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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 
podjęte na VII Sesji 

w dniu 29 marca 2007 r.
 Uchwałą  Nr  VII/35/07 przyjęto  procedurę 

uchwalania  budżetu,  określono  rodzaj  i 
szczegółowość  materiałów  towarzyszących 
projektowi budżetu,

 Uchwałą Nr VII/36/07 dokonano zmian w budżecie 
miasta na 2007 rok,

Uchwałą  Nr  VII/37/07  przejęto  zadania  z  zakresu 
administracji  rządowej  z  zakresu  opieki  nad  grobami 
wojennymi  znajdującymi  się  na  terenie  gminy 
Miasteczko Śląskie, 

Uchwałą  Nr  VII/38/07  przyjęto  gminny  program 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz zapobiegania narkomanii na rok 2007,

Uchwałami Nr VII/39 - 41/07 ustalono plany pracy 
Komisji Rady Miejskiej,

Uchwałami Nr VII/42 - 43/07 wezwano Sekretarza i 
Skarbnika  Miasta  do  złożenia  oświadczenia 
lustracyjnego,

Uchwałą  Nr  VII/44/07 utworzono  jednostkę 
organizacyjną pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Uchwała  Nr  VII/45/07  nadano  statut  Miejskiemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

Ze szczegółami uchwał zainteresowani mogą 
zapoznać się na stronie biuletynu informacji 
publicznej www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz 
w Referacie Organizacyjnym UM pok. Nr 30

Zawody wędkarskie
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim organizuje 

w  dniu  1  maja  2007  roku  o  godzinie  900 

spławikowe zawody wędkarskie dla niezrzeszonych 
w  Polskim  Związku  Wędkarskim  mieszkańców 
gminy.  Zawody  odbędą  się  na  akwenie 
„ZANDKA”.  Wiek  zawodników  powyżej  16  lat. 
Zbiórka o godzinie 830.

Wyniki naboru 
na stanowisko urzędnicze

W  wyniku  naboru  na  kierownicze  stanowisko 
urzędnicze  Kierownika  Miejskiego  Ośrodka  Sportu 
i  Rekreacji  zatrudnienie  na  ww.  stanowisku  znalazł 
Andrzej Madejczyk zam. w Tarnowskich Górach.  W 
naborze wzięło udział 4 kandydatów, których oferty 
spełniały  wymogi  formalne.  Natomiast 
w wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Referenta 
w  Referacie  Budynków  zatrudniona  została  Anna 
Hajduk.  W  tym  naborze  brało  udział  również   4 
kandydatów,  których  oferty  spełniały  wymogi 
formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
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Niezbędnik Miasteczkowianina
1. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego  (KPA) 

przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub 
nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez 
ich  pracowników,  naruszenie  praworządności  lub  interesów 
skarżących,  a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie 
spraw. Z kolei przedmiotem wniosku mogą być w szczególności 
sprawy  ulepszenia  organizacji,  wzmocnienia  praworządności, 
usprawnienia  pracy  i  zapobiegania  nadużyciom,  ochrony 
własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

2. Na mocy art. 63 KPA podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, 
zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za 
pomocą  dalekopisu,  telefaksu,  poczty  elektronicznej  albo  za 
pomocą  formularza  umieszczonego  na  stronie  internetowej 
właściwego  organu  administracji  publicznej,  umożliwiającego 
wprowadzenie  danych  do  systemu  teleinformatycznego  tego 
organu, a także ustnie do protokołu. 
Podanie  powinno  zawierać  co  najmniej  wskazanie  osoby,  od 
której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym 
wymaganiom  ustalonym  w  przepisach  szczególnych. Podanie 
wniesione  pisemnie  albo  ustnie  do  protokołu  powinno  być 
podpisane  przez  wnoszącego,  a  protokół  ponadto  przez 
pracownika,  który  go  sporządził.  Gdy  podanie  wnosi  osoba, 
która  nie  może  lub  nie  umie  złożyć  podpisu,  podanie  lub 
protokół  podpisuje  za  nią inna osoba przez nią  upoważniona, 
czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. 
Podanie  wniesione  w  formie  dokumentu  elektronicznego 
powinno:

1) być  opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym 
weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego 
certyfikatu,  przy  zachowaniu  zasad  przewidzianych  w 
przepisach o podpisie elektronicznym, oraz

2) zawierać dane w ustalonym formacie,  zawarte  we wzorze 
podania  określonym  w  odrębnych  przepisach,  jeżeli  te 
przepisy  nakazują  wnoszenie  podań  według  określonego 
wzoru.

Jeżeli  w  podaniu  nie  wskazano  adresu  wnoszącego  i  nie  ma 
możności  ustalenia  tego  adresu  na  podstawie  posiadanych 
danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli podanie 
nie  czyni  zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach 
prawa,  należy  wezwać  wnoszącego  do  usunięcia  braków  w 
terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków 
spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

3. Najemcy  lokali  mieszkalnych  posiadający  uprawnienia  do 
nowowybudowanych  domów  jednorodzinnych,  bądź  innych 
lokali czy budynków mieszkalnych na terenie gminy, mogących 
zaspokoić  ich  potrzeby  mieszkaniowe  są  zobowiązani  do 
przekazania  zajmowanych  lokali  komunalnych  do  dyspozycji 
Administracji  Budynków  Mieszkalnych  w  Miasteczku  Śl.  W 
razie  stwierdzenia  takich  przypadków  tut.  Gmina  będzie 
zmuszona  do  wypowiedzenia  umowy  najmu  zajmowanego 
dotychczas lokalu mieszkalnego. Uprawnienie to wynika z art. 
11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie KC (Dz. 
U. Nr 32 z 2005 r. poz. 266), który brzmi: „Właściciel lokalu, w 
którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu 
w skali roku może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem 
miesięcznego  terminu  wypowiedzenia,  na  koniec  miesiąca  
kalendarzowego,  osobie,  której  przysługuje  tytuł  prawny  do 
innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator  
może  używać  tego  lokalu,  jeżeli  lokal  ten  spełnia  warunki  
przewidziane dla lokalu zamiennego”. 

4. Zgodnie  z  Postanowieniem  Nr  17/07  Burmistrza  Miasta 
Miasteczko  Śląskie  z  dn.  13.02.2007  r.  za  korzystanie  z 
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należy 
uiszczać następujące opłaty brutto:

a) za  przechowywanie  zwłok  w  Domu  Przedpogrzebowym 
przy ul. Kruczkowskiego:

 do 12 godzin 15,- zł,
 do 24 godzin 35,- zł,

 za każdą rozpoczętą dobę 35,- zł;

b) za wynajem części socjalnej Ochotniczych Straży Pożarnych 
na imprezy okolicznościowe1:

 w Żyglinie 50,- zł/ doba
 w Brynicy 30,- zł/doba.

c) w obiekcie sportowym przy ul. Sportowej 1
 sala gimnastyczna:
- za pierwszą godzinę 20,- zł,
- za dwie godziny 30,- zł,
- za każdą następną rozpoczętą godzinę 20,- zł;

 świetlica: 
- za pierwszą godzinę 10,- zł,
- za każdą następną rozpoczętą godzinę 5,- zł,

 sauna
- za godzinę 30,- zł,

 boisko (płyta boczna):
- za pierwszą godzinę 20,- zł,
- za dwie godziny 30,- zł,
- za każdą następną rozpoczętą godzinę 20,- zł

 boisko (płyta główna):
- za pierwszą godzinę 300,- zł,
- za każdą następną rozpoczętą godzinę 200,- zł;

 siłownia:
- za godzinę 4,- zł
- miesięcznie 20,- zł.

d) za wynajem pokoi hotelowych:

1 – 3 osobowych bez łazienki 30,00 zł 1m/doba

- ze śniadaniem 38,00 zł 1m/doba

- ze śniadaniem i obiadem 45,00 zł 1m/doba

- ze śniadaniem i kolacją 50,00 zł 1m/doba

- z obiadem (obiadokolacja) 43,00 zł 1m/doba

- z kolacją 38,00 zł 1m/doba

- z  pełnym  wyżywieniem 
(śniadanie, obiad kolacja)

60,00 zł1m/doba

2 osobowych z łazienką i TV2

- ze śniadaniem 100,00 zł/doba

- ze śniadaniem i kolacją 115,00 zł/doba

- z obiadem (obiadokolacja) 125,00 zł/doba

- z kolacją 100,00 zł/doba

- z  pełnym  wyżywieniem 
(śniadanie, obiad kolacja)

140,00 zł/doba

e) za wynajem sali w hotelu:

- do 4 godzin 200,00 zł

- powyżej 4 godzin 300,00 zł

f) zniżki za wynajem pokoi hotelowych3

1 W  przypadku  wynajmu  części  socjalnej  przez  organizacje  społeczne, 
charytatywne, rady sołeckie nie pobiera się powyższych opłat.
2 W  przypadku  wolnych  miejsc  w  pokojach  2  osobowych   z  łazienką 
dopuszcza się możliwość wynajmu pokoju dla 1 osoby z opłatą pomniejszoną 
o 30%.
3
 W przypadku zbiegu uprawnień  do kilku  zniżek zastosowanie  ma tylko 

jedna ulga. Ulgi można zastosować pod warunkiem dokonania zaliczkowej 
wpłaty na poczet należności w wysokości  30%. W przypadku korzystania z 
usług telefonicznych na terenie Hotelu, dolicza się marże w wysokości  20% 
wartości usługi.
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przez szkolne grupy wycieczkowe

- od 10 do 40 osób 15% zniżki

- od 41 do 60 osób 25% zniżki

- powyżej 60 osób 30% zniżki

bez łazienki na czas:

- od 7 do 30 dni 30% zniżki

- od 1 do 3 miesięcy 35% zniżki

- powyżej 3 miesięcy 40% zniżki

z łazienką na czas:

- od 7 do 30 dni 10% zniżki

- od 1 do 3 miesięcy 15% zniżki

- powyżej 3 miesięcy 20% zniżki

na czas powyżej 1 miesiąca 30% zniżki

Moje dziecko bierze – jak mu 
pomóc?

Żyjemy  w  świecie,  w  którym  narkotyki  są  na 
wyciągnięcie  ręki,  w  którym  już  dziesięciolatki 
orientują  się  w działaniu podstawowych używek,  w 
którym  nie  ma  już  chyba  wolnej  od  narkotyków 
szkoły. To wszystko powoduje, że pewnego dnia może 
się okazać, że właśnie Twoje dziecko eksperymentuje 
ze  środkami  odurzającymi.  Mimo,  że  będzie  to  dla 
Ciebie  szok,  mimo,  że  będziesz  próbował  szukać 
usprawiedliwień dla dziecka, siebie i swojej rodziny, 
mimo, że będziesz robił wszystko by tej prawdy do 
siebie  nie  dopuścić,  musisz  działać  szybko,  bo  od 
twoich zdecydowanych posunięć może zależeć życie 
twojego syna czy córki. Zatem CO ROBIĆ?

Przede  wszystkim  musisz  ocenić  stopień 
zaawansowania problemu. Czy są to dopiero pierwsze 
narkotyczne  próby,  czy  może  sprawy  zabrnęły  już 
dalej  i  Twoje dziecko nie wyobraża sobie  już życia 
bez narkotyków – klasówki bez amfetaminy, imprezy 
bez  ekstazy  czy  randki  bez  marihuany.  A  może 
narkotyk  jest  mu  już  potrzebny,  żeby  wstać,  zjeść, 
wyjść  z  domu.  Jeśli  jest  to  początek  drogi 
uzależniania  to  przede  wszystkim  musisz 
doprowadzić  do  rozmowy,  podczas  której  powiesz 
swojemu  dziecku  o  wszystkich  faktach  i 
przypuszczeniach  jakimi  dysponujesz  a  które 
wskazują  na  to  że  bierze  narkotyki.  Warto  jasno 
powiedzieć,  że  nie  zgadzasz  się  na  to,  żeby  Twoje 
dziecko brało jakiekolwiek narkotyki czy piło alkohol 
– zarówno w domu jak i  poza nim. Dobrze jest  też 
ustalić konkretne zasady obowiązujące nastolatka np. 
powinien mówić gdzie i z kim wychodzi, ma wracać 
do  domu  o  określonej  porze,  nie  spóźniać  się  do 
szkoły,  nie  wagarować  itd.  Ważne,  żeby  były  to 
konkretne  sprawy,  sztywno  określone  tak  by  łatwo 
było  z  nich  dziecko  rozliczyć.  A przede  wszystkim 
musisz  być  stanowczy –  nie  może  być  mowy  o 
jakichkolwiek  ustępstwach.  Dobrze,  jeśli  zasady  te 

wspólnie z dzieckiem spiszesz i umówicie się, że jeśli 
nie będzie ich przestrzegał będzie musiał poddać się 
terapii.  Jeśli to nie pomoże lub, jeśli Twoje dziecko 
jest już bardziej zaawansowane w braniu narkotyków 
trzeba  szukać  pomocy  u  specjalistów.  Osobom 
uzależnionym  można  zaproponować  terapię 
indywidualną  (np.  2  razy  w  tygodni  spotkania  z 
terapeutą)  albo  terapię  grupową  –  jest  zazwyczaj 
najbardziej skuteczną metodą pracy z uzależnionymi. 
Może  odbywać  się  w  tzw.  ambulatorium  czyli  w 
Poradni  Leczenia  Uzależnień  gdzie  na  spotkania 
grupy  młodzież  przychodzi  zazwyczaj  3  razy  w 
tygodniu lub w Ośrodku Stacjonarnym gdzie terapia 
trwa najczęściej około roku. Ważne jest żeby nie iść 
do pierwszego z brzegu gabinetu psychologicznego, 
tylko  do  specjalisty  terapii  uzależnień,  który  ma 
doświadczenie w pracy z uzależnioną młodzieżą. 

Jeśli  masz  jakiekolwiek  podejrzenia,  że  Twoje 
dziecko  sięga  po  narkotyki  najlepiej  od  razu 
skontaktuj  się  z  kimś,  kto  jest  w  stanie  udzielić 
wsparcia i fachowej rady.

Podejrzewasz,  że  twoje  dziecko  ma  kontakt  
z narkotykami skontaktuj się z nami: 

Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei”
Bytom ul. Konstytucji 9; tel.: 032 286-06-23 

Elżbieta Łabojko

Informacja 
MZKP

W  dniach  30.04  oraz  2  i 
4.05.2007  r.  autobusy  linii 
MZKP  Tarnowskie  Góry 
kursować  będą  wg 
następujących  rozkładów 

jazdy:

na dni robocze: 64 (bez nauki szkolnej), 105, 112, 119, 134, 
143,  145,  151,  153,  158,  174,  179,  180,  189 (bez nauki 
szkolnej), 191 (z nauką szkolną), 246, 670, 712, 739, 740, 
741, 742, 791 i 860. 
na soboty: 1, 5, 17, 19, 52, 53, 73, 83, 85, 87, 94, 114, 129, 
148,  164,  185,  192,  225,  614,  625,  700,  712  bis  i  780. 
Dodatkowo w dniu 30.04 kursuje linia 736. Pozostałe linie 
MZKP nie kursują.
Linie  obsługiwane  na  zlecenie  KZK  GOP Katowice  na 
terenie MZKP tj.: 14, 20, 24, 42, 43/133, 57, 80, 91, 99, 
104, 107, 132, 135, 170, 184, 269, 288, 617, 734, 735 i 820 
kursować  będą  wg  rozkładów  jazdy  obowiązujących  na 
soboty. Linie 114, 129 i 192 obsługiwane będą autobusami 
typu „C”.
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I MISTRZOSTWA ŚLĄSKA DRUŻYN 
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

... odbyły się dnia 21 kwietnia 2007 r. na terenie 
KW  PSP  Katowice.  W  mistrzostwach 
uczestniczyła drużyna OSP Żyglinek w składzie: 
Jacek  Jenczek,  Sebastian  Gwóźdź,  Marcin 
Szurgacz i  Marcin  Podbiał oraz  kierowca 
Krzysztof Bogus, zajmując  III miejsce. Opiekun 
drużyny: Jan Jenczek. Zawodnikom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Zagrożenia i sposoby postępowania 
w przypadku ich pojawienia się

KATASTROFY BUDOWLANE
NAJCZĘŚCIEJ POWODOWANE SĄ:

wadami  konstrukcyjnymi  i  technologicznymi, 
wybuchami gazu.

OPUSZCZAJĄC DOM (MIESZKANIE):
Wyłącz  instalację  gazową,  elektryczną,  wodną, 
zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne 
dokumenty,  żywność,  koce,  odzież,  pieniądze. 
Zadbaj o to, aby dom opuścili wszyscy domownicy 
oraz sąsiedzi, zachowaj szczególną ostrożność.
O  ile  nie  możesz  opuścić  budynku  (mieszkania) 
drzwiami  wyjściowymi,  przez  klatkę  schodową 
z  powodu  zagrożenia  lub  innych  przeszkód  – 
uciekaj przez okno jeśli jest to możliwe.
GDY NIE MASZ MOŻLIWOŚCI OPUSZCZENIA 

DOMU:
Wywieś  w  oknie  białe  prześcieradło  lub  obrus  – 
jako  znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy,

GDY JESTEŚ UNIERUCHOMIONY 
(PRZYSYPANY)

Nawołuj  pomocy,  stukaj  w  lekkie  elementy 
metalowe – ułatwisz ratownikom Twoją lokalizację,

GDY OPUŚCIŁEŚ DOM (MIESZKANIE):
Powiadom  kierującego  akcją  ratowniczą  o  osobach 
z rodziny  z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze 
w pomieszczeniach budynku,  oraz  o osobach,  które 
aktualnie   i  na  pewno  przebywają  poza  domem 
(w  pracy,  szkole  itp.),  jeśli  posiadasz  informacje 
pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie 
służbie  ratowniczej,  nie  przeszkadzaj  w  pracy 
ratownikom, nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie 
wchodź  do  uszkodzonego  wypadkiem  budynku  bez 
zezwolenia  służb budowlanych,  które  określają,  czy 
takie wejście jest bezpieczne, o ile doznałeś obrażeń 
(jesteś  ranny),  zgłoś  się  do  punktu  pomocy 
medycznej, zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy 
społecznej lub władz miasta, gminy,

Kiedy  jesteś  świadkiem  katastrofy 
budowlanej  niezwłocznie  powiadom  Straż 
Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe.

EPIDEMIE
W CELU UNIKNIĘCIA SKUTKÓW ZAGROŻEŃ 
EPIDEMIOLOGICZNYCH  WYNIKAJĄCYCH 
Z  RÓŻNYCH  PRZYCZYN  OBYWATEL 
POWINIEN:
· przestrzegać podstawowych zasad higieny,
· nie spożywać żywności z niepewnych źródeł,
· unikać kontaktu z chorymi na choroby 

zakaźne,
· w razie wątpliwości zgłosić się do lekarza,
· przestrzegać terminów szczepień ochronnych,
· ograniczyć kontakty bezpośrednie ze 

zwierzętami,
· przestrzegać zaleceń zawartych w ogłoszeniach 

i  komunikatach  (np.:  ostrzeżenia 
o wściekliźnie).

ABY  ZMNIEJSZYĆ  ZAGROŻENIA  TRZEBA 
PRZESTRZEGAĆ  NASTĘPUJĄCYCH 
ZALECEŃ:
· nie  należy  spożywać,  przetwarzać,  ani 

uzdatniać  żywności  wykazującej  cechy 
zamoczenia  bez  zewnętrznych  oznak 
uszkodzenia,  ani  przechowywanej 
w  niewłaściwej  temperaturze  (wyłączone 
urządzenia  chłodnicze)  oraz  po  upływie 
terminu przydatności do spożycia,

· zamoczoną  żywność  należy  zgromadzić 
w wydzielonym miejscu,

· kupując  żywność  należy  zwrócić  szczególną 
uwagę  na  wygląd  i  stan  opakowań  (zacieki 
i  ślady  korozji),  czytelność  etykiet,  terminy 
ważności do spożycia, 

· należy pamiętać, że niezdatne do spożycia są 
warzywa,  jarzyny  i  owoce  będące  w  czasie 
powodzi pod wodą,

· wszelkie  wątpliwości  związane  ze  stanem 
sanitarnym  obiektów  i  dystrybucją  żywności 
należy zgłaszać do terenowych stacji sanitarno 
- epidemiologicznych,

· ze  źródeł  wody,  które  zostały  zatopione  lub 
podtopione,  należy  wypompować  wodę 
i naprawić uszkodzenia. Po napełnieniu studni 
wodą należy ją wydezynfekować, a następnie 
dopompowywać  wodę  do  momentu  gdy 
badanie wykaże, że nadaje się do spożycia,

· oczyść  najbliższe  otoczenie  z  nieczystości 
(w  pierwszej  kolejności  odchody  ludzkie 
i zwierzęce, padłe zwierzęta).
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MOK – OWSKIE WIEŚCI
CO BYŁO ...?

· 19 kwietnia br. uczniowie kl.  V i  VI Szkoły 
Podstawowej  nr  1  w  Miasteczku  Śląskim 
zaproszeni  zostali  na  koncert  edukacyjny 
w  wykonaniu  znakomitych  muzyków  – 
rających  na  co  dzień  w  Filharmonii 
Krakowskiej  i  Łódzkiej.  Koncert  na 
instrumenty  dęte  pt.  „Saxomity”  pozwolił 
młodzieży  poznać  rodzaje  instrumentów 
dętych,  ich  podział  i  wysłuchać  świetnych 
utworów z różnych stron świata;

· z okazji 446 rocznicy nadania praw miejskich 
20 kwietnia br. została otwarta Wystawa prac 
twórców  z  Gminy  Miasteczko  Śląskie. 
Na  wystawie  prezentujemy:  malarstwo, 
grafikę,  rzeźbę,  fotografię,  rękodzieło  i  inne 
formy  artystycznej  twórczości.  Swoje  prace 
wystawili: Izabela Dziwis – (absolwentka ASP 
w Krakowie w pracowni prof. Nowosielskiego 
–malarstwo, tkanina artystyczna),  Anna Foks 
–  (absolwentka  Szkoły  Plastycznej 
w  Częstochowie  –  plakat),  Teresa,  Izabela 
i  Agata  Kot (pisanki,  bombki,  malarstwo), 
Elżbieta  i  Agnieszka  Kopeć (malarstwo, 
rysunek),  Agnieszka  Kowalska (grafika), 
Bożena  Michalik   (malarstwo),  Henryka 
Pytlok  (malarstwo),  Antoni  Famuła 
(malarstwo,  promocja  książki),  Michał 
Horzela  (rękodzieło),  Ryszard  Kowalski 
(fotografia),  Grzegorz  Michalik (fotografia), 
Franciszek  Siwy (rzeźba),  śp.  Franciszek 
Dyrgała (malarstwo). Wernisaż  połączony był 
z  promocją  książki  Antoniego  Famuły  pt. 
„Miasteczkowskie  bery  i  legendy”, którą 
można zakupić w Miejskim Ośrodku Kultury 
w  Miasteczku  Śląskim  za  jedyne  15,00  zł. 
Wystawa czynna będzie do  31 maja w godz. 
od 900 do 2000.

· 25 kwietnia odbyła się premiera czwartej już 
Tanecznej  Rewii  Dziecięcej  pt.  „Jaś 
i  Małgosia”   w  wykonaniu  zespołów 
tanecznych „Crazy”, „Smerfy” i „Krasnoludki” 
działających przy MOK pod kierunkiem Alicji 
Kowaluk.  Dziękuję  dzieciom  i  rodzicom  za 
zaangażowanie,  Pani  Alicji  Kowaluk  za 
ogromny  wkład  pracy.  Szczególne 
podziękowanie  składam  Pani  Bożenie 
Janeckiej  za  bezinteresowne  szycie  pięknych 
strojów  dla  dzieci.  Dziękuję  również  Pani 
Iwonie  Przesmyckiej   za  pomoc  przy 
wykonaniu masek.

· 26 kwietnia podsumowano i wręczono nagrody 
laureatom VIII Edycji Konkursu Plastycznego 
na  najpiękniejszą  kartkę  lub  stroik 
wielkanocny  oraz  VIII  Edycji  Konkursu 
Plastycznego                o tematyce ekologicznej 
„Matka  –  Ziemia”.  Wyniki  na  stronie 
www.mokmiast.art.pl

CO BĘDZIE ...?
1. Zapraszamy Panie na imprezę pn.  „BABSKI COMBER 

– ZLOT STRZYG” w dniu 27 kwietnia 2007 o godzinie 
1900. W MOK są jeszcze do nabycia bilety w cenie 25,00 
zł.  Prowadzenie:  Andrzej  Miś,  oprawa  muzyczna: 
Bernadeta Kowalska z zespołem. 

2. 1 maja br. Zespół Folklorystyczny „Brynica” wystąpi w 
„Skansenie Etnograficznym w Chorzowie. W tym dniu 
wstęp do skansenu jest wolny, o godzinie 1100            w 
kościele  zabytkowym  św.  Józefa  na  terenie  Skansenu 
sprawowana będzie Msza Św. 

3. 1 i  2 maja 2007 roku odbędzie się  Turniej Siatkówki 
Plażowej  o  Puchar  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  w 
Miasteczku Śląskim. Zapisy – do 30 kwietnia br. Więcej 
szczegółów pod nr tel. 0691 847 253 lub                   u  
nauczycieli  wychowania  fizycznego  Publicznego 
Gimnazjum.

4. Zapraszamy  na  koncert  węgierskiego  Zespołu  Muzyki 
Kameralnej  „TELEMANN”,  który  odbędzie  się 
4 maja 2007r. o godz. 1700 w Miejskim Ośrodku Kultury 
w  Miasteczku  Śl.  W programie  utwory  kompozytorów 
węgierskich  i  zachodnich od  baroku  do  XX  wieku. 
Koncert zorganizowany w ramach                     X 
Tarnogórskich  Makat  „Węgiersko  –  Polska  Rapsodia”. 
Wstęp wolny.

5. Męski  Chór  „Piast”  oraz  Zespół  Folklorystyczny 
„Brynica” w dniach 19-20 maja br. uczestniczyć będą w 
II  Ogólnopolskim Zlocie  Chórów i  Orkiestr „Licheń 
2007”. 

6. Zapraszamy na koncert rockowy w wykonaniu zespołów 
„Coda” z  Miasteczka  Śląskiego,  „Redin’Diarrhea” z 
Niemiec,  „Senio Kickstar”                z Niemiec  i 
„Fulcrum” z Tarnowskich Gór. Koncert odbędzie się  25 
maja  br.  o  godz.  1900 w Miejskim Ośrodku Kultury  w 
Miasteczku  Śląskim.  Koncert  zorganizowany  w ramach 
„Polsko  –  Niemieckich  Dni  Kultury  w  powiecie 
tarnogórskim”. Wstęp wolny.

7. Informujemy, że program poświęcony pamięci Stanisława 
Wyspiańskiego zgłoszony przez Miejski Ośrodek Kultury 
w  Miasteczku  Śląskim   do  Konkursu  w  Ramach 
Programów  Operacyjnych  ogłoszonych  przez 
Ministerstwo  Kultury  został  pozytywnie  rozpatrzony. 
Otrzymaliśmy z Ministerstwa 10 000 zł na jego realizację. 
Ogłoszone  w ramach projektu Konkursy – plastyczny i 
literacki  (patrz  www.mokmiast.art.pl dział  Konkursy) 
mają  status  konkursów  ogólnopolskich  z  udziałem 
środków                    z Ministerstwa Kultury. Zapraszam 
do uczestnictwa.
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PROGRAM 
OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
W  związku  z  prowadzoną  ankietyzacją  na 

potrzeby Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
(PONE)  tut.  Urząd  w  porozumieniu 
z  wykonawcą  –  AGROTUR  S.A.  przedłuża 
termin  składania  ankiet  do  dnia  7.05.2007 r. 
Ankiety należy składać w oznakowanej urnie  w 
Ratuszu.

Strategia Rozwoju Miasta Miasteczko 
Śląskie na lata 2007 - 2017

Zachęcamy mieszkańców gminy do dalszego 
składania  ankiet  opracowanych  w  ramach 
przygotowywania  dokumentu  pn.  „Strategia 
Rozwoju Miasta na lata  2007 – 2017. Termin 
ich  składania  upływa  również  dnia  07  maja 
2007 r. Druk ankiety możliwy do wypełnienia 
w formie elektronicznej znajduje się na stronie 
internetowej gminy: www.miasteczko-slaskie.pl 
w zakładce Aktualności.

Część uroczysta 
Sesji Rady Miejskiej

Dnia  23 kwietnia 2007 r. odbyła się  część 
uroczysta  VIII  Sesji  Rady  Miejskiej.  Wśród 
zaproszonych  gości  byli:  dr  Jerzy  Gorzelik, 
który  wygłosił  wykład  na  temat  historii, 
architektury Kościołów o Św. Jerzym oraz  dr 
Arkadiusz Kuzio – Podrucki, który przybliżył 
historię  Miasteczka  Śląskiego  i  jego  herbu. 
Swoją obecnością zaszczycili: ksiądz proboszcz 
Henryk  Dyka,  kierownicy  jednostek 
organizacyjnych  gminy,  instytucji  kultury  i 
dyrektorzy  placówek  oświatowych  a  także 
mieszkańcy gminy: Józef Jendruś, Jerzy Dulski 
i Roman Boino. 

Starym  zwyczajem  po  zakończeniu  sesji 
udano się  na  cmentarz,  gdzie  zostały  złożone 
kwiaty  na  grobach  księży;  zapalono  także 
znicze na grobach nauczycieli pochowanych w 
Miasteczku Śląskim. W przeddzień obchodów 
święta  patrona  miasta  sprawowana  była 
uroczysta  Msza  Św.  w  kościele  pw. 
Wniebowzięcia N.M.P.  w Miasteczku Śląskim 
w  intencji  żyjących  i  zmarłych  mieszkańców 

gminy. 

Remonty i inwestycje 
na drogach gminnych

Urząd  Miejski  informuje,  że  w  zakresie 
bieżącego  utrzymania  dróg  do  dnia  15  maja 
zostaną  dokonane  niezbędne  naprawy  ubytków 
nawierzchni  dróg  bitumicznych,  obejmujących 
następujące  ulice:  Norwida,  Rydla,  Asnyka, 
Wspólna,  Srebrna,  Metalowa,  Dudy, 
Staromiejska,  Niepodległości,  Wyciślika, 
Karpacka,  Stacyjna,  Brynicka,  Harcerska. 
Ponadto  naprawiane  będą  nawierzchnie  dróg 
gruntowych,  tj.  ulicy  Poniatowskiego  oraz 
Harcerskiej.

Wykonane  również  zostaną  utwardzenia 
nowych  dróg  w  Żyglinie  a  mianowicie  ulicy 
Jesionowej oraz Sosnowej. Polegać one będą na 
zdjęciu  warstwy  humusu,  ułożeniu  warstwy 
tłucznia  oraz  zawałowania,  następnie  zostanie 
ułożona i zagęszczona warstwa frezowin. 

W zakresie  robót  inwestycyjnych  przewiduje 
się następujące zadania do wykonania:

1) od dnia 2 maja rozpocznie się przebudowa 
ulicy Okólnej w Żyglinie, która potrwa do 
końca czerwca bieżącego roku,

2) w drugiej połowie czerwca planowane jest 
rozpoczęcie  przebudowy  ulicy  Sokoła 
w Żyglinie, gdzie prace potrwają do końca 
września, 

3) w  tym  samym  czasie  przewiduje  się 
rozpoczęcie  robót  związanych 
z  przebudową  ulicy  Słonecznej 
w Miasteczku Śląskim. W tym przypadku 
prace winny być zakończone we wrześniu 
br.

Wykonawcą robót na bieżące utrzymanie oraz 
przebudowę  ulicy  Okólnej  w  drodze  przetargu 
została wybrana firma: Zakład Robót Drogowych 
i  Budowlanych  Erwin  Heflik ul.  Papieża  Jana 
Pawła II 27d, 41-940 Piekary Śląskie.

W  związku  z  prowadzonymi  pracami 
remontowymi  oraz  inwestycyjnymi  pragnę 
bardzo serdecznie przeprosić za związane z tym 
utrudnienia w ruchu drogowym

/-/ Bronisław Drozdz
Burmistrz Miasta 
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