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Ewakuacja Urzędu

Obchody Święta
Niepodległości 11 listopada

Pochód na cmentarz parafialny przy ul. Norwida

W dniu 15 listopada br. o godz. 9.00 przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne pracowników i klientów z budynku Urzędu
Miasta. Akcja była zabezpieczana przez dwa zastępy strażaków
z OSP Żyglinek pod dowództwem naczelnika Jana Jenczka
i policję z posterunku Miasteczko Śląskie. Powodem ewakuacji
było „silne zadymienie w budynku”. Po przejrzeniu budynku
przez zastępy OSP, o godz. 9.45 zakończono ćwiczenia i powrócono do pracy. Ewakuacja przebiegła sprawnie zarówno w ocenie straży pożarnej, policji jak i inspektora BHP. 
Złożenie kwiatów przy tablicy poświęconej
poległym powstańcom śląskim

Warta honorwa członków OSP Żyglinek przy pomniku w Żyglinie

SPROSTOWANIE
W informacji pt. „Wybory samorządowe 2010” zamieszczonej
w październikowym numerze „Wieści z Miasteczkowskiego Ratusza”, w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej omyłkowo pominięto jednego z jej członków – Pana Gabriela Walochnika.
Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.
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24 grudnia wolne od pracy
Dzień 24 grudnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim będzie dniem wolnym od pracy – w zamian za
święto przypadające w dniu dodatkowo wolnym od pracy,
tj. w sobotę 25 grudnia. 
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Uchwalono program współpracy na 2011 rok
Podstawowym dokumentem regulującym współpracę organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest roczny program współpracy. Obowiązek przyjęcia
takiego programu spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.
Zgodnie z przepisami art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.), roczny program współpracy powinien być
uchwalony do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres
obowiązywania programu.
Uchwalenie programu powinno być poprzedzone konsultacją
jego projektu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.
Projekt programu współpracy na 2011 r. konsultowany był
z przedstawicielami organizacji pozarządowych podczas spotkania zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim w dniu 13 października 2010 r. Rada Miejska w Miasteczku
Śląskim przyjęła Program na sesji w dniu 3 listopada br.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W ROKU 2011
§1
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. ,,ustawie”: – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2. ,,podmiotach programu ” – rozumie się przez to organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
3. ,,konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert,
o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy,
4. „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221
ust.1 oraz art. 151 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
5. „zadaniach publicznych” – rozumie się przez to sferę zadań
publicznych określonych w art. 4 ust 1 ustawy,
6. „ofercie” – rozumie się ofertę zgodną ze wzorem określonym
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
§2
Cel główny i cele szczegółowe Programu:
1. Celem głównym Programu jest zbudowanie partnerstwa
pomiędzy miastem Miasteczko Śląskie, a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie miasta.
2. Cele szczegółowe Programu:
a) wspieranie rozwoju inicjatyw obywatelskich,
b) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych
poprzez włączenie do ich realizacji społeczności lokalnej,
c) współfinansowanie zadań realizowanych przez organizacje
pozarządowe, mających na celu wsparcie inicjatyw lokalnych.

1. pomocniczości i suwerenności – organy samorządu gminy,
respektując odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych, uznają ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów należących do sfery zadań publicznych, wspierając ich działalność i umożliwiając realizację
zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
2. partnerstwa – organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego
z innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych oraz wykonywaniu zadań publicznych,
3. efektywności – gmina przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz zachowania
wymogów określonych w ustawie o finansach publicznych,
4. jawności – gmina udostępnia organizacjom pozarządowym
informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych oraz wysokości środków, które zostaną przeznaczone na
ich realizację, a także zapewnia przejrzystość procedur związanych z oceną ofert na wykonanie zadań publicznych przez
podmioty programu.
§4
Zakres przedmiotowy współpracy
1. Przedmiotem współpracy miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych wymienionych w ustawie w ramach następujących obszarów:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób,
b) działalności charytatywnej,
c) podtrzymywania u upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
e) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości,
f) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
g) wypoczynku dzieci i młodzieży,
h) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
i) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
j) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
k) turystyki i krajoznawstwa,
l) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
m) ratownictwa i ochrony ludności,
n) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych,
o) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
p) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

§3
Zasady współpracy
Program współpracy opiera się na następujących zasadach:

§5
Formy współpracy
Zlecanie podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na
zasadach określonych w ustawie, które może mieć formę:
1) powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji
na sfinansowanie jego realizacji
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2) wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie jego realizacji.
1. Wymiana informacji będącej podstawą prawidłowego ustalenia kierunków działalności i współdziałania.
2. Opiniowanie i konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
3. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym, w tym Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
4. Udostępnienie organizacjom lokali, budynków i innych nieruchomości komunalnych na preferencyjnych zasadach np.
umowy użyczenia.
5. Pomoc w organizacji środków transportu do przewozu osób
i materiałów związanych z wykonywaniem zadań publicznych w ramach działalności statutowej.
6. Organizowanie spotkań informacyjnych z Radą Miejską, Burmistrzem Miasta i kierownikami jednostek organizacyjnych
w celu wymiany informacji na temat podejmowanych działań,
koordynacji oraz wymiany doświadczeń.
7. Organizowanie szkoleń, warsztatów, spotkań o tematyce niezbędnej do prawidłowego prowadzenia organizacji pozarządowej.
8. Organizacja spotkań tematycznych organizacji i przedstawicieli samorządu.
9. Promowania przez samorząd gminny działalności podmiotów Programu, w tym informowanie mieszkańców o udziale
podmiotów w działaniach na rzecz miasta, poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie.
10. Prowadzenie i stałe aktualizowanie elektronicznej bazy o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne.
11. Obejmowanie patronatu nad akcjami i imprezami organizowanymi przez podmioty Programu.
§6
Współpraca z podmiotami Programu może dotyczyć realizacji
zadań określonych w § 4 Programu.
§7
Priorytetowe zadania publiczne
Priorytetowym zadaniem publicznym dla Miasta w roku 2011 jest
Ochrona i promocja zdrowia.
Na zadanie to przeznacza się kwotę 100.000 zł
§8
Okres realizacji Programu
Program realizowany jest w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku
do dnia 31 grudnia 2011 roku.
§9
Sposób realizacji Programu
1. Program realizowany jest poprzez pracowników Urzędu Miejskiego współpracujących z organizacjami pozarządowymi,
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a także
zatrudnione na umowę zlecenie osoby wyznaczone przez
Burmistrza Miasta do kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Środki przeznaczone na realizację Programu wydatkowane są
poprzez:
a) konkursy,
b) inicjatywy lokalne,
Wieści

Nr 3

c) realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub
regionalnym,
d) współorganizację imprez,
e) projekty partnerskie,
f) złożenie oferty w trybie art. 12 ustawy.
§ 10
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację
Programu w 2011 r. wynosi 216.000,00 złotych.
§ 11
Sposób oceny realizacji Programu:
1. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu, mogą być zgłaszane Burmistrzowi Miasta.
2. Uwagi, wnioski i propozycje, o których mowa w ust. 1, dotyczące zadań gminy, realizowanych przez organizacje pozarządowe, będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej
współpracy oraz przedstawione Radzie Miejskiej w sprawozdaniu rocznym z realizacji Programu.
3. Burmistrz miasta Miasteczko Śląskie przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do dnia
30 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym.
§ 12
Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji:
1. Projekt Programu współpracy opracowany został na podstawie informacji pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego o możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi,
możliwościach finansowych Miasta, a także w oparciu o pisemne wnioski przedstawicieli organizacji pozarządowych.
2. Projekt Programu opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczony na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Urzędu.
3. Projekt Programu konsultowany był z przedstawicielami organizacji pozarządowych podczas spotkania – konsultacji, które
odbyły się w dniu 13 października 2010 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego.
§ 13
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:
1. Podstawową formą zlecania przez Burmistrza Miasta zadań
publicznych jest otwarty konkurs ofert.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zawierającej informacje określone w ustawie oraz w ogłoszeniu
o konkursie wraz wymaganymi załącznikami.
3. Do oceny ofert zgłoszonych do konkursu Burmistrz Miasta powołuje komisję konkursową.
4. Komisja Konkursowa na kartach oceny merytorycznej i formalnej dokonuje oceny otrzymanych ofert.
5. Komisja Konkursowa przedkłada Burmistrzowi Miasta propozycję wysokości kwoty dofinansowania zadania, biorąc pod
uwagę otrzymaną przez podmiot ilość punktów.
6. Ostateczną decyzję o wyborze podmiotów oraz o wysokości
dotacji podejmuje Burmistrz Miasta w formie Postanowienia.
7. W Postanowieniu wyznacza się również pracowników Urzędu
Miejskiego lub gminnych jednostek organizacyjnych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją
zadań publicznych.
8. Wykaz podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych, wraz z kwotami przyznanych dotacji publikuje się na
stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej.
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Obchody
Dnia Edukacji Narodowej

Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza

14 października – Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest
w całym kraju jako święto wszystkich pracowników oświaty. Podobnie jak w roku ubiegłym, obchody tego święta zostały zorganizowane we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie
Miasteczka Ślaskiego. W placówkach, obok tradycyjnych życzeń
i kwiatów, uczniowie przygotowali także część artystyczną.
Szkoła Podstawowa Nr 1, z uwagi na warunki lokalowe, uroczystą akademię zorganizowła w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim.
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Miasteczku
Śląskim połączone były także z pasowaniem na ucznia w Szkole
Podstawowej Nr 1 oraz Świętem Szkoły w Publicznym Gimnazjum. Uroczystości w Zespole Szkolno–Przedszkolnym uświetnił swym występem Zespół Wokalno–Taneczny „Groszki”, obchodzący w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia.
W czasie uroczystości pedagogom i pracownikom administracji
i obsługi zostały wręczone Nagrody Dyrektora. W obchodach
Dnia Edukacji Narodowej we wszystkich placówkach brał udział
burmistrz miasta Miasteczko Śląskie, pan Bronisław Drozdz.
Wręczając wiązanki kwiatów poszczególnym dyrektorom, złożył także życzenia wszyskich czynnym i emerytowanym pracownikom oświaty. Podziękował również za trud włożony w wychowanie i nauczanie młodego pokolenia mieszkańców
naszego miasta. W sposób szczególny została doceniona praca
pani Danuty Stankiewicz – dyrektor Publicznego Gimnazjum
i pani Ewy Tempich–Garczarczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1, które zostały uhonorowane Nagrodą Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. Spotkania z emerytowanymi i czynnymi
pracownikami poszczególnych szkół i przedszkoli stały się okazją do rozmów o stanie i problemach oświaty w kraju i w naszym mieście.
W trakcie uroczystości w Szkole Podstawowej Nr 1 wręczono
również akt mianowania na stopień nauczyciela mianowanego
pani Annie Siwakowskiej–Nowik.
Po złożeniu ślubowania w obecności burmistrza miasta Bronisława Drozdza oraz dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Ewy Tempich–Garczarczyk, burmistrz miasta wręczył mianowanemu
nauczycielowi kwiaty i akt mianowania oraz pamiątkowy album. Życzył także pani Annie Siwakowskiej–Nowik dalszego
rozwoju i kolejnych sukcesów na niwie kształcenia młodych pokoleń mieszkańców naszego miasta. 

17 listopada o godz. 15.30 – otwarte warsztaty ceramiczne
pod hasłem: „Lepimy postać”.
20 listopada – VIII Ogólnopolski Turniej Rock’n’Rolla. Tym razem spotkamy się w Hali Sportowej w Miasteczku Śl. Początek
imprezy o godzinie 16.00. Wstęp wolny!
27 listopada – zabawa andrzejkowa o godzinie 18.00. Do zabawy (do godz. 24.00) będzie przygrywał zespół „Akcentis”.
Bilety w cenie 25 zł od osoby do nabycia w biurze MOK.
od 2 do 4 grudnia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury czynna będzie wystawa gołębi pocztowych.
11 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy na koncert zespołu Second Impact (muzyka dance, pop itp.).
od 27 listopada przez kolejne 4 soboty w godzinach 15.00 –
17.00 zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe na otwarte
warsztaty bibułkarskie. Szczegóły na plakatach.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach plastycznych:
na postać św. Mikołaja i kartkę lub stroik świąteczny. Regulaminy konkursów dostępne na stronie internetowej MOK
www.mokmiast.art.pl. W grudniu w Miejskim Ośrodku Kultury
będzie można oglądać wystawy nadesłanych prac.
Informujemy, że można jeszcze zapisać się na naukę gry na gitarze i pianinie. Zapraszamy! 

Działalność
Rady Miejskiej
W okresie od dnia 27 listopada 2006 r. do dnia
3 listopada 2010 r.
W dniu 3 listopada ostatni raz w tej kadencji obradowała miasteczkowska Rada Miejska. Sesja poświęcona była m.in. podsumowaniu działalności organów gminy w trakcie minionej
kadencji. Działalność Rady i jej stałych komisji w ujęciu statystycznym przedstawia się następująco:
Liczba sesji Rady Miejskiej
rok

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

ilość

4

12

12

12

14

54

Liczba podjętych uchwał Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
rok
ilość

2006
26

2007
94

2008
100

2009
126

2010
74

Razem
420

Liczba posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w kadencji 2006–2010
2006
2

2007
32

2008
26

2009
22

2010
15

Razem
97

Budżetu
i Inwentaryzacji

4

25

22

21

18

90

Rozwoju,
Infrastruktury,
Przestrzeni
i Środowiska

2

26

23

24

22

97

Razem

8

83

71

67

55

284

Komisja:
Rewizyjna
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Sesje Rady Miejskiej X Muza w Miasteczku
W dniu 20 października 2010 roku odbyła się LII Sesja Rady
Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte następujące uchwały:
• Uchwała Nr LII/410/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
• Uchwała Nr LII/411/10 w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta Miasteczko
Śląskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
• Uchwała Nr LII/412/10 w sprawie aktualności studium i planów miejscowych w Miasteczku Śląskim.
Z kolei dniu 3 listopada 2010 roku odbyła się LIII Sesja Rady
Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte następujące uchwały:
• Uchwała Nr LIII/413/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 200 rok.
• Uchwała Nr LIII/414/10 w sprawie wysokości podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
• Uchwała Nr LIII/415/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
• Uchwała Nr LIII/416/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Miasteczku Śląskim lub organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
• Uchwała Nr LIII/417/10 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasteczka Śląskiego na lata 2009–
2013.
• Uchwała Nr LIII/418/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń stanowiących
własność Gminy Miasteczko Śląskie.
Natomiast w dniu 9 listopada 2010 roku odbyła się LIV Sesja
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte
następujące uchwały:
• Uchwała Nr LIV/419/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
• Uchwała Nr LIV/420/10 w sprawie Programu Współpracy
Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi
w roku 2011.
Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej
www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30.
Tekst Programu Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie
z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 publikujemy na str. 2–3. 

We wrześniu br. do burmistrza miasta wpłynęła prośba scenarzysty i producenta filmowego, pana Andrzeja Dudy z Aruna Production, o przyjęcie propozycji ulokowania w naszym
mieście akcji filmu fabularnego pod roboczym tytułem „Bigbitowcy”. Zgodnie ze scenariuszem, jest to kameralna opowieść
umiejscowiona w małym miasteczku. W ocenie scenarzysty
Miasteczko Śląskie posiada wszystkie obiekty, które są potrzebne do pełnego zrealizowania scenariusza filmu. Propozycja została przyjęta. Realizacja filmu planowana jest na
czerwiec i lipiec 2011 r.
„Bigbitowcy” to scenariuszowy i reżyserski debiut Andrzeja
Dudy. Pan Duda od 10 lat związany jest z telewizją TVN. Jego
pomysły, żarty i scenariusze przez 4 lata były podstawą programu „Szymon Majewski Show”. Obecnie chce poświęcić się
idei zrealizowania debiutanckiego filmu fabularnego.
Scenariusz „Bigbitowców” otrzymał stypendium scenariuszowe Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Instytut ten będzie
także koproducentem tego przedsięwzięcia. Panu Dudzie na
planie filmowym towarzyszyć będą: Witold Bereś (producent
wykonawczy), Marcin Koszałka (autor zdjęć), Adrian Konarski
(autor muzyki). Nad oprawą reżyserską debiutanta czuwał będzie Stanisław Zajączkowski. Z kolei dystrybutorem filmu będzie firma Kino Świat. Odtwórcami trzech głównych ról będą
prawdopodobnie: Maciej Damięcki, Adam Ferency oraz Waldemar Obłoza.
Realizacja filmu na terenie Miasteczka Śląskiego to doskonała
promocja miasta. Przedsięwzięcie będzie także okazją dla
mieszkańców miasta do wzięcia w nim udziału, np. w charakterze statystów. „Role” w filmie otrzymają m.in. przyszłoroczne dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami.
Uzyskanie zgody burmistrza miasta na realizację filmu na terenie Miasteczka Śląskiego było jednym z wymogów formalnych,
aby pan Duda otrzymał zgodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na podjęcie realizacji filmu. Ostateczne stanowisko Instytutu w tej sprawie znane będzie w połowie styczna 2011 r. 

W Bibliotece…
W listopadzie 2010 roku w Wypożyczalni dla Dorosłych MBP
trwa II edycja „Jesiennych wieczorów z poezją”. Pierwsze spotkanie czytelników z poetą młodego pokolenia – Janem Lipką
miało miejsce 9 listopada. Autor zaprezentował gościom publikowane w tygodniku „Gwarek” opowiadanie „Ostrzy ludzie”
oraz liryki, które zainspirowały uczestników do wielowątkowej
dyskusji na temat literatury i nie tylko. Na zakończenie wszyscy obecni otrzymali od autora pamiątkowe foldery wzbogacone grafiką Kamili Szuli. Cykl „Jesienne wieczory z poezją”
zaplanowano na kolejne wtorki miesiąca (16,23,30.11), w które odbędą się jeszcze spotkania z Mikołajem Musikiem, Markiem Kaleją i Józefem Jendrusiem. Zapraszamy wszystkich
miłośników poezji. 
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta
w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c.
Joanna Tomczyk - Lidochowska,
Katarzyna Wiśniewska
ul. Dolna 1, 42-600 Tarnowskie Góry

Radni Rady Miejskiej w kadencji 2006–2010, sołtysi
oraz burmistrz miasta i jego zastępca
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Budowa boiska w Żyglinie

Jubilaci

W okresie od 11 sierpnia do 9 listopada w Miasteczku Śląskim
wykonano inwestycję pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Żyglinie”. Wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą była Firma InterHall Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 6.
Inwestycja została wykonana za kwotę 596.725,14 zł brutto.
Charakterystyka zrealizowanej inwestycji:
• boisko wielofunkcyjne o wymiarach 27,0 m x 44,0 m
o powierzchni 1.188,0 m2, w tym:
– do piłki ręcznej o wym. 22,0 m x 44,0 m,
– 2 x do koszykówki w wym. 17,0 m x 27,0 m, jako
wpisane w boisko do piłki ręcznej,
– do siatkówki w wym. 9,0 m x 18,0 m, jako wpisane
w boisko do piłki ręcznej,
• podbudowa przepuszczalna,
• nawierzchnia – sztuczna trawa (wys. włókna 20 mm na
podbudowie z kruszywa, wypełnienie piasek kwarcowy),
• obrzeża betonowe na ławie betonowej,
• odwodnienie z rur PVC Ø145 i PVC Ø65 oraz studnia
chłonna Ø1200,
• ogrodzenie terenu o wys. 4,0 m i piłkochwyty o wys. 6,0 m,
• oświetlenie terenu (6 masztów o wys. 9 m),
• przyłącze energetyczne od słupa oświetleniowego nr 282645
do skrzynki rozdzielczej ROB,
• chodniki z kostki betonowej gr 6 cm na podbudowie
z geowłókniny,
• ciąg pieszo–jezdny z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie z geowłókniny,
• wjazd o szerokości 3,5 m z płyt ażurowych na podbudowie
z geowłókniny,
• trybuna sportowa z 84 miejscami siedzącymi,
• mur oporowy o łącznej długości 34,5 m i szerokości 30 cm.
Firma InterHall okazała się solidnym wykonawcą. Wszystkie
ww. roboty wykonała rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
Po przekazaniu Gminie dokumentacji powykonawczej, budowlanej i geodezyjnej, łącznie z naniesieniem zmian do zasobów mapowych wraz z wersją elektroniczną, w dniu 9 listopada br. nastąpił odbiór końcowy wykonanej inwestycji.
Niebawem, po dopełnieniu wszelkich czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa budowlanego,
obiekt będzie można przekazać dyrektorowi Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Żyglinie do użytkowania. 

Dnia 21 października 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Elżbieta i Gerard Major.
Z tej okazji burmistrz miasta Bronisław Drozdz odwiedził dostojnych Jubilatów i przekazał Im gratulacje i życzenia. 

Dwudziestolecie „GROSZKÓW”
W dniu 12 listopada br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim odbyła się miła uroczystość związana z jubileuszem
20–lecia działalności Zespołu Wokalno–Tanecznego „Groszki”.
Liczne podziękowania za długoletnią owocną pracę złożone zostały na ręce instruktor Zespołu Pani Barbary Bendkowskiej, jak
również skierowane zostały do wszystkich członków tego Zespołu, którzy na przestrzeni minionych 20 lat aktywnie w nim uczestniczyli. Zespołowi życzymy dalszego zapału do pracy oraz radości
i satysfakcji z kolejnych sukcesów i osiągnięć. 

Zmiania rozkładu jazdy
autobusu linii 87
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że z dniem
11.11.2010 r. kurs autobusu komunikacji miejskiej linii nr 87
w dni wolne od pracy z godz. 10.25, relacji Żyglin – Tarnowskie Góry obsługuje przystanki „Miasteczko Śl. Szkoła” i „Miasteczko Śl. Osiedle”. 

42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.: 32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
www.miasteczko-slaskie.pl
sekretariat@miasteczko-slaskie.pl
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