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Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim

450 lat

Miasteczka Śląskiego
29 kwietnia w Miasteczku Śląskim zainaugurowano obchody
450 rocznicy nadania praw miejskich. Rozpoczęła je uroczysta
msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny, z udziałem Biskupa Ordynariusza Gliwickiego Jana Wieczorka, odprawiona w intencji żyjących i zmarłych mieszkańców
miasta oraz zmarłego ks. prof. Remigiusza Sobańskiego – Honorowego Obywatela Miasta. Po mszy świętej nastąpiło odsłonięcie
tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci księdza profesora Sobańskiego. Obchody w tym dniu uświetnił koncert okolicznościowy w zabytkowym kościele z udziałem chórów Piast i Sienkiewicz. Kolejnym punktem obchodów była uroczysta sesja Rady
Miejskiej w Miasteczku Śląskim. Podczas sesji uczestnicy wysłuchali wykładu pt. „Między paradoksem a światłem. Remigiusza
Sobańskiego „scire leges”. Sesję zakończyły gratulacje i życzenia
złożone przez zaproszonych gości. 
red.

Wieści
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Woda i ścieki – nowe taryfy
Rada Miejska w Miasteczku Śląskim Uchwałą Nr VIII/46/11
z dnia 18.04.2011 r. zatwierdziła przedstawione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Tarnowskich
Górach Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasteczko
Śląskie na okres od dnia 14.05.2011 r. do dnia 13.05.2012 r.

Wysokość cen za 1 m3 dostarczanej wody:

Poniżej publikujemy informacje dotyczące podziału taryfowych grup odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a także wysokości cen za dostarczaną
wodę i odprowadzane ścieki oraz stawek opłat abonamentowych obowiązujących przez najbliższy rok, wynikające z przyjętych Taryf.

Wysokość stawek opłaty abonamentowej:

Taryfowe grupy odbiorców usług
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę na terenie Miasteczka Śląskiego dla czterech taryfowych grup odbiorców usług:
I grupa – gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę
na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych) ze średnim miesięcznym
zużyciem wody do 20 m3;
II grupa – odbiorcy jak w grupie I ze średnim miesięcznym
zużyciem wody powyżej 20 m3;
III grupa – odbiorcy pozostali: służba zdrowia, oświata i kultura, urzędy, miejsca kultu religijnego, sport, handel, inne budynki użyteczności publicznej, ogrodnictwa, cmentarze,
ogrody działkowe, działki rekreacyjne, budowy, parcele budowlane, do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych,
na cele przeciwpożarowe oraz odbiorcy przemysłowi ze
średnim miesięcznym zużyciem wody do 20 m3;
IV grupa – odbiorcy wymienieni w III grupie ze średnim miesięcznym zużyciem wody powyżej 20 m3.
Także w zakresie odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo
wyodrębniło cztery taryfowe grupy odbiorców swoich usług:
I grupa – gospodarstwa domowe (odbiorcy odprowadzający
ścieki związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych) ze średnią miesięczną ilością odprowadzonych ścieków do 20 m3;
II grupa – odbiorcy jak w grupie I ze średnią miesięczną ilością odprowadzonych ścieków powyżej 20 m3;
III grupa – odbiorcy pozostali: służba zdrowia, oświata i kultura, urzędy, miejsca kultu religijnego, sport, handel, inne budynki użyteczności publicznej oraz ogrodnictwa, cmentarze oraz ogrody działkowe, działki rekreacyjne, budowy
i parcele budowlane i inne oraz odbiorcy przemysłowi ze
średnią miesięczną ilością odprowadzonych ścieków
do 20 m3;
IV grupa – odbiorcy wymienieni w grupie III ze średnią miesięczną ilością odprowadzonych ścieków powyżej 20 m3.
Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych – woda
W rozliczeniach za dostarczoną wodę będzie stosowana taryfa
składająca się z ceny wyrażonej w złotych za 1m3 dostarczonej
wody oraz stawki opłaty abonamentowej – stałej liczonej
w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy miesięczny.
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Taryfowa grupa
odbiorców

Cena
netto (zł)

Cena
brutto (zł)

I i II grupa

5,08

5,49

III i IV grupa

5,16

5,57

Taryfowa grupa
odbiorców

Stawka opłaty
netto w zł/odb/m-c

Stawka opłaty
brutto w zł/odb/m-c

I grupa

7,05

7,61

II grupa

17,67

19,08

III grupa

29,83

32,22

IV grupa

53,49

57,77

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych – ścieki
W rozliczeniach za odprowadzane ścieki będzie stosowana
taryfa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za 1 m³ odprowadzanych ścieków oraz opłaty abonamentowej za
utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych wyrażonej w zł/odb/m-c.
Wysokość cen za 1 m3 odprowadzanych ścieków:
Taryfowa grupa
odbiorców

Cena
netto (zł)

Cena
brutto (zł)

I i II grupa

7,22

7,80

III i IV grupa

7,71

8,33

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie
w gotowości urządzeń kanalizacyjnych:
Taryfowa grupa
odbiorców

Stawka opłaty
netto w zł/odb/m-c

Stawka opłaty
brutto w zł/odb/m-c

I grupa

3,40

3,67

II grupa

5,25

5,67

III grupa

9,77

10,55

IV grupa

16,46

17,78

Warunki rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzone ścieki
z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości
w przyrządy i urządzenia pomiarowe
Szczegółowe warunki rozliczeń określone są w szczególności
w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
oraz w zawartych z odbiorcami usług umowach o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Zdecydowana większość nieruchomości wyposażona jest
w wodomierze główne. Ilość wody dostarczonej do tych nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań, natomiast
w przypadku pozostałych nieruchomości ilość wody rozliczana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
Ilość odprowadzanych ścieków od odbiorców posiadających
urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.
» dokończenie na str. 7
Nr 5 (9)

Wieści

Uchwały Rady Miejskiej
18 kwietnia 2011 roku odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała Nr VIII/46/11 w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasteczko Śląskie
na okres od dnia 14 maja 2011 r. do dnia 13 maja 2012 r.”.
2. Uchwała Nr VIII/47/11 w sprawie dopłaty dla taryfowych
odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę.
3. Uchwała Nr VIII/48/11 w sprawie nagród i wyróżnień za
osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
4. Uchwała Nr VIII/49/11 w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej diet dla radnych, członków Komisji Rady
Miejskiej oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej:
www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30. 
Ewa Okaj

Dopłata do ceny wody
Rada Miejska w Miasteczku Śląskim na sesji w dniu 18 kwietnia
br. podjęła Uchwałę Nr VIII/47/11 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę.
W okresie od 14.05.2011 r. do 13.05.2012 r. dopłata do ceny 1 m3
wody dostarczanej dla odbiorców z I i II grupy taryfowej z terenu Miasteczka Śląskiego wynosić będzie 1,99 zł netto.
Źródłem pokrycia dopłaty będą dochody własne gminy. 
red.

Wybory w Sołectwach

5 maja 2011 r. burmistrz miasta Miasteczko Śląskie wydał postanowienie dotyczące możliwości przyjścia z pomocą osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, które
będą mogły odpracować na rzecz Gminy zaległości z tytułu
opłat czynszowych.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z takiej formy pomocy
mogą zgłosić się w Referacie Budynków Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim (pokój nr 22, II piętro) celem złożenia
stosownego podania.
Po wyrażeniu woli podjęcia takiego świadczenia i złożenia podania, zostanie spisany aneks do umowy najmu określający
rodzaj pracy, jej wartość oraz termin wykonania.
Przedmiotem świadczeń w formie odpracowania należności
na rzecz Gminy są drobne prace porządkowe i usługowe. 
Celina Kaczmarska

Nowy kurs autobusu linii 614
Od dnia 18 kwietnia 2011 r. MZKP Tarnowskie Góry, na wniosek Miasteczka Śląskiego i w porozumieniu z Miastem Tarnowskie Góry, uruchomiło dodatkowy kurs autobusu na linii nr 614,
relacji Tarnowskie Góry Dworzec – Miasteczko Śląskie Osiedle
– Tarnowskie Góry Dworzec.
Autobus na linii nr 614 dodatkowo kursować będzie w dni robocze oraz w dni wolne od pracy w następujących godzinach:
W dni robocze:
•• odjazd z przystanku Tarnowskie Góry Dworzec o godz. 9.30
•• odjazd z przystanku Miasteczko Śląskie Osiedle o godz. 10.07
W dni wolne od pracy:
•• odjazd z przystanku Tarnowskie Góry Dworzec o godz. 9.37
•• odjazd z przystanku Miasteczko Śląskie Osiedle o godz. 10.07
Paweł Kowolik

W dniach 12 i 13 kwietnia br. na terenie Miasteczka Śląskiego odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Brynica
i Bibiela.
12 kwietnia br. uczestnicy Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brynica
wybrali Sołtysa. Został nim ponownie pan Andrzej Duda. Członkami Rady Sołeckiej zostali: Ernest Bańczyk i Urszula Pieniążek.
Z kolei 13 kwietnia br. uczestnicy Zebrania Wiejskiego Sołectwa
Bibiela na swojego sołtysa wybrali ponownie pana Andrzeja Musika, a członkami Rady Sołeckiej zostali: Lucyna Pella i Bronisław
Potempa. 
red.

Podziękowanie
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miasteczku Śląskim składa serdeczne podziękowanie Panu Dawidowi Siwemu
za nieodpłatny przewóz do szkoły mebli, pozyskanych ze świetlicy socjoterapeutycznej. 
Anna Wodarczyk
Wieści

Odpracowanie należności
czynszowych

Zajęcia fitness
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do Hali Sportowej
na zajęcia fitness.
Godziny zajęć:
poniedziałek: 18.00 – 19.00 oraz 19.00 – 20.00
środa: 18.00 – 19.00 oraz 19.00 – 20.00
Małgorzata Rzepka

Rezerwacja on-line
Od 16 maja 2011 r. wchodząc na stronę internetową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim:
www.mosir.miasteczko-slaskie.pl/orlik
można zarezerwować dowolną godzinę użytkowania boisk
kompleksu ORLIK 2012. Zainteresowanych zapraszamy! 

Nr 5 (9)

maj 2011

3

Wybory
organów w dzielnicy Żyglin – Żyglinek
11 kwietnia br. mieszkańcy wybrali Radę i Zarząd w dzielnicy Żyglin – Żyglinek. Członkami Rady Dzielnicy zostali:
Marian Bentkowski, Bernard Bogacki, Rafał Burdzik, Józef
Dragon, Bogdan Fabian, Jerzy Gros, Roman Gros, Marek
Gulba, Leonard Jagoda, Karol Kruczek, Marcin Łomotowski, Piotr Łomotowski, Tomasz Sadowiski, Jan Skowronek,
Wilhelm Urbańczyk. Członkami Zarządu tej dzielnicy są:
Rafał Burdzik, Marcin Łomotowski, Wilhelm Urbańczyk.
Nowym przewodniczącym Zarządu Dzielnicy został wybrany Marcin Łomotowski, który zastąpił na tym stanowisku zasłużonego, długoletniego jego przewodniczącego
– Józefa Myśliwczyka, który tę funkcję sprawował ponad 40 lat.
Pan Józef Myśliwczyk
działalność społeczną
rozpoczął w latach 70.
ubiegłego wieku. Został
Przewodniczącym Rady
Dzielnicy Żyglin – Żyglinek w okresie, gdy Miasteczko Śląskie było
jeszcze dzielnicą Tarnowskich Gór. W czasie
sprawowania
funkcji
przewodniczącego Zarządu doprowadził m.in.
do wykonania kanalizacji w dzielnicy. Przewodniczył także założonemu przez siebie Społecznemu Komitetowi Gazyfikacji
Żyglina i Żyglinka.
Po zgazyfikowaniu dzielnicy kolejnym przedsięwzięciem,
którego podjął się pan Myśliwczyk, była jej telefonizacja.
Działania pana Myśliwczyka skupiały się także na kwestiach związanych z budową chodników oraz wykonaniem nawierzchni dróg w dzielnicy. Nieobojętne były
panu Myśliwczykowi także sprawy rozwoju kulturalnego
w dzielnicy. Powołał m.in. Komitet Obchodów IX wieków
Żyglina. Corocznie Rada Dzielnicy współorganizowała
Dni Żyglina. Jego starania doprowadziły do odkupienia
przez miasto od Kurii Gliwickiej budynku starej szkoły
w Żyglinie, w którym docelowo ma się koncentrować życie kulturalne dzielnicy.
Po kilkudziesięciu latach pracy w Radzie Dzielnicy, zrezygnował z kandydowania w tegorocznych wyborach.
Pan Myśliwczyk był także jednym z członków Grupy Inicjatywnej, której starania doprowadziły do odzyskania
przez miasto z dniem 1 stycznia 1995 r. praw miejskich.
Jest wieloletnim radnym Rady Miejskiej Miasteczku Śląskim, w której początkowo pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a obecnie trzecią kadencję pełni
funkcję jej przewodniczącego.
Panu Myśliwczykowi serdecznie dziękujemy za długoletnią, aktywną pracę na rzecz dzielnicy i miasta, a nowemu
przewodniczącemu życzymy sukcesów w pełnieniu swej
funkcji. 
red.
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Wydarzenia
w MOK-u
• Od 20 kwietnia oglądać można wystawę „450 lat Miasteczka Śląskiego”, przygotowaną przez dyrektor Ośrodka. Wystawa potrwa do 31 maja br.;
• 28 kwietnia – spotkanie z Bernadetą Kowalską z cyklu „Czy
pochodzenie z małego miasteczka stanowi przeszkodę
w osiągnięciu sukcesu…?”;
• 5 maja – uroczysty koncert z okazji 450 lat Miasteczka Śląskiego. W koncercie udział wzięli: Bernadeta Kowalska
i Przyjaciele, Katarzyna Matejczyk-Wylężek z zespołem, Zespół „Nuosha”, chór „Sienkiewicz”, chór „Piast”, Miejska Orkiestra Dęta z Miasteczka Śląskiego, kwartet smyczkowy
działający przy MOK w Miasteczku Śąskim;
• 6 maja – koncert umuzykalniający dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w wykonaniu zespołu „Los Curacas”;
• 9 maja – spotkanie z panią Aleksandrą Adamczyk – speleologiem, alpinistą, połączone z prezentacją multimedialną
z wypraw;
• 12 maja – wręczenie nagród laureatom rozstrzygniętych
konkursów plastycznych na najpiękniejszy stroik lub kartkę
wielkanocną i o tematyce ekologicznej pt. „Matka Ziemia”
lub „Zabawka ekologiczna”. Wśród nagrodzonych byli:
Anna Plaza z ZSP, Julia Zięba i grupa przedszkolaków
z Przedszkola nr 3 w Miasteczku Śląskim;
» dokończenie na str. 8

Kartka świąteczna Elizy Maligłówki
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Kwiecień w Przedszkolu Nr 3... Sukcesy uczniów SP 1
...obfitował w wiele ciekawych wydarzeń:
7 kwietnia nasi przedszkolacy obchodzili „Dzień Marchewki”. W tym szczególnym dniu królował w strojach dzieci z gr.
I i III kolor pomarańczowy. Podczas zajęć dzieci rozwiązywały „marchewkową” krzyżówkę, uczyły się piosenki „Na marchewki urodziny”, a prace plastyczne – papierowe marchewki z wydzieranki – zostały ozdobą gazetki.

Z okazji XVIII Tygodnia Ziemi Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu zorganizowało wiele konkursów i imprez. Szkoła
Podstawowa nr 1 wysłała 8 prac na konkurs fotograficzny „Las
– strefa życia” i 6 prac na konkurs plastyczny „Leśny design”.
I miejsce w konkursie plastycznym zajął Dominik Wójtowicz
z klasy VI b. Prace konkursowe wykonali uczniowie klas VI a
i VI b pod kierunkiem pani Bożeny Matusik.
14 kwietnia reprezentanci szkoły uczestniczyli w Tarnowskich
Górach w Miejskich Zawodach Mini Piłki Nożnej zdobywając
II miejsce! W zwycięskim składzie zagrali: Krzysztof Sołtysik,
Łukasz Budny, Andrzej Urbańczyk, Dawid Kamiński, Dawid Jaskuła, Robert Boryczka, Amadeusz Rożek. Opiekunem drużyny
jest pan Artur Miozga. Gratulujemy!
Ewa Tempich-Garczarczyk

Zawody sportowe

14 kwietnia w przedszkolu gościła pani I. Kot – studentka Akademii Sztuk Pięknych. Przedszkolacy poznali dzięki niej różne
metody ozdabiania jajek, które są ozdobą naszych wielkanocnych stołów. Następnie dzieci malowały wydmuszki, tworząc
na nich niepowtarzalne wzory. Dziękujemy naszemu gościowi
za przybycie i uatrakcyjnienie zajęć dzieciom.
18 kwietnia w MOK Miasteczku Śląskim nastąpiło rozstrzygnięcie XII Edycji Plastycznego Konkursu na najpiękniejszą
kartkę lub stroik wielkanocny, w którym wzięli udział nasi
przedszkolacy. Drugie miejsce zdobyła Julia Z. a trzecie miejsce za pracę zbiorową w kategorii stroik wielkanocny: Klaudia S., Oliwia W., Patrycja P, Amelia G. , Zofia K.
27 kwietnia dzieci zastały w przedszkolu miłą niespodziankę. Czekał na nich dmuchany zamek. Zabawy trwały przez
cały dzień i dały naszym przedszkolakom bardzo wiele radości.
28 kwietnia miało miejsce spotkanie z leśnikiem. Przedszkolacy z grupy IV przygotowali na tę okazję występ składający
się z wierszy i piosenek o przyrodzie. Goście opowiedzieli
nam o swojej pracy, obowiązkach oraz o działaniach podejmowanych w zakresie ochrony lasu. Dzieci obejrzały slajdy,
które poszerzyły ich wiadomości o zwierzętach i roślinach
z lasu.
W czasie tego spotkania został także rozstrzygnięty konkurs
zorganizowany w ramach programu ,,Kubusiowi Przyjaciele
Natury” na wiersz lub piosenkę o tematyce przyrodniczej lub
ekologicznej. Wystąpiło troje dzieci: Sandra T., Oliwier T. oraz
Denis M.
Dzieci otrzymały nagrody – wejściówki do Parku Wodnego
w Tarnowskich Górach oraz puzzle i książki.
29 kwietnia delegacja z grupy starszaków przedstawiła wiersz
o naszym mieście na uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji
rocznicy nadania Miasteczku Śląskiemu praw miejskich.
Beata Halamus

Wieści

10 kwietnia na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się zawody piłkarskie pod hasłem „POKAŻ NA CO
CIĘ STAĆ”. Zawodnicy, którzy wyrazili chęć udziału w zawodach, rywalizowali w kilku konkurencjach. Każda konkurencja
była oddzielnie punktowana, a suma punktów pozwoliła organizatorom wyłonić zwycięzcę. Zacięta rywalizacja trwała do
ostatniej konkurencji, jaką były bardzo popularne wśród młodzieży rzuty karne. Przysłowiowym rzutem na taśmę zawody
wygrał Dawid Jaskuła gromadząc 20 punktów i minimalnie
wyprzedzając Adriana Kicińskiego, który uzbierał 19 oczek.
Trzecie miejsce zajął Jakub Wiśniewski z 14 punktami. Nagrodę pocieszenia otrzymał dzielnie walczący z bardziej doświadczonymi kolegami Michał Stepczyński. Gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych imprezach na kompleksie boisk
ORLIK 2012.
Grażyna Zabiegalska
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Tydzień Bibliotek
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek przypada na 8 maja. W tym
dniu w bibliotekach organizowane są dni otwarte, spotkania
oraz imprezy czytelnicze. Ten dzień jest również początkiem
Tygodnia Bibliotek, który ma na celu promocję bibliotek, czytelnictwa i książki.
W maju br. odbyła się w całej Polsce VII edycja Tygodnia Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Biblioteka zawsze
po drodze, nie mijam – wchodzę”. Jak informowała przewodnicząca Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich – Sylwia Błaszczyk, hasło Tygodnia Bibliotek 2011 to
dwuwiersz zachęcający do odwiedzin biblioteki nie tylko
w celu wypożyczenia książki, ale też bez sprecyzowanego powodu. Miało sprzyjać wytworzeniu się mody na bywanie
w bibliotece. (...) Hasło nawiązywało do oczywistego faktu, że
biblioteki to niezastąpiony element naszego rozwoju intelektualnego, kariery zawodowej, spędzania wolnego czasu. (...)
Z biblioteką jest nam po drodze, bo korzystamy z jej usług
przez całe życie. Wszyscy mogą znaleźć w niej coś dla siebie.
Nieważne, czy księgozbiór zawiera wiekowe dzieła historyczne, prace naukowe, czy też powieści lub bajki dla dzieci. Ważne, że zawsze służy swym czytelnikom, dostarczając wiedzy,
pobudzając wyobraźnię lub dotrzymując towarzystwa w samotności czy chorobie. Hasło Tygodnia Bibliotek 2011 umożliwiło pokazanie, że kontaktu z książką nie zastąpi cud techniki,
ani żadna inna, choćby najbardziej nowoczesna, forma przekazu. (...) Biblioteka jest bliska swoim użytkownikom. (...) Hasło
Tygodnia Bibliotek 2011 umożliwiło prezentację różnorodnych relacji bibliotekarzy z czytelnikami, niezależnie od rodzaju bibliotek, wieku i gustów odwiedzających je osób. Biblioteka jest skarbnicą, której nie sposób ominąć na swej
drodze.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Miasteczku Śląskim również
włączyła się w ogólnopolskie
obchody VII edycji Tygodnia Bibliotek.
Nawiązując do tegorocznego
hasła przewodniego popularyzującego czytelnictwo i obcowanie z książką, w naszych placówkach odbyły się ciekawe
imprezy zachęcające wszystkich do odwiedzenia biblioteki.
W Wypożyczalni dla Dorosłych odbyły się: maraton czytelniczy, wystawa archiwalnych numerów czasopism „Prasowa podróż w czasie”, wiosenna zbiórka książek „Uwolnij książkę”
oraz dzień otwarty biblioteki.
W Oddziale Dziecięcym – z myślą o najmłodszych czytelnikach – zorganizowano warsztaty literacko-plastyczne pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze...”, zajęcia pod kierunkiem
pani Izabeli Kot „Tajemnica herbu Miasteczka Śląskiego”, przegląd książek o zwierzętach „Filemon kontra Reksio, czyli koty
i psy w książkach i nie tylko” oraz warsztaty bibliotekarskie.
Natomiast w Filii nr 1 w Żyglinie Tydzień Bibliotek rozpoczął
się maratonem czytelniczym książki „Miasteczkowskie bery
i legendy” z udziałem dzieci, następnie w oparciu o poznane
teksty tworzono książkę obrazkową, wykonano zakładki do
książek oraz uczestniczono w warsztatach introligatorskich.
12 maja 2011 w Wypożyczalni dla Dorosłych odbyły się tradycyjnie miejskie obchody Tygodnia Bibliotek z udziałem zaproszonych gości. Uroczystość uświetnił występ przedszkolaków
z Przedszkola nr 1 w Miasteczku Śląskim. 

Święto Drzewa
4 maja br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim otwarto wystawę o programie Stowarzyszenia Ekologiczno–Kulturalnego Klub Gaja z Wilkowic „Święto Drzewa”. Jest to
program edukacji ekologicznej, który Klub realizuje od 2003 r.,
w ramach ogólnopolskiej i międzynarodowej akcji sadzenia
drzew co roku 10 października. Opiera się on na lokalnej aktywności, w szczególności młodzieży, przy udziale przedstawicieli
różnych instytucji, lokalnych społeczności, samorządów, biznesu
i organizacji pozarządowych.
Celem programu jest m.in. podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatu na Ziemi. Klub poprzez program stara się zainspirować
wszystkich jego uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew.
Placówki oświatowe w całym kraju nawiązują współpracę z najbliższym nadleśnictwem. Lasy Państwowe, które są partnerem
programu, udostępniają sadzonki drzew uczestnikom oraz służą
pomocą swoich specjalistów.
W roku 2011 „Święto Drzewa” wpisuje się obchody Międzynarodowego Roku Lasu ustanowionego przez ONZ.
Otwarcia wystawy dokonał burmistrz miasta Miasteczko Śląskie
pan Krzysztof Nowak wraz z prezesem Stowarzyszenia Klub
Gaja, panem Jackiem Bożkiem. Uroczystość otwarcia swoją
obecnością zaszczycili m.in. przewodniczący Rady Miejskiej
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w Miasteczku Śląskim pan Józef Myśliwczyk, burmistrz miasta
Kalety pan Klaudiusz Kandzia, prezes Fundacji na Rzecz Dzieci
Miasteczko Śląskie pan Mieczysław Dumieński, radni miejscy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i pracownicy Urzędu Miejskiego. Liczną i bardzo
ważną grupę uczestników wernisażu stanowili uczniowie klasy
VI a ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miasteczku Śląskim z nauczycielką przyrody panią Bożeną Matusik. Referat okolicznościowy
pt. „Pomniki przyrody na terenie Gminy Miasteczko Śląskie”
przedstawił inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim, pan Grzegorz Pietrucha.
Wystawę można było oglądać do 13 maja br. Jej organizatorami
byli Stowarzyszenie Klub Gaja oraz Urząd Miejski w Miasteczku
Śląskim. 
Jerzy Żuchowicz
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Woda i ścieki – nowe taryfy W Publicznym Gimnazjum
» dokończenie ze str. 2
W przypadkach braku wyposażenia budynków w urządzenia
pomiarowe – ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako
równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
Przedsiębiorstwo pobiera opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków za każdy miesiąc, w którym świadczone
były usługi. Jednakże opłata abonamentowa podlega poborowi niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę, czy
odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. 
red

SzczepieniE
psów
Wszystkie psy w wieku powyżej trzech miesięcy, znajdujące się
na terenie Miasteczka Śląskiego, podlegają obowiązkowemu
ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie w czasie
i miejscach podanych w poniższym planem. Szczepienia psa
można dokonać w dowolnie wybranym punkcie. Szczepienie
psów jest płatne przez ich właścicieli.
Koszt szczepienia wraz z wystawieniem świadectwa wynosi 25 zł.
Psy należy doprowadzić do miejsca szczepienia na smyczy
i w kagańcu. Właściciele, którzy nie poddadzą psów ochronnemu
szczepieniu, podlegają odpowiedzialności na podstawie art. 117
Kodeksu Wykroczeń.
Po akcji szczepień, będzie można zaszczepić psa
przeciwko wściekliźnie w Przychodni Weterynaryjnej
„Vetmedicor” w Tarnowskich Górach
przy ul. Sienkiewicza 36, tel. 32 285-28-81
w godzinach otwarcia lecznicy:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00
sobota: 8.00 – 13.00

PLAN SZCZEPIEŃ PSÓW
PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE W 2011 R.
NA TERENIE MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO
dzielnica

miejsce szczepienia

data

godzina

ŻYGLIN

ul. Sokoła

25.05.2011

10.00 – 11.30

ŻYGLINEK

ul. Ks. Wyciślika

25.05.2011

12.30 – 13.00

BIBIELA

ul. Starowiejska

25.05.2011

14.00 – 14.15

BRYNICA

obok
remizy strażackiej

25.05.2011

15.00 – 15.30

MIASTECZKO
ŚLĄSKIE

ul. Czarneckiego

26.05.2011

15.00 –17.00
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W dniach 5 i 6 kwietnia br. uczniowie klas III uczestniczyli w organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach Targach Edukacyjnych. Informacje uzyskane przez uczniów
w czasie prezentacji szkół ponadgimnazjalnych oraz oferta
przedstawiona podczas targów pozwolą podjąć właściwą decyzję o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. W zakresie badania
potrzeb dotyczących wyboru zawodu zostanie również przeprowadzona wśród uczniów ankieta przygotowana przez Izbę
Przemysłowo–Handlową w Tarnowskich Górach.
12 kwietnia rozpoczęły się w naszej szkole egzaminy Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej dla uczniów kończących naukę. Trwały
do 14 kwietnia. Na wyniki musimy jednak poczekać do połowy
czerwca.
W tym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich latach, prowadzona jest elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Z zasadami tej formy rekrutacji uczniowie klas III zostają zapoznani w czasie zajęć w szkole.
28 kwietnia drużyna dziewcząt wygrała ostatnie zawody w prowadzonych rozgrywkach Uczniowskiej Ligi Siatkówki Kadetek
w roku szkolnym 2010/11. Drużynę reprezentowały: M. Żydek,
P. Filipczyk, J. Buszka, D. Lesiak, P. Żuchnik, M. Mazur, K. Warecka,
M. Kolano, A. Sus, M. Pietryga, I. Jarzombek Opiekunem drużyny
była p. J.Broja. Ostatecznie uczennice naszego gimnazjum zajęły V miejsce.
1 maja w czasie rekolekcji szkolnych grupa artystyczna z naszej
szkoły przedstawiła w gimnazjum i w kościele parafialnym poruszający spektakl „Wspomnienie o Janie Pawle II”.
2 maja dwie grupy gimnazjalistów wyjechały do Świnoujścia
i Węgierskiej Górki na „Zielone szkoły”. W trakcie wyjazdów
śródrocznych uczniowie realizują projekty zdrowotne i ekologiczne, poznają nowe środowiska i historię innych regionów
kraju. 
Danuta Stankiewicz

Kiermasz wielkanocny
14 kwietnia br. w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Miasteczku Śląskim odbył się kiermasz wielkanocny. Podczas kiermaszu można było zakupić ciekawe ozdoby,
stroiki świąteczne oraz kartki wielkanocne wykonane własnoręcznie przez uczniów. Nie zabrakło także wypieków domowej
roboty. Całkowity dochód z kiermaszu wyniósł 526 zł.
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim uczniom, którzy przyłączyli się do akcji oraz uczennicom klasy szóstej za pomoc w sprzedaży ozdób świątecznych. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do mam oraz babć naszych uczniów za
upieczenie przepysznych ciast. Wszystkim rodzicom i innym
darczyńcom dziękujemy za udział w kiermaszu i za finansowe
wsparcie, które będzie przeznaczone na potrzeby naszej szkoły.
Inicjatorami i organizatorami akcji byli nauczyciele: K. Bambynek, Ł. Pietryga i S. Król.
***
Samorząd uczniowski, którego opiekunem jest pani B. BiczakSkrobek, zorganizował kwestę i zbiórkę przyborów szkolnych
i zabawek w ramach akcji „Paczka Świąteczna Dzieci Śląska –
Dzieciom Lwowa”. W wyniku akcji zebrano kwotę 113,84 zł oraz
przybory szkolne i zabawki.
Dziękujemy uczniom za ofiarność i zaangażowanie. 
Karolina Bambynek
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Miasteczkowscy Jubilaci
5 maja br. swoje 90. urodziny obchodził Pan Alojzy Galbas.
Z tej okazji burmistrz miasta Krzysztof Nowak przekazał szanownemu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności oraz życzliwości i troski najbliższych
na dalsze lata życia.
6 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość
wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medale wręczył jubilatom burmistrz miasta Krzysztof Nowak. Szanownym jubilatom życzymy jeszcze wielu lat życia w dobrym
zdrowiu i serdecznej opieki najbliższych.
Odznaczeni jubilaci:
•• Marianna i Zygmunt Głąbała
•• Małgorzata i Konrad Karmańscy
•• Róża i Jan Koralewscy
•• Maria i Rajnhold Ochman
•• Jadwiga i Tadeusz Tchórz
•• Erna i Józef Walochnik
Lidia Kubecka

Wydarzenia w MOK-u
» dokończenie ze str. 4
• 20 maja zamknięto trwającą od 18 kwietnia wystawę fotograficzną prac Arnolda Ochmana, pochodzącego z Miasteczka
Śląskiego, obecnie mieszkającego w Wielkiej Brytanii;
• 21 maja – uroczystości związane z rocznicą założenia
w mieście Związku Emerytów i Rencistów;
• 22 maja – koncert Pieśni Maryjnych w wykonaniu chóru
„Sienkiewicz” i zaproszonych gości;
• 25 maja – koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu dzieci
i młodzieży z zespołów tanecznych, sekcji muzycznych
działających w MOK. Rozstrzygnięcie XI Edycji Konkursu
Poetyckiego pt. „Wiersz dla Mamy”.
Już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców w niedzielę,
19 czerwca, na imprezę plenerową „Wianki 2011” w Brynicy. 
Irena Lukosz-Kowalska

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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