednoczesnym znacznym wzroście zadłużenia 
miasta.  To samo zjawisko wystąpiło  w gminach, gdzie wskaźnik ten spadł 
z 25 do 16%. 

Do najbardziej  pozytywnych  skutków polskich  reform ustrojowych na 
poziomie  lokalnym  trzeba  zaliczyć  zmiany  w  myśleniu  o  sprawach 
lokalnych:  od  administrowania,  poprzez  podjęcie  problematyki  rozwoju 
lokalnego  władze  gmin  przeszły  do  myślenia  strategicznego.   Dokonano 
diagnozy  stanu  gmin,  określono  priorytety  lokalne,  uchwalono  plany  ich 
realizacji,  w  tym  wieloletnie  plany  inwestycyjne,  podjęto  monitoring  ich 
wdrażania.

Wprowadzono daleko idące zmiany w zarządzaniu różnymi dziedzinami 
gospodarki  komunalnej.  Sektor  uległ  znaczącym przekształceniom,  których 
zaawansowanie jest różne w różnych jego dziedzinach. Najtrudniej zachodzą 
one w tych branżach, które są objęte naturalnym monopolem. 

Niestety  w  ostatnich  latach  następuje  proces  cofania  reform 
decentralizacyjnych, który trzeba nazwać  psuciem państwa, z takim trudem 
reformowanego.  Poza  wspomnianą  już  nagminną  nadregulacją 
w  przepisach  prawa,  następuje  cofanie  zmian  w  zakresie:  administracji  
zespolonych  (chęć  odbudowy  administracji  specjalnych),  Policji,  systemu  
ubezpieczeń  zdrowotnych,  polityki  regionalnej.  Nie  ma  też  dokończenia 
niezbędnej decentralizacji innych zadań, co powoduje wzrost niezadowolenia  
społecznego.

W roku  2003  została  wynegocjowana  z  min.  Jackiem  Uczkiewiczem 
i uchwalona nowa ustawa o dochodach JST. Rok ubiegły – pierwszy rok jej 
funkcjonowania – był jednocześnie rokiem dobrej koniunktury w gospodarce. 
Obserwujemy korzystne skutki nowej ustawy, jednak nie do końca jasne, czy 
nie są one raczej wynikiem korzystnych trendów gospodarczych.

System  finansów  samorządowych  nie  ma  jeszcze  ostatecznego 
kształtu.  Wprawdzie  najnowsza  ustawa  o  dochodach  jst  przyniosła  kilka 
oczekiwanych  zmian,  to  jednak  ważne  standardy  europejskie  nie  zostały 
jeszcze spełnione:
 nie jest przestrzegana zasada adekwatności zasilania finansowego do 

zakresu przekazywanych zadań,
 nie zostało wprowadzone władztwo podatkowe samorządów,
 nie powiązano podatku od nieruchomości z ich wartością,

 nie udało się skonstruować zadowalającego systemu wyrównawczego,
 nie zapewniono wystarczającej elastyczności systemu i różnorodności 

źródeł dochodów, w tym zwłaszcza udziału we wpływach z podatku 
VAT.

Nie  udało  się  też  zbudować  modelu  finansowania  najbardziej 
kosztownego  spośród  wszystkich  zadań  samorządowych  –  oświaty. 
Uzależnienie podziału subwencji od corocznie zmienianego rozporządzeniem 
algorytmu  przy  jednoczesnym  braku  standardów  oświatowych  zagraża 
destabilizacją systemu i otwiera pole niepotrzebnych konfliktów.

W ustawie o finansach publicznych nadal brakuje wystarczająco jasnych 
zapisów dotyczących finansowania wieloletniego, a przeregulowany system 
zamówień  publicznych powoduje  nieracjonalne  wydawanie  środków 
publicznych,  a  także  nie  uwzględnia  ważnej  dla  samorządów  dyrektywy 
„sektorowej” UE. Także proponowana przez Komisję Europejską liberalizacja 
usług jest w zakresie usług komunalnych niezgodna z zasadą pomocniczości 
oraz ze wspomnianą dyrektywą „sektorową”.

Znaczne  pogorszenie  sytuacji  finansowej  samorządu  w  latach  1999  – 
2003 spowodowało  poważny wzrost zadłużenia gmin i miast na prawach 
powiatu,  które  chciały  kontynuować  osiągnięte  w  połowie  lat  90.  tempo 
rozwoju lokalnego. Mimo zwiększenia wykorzystania przychodów zwrotnych 
poziom inwestowania w tych latach spadł o ponad 1/3. Trzeba zaznaczyć, że 
zadłużenie  samorządów  nie  osiągnęło  jeszcze  połowy  limitu  ustawowego, 
poniżej którego zaciąganie nowych kredytów jest w pełni bezpieczne.

Z  innych  problemów  prawnych  wymienić  trzeba  przede  wszystkim 
dziedzinę  planowania  i  zagospodarowania  przestrzennego.  Nierozważne 
zmiany  ustawy  spowodowały  częściowe  zburzenie  ładu  przestrzennego, 
a nowe propozycje rządowe w tym zakresie stanowią zagrożenie dla pozostałej 
jego części. Trzeba podkreślić, że jest to dziedzina, w której częste zmiany 
przepisów są niepożądane, a nawet szkodliwe.

Kolejnym poważnym problemem samorządów jest występująca w wielu 
zdecentralizowanych  obszarach  zadań  publicznych  nadregulacja prawna. 
Sztywny  gorset  przepisów,  drobiazgowo  regulujący  sposób  realizacji 
niektórych zadań własnych stanowi wielkie utrudnienie. Jest ono szczególnie 
dotkliwe w tych dziedzinach, które przekazano samorządom do realizacji bez 
wystarczających  środków  finansowych.  Dotyczy  to  zwłaszcza  pomocy 
społecznej  w  tym:  dodatków  mieszkaniowych,  świadczeń  rodzinnych, 
a ostatnio pomocy materialnej dla uczniów. Gąszcz obowiązujących przepisów 
często dostosowywanie sposobu wykonywania zadań własnych do warunków 
i potrzeb lokalnych.

Niewątpliwie  korzystny jest  fakt  uchwalenia  po  długim  oczekiwaniu 
ustawy  stanowiącej  podstawę  funkcjonowania  Komisji  Wspólnej  Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. Mamy nadzieję, że wraz z podniesieniem rangi 
Komisji nastąpi poprawa jej obsługi instytucjonalnej i eksperckiej.

Inną bolączką samorządów jest niewydawanie bądź wydawanie z wielkim 
opóźnieniem  niektórych  aktów  wykonawczych,  bez  których  realizacja 
danego zadania jest niemożliwa. Niestety dzieje się tak również w przypadku 
pospiesznie osiąganych „sukcesów” kolejnych rządów. Dobitnym przykładem 
są  świadczenia  rodzinne  i  stypendia  socjalne  dla  uczniów,  gdzie 
rozporządzenia zostały wydane po upłynięciu ustawowych terminów realizacji 
tych zadań.

Szczególnych  regulacji  prawnych  wymaga  niewątpliwie  sytuacja 
obszarów metropolitalnych. Uważamy także, że niezbędne jest przywrócenie 
nierozważnie uchylonej ustawy o polityce regionalnej.

Uporządkowania wymaga również kwestia podziału środków z funduszy 
strukturalnych  i  Funduszu  Spójności.  Brak  jasnych  kryteriów 
rozpatrywania  wniosków  oraz  ignorowanie  ocen  merytorycznych  przez 
regionalnych  decydentów  politycznych  są  niedopuszczalne.  W  projekcie 
Narodowego Planu Rozwoju na lata  2007 – 2013 właściwe miejsce  wśród 
najważniejszych priorytetów musi znaleźć  rozwój obszarów wiejskich oraz 
rewitalizacja i rozwój miast.

W  15  lat  po  przywróceniu  samorządu  gminnego  i  ponad  6  lat  po 
odbudowie  powiatów  i  wprowadzeniu  samorządu  wojewódzkiego  można 
powiedzieć,  że  reforma  ustrojowa  przyniosła  pozytywne  wyniki.  Wzrosła 
efektywność  gospodarowania  zasobami  społeczności  lokalnych 
i regionalnych, znacząco zmienił się wygląd polskich miast i wsi oraz poziom 
świadczonych  mieszkańcom  usług  publicznych.  Zwiększył  się  udział 
obywateli  w sprawowaniu  i  kontrolowaniu  władzy,  wzrosła  ich  aktywność 
w organizacjach pozarządowych.

Zarysowany wyżej opis dzisiejszej sytuacji samorządów pokazuje jednak, 
jak wiele można jeszcze poprawić, ile spraw lepiej zorganizować. Przede 
wszystkim trzeba w pełni respektować zasadę pomocniczości, między innymi 
przez  przyjęcie  zasady,  że  każda  kompetencja  może  być  w  drodze 
porozumienia  zlecona  jednostce  samorządu  terytorialnego,  znajdującej  się 
bliżej obywateli (dotyczy to zwłaszcza spraw, które wcześniej można było 
przekazywać  gminom,  a  później  możliwości  te  anulowano).  Ponawiamy 
postulat wprowadzenia jednolitego zarządu dróg (ulic) na obszarach miast.

Domagamy się także, aby rozszerzyć możliwość przyznawania statusu 
miast na prawach powiatu, przynajmniej wobec miast „prezydenckich”.

Przed nami nowe wyzwania – odwrócenie zjawisk recentralizacyjnych, 
wyegzekwowanie  wciąż  ignorowanej  zasady  adekwatności  środków  do 
przekazywanych zadań (ostatnio przy świadczeniach rodzinnych i zwłaszcza 
stypendiach socjalnych dla uczniów). Musimy także utrzymać dobre tempo 
rozwoju lokalnego  i  regionalnego,  by  jak  najlepiej  wykorzystać  niemałe 
środki strukturalne UE.  Mamy nadzieję, że otrzymamy w tych sprawach 
lepsze niż ostatnio wsparcie rządu  i parlamentu.
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