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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego

w Miasteczku Śląskim

XX Finał WOŚP
8 stycznia, jak co roku w Miej-
skim Ośrodku Kultury działał 
sztab Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Sześciu wo-
lontariuszy od wczesnych go-
dzin porannych kwestowało 
na ulicach miasta. Zebrano łącz-
nie 4.282,47 zł oraz 29 euro. 
O  godzinie 16.00 rozpoczął się 
w Ośrodku koncert, w którym wystąpi-
ły zespoły taneczne Crazy, Smerfy i  Krasnoludki w  rewii ta-
necznej „Mikołaje podróżują po świecie”. Jej premiera odbyła 
się 10 grudnia 2011 r. Zaprezentowali się również najmłodsi 
adepci zespołu rock and rolla – „Dirty Rock” oraz zespoły bre-
ak dance i hip hop – „Adamant Crew”. Natomiast o godz. 18.00 
rozpoczęła się muzyczna część koncertu. Jako pierwszy wy-
stąpił Silesian Brass Quartet z  Tarnowskich Gór a  następnie 
młodzieżowy zespół „Dyslexia” z  Bytomia. Bardzo ciekawie 
i efektownie wypadło wspólne wykonanie przez zespoły kilku 
utworów.  

Alicja Kowaluk

Spełniając liczne prośby mieszkańców gminy
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

zmienił godziny pracy.
Od 16 stycznia 2012 r. Urząd będzie czynny w godzinach:

poniedziałek: 7.30–16.30
wtorek – czwartek: 7.30–15.30

piątek: 7.30–14.30

Informacja

Program ten to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego ce-
lem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych wraz 
z  filiami we wszystkich gminach wiejskich i  wiejsko–miej-
skich oraz w gminach miejskich liczących do 20 tysięcy 
mieszkańców. Prowadzony jest przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów 
dolarów. Fundusze pochodzą z  grantu przekazanego Pol-
sko–Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa 
i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek 
w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń oraz pro-
mocję bibliotek. Jest zaplanowany na pięć lat. Jego realizację 
rozpoczęto w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Swoim zasię-
giem obejmie ponad 3300 bibliotek w  kraju, znajdujących 
się na wsiach i w małych miastach.

W marcu 2011 r. zakończył się nabór do drugiej rundy pro-
gramu. W  województwie śląskim zgłosiło się 36 bibliotek, 
w tym Miejska Biblioteka Publiczna z Miasteczka Śląskiego. 
Wszystkie zostały zakwalifikowane do udziału w programie.

W listopadzie ubiegłego roku w ramach „Programu Rozwoju 
Bibliotek” miasteczkowska biblioteka otrzymała sprzęt kom-
puterowy wraz z oprogramowaniem Microsoft. Wypożyczal-
nia dla dorosłych wzbogaciła się w laptop, urządzenie wielo-
funkcyjne, drukarkę A3 oraz projektor multimedialny wraz 
z ekranem. Z kolei oddział dziecięcy i filia biblioteki w Żygli-
nie otrzymały po dwa zestawy komputerowe i  urządzenie 
wielofunkcyjne. Każda placówka otrzymała także cyfrowy 
aparat fotograficzny. W  filii biblioteki w  Żyglinie został po-
nadto podłączony internet. Wartość otrzymanego sprzętu 
wynosi łącznie 21.316,82 złotych, a  wartość oprogramowa-
nia 7.155,00 USD.

Aktualnie już we wszystkich placówkach biblioteki można 
(za niewielką opłatą) drukować, kserować, skanować i zapi-
sywać na płytkach CD (zakupionych tylko w bibliotece). Pra-
cownicy biblioteki wezmą także udział w szkoleniach ofero-
wanych w ramach programu.  

red.
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Uchwały Rady Miejskiej
28 grudnia 2011 r. odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej w Miastecz-
ku Śląskim, na której podjęto następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XV/115/11 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2011 rok.
2. Uchwałę Nr XV/116/11 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie 
na lata 2011–2016.

3. Uchwałę Nr XV/117/11 w sprawie ustalenia wykazu 
 wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2011. 

4. Uchwałę Nr XV/118/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2012–2016.

5. Uchwałę Nr XV/119/11 w sprawie budżetu miasta 
Miasteczko Śląskie na 2012 rok. 

6. Uchwałę Nr XV/120/11 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
Miasta Miasteczko Śląskie – Sołectwo Bibiela.

7. Uchwałę Nr XV/121/11 w sprawie aktualizacji Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie.

8. Uchwałę Nr XV/122/11 w sprawie planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na I kwartał 2012 roku. 

9. Uchwałę Nr XV/123/11 w sprawie planu pracy Komisji 
Budżetu i Inwentaryzacji na I kwartał 2012 roku.

10. Uchwałę Nr XV/124/11 w sprawie planu pracy Komisji 
Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska 
na I kwartał 2012 roku.

Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej 
www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl oraz w  Referacie Organiza-
cyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30.  

red.

Rada Miejska na sesji w dniu 25 listopada 2011 r. uchwaliła Pro-
gram Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami po-
zarządowymi w  roku 2012. Program określa w  szczególności 
cele, formy, zasady i zakres współpracy organów miasta z orga-
nizacjami pozarządowymi, w  tym organizacjami pożytku pu-
blicznego oraz wytycza kierunki ich działania w zakresie wza-
jemnej współpracy.
Głównym celem programu jest zbudowanie partnerstwa po-
między miastem i organizacjami pozarządowymi prowadzący-
mi działalność statutową na terenie miasta. 
Cele szczegółowe programu to wspieranie rozwoju inicjatyw 
obywatelskich, zapewnienie aktywnego wykonywania zadań 
publicznych poprzez włączenie do ich realizacji społeczności lo-
kalnej oraz współfinansowanie zadań realizowanych przez orga-
nizacje pozarządowe, mających na celu wsparcie inicjatyw lokal-
nych. W  dokumencie określone zostały zasady, zakres i  formy 
współpracy. Program realizowany jest poprzez pracowników 
Urzędu Miejskiego współpracujących z organizacjami pozarzą-
dowymi, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
a także osoby wyznaczone przez burmistrza miasta do kontak-
tów z  organizacjami pozarządowymi oraz rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych. Wysokość środków finansowych prze-
znaczonych na realizację programu w 2012 r. wynosi co najmniej 
250.000 złotych. Priorytetowym zadaniem publicznym dla mia-
sta w 2012 r. jest „Ochrona i promocja zdrowia”. Program przewi-
duje, że podstawową formą zlecania przez burmistrza miasta 
realizacji zadań publicznych jest otwarty konkurs ofert. Decyzję 
o wyborze podmiotów realizujących zadanie oraz o wysokości 
dotacji podejmuje burmistrz. 
Projekt programu współpracy skonsultowany był z organizacja-
mi pozarządowymi na spotkaniu poświęconym współpracy na 
rok 2012, w którym uczestniczyło 12 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych działających na terenie miasta. Tekst programu 
dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.  

red.

Program współpracy

1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy nakładające podatek 
akcyzowy na węgiel kamienny, węgiel brunatny i koks (określa-
ne terminem „wyroby węglowe") używane dla celów opało-
wych. Jego wysokość zależy od wartości opałowej; średnio wy-
nosi ok. 30 zł na tonie. Zwolniony z akcyzy jest m.in. węgiel dla 
gospodarstw domowych. Wyłączenia z akcyzy obejmują także 
m.in. organy administracji publicznej, jednostki oświatowe, 
żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organi-
zacyjne pomocy społecznej i organizacje pożytku publicznego. 
Zwolnienie obejmuje również węgiel i koks do produkcji ener-
gii, do przewozu towarów i pasażerów koleją, wykorzystywany 
w rolnictwie, ogrodnictwie czy leśnictwie. Obowiązek nalicze-
nia podatku i zastosowania ustawowych zwolnień został nało-
żony na sprzedawców. Opodatkowanie wyrobów akcyzowych 
regulują przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku ak-
cyzowym (Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626, z póżn. zm.).
Szczegółowe informacje dotyczące opodatkowania wyrobów 
węglowych podatkiem akcyzowym, zwolnień od akcyzy i obro-
tu tymi wyrobami zawiera komunikat zamieszczony na stronie 
internetowej Izby Celnej w Katowicach: www.katowice.ic.gov.pl 
oraz na stronie internetowej Urzędu: http://miasteczko–sla-
skie.pl/?p=news&id=829  

red.

Akcyza na wyroby węglowe

Od 30 stycznia do 10 lutego br. w czasie ferii zimowych 
zapraszamy dzieci na „Mokozimę 2012”. Zajęcia odbywać 
się będą codziennie od godz. 10.00 – 13.00. W programie 
m.in. warsztaty taneczne, plastyczne, gry i zabawy, kalam-
bury, karaoke i inne atrakcje.

W dniu 7 lutego wyjątkowo zamiast porannych zajęć za-
praszamy wszystkie dzieci na godz. 17.00. Odbędzie się 
wtedy Wielki Karnawałowy Bal. Mamy nadzieję, że jak co 
roku pojawią się na nim piękne księżniczki, dzielni super-
meni i inne  bajkowe postacie.

Z kolei 10 lutego, na zakończenie ferii, zapraszamy wszyst-
kie dzieci na godz. 15.00 na  spektakl w wykonaniu teatru 
Art.-Re z Krakowa pod tytułem „Legenda o smoku wawel-
skim”. Wstęp jest bezpłatny.  

Alicja Kowaluk

Mokozima
2012
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Jak już informowaliśmy w  numerze 4/2010 „Wieści z  Mia-
steczkowskiego Ratusza” w listopadzie 2010 r. został wyko-
nany I  etap inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Żyglinie”, realizowanej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 
„Ochrona dorzecza Małej Panwi i  Liswarty poprzez mo-
dernizację gospodarki ściekowej polegającej na moderni-
zacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem ka-
nalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompownią ścieków w Bibieli oraz budowa kanali-
zacji sanitarnej w Żyglinie”. Zakres robót obejmował wybu-
dowanie kanalizacji sanitarnej ø200 mm w  ulicach: Sosno-
wej, Akacjowej, Dębowej, Brzozowej, Jesionowej, Grabowej, 
Polnej, Bukowej, Harcerskiej, z włączeniem nowo wybudo-
wanej kanalizacji w ulicy Studziennej. Łączna długość kana-
lizacji wyniosła 1.999 mb. W ramach zadania wykonano tak-
że 47 przyłączy sanitarnych.
Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu 
w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007–2013 Priorytet V Środowi-
sko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno–ściekowa – nr projek-
tu 812, w  grudniu 2011 r. w  ramach zrealizowanego już 
I etapu zadania, otrzymaliśmy środki unijne w wysokości 
627.580,42 złotych.
Obecnie trwa postępowanie o  udzielenie zamówienia pu-
blicznego na realizację II etapu przedmiotowej inwestycji, 
który obejmuje „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z prze-
pompownią ścieków w  Bibieli”. Termin zakończenia robót 
w ramach II etapu planujemy na 14 września 2012 r. 
Z  kolei, w  wyniku porozumienia partnerskiego zawartego 
pomiędzy gminami Ożarowice, Mierzęcice i Miasteczko Ślą-
skie w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projek-
tu kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa Między-
narodowego Portu Lotniczego Katowice w  Pyrzowicach 
– gospodarka wodno–ściekowa” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007–2013, podjęto wspólną inicjatywę polegającą na budo-
wie systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–tłocznej na 
terenie tych gmin (na terenie naszego miasta – w Brynicy) 
oraz budowie zbiorczej oczyszczalni ścieków dopływają-
cych i dowożonych taborem asenizacyjnym zlokalizowanej 
w Ożarowicach, która przejmie wszystkie ścieki z Ożarowic, 
Mierzęcic i sołectwa Brynica w Miasteczku Śląskim. W lipcu 
2011 r. podpisano umowę na realizację tego zadania. Od 
20 stycznia 2012 r. na terenie Brynicy rozpoczną się uzgod-
nienia z mieszkańcami w zakresie przebiegów projektowa-
nej kanalizacji sanitarnej. Uzgodnienia prowadzone będą 
przez pracowników Biura Projektów – firmy MGGP S.A. z Tar-
nowa. Pracownicy będą wyposażeni w kamizelki odblasko-
we z logo firmy oraz będą posiadać pisemne upoważnienia 
podpisane przez upoważnionego przez Wójta Gminy Ożaro-
wice przedstawiciela wykonawcy robót – panią Krystynę 
Kiecka. Na żądanie mieszkańców będą zobowiązani do oka-
zania dowodu tożsamości.
Pracownicy Biura Projektów przedstawiać będą właścicie-
lom działek do podpisania „Uzgodnienia” zawierane w celu 
ustalenia miejsca lokalizacji wyjścia przyłącza kanalizacyjne-
go oraz „Zezwolenia” zawierane w celu uzgodnienia lokali-
zacji kolektora sanitarnego na działce wraz z  mapką sytu-
acyjną.
Również w  tym projekcie, na podstawie zawartej umowy 
o  dofinansowanie projektu w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007–2013 Priorytet V Środowisko, Działanie 5.1 Gospodar-
ka wodno–ściekowa – nr projektu 602, w listopadzie 2011 r. 
zaliczkowo otrzymaliśmy środki unijne w  wysokości 
80.557,81 złotych.  

Hanna Pesta

Projekty unijne

Budżet 2012
Na sesji 28 grudnia 2011 r. Rada Miejska w Miasteczku Śląskim 
przyjęła budżet miasta na rok 2012. Zgodnie z przegłosowa-
nym przez Radę dokumentem w bieżącym roku planowane 
dochody miasta powinny wynieść ogółem 25.312.175 zło-
tych, w tym: 

 • dochody bieżące (czyli dotacje, subwencje, wpływy 
z podatków, udział miasta w podatku dochodowym od 
osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT) – 20.777.957 
złotych,

 • dochody majątkowe (m.in. wpływy ze sprzedaży mienia, 
opłaty za przekształcenie prawa do użytkowania 
wieczystego w prawo własności, środki pozyskane z Unii 
Europejskiej) – 4.534.218 złotych.

Z kolei wydatki budżetu miasta zaplanowane na 2012 wyno-
szą ogółem 27.579.238,83 złotych, w tym:

 • wydatki bieżące (m.in. pomoc społeczna, oświata, 
administracja) – 20.610.192,96 złotych,

 • wydatki majątkowe (m.in. wydatki inwestycyjne) 
– 6.969.045,87 złotych.

Deficyt budżetu miasta ustalono na kwotę 2.267.063,83 zł 
i jest on niższy o 683.660,33 zł od deficytu ubiegłorocznego. 
Wskazano także źródła jego pokrycia.
Podczas sesji 28 grudnia ub. r. radni przyjęli również Wielolet-
nią Prognozę Finansową miasta na lata 2012–2016. 
Przedstawione Radzie Miejskiej dokumenty były wcześniej 
poddane opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Katowi-
cach, która pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012–2016 oraz 
w sprawie budżetu miasta na 2012 rok, jak również wydała po-
zytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu, określo-
nego w uchwale budżetowej.  

Dziękuję radnym Rady Miejskiej za przyjęcie budżetu 
miasta i  przeprowadzenie konstruktywnej dyskusji nad 
tym dokumentem podczas ostatniej sesji w roku 2011. 
Pragnę również w  sposób szczególny podziękować rad-
nemu Romanowi Boino za docenienie starań władz miej-
skich o  jak najniższą podwyżkę opłat za c.o. na osiedlu 
mieszkaniowym.

Burmistrz
Krzysztof Nowak
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Z życia placówek oświatowych
 • 12 grudnia 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się 

zorganizowany i  przeprowadzony przez panie: Karolinę 
Bambynek i  Łucję Pietrygę oraz pana Sebastiana Króla 
kiermasz bożonarodzeniowy. Podczas kiermaszu można 
było zakupić domowe wypieki oraz wykonane przez 
uczniów ozdoby świąteczne, m. in. stroiki, ozdobne ga-
łązki, choinki z  szyszek i  makaronu, świeczniki, kartki 
świąteczne, ozdoby wykonane z  masy solnej i  techniką 
origami. Słowa podziękowania należą się mamom i bab-
ciom uczniów za upieczenie przepysznych ciast, świą-
tecznych pierników i innych słodkości. Dziękujemy także 
wszystkim klasom, które przyłączyły się do akcji, oraz 
uczniom klasy III, V i VI za pomoc w sprzedaży bożonaro-
dzeniowych ozdób. Dochód z  kiermaszu wyniósł 1278 
złotych. Pieniądze zebrane podczas kiermaszów bożona-
rodzeniowego i wielkanocnego zostały przeznaczone na 
zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego. Dyrek-
cja szkoły dziękuje wszystkim rodzicom i innym darczyń-
com za finansowe wsparcie szkoły.

 • 14 grudnia do Przedszkola nr 3 zawitał Teatr „Kameleon” 
z Krakowa ze spektaklem „Dwa skrzaty, dwa światy”. Od-
był się w bajkowej scenerii. Dzieci były angażowane do 
aktywnego udziału w przedstawieniu. Mogły poznać, że 
nie wygląd i pozory powinny wpływać na ocenę człowie-
ka, lecz jego postawa i wartości.

 • 15 grudnia także w  Przedszkolu Nr 3 zorganizowano 
kiermasz bożonarodzeniowy, który cieszył się dużą fre-
kwencją. Dzieci z  grup: „Misie” i  „Krasnoludki” pod kie-
runkiem pań: Bożeny Hajduk i Joanny Sołtysik przedsta-
wiły inscenizację świąteczną „Wigilijne nastroje”, która 
chwyciła za serca zgromadzonych gości i  wprowadziła 
wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój. Wspaniałą im-
prezę umilił zaproszony gość „Mikołaj” – Józef Jędruś, 
opowiadając bożonarodzeniową bajkę oraz zachęcił 
wszystkich do wspólnej zabawy. Na kiermaszu były ozdo-
by i dekoracje świąteczne, ciasta i ciasteczka własnoręcz-
nie upieczone przez rodziców i  personel przedszkola. 
Wcześniej zorganizowano na terenie przedszkola kon-
kurs plastyczny „Ozdoba bożonarodzeniowa”. Dzieci 
wspólnie z rodzicami wykonały piękne ozdoby i dekora-
cje świąteczne, za które otrzymały nagrody.

 • 16 grudnia odbył się XII Międzyszkolny Przegląd Insceni-
zacji Bożonarodzeniowych. Jasełka w  wykonaniu 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Miasteczka Ślą-
skiego pt. „Piratki w  Betlejem”, przygotowane pod kie-

runkiem s. M. Michaeli i  s. M. Szymony zajęły I  miejsce 
i otrzymały specjalne wyróżnienie za scenariusz. 
W nagrodzonych jasełkach występuje 21 uczniów z klas 
IV–VI. Akcja przedstawienia dzieje się na okręcie pirackim. 
Dowodzi nim rządny bogactw kapitan, który ze swoją 
żeńską załogą poszukuje skarbu. Niespostrzeżenie na 
okręt dostaje się Anioł w przebraniu piratki i wtedy na po-
kładzie zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy. W koń-
cu kapitan i jego załoga przekonują się, co jest najcenniej-
szym skarbem w życiu człowieka...

Uroczysta gala wieńcząca minioną edycję przeglądu od-
była się 5 stycznia br. w auli Górnośląskiego Centrum Edu-
kacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

 • 18 grudnia uczennica klasy II b Agata Łanucha zajęła 
II miejsce w VI edycji Konkursu Plastycznego pt. „Moja Ro-
dzina – Moja Historia” zorganizowanego przez Civitas 
Christiana, natomiast wyróżnienie w tym konkursie otrzy-
mał Michał Sikorski z klasy III a. Oboje są uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 1.

 • 11 stycznia br. odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 bal 
karnawałowy dla uczniów. Zabawę prowadził didżej prze-
brany za klowna i jego pomocnik – pajacyk. Dzieci w stro-
jach baśniowych i filmowych postaci tańczyły przy dźwię-
kach dyskotekowej muzyki i  brały udział w  konkursach. 
Uczestnicy konkursów otrzymywali słodkie nagrody. Im-
preza została sfinansowana przez Radę Rodziców, za co 
w imieniu uczniów serdecznie dziękujemy.

 • Przedszkole nr 1 organizuje dla swoich podopiecznych 
bal przedszkolaków. Odbędzie się on 16 lutego br. o go-
dzinie 16.00. Więcej informacji dotyczących balu rodzice 
otrzymają w placówce.  

opr.: red
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Ekipa św. Mikołaja
18 grudnia 2011 r. do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
zawitała „EKIPA ŚW. MIKOŁAJA”, która swym blisko trzygo-
dzinnym programem artystycznym bawiła przybyłe dzieci 
i ich rodziny. Anioły na szczudłach, sympatyczne elfy i we-
sołe renifery organizowały gry i zabawy, malowały twarze, 
tworzyły zwierzątka z  balonów, zasypywały uczestników 
nagrodami. Bardzo starały się, by nie zabrakło atrakcji 
i wszyscy bawili się znakomicie, a uśmiech zawitał na każdej 
buzi! Wesołą zabawę zakończono wspólną fotografią wyko-
naną przy saniach św. Mikołaja.
Program został przygotowany przez Pełnomocnika Burmi-
strza Miasta ds. Realizowania Programu Profilaktyki i  Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania 
Narkomanii i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastecz-
ku Śląskim.  

Edyta Hanzel

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, pod patronatem burmistrza pana Krzysztofa Nowa-
ka, przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na ro-
dzinę!”, w  myśl której stawianie na rodzinę to najlepsza 
profilaktyka!
W trakcie trwania kampanii, czyli przez cały 2012 rok, nie 
będziemy straszyć alkoholem i  nudzić moralizatorstwem, 
lecz w  pozytywny i  otwarty sposób opowiemy o  warto-
ściach rodzinnych. Pomogą nam w tym atrakcyjne materia-
ły informacyjne, festyny, imprezy lokalne, konkursy.
Mamy nadzieję, że w naszej ofercie każdy mieszkaniec znaj-
dzie coś atrakcyjnego i wartościowego!
O szczegółach będziemy informować na bieżąco i zachę-
cać do czynnego udziału w kampanii.  

Edyta Hanzel

Dzień Godzina Rodzaj zajęć

30 stycznia
poniedziałek

9.30 – 11.00
11.00 – 13.00

tenis stołowy
zajęcia ogólnorozwojowe, piłka halowa

31 stycznia
wtorek

9.30 – 11.00
11.00 – 13.00

tenis stołowy
zajęcia ogólnorozwojowe, piłka nożna

1 lutego
środa

9.00 – 11.00
17.30 – 19.30

zajęcia ogólnorozwojowe, piłka halowa
tenis stołowy

2 lutego
czwartek 10.00 – 12.00 zajęcia ogólnorozwojowe, piłka nożna

3 lutego
piątek

9.00 – 11.00
18.00 – 20.00

zajęcia ogólnorozwojowe, piłka halowa
tenis stołowy

6 lutego
poniedziałek

10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
16.00 – 17.30

zajęcia ogólnorozwojowe, piłka halowa
piłka siatkowa
tenis stołowy

7 lutego
wtorek

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
16.00 – 17.30

zajęcia ogólnorozwojowe, piłka nożna
piłka siatkowa, piłka koszykowa

tenis stołowy

8 lutego
środa

10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
17.30 – 19.00

zajęcia ogólnorozwojowe, piłka halowa
piłka siatkowa
tenis stołowy

9 lutego
czwartek

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
16.00 – 17.30

zajęcia ogólnorozwojowe, piłka nożna
piłka siatkowa, piłka koszykowa

tenis stołowy

10 lutego
piątek

10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
18.00 – 20.00

zajęcia ogólnorozwojowe, piłka halowa
piłka siatkowa
tenis stołowy

Ferie na sportowo
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza uczniów szkół 

w okresie od 30 stycznia do 10 lutego br. do wspólnego 
spędzania wolnego czasu – wszystkie zajęcia odbywać się 

będą w Hali Sportowej MOSiR-u w Miasteczku Śląskim.

Szczegółowy plan zajęć obejmuje:

W zależności od pogody będziemy zapewniać
dodatkowe atrakcje. Zapraszamy!
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Ferie zimowe
Podczas tegorocznych ferii zimowych w  Publicznym Gim-
nazjum oraz w Szkole Podstawowej nr 2 nie będą organizo-
wane zajęcia rekreacyjno- sportowe dla dzieci i  młodzieży. 
Natomiast harmonogramy zajęć w pozostałych jednostkach 
na terenie miasta będą zamieszczone na ich stronach inter-
netowych.

Na str. 5 biuletynu publikujemy informacje o zajęciach pro-
wadzonych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, a na stro-
nie 2 w Miejskim Ośrodku Kultury.  

opr.: red

Turniej piłki nożnej
29 grudnia 2011 r. w  Hali Sportowej w  Miasteczku Śląskim 
odbył się turniej piłki nożnej chłopców z rocznika 1997 oraz 
młodszych. Początkowo udział w turnieju zgłosiły 4 zespoły: 
Sokół Orzech, MLKS Woźniki, LKS Żyglin oraz MOSiR Mia-
steczko Śląskie. Jak się jednak później okazało, choroba wy-
eliminowała z  udziału drużynę z  Żyglina. Trenerzy pozosta-
łych zespołów, za wyjątkiem ekipy z  Orzecha, postanowili 
wystawić po dwie drużyny. W sumie pięć zespołów rywalizo-
wało pomiędzy sobą systemem „każdy z każdym”.
Zwycięzcą turnieju został zespół MLKS I Woźniki. Pozostałe 
miejsca na podium zdobyły zespoły MOSiR I Miasteczko Ślą-
skie oraz Sokół Orzech. Drużyny przyjezdne zostały uhono-
rowane przez trenerów MOSiR-u  pamiątkowymi piłkami. 
Z  kolei wyróżniający się zawodnicy otrzymali nagrody rze-
czowe ufundowane przez miasteczkowski MOSiR.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Dawid Zawiązalec 
(MLKS I  Woźniki), królem strzelców Łukasz Budny (MOSiR 
Miasteczko Śląskie), a za najlepszego bramkarza uznano Ka-
mila Wiśniowskiego (Sokół Orzech).
Zawody przebiegały w  miłej i  przyjaznej atmosferze. Każdy 
z uczestników mógł liczyć na drobny poczęstunek oraz napo-
je. Wszystkim drużynom, ich zawodnikom i  trenerom które 
brały udział w  świąteczno-noworocznym turnieju i  miały 
ochotę na sportową rywalizację serdeczne dziękujemy i gra-
tulujemy.
Turniej został zorganizowany przez instruktorów MOSiR-u: 
Michała Budnego i Karola Ochmana przy współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim.  

Małgorzata Rzepka

FITNESS w MOSIR

Od stycznia 2012 r. zajęcia FITNESS
odbywać się będą

w PONIEDZIAŁKI i ŚRODY
w godz. 18.00 – 19.00 oraz 19.00 – 20.00

Zapraszamy!

Składam serdeczne podziękowanie pani Magda-
lenie Paśmionce oraz panu Stefanowi Paśmion-
ce za udostępnienie choinek na potrzeby świą-
tecznego wystroju naszego miasta.

Burmistrz
Krzysztof Nowak

Podziękowania

Własnoręczny podpis...
Poświadczanie własnoręczności podpisu co do zasady za-
strzeżone jest dla notariuszy. Jednakże przepisy ustawy z dnia 
14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 r. nr 189, 
poz. 1158) upoważniły ministra sprawiedliwości do rozszerze-
nia kręgu podmiotów uprawnionych do dokonywania tych 
czynności. Organ ten rozporządzeniem z dnia 7 lutego 2007 r. 
w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez orga-
ny samorządu terytorialnego i  banki (Dz.U. Nr 27, poz. 185) 
upoważnił wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w miej-
scowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do po-
świadczania własnoręczności podpisu: 

 • na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum 
pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów 
i instytucji, a także 

 • na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny 
i majątkowy składającego oświadczenie. 

 
 Z kolei banki mogą poświadczać własnoręczność podpisu na 
pismach upoważniających do odbioru pieniędzy lub innych 
przedmiotów z tych banków. 
 
Ponadto wójt, burmistrz lub prezydent miasta w miejscowo-
ściach, w których nie ma kancelarii notarialnej, jest upoważ-
niony do poświadczania pozostawania osoby przy życiu lub 
w  określonym miejscu, w  celu otrzymania emerytury, renty 
lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

Urzędowe poświadczenie własnoręczności podpisu w innych 
przypadkach jest możliwe jedynie na podstawie nielicznych 
przepisów szczególnych.  

red.

Koniec badań
TDE Services Polska Sp. z o.o. z Warszawy zawiadamia miesz-
kańców, właścicieli gruntów i użytkowników rolnych z powia-
tu tarnogórskiego o zakończeniu badań geofizycznych. Pro-
wadzono je w celu znalezienia  złóż gazu łupkowego. 

Szacowanie szkód powstałych w trakcie poszukiwań odbę-
dzie się w styczniu i lutym 2012 r. Spółka zapewnia, że nawiąże 
kontakt z każdym właścicielem, z którym wstępnie podpisano 
zgodę na wstęp na teren jego nieruchomości. W pilnych przy-
padkach prosi o kontakt telefoniczny: 518-243-191.
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Drogi zimą
W czasie zimy za utrzymanie należytej przejezdności dróg na 
terenie miasta odpowiada kilka jednostek. Wynika to z faktu, 
że mamy na naszym terenie drogi wojewódzkie, powiatowe 
i gminne.
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta odbywa się we-
dług następujących kolejności zimowego ich utrzymania:

Drogi gminne:
 • Drogi I kolejności: ul. Dudy, Stacyjna, Cynkowa, Harcer-

ska, Konopnicka, Księdza Wyciślika, Metalowa, Srebrna, 
Wspólna, Żyglińska, pętla autobusowa „Osiedle”, Brynic-
ka pętla autobusowa, Norwida.
Drogi tej kolejności w zależności od warunków atmosfe-
rycznych będą posypywane środkami chemicznymi 
celem likwidacji gołoledzi lub odśnieżane.

 • Drogi II kolejności: wszystkie pozostałe drogi gminne. 
Drogi tej kolejności będą odśnieżane tylko w przypad-
kach bardzo intensywnych opadów.

W przypadku interwencji w sprawie zimowego utrzymania 
dróg gminnych należy dzwonić pod nr tel. 32 393-80-01.

Drogi powiatowe:
 • ul. Dworcowa, Rubinowa, św. Marka, Imielów, Starowiej-

ska, Łokietka, Borowa.
W  przypadku interwencji w  sprawie zimowego utrzymania 
dróg powiatowych należy dzwonić pod nr tel. 32 285-48-62.

Drogi wojewódzkie:
 • ul. Śląska, Woźnicka, Rynek, Gałczyńskiego.

W  przypadku interwencji w  sprawie zimowego utrzymania 
dróg wojewódzkich należy dzwonić pod nr tel. 32 781-92-11.

Przypominamy również mieszkańcom miasta o  obo-
wiązku odśnieżania chodników znajdujących się wzdłuż 
granicy nieruchomości.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), właściciele nieruchomości za-
pewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnię-
cie błota, śniegu, lodu i  innych zanieczyszczeń z  chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik 
uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ru-
chu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nierucho-
mości. 
W  myśl przepisów ww. ustawy właścicielami nieruchomości 
są: współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki or-
ganizacyjne i  osoby posiadające nieruchomość w  zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nierucho-
mością.
Zwracamy się jednocześnie z uprzejmą prośbą do mieszkań-
ców naszego miasta, aby w  miarę możliwości nie parkowali 
pojazdów na drogach umożliwiając tym samym właściwe zi-
mowe ich utrzymanie.
Do wykonywania usługi zimowego utrzymania dróg gmin-
nych w wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana 
firma Czesław Kowalski „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – 
Usługi Transportowe” z Miasteczka Śląskiego.  

Paweł Kowolik

Lp. Adres budynku Termin

1. ul. Metalowa 1 13.02.2012 r. godz. 15.30 – 17.30

2. ul. Metalowa 2 13.02.2012 r. godz. 17.30 – 19.30

3. ul. Metalowa 3 14.02.2012 r. godz. 15.30 – 17.30

4. ul. Metalowa 5 14.02.2012 r. godz. 17.30 – 19.30

5. ul. Metalowa 6 15.02.2012 r. godz. 15.30 – 17.30

6. ul. Srebrna 8 15.02.2012 r. godz. 17.30 – 19.30

7. ul. Srebrna 10 16.02.2012 r. godz. 15.30 – 17.30

8. ul. Srebrna 13 16.02.2012 r. godz. 17.30 – 19.30

9. ul. Srebrna 14 17.02.2012 r. godz. 15.30 – 17.30

10. ul. Srebrna 15 17.02.2012 r. godz. 17.30 – 19.30

11. ul. Srebrna 16 20.02.2012 r. godz. 15.30 – 17.30

12. ul. Srebrna 17 20.02.2012 r. godz. 17.30 – 19.30

13. ul. Srebrna 18 21.02.2012 r. godz. 15.30 – 17.30

14. ul. Srebrna 19 21.02.2012 r. godz. 17.30 – 19.30

15. ul. Srebrna 20 23.02.2012 r. godz. 15.30 – 17.30

16. ul. Srebrna 21 23.02.2012 r. godz. 17.30 – 19.30

17. ul. Srebrna 22 24.02.2012 r. godz. 15.30 – 17.30

18. ul. Srebrna 23 24.02.2012 r. godz. 17.30 – 19.30

19. ul. Srebrna 25 27.02.2012 r. godz. 15.30 – 17.30

Spotkania 
z mieszkańcami osiedla
Zgodnie z zapowiedzią dotyczącą spotkań burmistrza miasta 
z  mieszkańcami osiedla w  sprawie utrzymania i  eksploatacji 
lokali oraz nieruchomości, Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim 
informuje, że spotkania te zostały zaplanowane w dniach od 
13 lutego do 27 lutego 2012 r.
Przesunięcie terminu spotkań ze stycznia na luty nastąpiło na 
wniosek mieszkańców sugerujących odbycie spotkań po fe-
riach zimowych.
Terminy spotkań dla poszczególnych budynków:

Spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mia-
steczku Śląskim ul. Rynek 8 (sala nr 3, I piętro).  

Demografia i statystyka 2011
Liczba mieszkańców Miasteczka Śląskiego na dzień 
31 grudnia 2011 r. wyniosła ogółem 7.224 osoby, w tym 
3.509 mężczyzn i 3.715 kobiet.
W 2011 roku odnotowano:

 • 67 urodzeń,
 • 63 małżeństwa,
 • 13 rozwodów,
 • 78 zgonów.
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42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.:  32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek 7.30–16.30, od wtorku do czwartku 7.30–15.30, piątek 7.30–14.30

www.miasteczko-slaskie.pl                  sekretariat@miasteczko-slaskie.pl

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania

W  związku z  wnioskami właścicieli nieruchomości położo-
nych na terenie Sołectwa Bibiela o zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta, za-
twierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim 
Nr VII/42/11 z dnia 25 marca 2011 r., przeprowadzono analizę 
ich zasadności w kontekście przyjętych dotychczas i obowią-
zujących na terenie miasta uwarunkowań przestrzennych. 
Wychodząc naprzeciw złożonym wnioskom Rada Miejska 
w Miasteczku Śląskim na sesji w dniu 28 grudnia 2011 r. podję-
ła uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Sołectwa Bibiela. Poprzedziła ją uchwała z dnia 25 listopada 
2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Stu-
dium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Miasteczko Śląskie”, uchwalonego 28 sierp-
nia 2009 r.
Zainteresowani zmianą obecnie obowiązującego planu są 
właściciele działek, które nie mogą być odrolnione i  prze-
kształcone w działki budowlane.  

red.

Zabawa karnawałowa
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Miasteczku 

Śląskim zaprasza wszystkich rodziców (i nie tylko) 
na zabawę karnawałową, która odbędzie się 

4 lutego 2012 r. o godz. 20.00 w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Miasteczku Śląskim. 

Po raz kolejny bawić nas będzie zespół Golden Mix, 
którego wokalistką jest nauczycielka naszej szkoły 

Katarzyna Matejczyk–Wylężek.
Cena biletu 150 zł (od pary).

Zapisy i więcej informacji można uzyskać
w sekretariacie szkoły

lub pod numerem telefonu 32 288 86 61. 

Dla uczestników przewidziana jest loteria fantowa.


