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Spotkanie z mieszkańcami gminy

Prezydent wybrany

Dnia 9 listopada br. – środa o godz. 1830
w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku
Śląskim odbędzie się spotkanie burmistrza
i radnych z mieszkańcami gminy połączone
z
przeprowadzeniem
konsultacji
planu
gospodarki odpadami dla gminy Miasteczko
Śląskie.

Dnia 23 października br. w II turze wyborów
Polacy zdecydowali, że Prezydentem RP przez
kolejnych 5 lat będzie Lech Kaczyński. Podobne
stanowisko zaprezentowała gmina Miasteczko
Śląskie, w której 50,49% wyborców udzieliło
poparcia temu kandydatowi, natomiast Donald Tusk
zyskał głosy 49,51% głosów. Frekwencja w tej turze
wyborów wyniosła 48,75%.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
podjęte na XXXV Sesji
w dniu 5 października br.







Uchwałami Nr XXXV/237–238/05 dokonano
zmian w uchwale budżetowej na 2005 rok,
Uchwałą Nr XXXV/239/05 podjęto decyzję
o przystąpieniu do Związku Gmin pn.
„Porozumienie Gospodarczo – Turystyczne Gmin
Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty”,
Uchwałą Nr XXXV/240/05 przyjęto Statut
Związku Gmin pn. „Porozumienie Gospodarczo
– Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi
i Górnej Liswarty”,
Uchwałami Nr XXXV/241 – 243/05 ustalono
plany pracy Komisji Rady Miejskiej.

Ze szczegółami uchwał zainteresowani mogą
zapoznać się na stronie biuletynu informacji
publicznej www.bip.miasteczko-slaskie.pl
oraz w Referacie Organizacyjnym UM pok. Nr 31

Kolejna Sesja Rady Miejskiej
zaplanowana jest na dzień
4 listopada 2005 r. o godz. 1100.

Dzikie wysypiska śmieci w gminie
W związku z powtarzającymi się incydentami
nielegalnego składowania odpadów w obrębie
ul. Tetmajera, Gierzyna, Niepodległości oraz
ul. Leśnej, Brynickiej, i Podleśnej apelujemy do
mieszkańców o zaprzestanie niezgodnego z prawem
sposobu pozbywania się odpadów komunalnych.
Odpady komunalne winne być składowane
w pojemnikach będących wyposażeniem posesji.
Odpady budowlane i pochodzące z remontów winne
być odbierane przez specjalistyczne firmy na
zasadach odrębnego zlecenia na koszt właściciela
nieruchomości. Powstające dzikie wysypiska
odpadów likwidowane są na koszt gminy
obciążając budżet miasta, do którego pieniądze
wpływają z portfeli wszystkich mieszkańców.
Obserwując niejednokrotnie sytuację wysypywania
śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym musisz
mieć świadomość, że za usunięcie tych śmieci Ty
również zapłacisz.
Obecne uregulowania prawne zmieniające ustawę
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
umożliwią
pełniejszą
kontrolę
w
zakresie
wyposażania posesji w pojemnik na odpady
komunalne oraz korzystania z usług odbierania
odpadów komunalnych.
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Oznacz swoją nieruchomość!
W związku ze stwierdzonymi dużymi brakami
w oznaczeniu numerami porządkowymi posesji na
terenie Gminy informujemy mieszkańców, że
zgodnie z art. 47b ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2000 r. poz. 1086
z
późn.
zm.)
„właściciele
nieruchomości
zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych
pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego są obowiązani
umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu,
tabliczkę
z
numerem
porządkowym
nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym
stanie”.
Jednocześnie w myśl art. 64 §1 i 2 Kodeksu
wykroczeń (Dz. U. nr 12 z 1971 r. poz. 114 z późn.
zm.) „kto będąc właścicielem, administratorem,
dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie
dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim
miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki
z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą
ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze
grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku
oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości”.
Powyższy obowiązek ma również wymiar
społeczny, ułatwia szybki dojazd do posesji przez
służby ratowniczo – porządkowe (pogotowie, straż
pożarna, policja itp.) oraz proste odnalezienie adresu
przez poszukujących.
Prosimy mieszkańców o niezwłoczne dopełnienie
obowiązku wynikającego z powyższych ustaw.

KOMUNIKAT
W związku zaistniałymi przypadkami naruszania
oraz niszczenia znaków granicznych (kamieni
granicznych) informuję, że zgodnie z art. 15 ustawy
z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity, Dz. U. nr 100 z 2000
roku, poz. 1086 z późn. zm.) znaki geodezyjne,
urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegają ochronie. Właściciel lub
inna osoba władająca nieruchomością, na której
znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia
zabezpieczające
te
znaki
oraz
budowle
triangulacyjne, są obowiązani:
1)
nie dokonywać czynności powodujących ich
zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie,
2)
niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę
o
ich
zniszczeniu,
uszkodzeniu,
przemieszczeniu.
Zgodnie z art. 48 powyższej ustawy, kto niszczy,
uszkadza,
przemieszcza
znaki
geodezyjne,
grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia
zabezpieczające
te
znaki
oraz
budowle
triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych
organów o tym fakcie podlega karze grzywny.

WIEŚCI ZE SZKÓŁ
GIMNAZJUM








8 października 2005 r. zorganizowano wyścig
rowerowy
ALTERNATYWA’05
oraz
akcję
„Sprzątanie okolicy”. Uczniowie gimnazjum
realizowali zadania ścieżki ekologicznej i promocji
zdrowia. Zwycięzcami wyścigu zostali:
Dziewczęta: I Zuzanna Bąska z 1 b
II Daria Siwy z 1 c
III Dorota Nowak z 1 d
Chłopcy:
I Paweł Duda z 3b
II Dawid Wałkownik z 3 d
III Arkadiusz Droś z 1 d
13.10.2005 r. odbyły się tradycyjne konkursy
Otrzęsinowe dla uczniów klas I. Przygotowane przez
drugoklasistów zadania i próby sprawnościowe
zintegrowały zespoły klasowe. Nad bezpieczeństwem
zabaw czuwali wychowawcy.
14.10.2005 r. nasze gimnazjum otrzymało certyfikat
jakości przyznawany przez Śląskiego Kuratora
Oświaty, potwierdzający wdrożenie przez szkołę
systemu zarządzania jakością
i
zapewnienia jakości w obszarze Wychowanie
i Opieka. W uroczystości przekazania certyfikatu
i
okolicznościowej
statuetki
wzięli
udział
przedstawiciele Kuratorium Oświaty – Dyrektor
Delegatury w Bytomiu mgr Mirosław Papiernik
i Pani Wizytator mgr Lidia Dziechciarczyk,
przedstawiciele organu prowadzącego szkołę,
Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”,
rodziców, uczniów i pracownicy gimnazjum.
Do programu przystąpiło ponad 100 szkół, certyfikat
otrzymało 69.
Przyznano nagrody z okazji Święta Edukacji
Narodowej. Nagrodę Burmistrza otrzymała mgr
Celina Skoczylas. Nagrody Dyrektora Szkoły
otrzymali: mgr Julia Biczysko, mgr Jan Broja, Sylwia
Buczyńska – Jura , mgr Ewelina Hartlik, Krzysztof
Malaka, Maria Mazanek, mgr Beata Olszanecka,
siostra Ryszarda i mgr Maria Żuk.

SP1
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w dniu 6.X.2005 r., SP nr 1 Miasteczko Śl.
zorganizowała
Miejskie
Zawody
w
Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców
na 1000m. I miejsce zajęła drużyna z SP nr 1, a
II – SP nr 2.
dnia 12.X.05r. Gimnazjum nr 2 w Tarnowskich
Górach było organizatorem
Rejonowych
Zawodów
w
Sztafetowych
Biegach
Przełajowych Chłopców. Reprezentacja SP nr 1
z Miasteczka Śląskiego w składzie: A. Gatys, K.
Farbowski, M. Gruca, K. Kucharczyk, K.
Pomorski, P. Juryniec, zajęła V miejsce.
Zawodników przygotowała mgr B. Matusik.

cd. na str. 3
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dokończenie ze str. 2
SP2




28.IX.br.
23
pierwszoklasistów
złożyło,
w obecności swoich rodziców, uroczyste
ślubowanie i zostało przyjętych w poczet
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Uczniowie
pod kierunkiem wychowawczyni mgr Barbary
Bentkowskiej przygotowali i przedstawili
program artystyczny, ukazując umiejętności
nabyte w pierwszych tygodniach nauki w szkole.
8.X.br. po raz kolejny chętni uczniowie wzięli
udział w wyścigach rowerowych „Alternatywa
2005” zdobywając:
• w kategorii klas I-III – I m-ce Daniel Jurczyk
• w kategorii klas IV-VI – III m-ce Aneta
Poloczek
Pozostali, aktywnie włączyli się w akcję
„Sprzątanie Świata – Polska 2005”,
porządkując teren wokół szkoły.



 10.X.br.





w Miejskim Ośrodku Kultury
w Miasteczku Śl. odbyła się uroczysta akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Oprawę
artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie
naszej szkoły oraz Zespół Wokalno – Taneczny
„Groszki”. Animatorkami występu uczniów były
Panie mgr Barbara Bentkowska i mgr Beata
Biczak-Skrobek. Występ cieszył się wysokim
uznaniem wszystkich zaproszonych gości a
młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi
brawami.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektor
Szkoły przyznał nagrody nauczycielom: mgr B.
Biczak-Skrobek, mgr S. Królowi, mgr L.
Mazanek, mgr B. Siwiec oraz pracownikom
administracji i obsługi.
Aktywność sportowa uczniów przejawia się
udziałem w zawodach sportowych. W Miejskich

Zawodach
w
Sztafetowych
Biegach
Przełajowych na 1000m drużyna dziewcząt
zajęła I miejsce i awansowała do Sztafetowych
Biegów Przełajowych w Tarnowskich Górach
gdzie zajęła V miejsce. Skład drużyny: S. Bąk,
N. Dziubak, S. Wylęzek, M. Płowiec, K.
Grabowiecka, A. Poloczek. Chłopcy wzięli udział
w rozgrywkach piłki nożnej w Miasteczku Śl.
Zawodników przygotował mgr S. Król. Dyrektor
i
nauczyciel
w-f
dziękują
Panu
Grabowieckiemu za bezinteresowną pomoc w
dowozie uczniów na zawody.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna dziękują
wszystkim, których wsparcie finansowe
umożliwiło wyposażenie szkoły w nowe
pomoce
dydaktyczne
–
32
plansze
przedmiotowe. Są to następujące osoby z
terenu gminy:
1. Piotr Flajszer
2. Ewa Bilińska i Adam Kubała
3. Alicja Klonek
4. Jan Gorola
5. mgr inż. Józef Myśliwczyk
6. Elżbieta Kozilńska
7. Teresa i Lucjan Najuch
8. Łukasz Musik
9. Damian Siwy, Alojzy Barczyk
10. Aldona Nowak i Anna Kępińska
11. Edyta Wylężek
12. Krzysztof Płonka
13. Jakub Żydek
14. Grzegorz Strzoda
15. Michał Zwadło.
Akcję wsparli również przedstawiciele firm z
terenu Tarnowskich Gór, Nakła Śl. i Kalet.

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

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

ZPW
Bibiela

WSKAŻNIKI JAKOŚCI WODY
Zasilane
Chlor
Przew.
dzielnice Barwa Odczyn Twardość Amoniak Azotany Azotyny wodny Chlorki Mangan Żelazo Siarczany właściwa
Żyglin,
Żyglinek,
Bibiela,
Brynica,

HC
Miasteczko
Miasteczko
Śląskie
Śląskie
Normatywy

mg/l

PH

mg/ l/ dH

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

2

7,9

251/ 14,1

<0,04

0,44

0,003

0,15

10,98

<0,05

0,12

46

405

2

7,8

230/ 12,9

<0,04

0,66

<0,001

0

19,85

<0,05

0,1

80

340

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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Nowa przyjaźń zawiązana

Ptasia grypa

Na zaproszenie starosty tarnogórskiego pana
Józefa Korpaka uczestniczyłem jako członek
delegacji powiatu tarnogórskiego w uroczystości
podpisania umowy partnerskiej pomiędzy powiatem
Erlangen – Hőchstadt a powiatem tarnogórskim, co
miało miejsce 14 października o godz. 1000 w Forum
Braci Miłosierdzia w Germsdorf. Przy podpisaniu
umowy obecny był przedstawiciel Konsula
Generalnego RP w Monachium pan Bartłomiej
Rosik.
Podczas ubiegłorocznej wizyty starosty Eberharda
Irlingera jak i wizyty, która miała miejsce w czerwcu
br. ustalono, że po podpisaniu umowy partnerskiej
pomiędzy powiatami, gminy wchodzące w skład
powiatów Erlangen – Hőchstadt i tarnogórskiego
będą mogły rozpocząć przygotowania do nawiązania
stosunków a w przyszłości do podpisania umów o
partnerstwie (oczywiście w pierwszej kolejności
chodzi o te gminy, które takowych umów jeszcze nie
mają).
Podczas tych uroczystości spotkałem się z
burmistrzem panem Hansem Mitschke z gminy
Rőttenbach, który wyraził wolę przeprowadzenia
konsultacji w temacie nawiązania stosunków
partnerskich z naszym miastem.
Miasto Rőttenbach liczy 4628 mieszkańców i
położone jest w północnej części powiatu Erlangen –
Hőchstadt, który obejmuje tereny na północ od
Norymbergii i jest częścią Bawarii.
Starosta tarnogórski przyjął na siebie rolę
koordynatora działań dotyczących zawiązania
współpracy z gminą niemiecką przez gminy naszego
powiatu. Liczymy, że nasze starania przyniosą
oczekiwany efekt.

Informujemy,
że
Minister
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z dnia
15
października
2005
r
w
związku
z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy
ptaków d. pomoru drobiu /Dz. U. Nr 203, poz.
1688/ wprowadził zakaz:
1. organizacji targów, wystaw, pokazów
i konkursów z udziałem żywych kur, kaczek,
gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz
innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów
i kuropatw.
2. przechowywania i prezentacji w celu
sprzedaży,
oferowania
do
sprzedaży,
sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego
sposobu zbycia zwierząt, o których mowa w
pkt 1 na targowiskach
3. utrzymywania zwierząt, o których mowa
w pkt 1 na otwartej przestrzeni.

(-) Stanisław Wieczorek
Burmistrz

Sezon grzewczy rozpoczęty
W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym
informujemy, że wszelkie interwencje związane
z niedogrzaniem mieszkań, jak i zaistniałymi
awariami należy zgłaszać pod numer telefonu
znajdującego się w budynku kotłowni 288-86-64.
W przypadku nieobecności pracownika kotłowni
można również zgłaszać awarie w recepcji Hotelu
pod numerami telefonów: 2889373, 2888648,
2888612.

Zimowe utrzymanie dróg
Utrzymanie dróg odbywać się będzie według
następujących kolejności zimowego utrzymania:
Drogi gminne:
1. drogi I kolejności: ul. Dudy, Norwida,
Wyciślika, Srebrna, Wspólna, Cynkowa,
Metalowa, Harcerska (do szkoły), pętla
autobusowa (Osiedle M.Śl). Drogi tej
kolejności w zależności od warunków
atmosferycznych
będą
posypywane
środkami chemicznymi celem likwidacji
gołoledzi lub odśnieżane.
2. drogi II kolejności: wszystkie pozostałe
drogi gminne. Drogi tej kolejności będą
odśnieżane tylko w przypadkach bardzo
intensywnych opadów.
W przypadku interwencji w sprawie
zimowego utrzymania dróg gminnych należy
dzwonić pod nr tel. 393-80-01.

Jodła pospolita pod ochroną
Informujemy,
że
Wojewoda
Śląski
rozporządzeniem nr 45/05 z dnia 14 września 2005 r
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 117
z dnia 22 września 2005 r poz. 2969) wprowadził na
terenie województwa śląskiego okresową ochronę
jodły pospolitej (Abies alba) w okresie
od 15 października 2005 r do 15 stycznia 2006 r .
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Drogi powiatowe: ul. Dworcowa, Rubinowa,
Św. Marka, Imielów, Starowiejska, Łokietka,
Borowa. W przypadku interwencji w sprawie
zimowego utrzymania dróg powiatowych
należy dzwonić pod nr tel. 285-48-62.
Drogi wojewódzkie: ul. Śląska, Woźnicka,
Rynek,
Gałczyńskiego.
W
przypadku
interwencji w sprawie zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich należy dzwonić pod nr tel.
781-92-01
Przypominamy również mieszkańcom gminy o
obowiązku
odśnieżania
chodników
znajdujących się wzdłuż granicy ich posesji.
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