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42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE
tel. 393-80-00, 393-80-01, fax 393-80-02

10 lat nowej historii!
Dnia 1 grudnia 1994 roku Rada Ministrów
Rozporządzeniem w sprawie utworzenia i znoszenia
gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz
w niektórych województwach oraz nadania
niektórym gminom statusu miasta utworzyła
w ówczesnym województwie katowickim gminy:
Chełm Śląski, Imielin, Marklowice, MIASTECZKO
ŚLĄSKIE (w skład którego weszły miejscowości:
Bibiela, Brynica, Miasteczko Śląskie, Żyglin
i Żyglinek) oraz Pszów.
Od tego momentu po raz kolejny rozpoczyna się
historia naszego samodzielnego miasta. Na te chwilę
czekaliśmy wszyscy, nie mniej jednak w sposób
szczególny oczekiwali jej członkowie grupy
inicjatywnej, którzy zabiegali o odłączenie
Miasteczka Śląskiego od Tarnowskich Gór. Grupę tę
tworzyli: Darmas Alojzy, Dulski Jerzy, Famuła
Antoni, Hajduk Jerzy, Matysik Roman, Myśliwczyk
Józef, Przybyłek Benon, Przybyłek Rajmund (+),
Radwański Jan, Rupik Hubert oraz Wieczorek
Stanisław.
W pierwszych wyborach samorządowych, które
odbyły się dnia 5 marca 1995 r., mieszkańcy
nowoutworzonej gminy Miasteczko Śląskie wybrali
20 radnych, w osobach: Banasz Jan, Boino Rudolf,
Gaida Jan, Grzesik Rajmund, Gulba Marek,
Hajduk Jerzy, Hetmańczyk Kazimierz, Imiolczyk
Mirosław, Klonek Kazimierz (+), Łapok Benon,
Majowski Andrzej, Myśliwczyk Józef, Nowak
Helena, Paśmionka Franciszek, Sapa Zygfryd,
Stankiewicz Danuta, Sołtysik Justyn, Wieczorek
Jacek, Wieczorek Stanisław, Wojtas Zbigniew.
Stanowisko burmistrza powierzono Stanisławowi
Wieczorkowi.
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Na jego wniosek powołany został Zarząd Miasta
w składzie: Klonek Kazimierz (+), Nowak Helena,
Paśmionka Franciszek, Sapa Zygfryd.
Funkcję zastępcy burmistrza objął z dniem
1 września 1995 roku Paśmionka Franciszek.
Dnia 16 marca 1995 roku na wniosek burmistrza
Rada Miejska powołała na stanowisko sekretarza
miasta Sukiennik Bogusławę a na stanowisko
skarbnika Cyl Małgorzatę.
Od roku 1995 w Urzędzie Miejskim swoją służbę
pełnią urzędnicy w osobach: Augustyniok Stefania,
Boryczka Krzysztof, Dragon Krystyna, Felka
Henryk, Gwóźdź Halina, Kaczmarska Celina,
Krajewska Grażyna, Kubecka Lidia, Kubica –
Hanzel Grażyna, Lipińska Maria, Matysik Ilona,
Morawska (Skopp) Katarzyna, Nawrot Jerzy,
Nowak Agnieszka, Okaj Ewa, Pesta Hanna,
Pietrucha
Grzegorz,
Przesmycka
Iwona,
Topuszczak Dorota, Walochnik Gabriela.
Nieliczne zmiany personalne w gminie wymusiło
prawo bądź też decyzja samych zainteresowanych.

Pierwszą
inwestycją
młodego
miasteczkowskiego samorządu był remont Ratusza,
mający na celu likwidację barier architektonicznych
dla petentów. Jednym z elementów dostosowania
budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych była
budowa windy.
Pierwszym środkiem lokomocji dla gminnych
urzędników był, głośno komentowany w mediach,
rower.
Pierwszy budżet miasta rajcy miejscy uchwalili
dnia 22 marca 1995 roku.
Wszystkie pierwsze decyzje zaowocowały
kolejnymi i tak toczy się koło historii gminy
Miasteczko Śląskie już 10 lat. Oby tak dalej...
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Zanieczyszczenie powietrza na stacji pomiarowej
Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52
CZERWIEC 2004 r.
WSSE Katowice

Dzień

Ołów
µg/m3

Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

4
7
8
9
15
16
19
23
27
28
D24
D

71/ 214
400/74
0/ 96
79/ 534
30/ 270
30/ 144
129/ 117
52/ 746
30/ 190
30/ 87
500

82/ 29
48/ 17
17/ 34
29/ 17
0/ 17
17/ 17
0/ 17
0/ 17
0/17
17/ 17
1000

78/ 253
98/ 341
127/293
40/ 389
29/ 259
26/ 300
94/ 155
44/ 133
33/318
44/ 328
600

Kadm
µg/m3

Chrom
µg/m3

Nikiel
µg/m3

5.7/ 27.2

0/ 26.9

0/ 7.8

5.7/ 29.1

44.5/ 26.9

15.8/ 0

10

400

25

WRZESIEŃ 2004 r.
WSSE Katowice
WSSE Katowice

Miasteczko Śląskie – Śródmieście,
ul. Norwida 30
Dzień
Pył zawieszony Pył zawieszony
PM10 *)
ogółem TSP
µg/m3
µg/m3

1
2
3
4
5
6
7

Miasteczko Śląskie – Żyglinek,
ul. Wyciślika 52
Dzień
Pył zawieszony
Pył zawieszony
PM10 *)
ogółem TSP
µg/m3
µg/m3

10

12

23

29

18

21

1
2
3
4
5
6
7

10

42

48

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

13

16

19
13

23
16

9

10

13

14

14

16

50 ng/m3
40 ng/m3

D24 – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do 24 h,

31

39

21

27

36

49

10

38

51

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

22

29

43
37

52
49

15

19

34

41

13

18

50 ng/m3
40 ng/m3

D – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do roku

*) pomiar metodą wagową
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WIEŚCI ZE SZKÓŁ
GIMNAZJUM:








Uczniowie szkoły wzięli udział w akcji GÓRA GROSZA,
organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, pod
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Zebrano 3544 monet o różnym nominale. Ogółem nasza
gimnazjalna góra grosików wyniosła 150 złotych i 33
grosze. Akcja przeprowadzona była przez Samorząd
Uczniowski, szczególnie wyróżnili się: Agata Kursatzky,
Anna Dragon, Magdalena Janic i Anna Urbańczyk. Za
organizację odpowiadali J. Broja i D. Stankiewicz,

W okresie od 28.09. do 21.10. zorganizowano dla
uczniów klas trzecich warsztaty psychologiczne
dotyczące podejmowania decyzji zawodowych. Była to
już druga część warsztatów dla tych uczniów – pierwszą
zrealizowano w poprzednim roku szkolnym. Warsztaty
przeprowadziła pani psycholog z Powiatowej Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.
Za organizację odpowiadała pedagog szkolna –
H. Majkrzak,
19.10.2004 r. w czasie spotkania dla rodziców
przedstawiono program artystyczny pt. Świat według
Kiepskich
Uczniów.
Program
utrzymany
był
w konwencji programu telewizyjnego. Uczniowie
zaprezentowali swoje umiejętności teatralne, muzyczne
i plastyczne. Program został przygotowany pod opieką
nauczycielek: A. Nowickiej, C. Skoczylas, J. Flak
i E. Hartlik,
W dniach 11–29.10.2004 r. wychowawcy wraz
z młodzieżą Publicznego Gimnazjum im. ks. Teodora
Christopha w Miasteczku Śląskim zaangażowali się w
akcję „CZYSTA GMINA”
nawiązując do
SPRZĄTANIA ŚWIATA 2004 – POLSKA. W ramach
aktywnej realizacji ścieżki edukacji ekologicznej,
w czasie godzin wychowawczych, porządkowano tereny
przyległe do szkoły oraz obszar zalesienia przy
ul. Modrzewskiego i ul. Gajowej, gdzie – jak co roku –
zlokalizowano i uprzątnięto dzikie wysypiska śmieci.
Należyty przebieg akcji, w czasie której zebrano
28 dużych worków
śmieci, był możliwy dzięki
współpracy z Inspektorem Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śl. Panem
Grzegorzem Pietrucha, który przekazał szkole
niezbędne worki oraz jednorazowe rękawiczki. Podobne
akcje zwracają uwagę młodych ludzi na ogromne ilości
śmieci wokół nas, ale nie będą one dość skuteczne
dopóki nie zostanie wpojona w domach rodzinnych
swoista
kultura
ekologiczna
i
indywidualna
odpowiedzialność za obraz najbliższego otoczenia.
Szkolnym koordynatorem akcji była H. Celary



Od 3.11. do 15.11. odbywały się eliminacje I etapu
konkursów przedmiotowych. W 7 konkursach (j. polski,
historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia)
uczestniczyło 53 uczniów. Poziom zadań był wysoki.
Do II etapu zakwalifikowali się:
−
z języka polskiego Anna Dragon (opiekun
M. Sierzputowska) oraz Weronika Flak (opiekunowie
A. Nowicka i J. Flak)
−
z geografii Łukasz Buhl ( opiekun I. Urbańczyk)
 6.11.2004 r. uroczyście przyjmowano do społeczności
szkolnej uczniów klas pierwszych – były to tradycyjne
Otrzęsiny. W czasie licznych konkursów pierwszoklasiści
musieli wykazać się różnymi umiejętnościami, m. in.
wokalnymi, aktorskimi, sprawnością fizyczną. Zabawa była
wyśmienita, zadowolenie z wykonanych zadań ogromne. Za
organizację zabaw odpowiadali uczniowie klas drugich
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wraz ze swoimi wychowawcami: J. Biczysko, H. Celary,
S. Buczyńską – Jura oraz A. Kempińską,
8.11.2004 r. młodzież gimnazjalna podziwiała umiejętności
swych młodszych kolegów ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Miasteczku Śląskim, uczestnicząc w przygotowanym
programie Znicze Pamięci. Był to dobry wstęp do udziału w
miejskich obchodach Święta Niepodległości. 11 listopada
uczniowie klas trzecich reprezentowali nasza szkołę
w czasie uroczystej Mszy Świętej i zorganizowanym
pochodzie. Młodzieżą opiekowali się wychowawcy:
C. Skoczylas, M. Piasecka, S. Gwóźdź i I. Budna.
W dniu 17.11.2004 r. w Gimnazjum Sportowym
w Tarnowskich Górach odbył się Halowy Turniej Piłki
Nożnej Dziewcząt, w którym uczennice naszego Gimnazjum
zajęły III miejsce. Szkołę reprezentowały: Paulina Labus,
Aleksandra Labus, Patrycja Wylężek, Dominika
Misiura, Natalia Bronder, Sara Wiktorska i Patrycja
Żydek. Opiekunami drużyny byli nauczyciele wychowania
fizycznego.

SP 1:








15 października br. na uroczystej akademii z okazji Dnia
Edukacji Narodowej Nagrodę Burmistrza Miasta otrzymała
pani Alicja Warmuszok,
W dniach od 22 do 28 października br. dyrektor szkoły
E. Tempich – Garczarczyk i koordynator programu
A. Karalus reprezentowały naszą szkołę na spotkaniu
inaugurującym rozpoczęcie realizacji projektu „Europa –
wzajemne przenikanie się kultur” w Finlandii. Praca nad
projektem rozłożona jest na kilka etapów, a każdy rok
współpracy zajmuje się innym tematem. Tegorocznym jest
poznanie typowego ucznia przedstawiciela danego kraju
z uwzględnieniem najbliższego otoczenia. Rozpoczęliśmy
od wypełniania „My page”, czyli karty informacji o sobie.
Uczniowie wypełniali ją w języku angielskim. Znalazły się
tam dane osobowe, imię, wiek, adres e-mail, informacje
o rodzeństwie, hobby, ulubiony przedmiot szkolny,
piosenkarz, potrawa. Do prac dołączone było zdjęcie dziecka
oraz zdjęcie lub rysunek jego domu. Podczas spotkania
wszystkie przywiezione prace zostały podzielone i każdy
z nas otrzymał prace innych uczniów z pozostałych państw.
Dzięki uprzejmości władz Miasteczka Śląskiego każdy
z uczestników spotkania otrzymał materiały promocyjne
o naszym mieście.
6 listopada br. w Miejskim Ośrodku Kultury uczniowie
naszej szkoły przedstawili spektakl poświęcony pamięci
tych, którzy odeszli. Oprócz naszych uczniów obejrzało go
także gimnazjum i społeczność miasteczkowska. Spektakl
uświetniły pieśni żołnierskie w wykonaniu chóru szkolnego
pod opieką R. Musialika. Całość opracowały panie
A. Warmuszok i G. Woźniak.
22 listopada br. w Miejskim Ośrodku Kultury
w Miasteczku Śląskim odbyły się Targi Europejskiego
Programu Socrates Comenius zorganizowane przez
Kuratorium Oświaty w Katowicach, delegaturę w Bytomiu
oraz naszą szkołę. Celem targów jest promocja programu,
prezentacja osiągnięć szkół realizujących międzynarodowe
projekty edukacyjne i przygotowanie kolejnych szkół do
współpracy międzynarodowej. Jak do tej pory z powiatu
tarnogórskiego i piekarskiego spośród szkół podstawowych
i gimnazjów do Europejskiego Programu Socrates
Comenius zakwalifikowały się tylko 4 szkoły. Są to:
Publiczne Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach,
Specjalny
Ośrodek
Szkolno
–
Wychowawczy
w Tarnowskich Górach, Szkoła Podstawowa nr 9
w Piekarach Śląskich oraz Szkoła Podstawowa nr 1
w Miasteczku Śląskim. Każda z tych szkół w czasie targów
przedstawiła prezentację swoich projektów. Koordynatorzy
Programu z tych szkół udzielali wskazówek innym szkołom,
które chciałyby
przystąpić w najbliższym czasie do
programu.
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DZIĘKUJEMY
mieszkańcom gminy za udział
w obchodach Święta Niepodległości.

Kolejna Sesja Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim odbędzie się
dnia 3 grudnia br. o godz. 1100.

Niech żyją nam 100 lat
a potem dalej...
W miesiącu listopadzie trzy mieszkanki gminy
świętowały swoje 90–te urodziny. Były to panie:
Gertruda Bromis, Agnieszka Kolano
i
Matylda Karczmarzik.

APEL
Listopad to miesiąc tragicznego żniwa na drogach
województwa
śląskiego. W tym
miesiącu
w wypadkach drogowych zginęło już 31, a rannych
zostało 386 osób. To przerażająca statystyka.
Przyczyny tych tragedii są te same: brawura,
prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu,
nieustępowanie pierwszeństwa, wtargnięcia pieszych
na jezdnie, zły stan dróg. Późną jesienią zagrożenie
dodatkowo potęguje szybko zapadający zmierzch
i trudne warunki atmosferyczne.
Intensywne
opady
deszczu
przechodzące
w deszcz ze śniegiem, a następnie w śnieg, a także
silny wiatr, który będzie powodować zawieje
i zamiecie – to prognoza pogody na najbliższy
weekend. To znak zbliżającej się zimy, która może
długo potrwać. Jeśli jako użytkownicy dróg nie
będziemy zachowywać ostrożności, znów żniwo
śmierci i kalectwa będzie wielkie.
Apeluję więc do wszystkich kierowców
o ostrożność, rozwagę, a przede wszystkim o zdrowy
rozsądek w trakcie poruszania po naszych drogach.
Nie utrudniajmy sobie wzajemnie bezpiecznego
poruszania się! Bądźmy widoczni. Zachowujmy się
odpowiedzialnie. Zainteresujmy się bezpieczeństwem
naszych dzieci!
Apeluję do służb drogowych. Zadbajcie, aby stan
naszych dróg umożliwiał nam bezpieczne poruszanie
się. Zadbajcie o ich należyte oświetlenie
i oznakowanie, szczególnie tam, gdzie prowadzone
są prace remontowe.
Apeluję do służb porządkowych, szczególnie do
funkcjonariuszy Policji, o bezwzględne egzekwowanie
zasad ruchu drogowego od wszystkich użytkowników,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznego
poruszania się rowerzystów i pieszych.
Niechaj przy wigilijnym stole nie zabraknie nikogo z
nas z powodu tragicznego zdarzenia drogowego!
Wojewoda Śląski
(-) Lechosław Jarzębski
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Rozporządzenie
Wojewody Śląskiego
Rozporządzeniem Nr 59/04 z dnia 8 września br.
Wojewody Śląskiego w sprawie wprowadzenia na
terenie województwa śląskiego okresowej ochrony
jodły pospolitej (Abies alba), w okresie od dnia
15 października 2004 roku do dnia 15 stycznia
2005 roku ochroną objęto rodzime, dziko
występujące drzewka jodły pospolitej o wysokości
do 5 metrów. Wprowadzono zakaz:
1) zrywania, niszczenia, uszkadzania,
2) pozyskiwania,
zbioru,
przetrzymywania,
posiadania, preparowania i przetwarzania roślin
oraz ich części i produktów pochodnych,
3) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży,
wymiany i darowizny roślin żywych, martwych,
przetworzonych i spreparowanych, a także ich
części i produktów pochodnych,
4) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza
granicę
państwa
roślin
martwych,
przetworzonych i spreparowanych, a także ich
części i produktów pochodnych.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem
22 września br.

Zimowe utrzymanie dróg
na terenie gminy
Utrzymanie dróg odbywać się będzie wg
następującej kolejności zimowego utrzymania:
drogi I kolejności: ul. Dudy, Norwida, Wyciślika,
Srebrna, Wspólna, Cynkowa i Metalowa, Harcerska
do szkoły i pętla autobusowa (Osiedle M-ko Śl).
drogi II kolejności: wszystkie pozostałe drogi
gminne.
Drogi I kolejności w zależności od warunków
atmosferycznych będą posypywane środkami
chemicznymi celem likwidacji gołoledzi lub
odśnieżane.
Drogi II kolejności będą odśnieżane tylko
w przypadku bardzo intensywnych opadów.
Interwencje w sprawie zimowego utrzymania
dróg należy zgłaszać w przypadku:
 dróg wojewódzkich tj. ul. Gałczyńskiego,
Rynek, Woźnicka, Śląska – w Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24
tel. 78 19 201,
 dróg powiatowych tj. ul. Dworcowa, Rubinowa,
Św. Marka, Imielów, Starowiejska, Łokietka,
Borowa – w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach ul. Pyskowicka 54 tel.
285-48-62 lub 607 930 002,
 dróg gminnych – w Urzędzie Miejskim
w Miasteczku Śląskim w godzinach pracy
Urzędu tel. 39-38-029.
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
podjęte na XXIV Sesji
w dniu 26 listopada 2004 r.


Uchwałami Nr XXIV/177–179/04 dokonano
zmian w budżecie miasta na rok bieżący,
Uchwałą Nr XXIV/180/04 określono wzory
deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek
rolny i podatek leśny oraz wzory informacji w
sprawie podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego,





Uchwałą Nr XXIV/181/04 ustalono wysokość
stawek podatku od posiadania psów, terminy
płatności podatku i sposób jego poboru w roku 2005;
Stawka podatku od każdego posiadanego psa wynosi
44 zł (stawkę tą pobiera się w połowie, jeżeli podatnik
wszedł w posiadanie psa po 1 lipca).
Dla
emerytów
i
rencistów
prowadzących
samodzielnie gospodarstwo domowe, którzy nie
ukończyli 65 roku życia – 22 zł.
Podatek płatny jest w Kasie Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śl. lub na konto Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śl. w ING Bank Śląski S.A. Katowice
oddz. w Miasteczku Śl.,
Nr konta 64 1050 1386 1000 0002 0086 1227 do dnia:
- 30 kwietnia lub w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia
w posiadanie psa,
- w stosunku do szczeniąt – od 6–go tygodnia życia.

Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
-



z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób
niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych,
niedołężnych),
od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących
samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego
psa,
z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu
pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde
gospodarstwo.
Uchwałą Nr XXIV/182/04 określono opłaty targowe i
sposób ich poboru a także sposób prowadzenia na
terenie miasta handlu detalicznego poza sklepami
(handel obwoźny) na targowiskach i miejscach
wyznaczonych;
Stawki dzienne przy sprzedaży wynoszą:
a) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy
do handlu obwoźnego lub innego pojazdu
o ładowności większej niż 1,5 T - 31,00 zł,
b) z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy
do handlu obwoźnego, wozu konnego lub innego
pojazdu dostawczego - 18,00 zł,
c) z samochodu osobowego - 15,00 zł,
d) ze straganu rozbieralnego tj. nie pozostającego na
targowisku w nocy:
- zajmującego powierzchnię handlową do 2 m2 7,00 zł,
- zajmującego powierzchnię od 2 do 5 m2 11,00 zł,
- za każdy następny m2 powyżej 5 m2 - 7,00 zł,
- z ręki, kosza, wózka ręcznego, roweru itp. 7,00 zł.
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Uchwałą Nr XXIV/183/04 zarządzono pobór opłat
targowych w drodze inkasa, określono inkasenta
i wysokość wynagrodzenia dla niego; Inkasentem
wyznaczono
p.
Mirosława
Bąska.
Wysokość wynagrodzenia dla niego określono na
kwotę 160,00 zł brutto miesięcznie,
 Uchwała Nr XXIV/184/04 ustalono wysokość
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku.
Stawki kształtują się następująco:
I. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,59 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 zł od
jednego hektara powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,15 zł od 1m2 powierzchni.
II. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,47 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 14,21 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 8,37 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,61 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 3,92 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej.
III. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gosp. – 2% ich wartości określonej na
podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich
części, grunty oraz budowle:
1)
2)
3)
4)
5)

stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie
zależne,
zajęte na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
będące w posiadaniu organizacji działających na podstawie
ustawy z dnia 7.04.1989r. – Prawo o stowarzyszeniach –
Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.,
zajęte na działalność związaną z bezpieczeństwem
publicznym,
zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną.

Ze szczegółami uchwał zainteresowani mogą
zapoznać się na stronie biuletynu informacji
publicznej www.bip.miasteczko-slaskie.pl
oraz w Referacie Organizacyjnym
Urzędu Miejskiego pokój Nr 31.
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na otwarcie kolejnej w tym roku wystawy pt. „Sowy,
sówki w zbiorach śląskich kolekcjonerów”.
Otwarcie wystawy dnia 2 grudnia br. o godz. 1700.
Swoje kolekcje zaprezentują: Wiesława Średniawa,
Bolesław Pochopień, Aleksandra i Adrian Sokół,
Elżbieta Wojtowicz i Jan Buzek. Otwarciu
towarzyszyć będzie krótki wykład na temat sów
ornitologa gliwickiego Krzysztofa Belika. Kilka
utrzymanych w temacie piosenek, usłyszymy
w wykonaniu zespołu „Strasna Zaba” ze szczepu
harcerskiego „Uroczysko z Gliwic”. Wstęp wolny!
Do końca listopada, do zwiedzania wystawy
„Kartka patriotyczna przełomu XIX i XX wieku”
oraz wystawy „Szkła ręcznie malowanego techniką
witrażową” w wykonaniu Neli Plewinskiej z Gidlów
(dyplom z wyróżnieniem z malarstwa olejnego
u prof. Wernera Lubosa),
6 grudnia br. – dzieci na bajkę „Calineczka”
w wykonaniu teatru „PTAK” z Bielska Białej
a o godz. 1630 na plenerowe spotkanie ze Świętym
Mikołajem (obok Domu Kultury). Po spotkaniu
krótkie występy na sali widowiskowej,
od 3 do 5 grudnia br. na wystawę gołębi
pocztowych,
do odwiedzenia strony internetowej Ośrodka, której
adres jest następujący: www.mokmiast.art.pl

Przypominamy o ogłoszonych przez Miejski Ośrodek
Kultury konkursach:
 do 3 grudnia br. czekamy na postać Świętego
Mikołaja,
 do 8 grudnia br. - na stroiki i kartki świąteczne,
 do końca roku – na legendy i podania (mogą być
uzupełnione ilustracjami).

INFORMACJA
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców
gminy informujemy, że budynek Ochotniczej Straży
Pożarnej przy ul. Okólnej 1 w Miasteczku Śląskim
jest bezpłatnie użyczony dla realizacji zadań
statutowych OSP.
Zgodnie z postanowieniem Nr 117/03 Burmistrza
Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 11 grudnia 2003
roku w sprawie określenia wysokości cen i opłat za
korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej, stawka za wynajem części
socjalnej na imprezy okolicznościowe w OSP
Żyglinek wynosi 50,00 zł/dobę. Kwota ta wpłacana
jest w kasie Urzędu Miejskiego na podstawie
pisemnego zlecenia wydanego przez OSP i pokrywa
koszty energii elektrycznej, gazu, wody oraz koszty
administracyjno – remontowe.
Pozostałe koszty ponoszone przez osoby
wynajmujące są pobierane przez OSP na działalność
statutową straży.
Za treść informacji przekazywanych do Wieści
z Ratusza przez jednostki organizacyjne gminy
Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności.
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Zagrożenie terrorystyczne –
co robić?
W związku z zamachem na szkołę w Biesłanie oraz
innymi wydarzeniami na świecie noszącymi znamiona
aktów terrorystycznych, na wniosek Komendy Powiatowej
Policji w Tarnowskich Górach, uruchamiamy cykl
informacji
dotyczących
sposobu
postępowania
w przypadku zagrożeń terrorystycznych, zwłaszcza
zagrażających bezpieczeństwu dzieci i młodzieży na
terenie placówek oświatowych.
W strukturach Policji funkcjonują pododdziały
antyterrorystyczne i komórki minersko pirotechniczne
specjalnie przygotowane do tego, aby zapobiegać i stawiać
czoła aktom terroru. Dlatego też Policja w pierwszej
kolejności będzie się zajmować interwencjami związanymi
z zagrożeniem bombowym.
Jeśli jesteś osobą, która zauważyła nietypowe
zachowania osób, pozostawione bez opieki teczki, paczki,
pakunki, plecaki
itp.,
osoby wyglądające na
obcokrajowców, osoby ubrane nietypowo do występującej
pory roku, samochody (w szczególności furgonetki)
parkujące w nietypowych miejscach (w pobliżu kościołów,
synagog lub miejsc organizowania imprez masowych
i zgromadzeń) a także przedmioty niewiadomego
pochodzenia, co do których istnieje podejrzenie, że mogą
stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś ten fakt
natychmiast zgłosić:
- administratorowi terenu, na którym zdarzenie ma
miejsce,
- służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo
w danym miejscu,
- Policji lub Straży Miejskiej.
PAMIĘTAJ! Informacji takiej nie należy przekazywać
osobom niepowołanym, gdyż ich niekontrolowane
rozpowszechnianie może doprowadzić do paniki
i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej
ewakuacji osób z miejsca zagrożenia.
Zawiadamiając Policję należy podać następujące
informacje:
- rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu
(informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany
przedmiot),
- treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu
ładunku wybuchowego,
- numer telefonu, na który przekazano informację
o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia,
- adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej,
- opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.

ZAPROSZENIE
Dnia 14 grudnia 2004 r. o godz. 1600 zapraszamy do
Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiej w Miasteczku Śląskim
(I piętro, pokój nr 3) wszystkie organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie chcące realizować w imieniu gminy jej
ustawowe zadania wyszczególnione we wskazanej
wyżej ustawie. Celem spotkania jest skonsultowanie
projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu
Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi
w roku 2005.
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