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Program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy
Rada Miejska w Miasteczku Śląskim na sesji 2 marca 2012 r.
podjęła uchwałę nr XVI/128/12 w sprawie ustalenia programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasteczko
Śląskie na lata 2012–2016. Uchwalenie programu jest obowiązkiem wynikającym z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Program ten stanowi podstawę do realizowania zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stanowiących w całości własność gminy
oraz lokale położone w budynkach będących współwłasnością gminy i osób fizycznych – w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Według stanu na dzień 30 listopada 2011 r. na terenie Miasteczka Śląskiego znajdowały się 582 mieszkania komunalne
usytuowane w starych i nowych zasobach mieszkaniowych
(w tym 24 lokale socjalne) oraz 232 mieszkania własnościowe.
Zdecydowaną większość zasobu mieszkaniowego stanowią
mieszkania o podwyższonym standardzie (zaopatrzone
w wodę, kanalizację, posiadające łazienkę, wc, c.o.).
Jednakże są to budynki z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, które cechuje szereg wad konstrukcyjnych i technologicznych, w tym szczególnie niskie właściwości energetyczne.
Budynki z tzw. „starego zasobu” mieszkaniowego nie mają
standardowego wyposażenia, jednakże w ramach posiadanych środków finansowych wykonywane są modernizacje
w poszczególnych budynkach dla utrzymania ich należytego stanu technicznego i podniesienia ich standardu.
Na zasób lokali socjalnych składają się lokale o obniżonym
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standardzie. W związku z rozszerzonym kręgiem osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego, istnieje potrzeba
dodatkowego wydzielenia z zasobów gminy lokali socjalnych,
bądź pozyskania nowych.
» dokończenie na str. 2
Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój
oraz wzajemną życzliwość.
Ale przede wszystkim, by Wielkanoc umocniła wiarę,
podniosła na duchu
i napełniła serca wszystkich radością.

Z najlepszymi życzeniami dla mieszkańców Miasteczka Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Myśliwczyk 		

Burmistrz
Krzysztof Nowak
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Program gospodarowania...
» dokończenie ze str. 1
Jak przewiduje program, podjęcie działań dla zwiększenia zasobu lokali socjalnych umożliwi zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzin o niskich dochodach, nie dających gwarancji
utrzymania obecnie zajmowanych lokali, a także pozwoli na
wykonanie wyroków sądowych nakazujących eksmisję, także
spoza zasobów komunalnych, gdzie gmina jest zobowiązana
do wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, co stanowi duże obciążenie finansowe dla budżetu gminy.
Jak zapisano w programie, gospodarka zasobem mieszkaniowym gminy winna zmierzać w kierunku poprawy istniejącego
stanu technicznego.
Potrzeby remontowo–modernizacyjne mające na celu nie tylko energetyczną rehabilitację zasobów, ale również wykonanie
tradycyjnych konserwacji, napraw bieżących i remontów są
duże. W budynkach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe istnieje większa zdolność generowania przychodów
na funduszach remontowych i tym samym większe możliwości
wykonywania remontów, utrzymania właściwego stanu technicznego, jak również podnoszenia standardu użytkowego
i estetycznego budynków i otoczenia.
Fakt ten powoduje, iż gmina powinna podjąć działania dla
zwiększenia budżetu w odniesieniu do potrzeb remontowych
w pozostałych zasobach mieszkaniowych.
W programie ujęto zakres prac remontowo–modernizacyjnych
planowanych do wykonania w latach 2012–2016.
W związku z prowadzoną przez gminę sprzedażą mieszkań na
rzecz najemców i udzielanie korzystnych bonifikat stworzono
warunki sprzyjające wykupowi mieszkań przez rodziny o różnym stopniu zamożności.
W latach obowiązywania programu, prowadzona będzie polityka zmierzająca do zbywania lokali mieszkalnych w celu
zmniejszenia kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego.
W ramach tej polityki gmina będzie dążyła do zbywania całych
nieruchomości. Dla najemców lokali, którzy nie skorzystają
z prawa pierwszeństwa w nabyciu zajmowanego lokalu gmina
może zaoferować lokal zamienny. Program zakłada, że w latach
obowiązywania programu sprzedanych zostanie 120 lokali
mieszkalnych.
Odnosząc się do zasad polityki czynszowej program stanowi, iż
stawka czynszu dla zasobów gminy ustalana jest na podstawie
stawki bazowej oraz czynników procentowych podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokali.
Stawkę bazową czynszu oraz czynniki podwyższające lub obniżające wartość lokali ustala burmistrz miasta, wydając w tej
sprawie stosowne postanowienie.
Czynniki określające wartość użytkową lokalu uwzględniają
położenie lokalu w budynku, wyposażenie budynku i lokali
w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan, a także ogólny stan techniczny budynku.
Nie planuje się obniżania czynszu na wniosek najemców o niskich dochodach. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej jest i będzie realizowana poprzez zabezpieczenie w budżecie gminy odpowiednich środków na wypłaty dodatków
mieszkaniowych. Nie planuje się również skokowego wzrostu
stawki bazowej czynszu. Uznaje się za uzasadniony stopniowy
wzrost stawki maksymalnie do 10% w każdym kolejnym roku
obowiązywania programu i przeznaczania uzyskanych dochodów na remonty i modernizacje mieszkaniowego zasobu gminy w celu zapobieżenia dalszej jego dekapitalizacji.
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Jednakże dla zapewnienia w przyszłości samowystarczalności
finansowej w gospodarce mieszkaniowej gmina winna dążyć,
przy ustalaniu czynszów, do osiągnięcia poziomu 3% wartości
odtworzeniowej lokalu.
Mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami gminnymi
w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządza Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
w Tarnowskich Górach na podstawie zawartej umowy. Do zadań MTBS należy między innymi bieżąca eksploatacja oraz remonty lokali i budynków.
Budynkami wspólnot z udziałem gminy zarządza również
MTBS jako licencjonowany zarządca. Na utrzymanie nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot, gmina przekazuje zarządcy miesięczne zaliczki na konserwację i eksploatację, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot oraz wpłaty na
wynagrodzenie zarządcy.
Rozliczenie zaliczek odbywa się na corocznych zebraniach
sprawozdawczych organizowanych przez zarządcę.
Wysokość stawek na konserwację i eksploatację, fundusze remontowe oraz wynagrodzenie zarządcy ustalona została na
podstawie uchwał podjętych przez poszczególne wspólnoty
mieszkaniowe.
W następnych latach obowiązywania programu, w odniesieniu
do zasobu komunalnego, planuje się utrzymanie zarządu,
z równoczesnym zmniejszeniem zarządzanej powierzchni,
w związku z planowaną sprzedażą lokali mieszkalnych obejmującą całą nieruchomość.
W programie zawarto także informacje o planowanej wysokości wydatków w latach 2012 – 2016, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji
lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi.
W celu poprawy w przyszłości wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy program przewiduje, że niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do:
•• zwiększenia zasobu lokali socjalnych,
•• windykacji i obniżania zaległości czynszowych,
•• obniżenia kosztów eksploatacji,
•• intensyfikacji wzajemnych zamian lokali (zamiana lokali
mieszkalnych między stronami, z których przynajmniej
jedna jest lokatorem komunalnym), jako sposobu na dostosowanie standardu lokalu do potrzeb mieszkańców,
•• zapewnienie mieszkań zamiennych najemcom zamieszkującym w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wyłączonych czasowo z użytkowania. 
opr.: red

Kiermasz
kartek wielkanocnych
Czas pomyśleć o zbliżającej się Wielkanocy.
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do Wypożyczalni dla Dorosłych na kiermasz kartek
wielkanocnych, oryginalnych, ręcznie wykonanych przez dzieci z Przedszkola nr 1 w Miasteczku Śląskim.
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Uchwały Rady Miejskiej
2 marca 2012 r. odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim, na której podjęto następujące uchwały:
1. Uchwałę nr XVI/125/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2. Uchwałę nr XVI/126/12 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata
2012 – 2016.
3. Uchwałę nr XVI/127/12 w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok budżetowy 2013
środków stanowiących fundusz sołecki.
4. Uchwałę nr XVI/128/12 w sprawie ustalenia programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasteczko Śląskie na lata 2012 – 2016.
5. Uchwałę nr XVI/129/12 w sprawie nadania nazwy ulicy.
6. Uchwały nr XVI/130/12 i nr XVI/131/12 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasteczko
Śląskie.
7. Uchwałę nr XVI/132/12 w sprawie zmiany uchwały określającej rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Miasteczko Śląskie.
8. Uchwałę nr XVI/133/12 w sprawie przyjęcia programu opieki
nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2012 r.
9. Uchwałę nr XVI/134/12 w sprawie gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
zapobiegania narkomanii na rok 2012.
Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej
www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30.
W bieżącym numerze publikujemy informacje dotyczące programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Miasteczko Śląskie na lata 2012 – 2016, przyjętego przez Radę
Miejską Uchwałą nr XV/128/12. 
red.

Zapisy
do przedszkoli
Dyrektor Przedszkola nr 3 w Miasteczku Śląskim ogłasza zapisy do przedszkola na rok szkolny 2012/2013.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
(dzieci pięcio- i sześcioletnie obowiązkowo). Zapisy trwają od
1 marca do 30 kwietnia 2012 r. w kancelarii
Przedszkola Nr 3 w Miasteczku Śląskim (osiedle) od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 – 16.00.
Tegoroczne DNI OTWARTE w Przedszkolu nr 3 odbędą się w dniach 20 – 22 marca w godzinach 9.00 – 11.00.
Do 30 kwietnia br. trwają także zapisy
dzieci do Przedszkola nr 1 (w godzinach
6.30 – 16.30). 
Wieści
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ZBIÓRKA ODPADÓW

WIELKOGABARYTOWYCH
NA TERENIE MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO

Tegoroczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych przeprowadzona będzie w terminie od 16 do 25 kwietnia.
Zbiórka przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby prawidłowego zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, a więc takich, których nie można składować w pojemnikach stanowiących wyposażenie posesji.
W związku z powyższym, proszę o nieskładanie do pojemników wielkogabarytowych odpadów z rozbiórek budynków, remontów oraz innych odpadów komunalnych.
Apeluję jednocześnie o zachowanie porządku i czystości
wokół rozstawianych pojemników i niezostawianie odpadów przed pojemnikami.
Szczegółowy harmonogram rozstawienia kontenerów na
terenie miasta przedstawia się następująco:
Miasteczko Śląskie
od 16 do 18 kwietnia 2012 r.
1. ul. Dworcowa – KP 7
2. ul. Norwida (garaże) – KP 33
3. ul. Plac Jagiełły – KP 33
4. ul. Tetmajera – Wybickiego – KP 7
5. ul. Norwida – Pindora – KP 7
6. ul. Modrzewskiego – Działkowa – KP 7
7. ul. Sportowa – KP 7
8. ul. Woźnicka – KP 7
9. ul. Cynkowa – KP 7
10. ul. Ceramiczna – Dworcowa – KP 7
11. ul. Norwida (dworzec PKP) – KP 7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Żyglin – Żyglinek
od 19 do 21 kwietnia 2012 r.
ul. Wyciślika – KP 7
ul. Paprotna – KP 7
ul. Św. Marka – KP 7
ul. Śląska – 2 szt. – KP 7
ul. Harcerska – KP 7
ul. Wita Stwosza – KP 7
ul. Stacyjna – KP 7

1.
2.
3.
4.

Bibiela – Brynica
od 23 do 25 kwietnia 2012 r.
ul. Starowiejska (pętla autobusowa) – KP 7
ul. Starowiejska (leśniczówka) – KP 7
ul. Rzeczna – KP 7
ul. Łokietka – KP 7
Burmistrz Miasta
/-/ Krzysztof Nowak
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Nasza oferta - jest z czego wybierać

MOSiR zaprasza!
Za oknem stopniały resztki śniegu, a wiosna cichutko zapukała do drzwi. A co z naszą formą fizyczną po zimie?
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych i rekreacyjnych.
Nasze obiekty sportowe to:
•• Hala sportowa przy ul. Dworcowej (do dyspozycji
mieszkańców są: sala gimnastyczna, sala fitness oraz
siłownia – fot. 2, 3 i 5);
•• kompleks boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012 przy
ul. Sportowej (boisko wielofunkcyjne do siatkówki
i koszykówki oraz boisko do piłki nożnej ze sztuczną
nawierzchnią – fot. 7);

••

••
••

boiska trawiaste użytkowane w większości przez HKS
ODRA Miasteczko Śląskie oraz LKS Żyglin (ul. Dworcowa
oraz ul. Studzienna), w naszej ofercie mamy płyty główne
boisk oraz boiska treningowe (fot. 1);
boisko wielofunkcyjne przy ul. Południowej (fot. 6);
sala gimnastyczna w budynku MOPS przy ul. Staromiejskiej 8.

Ponadto proponujemy osobom uprawiającym Nordic Walking oraz tym, które mają zamiar zacząć przygodę z tym sportem, wstąpienie do klubu entuzjastów tej formy rekreacji.
Pierwsze spotkanie zainteresowanych odbyło się 19 marca
w Miejski Ośrodku Sportu i Rekreacji.

1.

4.

2.

3.

4
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców na kolejne spotkania.
Na naszej stronie internetowej będziemy na bieżąco informować o wszystkim, co będzie związane z działalnością klubu.

5.

Jeśli planujesz uroczystość rodzinną z dużą ilością gości,
a masz problem z noclegiem dla nich, pragniemy polecić
nowo oddane pokoje w Gościńcu Sportowym przy
ul. Srebrnej 6 (fot. 4). Pokoje są wyposażone w eleganckie łazienki. Wystrój pomieszczeń odbiega od typowo hotelowego.
Nowe pokoje zostały urządzone w bardzo przytulnym, ciepłym stylu. Świetnie nadają się dla rodzin z dziećmi ze względu na dwa duże rozkładane miękkie łóżka. Zakupiony został
również nowy sprzęt RTV. W pomieszczeniach oferujemy dostęp do Internetu przewodowego, jak i bezprzewodowego,
z którego można korzystać na terenie całego budynku.
Zapraszamy także serdecznie na imprezy organizowane przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

6.

Jeśli masz ciekawe pomysły i chciałbyś zrealizować coś,
co umili codzienność, a na dodatek podniesie naszą
sprawność fizyczną – przyjdź!
Chętnie współpracujemy z każdym, kto ma pomysł na
aktywne spędzanie wolnego czasu!
Nasza oferta przygotowana na wiosnę 2012 wygląda
następująco:
Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

fitness

poniedziałek i środa

18.00 – 20.00

koszykówka

środa

19.30 – 21.30

siatkówka

czwartek

19.30 – 21.30

tenis stołowy

środa
piątek

16.00 – 18.00
18.00 – 20.00

tenis ziemny
dla dzieci i młodzieży

sobota

10.00 – 14.00

Do dyspozycji są również animatorzy na ORLIKU – chętnie
poprowadzą zajęcia dla zorganizowanej grupy, jak i dla
użytkowników indywidualnych z dowolnej dyscypliny sportu. Zapisy na naszej stronie internetowej: www.mosir.miasteczko-slaskie.pl lub bezpośrednio u animatorów. 
7.
Wieści
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Podsumowanie
w Gimnazjum
Koniec lutego to czas wstępnej oceny pracy szkoły. W I półroczu roku szkolnego 2011/12 w gimnazjum uczyło się
195 uczniów. W klasyfikacji śródrocznej najlepiej wypadły
klasy 2b, 3a i 3b.
Uczniowie nasi reprezentowali szkołę w różnych konkursach
i zawodach sportowych. Aż 9 uczniów (tj. 35,6%) wzięło udział
w I etapie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 13 gimnazjalistów:
•• 6 z języka polskiego: Hanna Janik, Ewa Siwiec i Agnieszka
Skoczylas z klasy 3a, Marcelina Pietryga z 3b, Sonia
Ogrodnik z 3c i Anna Siwy 2b. Ich opiekunowie to Joanna
Flak i Aleksandra Nowicka;
•• 1 z biologii: Dorota Darmas z klasy 3a, pod opieką Hanny
Celary;
•• 3 z geografii: Marta Żydek z klasy 2a oraz Aleksander
Kiedos i Łukasz Strugała z 2b, pod opieką Ilony Urbańczyk;
•• 1 z języka angielskiego: Hanna Janik z klasy 3a, pod
opieką Anny Herman;
•• 2 z języka niemieckiego: Hanna Janik z klsasy 3a i Marcelina Pietryga z 3b, pod opieką Anny Hajdy.
Finalistkami konkursu z języka polskiego zostały: Hanna Janik,
Ewa Siwiec oraz Agnieszka Skoczylas z klasy 3a, a z języka angielskiego – Hanna Janik także z klasy 3a.
Podwójną laureatką tegorocznych Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych z języka polskiego i języka angielskiego została Hanna Janik. Gratulujemy laureatce i nauczycielom przygotowującym uczennicę do konkursów!
Nasze gimnazjum uczestniczy od września w III Mistrzostwach
Gimnazjów o Puchar Burmistrzów i Wójtów Powiatu Tarnogórskiego, w ramach których rozgrywane są zawody w różnych
konkurencjach sportowych. Do tej pory przeprowadzono zawody w biegach przełajowych i piłce siatkowej dziewcząt
i chłopców.
Gimnazjum w Miasteczku Śląskim było organizatorem zawodów w piłce siatkowej chłopców, które rozegrano 25 i 26 stycznia br. na sali gimnastycznej naszej szkoły i sali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uczestniczyło w nich
14 drużyn. Zwycięstwo wywalczyli nasi gimnazjaliści. Kolejne
miejsca zajęły drużyny z Gimnazjum im. Ojca Wrodarczyka
w Radzionkowie i Gimnazjum w Świerklańcu.
Zwycięzcy odebrali puchary i medale, a wszyscy uczestnicy
dyplomy. Nagrody wręczył burmistrz Krzysztof Nowak.

Naszą szkołę reprezentowali: D. Cogiel, K. Świerc, D. Marciniak,
M. Franczyk, M. Mazur, P. Hańderek, D. Chamera, D. Miara,
T. Strugała, M. Hadaś, Ł. Cogiel, P. Musialik, M. Broja, P. Wylężek.
Drużynę chłopców przygotował Michał Dyrgała.
22 i 24 lutego br. podobne zawody rozegrała drużyna dziewcząt przygotowywana przez Jana Broję. Eliminacje zorganizowano w Radzionkowie. Dziewczęta zajęły VI miejsce. Nasze
reprezentantki to: P. Filipczyk, J. Buszka, K. Warecka, J. Kurzeja,
D. Adamczyk, D. Lesiak, M. Kolano, N. Kansy, M. Wiktorska.
Do rozegrania pozostały jeszcze następujące konkurencje: piłka ręczna, koszykówka, pływanie oraz tenis stołowy.
Po dwóch konkurencjach nasze gimnazjum zajmuje IV miejsce
w powiecie. Dziękujemy MOSiR-owi za pomoc w organizacji
zawodów!
Inne osiągnięcia sportowe:
•• 17 listopada 2011: III Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki – II miejsce;
•• 9 stycznia 2012: Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt „Żyjesz
bez nałogów – wygrywasz” – I miejsce;
•• 13 stycznia 2012: Zawody siatkówki dziewcząt – II miejsce;
•• 18 stycznia 2012: Miejski Turniej Halowej Piłki Nożnej
Chłopców – III miejsce;
•• 9 marca 2012: Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym
Dziewcząt – II miejsce (N. Młynek, K. Warecka, P. Filipczyk) – awans do zawodów rejonowych; Powiatowe
Zawody w Tenisie Stołowym Chłopców – VI miejsce
(M. Broja, T. Strugała, P. Wylężek).
Nasi uczniowie biorą dział w projekcie Mała Wszechnica Praw
Obywatelskich, realizowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Radzionkowie. Po wyjeździe do
Strasburga odbywały się kolejne zajęcia i warsztaty dla młodzieży, m.in. 11 lutego br. miało miejsce kolejne spotkanie –
z panem Markiem Michalakiem – Rzecznikiem Praw Dziecka.
Spotkanie zorganizowano w Liceum Ogólnokształcącym
im. S. Staszica w Tarnowskich Górach.
Ciekawymi przedsięwzięciami może pochwalić się nasz Samorząd Uczniowski. W ramach akcji „Szukamy rady na odpady”
organizuje zbiórkę nakrętek, makulatury i baterii, w październiku promując zdrowe odżywianie zorganizował „Dzień Jabłka”, w grudniu w ramach akcji „Jak umilić Rodzicom wywiadówki” odbył się kiermasz ozdób bożonarodzeniowych,
a w lutym szkolne ostatki, czyli… co potrafimy sami przygotować i czym poczęstować.

W akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski gimnazjaliści doskonalą umiejętności współpracy, planowania
i organizowania przedsięwzięć. Przy okazji dobrej zabawy rozwijana jest samodyscyplina i odpowiedzialność, bo każdy
chce jak najlepiej wywiązać się z powierzonych mu zadań. 
Danuta Stankiewicz
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Spartakiada 2012

Informacja
dla rolników

W dniach 11 i 12 lutego br. zorganizowano V Spartakiadę Miasteczka Śląskiego. Rozgrywki odbyły się w dwóch dyscyplinach: siatkówce i halowej piłce nożnej. W tym roku do Spartakiady zgłosiło się 87 zawodników.
W pierwszym dniu rozegrano zawody siatkówki. Do rozgrywek zgłosiły się cztery zespoły. Zwyciężyła drużyna faworytów SMS Miasteczko Śląskie w składzie: Adam Augustyniok,
Krzysztof Karmański, Robert Kawurek, Krzysztof Dyrgała, Daniel Ochman i Piotr Żyłowski, która zdobyła 6 punktów. Kolejne miejsca zajęły drużyny: Dlaczego My (5 punktów), Old Boys
Miasteczko Śląskie (4 punkty) i Georgenberg (3 punkty). Zawody sędziowali Wojtek Bienias i Rafał Bednarek.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Tarnowskich Górach prowadzi cykl
szkoleń dla rolników w zakresie
wypełniania wniosków o przyznanie
płatności
bezpośrednich na 2012 rok.
Zainteresowanych producentów rolnych
zapraszamy na szkolenie w dniu
25 kwietnia, które odbędzie się
w Urzędzie Miejskim
w Miasteczku Śląskim, Rynek 8,
w godzinach 9.00 – 13.00 (sala nr 3).

Punkt
paszportowy
W lutym br. zmianie uległa lokalizacja Terenowego Punktu Paszportowego w Tarnowskich
Górach.
Obecnie wnioski paszportowe należy składać
w Punkcie Paszportowym przeniesionym do
budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w pokoju nr 3 (na parterze).
Zmianie uległ również numer telefonu. Aktualny numer to: 32 381 37 92
Godziny urzędowania Punktu pozostają bez
zmian. Punkt czynny jest:

W drugim dniu rozegrano mecze halowej piki nożnej. Zgłosiło
się dziewięć zespołów. Jedna z drużyn w dniu rozgrywek nie
pojawiła się na zawodach. Zwyciężył zespół Drink Team
w składzie: Bartek Łapok, Łukasz Blacha, Michał Budny, Krzysztof Budny, Paweł Karwiński i Łukasz Niśkiewicz, który pokonał
wysoko w finale Młodą Lożę Szyderców. Kolejne miejsca zajęły drużyny: Działka Squad i Żabole. Zawody sędziował Kamil
Kupka. Uroczyste podsumowanie zawodów oraz wręczenie
nagród i pucharów odbyło się w niedzielę 26 lutego. Zwycięzcom gratulujemy!

w poniedziałki, środy, czwartki: 8.30 – 15.30
we wtorki: 8.30 – 17.00
w piątki: 8.30 – 14.00
Druki wniosków o wydanie paszportu można
pobrać w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim ul. Rynek 8.

Spartakiadę zorganizowali: Stowarzyszenie „Góra Jerzego”,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii.
MOSIR

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
Redaktor naczelny: Aurelia Gryc
Nakład: 1 000 egz.
Opracowanie i skład:
Wydawnictwo KA s.c.
ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry
www.kasc.pl
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Działo się w MOK-u
••

9 marca, jak co roku, Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku
Śląskim, zorganizował dla pań, z okazji ich święta Babski
Comber. W tym roku panie bardzo licznie stawiły się na imprezę. 120 pań przybyło m.in. z Myszkowa, Piekar Śląskich,
Tarnowskich Gór i oczywiście z Miasteczka Śląskiego. Bawiły się aż do północy wraz z zespołem Golden Mix. Było
barwnie i wesoło, nie zabrakło też konkursów. Można było
zabrać ze sobą do domu np. nowego mopa, warzechę lub
inny sprzęt gospodarstwa domowego. Były również „poważniejsze” nagrody, a główną z nich było DVD.

••

16 marca odbył się koncert muzyki irlandzkiej. Koncert
przygotowały zespoły działające w Ośrodku – „Green Seaid” pod kierunkiem pani Iwony Drozdowskiej, który zaprezentował się w repertuarze muzyki celtyckiej oraz zespół „Crazy I”, który wykonał taniec irlandzki. Ponadto
uczestnicy koncertu w miłej atmosferze i przy skromnym
poczęstunku zobaczyli pokaz multimedialny „Zielona wyspa – Irlandia”.

••

10 marca zespoły Crazy I i Crazy II uczestniczyły w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Róża 2012” w Sosnowcu zdobywając wyróżnienia II stopnia w swoich kategoriach wiekowych.

••

inne atrakcje: 24 marca – koncert Damiana Holeckiego,
a 25 marca impreza plenerowa w Brynicy – powitanie wiosny i tradycyjne „topienie Marzanny”. 
Alicja Kowaluk

Aerobik w Żyglinie z Galerią Fitnessu
Dzięki inicjatywie Urzędu Miasta i radnego Grzegorza
Żółkiewicza w Miasteczku Śląskim, w jego dzielnicy – Żyglinie w Szkole Podstawowej nr 2 w Żyglinie w każdą środę
o godzinie 18.00 spotykają się na zajęciach aerobiku aktywne kobiety z okolicy. Raz w tygodniu panie te robią coś
dla ducha, ciała i zdrowia. Zapraszamy do dołączenia do
ich grupy panie, które również chcą coś dla siebie zrobić.
Takie zajęcia ruchowe to przede wszystkim profilaktyka
zdrowia. Podczas wysiłku fizycznego regulujemy poziom
cukru, „spalamy” cholesterol oraz regulujemy ciśnienie. Są
to dolegliwości chorób cywilizacyjnych, z którymi wiele
osób w naszych czasach się boryka. Taki trening poprawia
również samopoczucie, pracę umysłu, jakość snu i pomaga zwalczać chandrę, nie mówiąc już o depresji.
Kobiety podczas zajęć w grupie „ładują się” nawzajem pozytywnym nastrojem i słowem.
— Jestem instruktorem fitness z wielkiej pasji od ponad
13 lat — mówi Klaudia Sobczyk-Królik właścicielka Galerii

Fitnessu. — I cały czas motywuję moje panie na zajęciach
fitness do osiągania celu czyli satysfakcjonującej sylwetki,
dobrego samopoczucia i jak najlepszej samooceny, żeby po
prostu czuły się piękne i szczęśliwe.
Niespodzianką, którą przygotowała dla uczestniczek na
Dzień Kobiet nasza instruktorka, był instruktor tańca latino
solo – Dawid Kołodziej. Dzięki niemu poznałyśmy podstawowe kroki takich tańców jak: samba, rumba, cha-cha,
rock and roll i jive, co sprawiło nam w tym dniu wielką
przyjemność i dużo śmiechu. Z przyjściem wiosny, pani
Klaudia przygotuje dla nas szereg nowych atrakcji, między
innymi trening w terenie i prawidłowy instruktaż chodzenia techniką Nordic Walking. 
Zapraszamy chętne panie aby dołączyły
do grupy aktywnych Kobiet w Żyglinie!
Martyna Nocoń

42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.: 32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek 7.30–16.30, od wtorku do czwartku 7.30–15.30, piątek 7.30–14.30
www.miasteczko-slaskie.pl
sekretariat@miasteczko-slaskie.pl
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