42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE
tel. 288-80-01, 288-89-09, fax 288-80-7,
www. miasteczko-slaskie.pl

Informacja Urzędu Skarbowego
Urząd Skarbowy
ul. Opolska 23:

42-600

Tarnowskie

Góry

• godziny urzędowania:
poniedziałki i wtorki: 8.00 - 16.30
środy, czwartki i piątki: 8.00 - 14.30
• termin dokonania rozliczeń w podatku dochodowym od
osób fizycznych za rok 2001 upływa z dniem
30 kwietnia 2002 r.
• zeznanie roczne można złożyć osobiście lub za
pośrednictwem poczty za uiszczeniem opłaty pocztowej.
• informacja
telefoniczna
w
zakresie
podatku
dochodowego od osób fizycznych dostępna jest pod
następującymi numerami telefonu:
7699-220 - dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą
7699-230 - dla osób fiz. nie prowadzących działalności
gospodarczej
• wpłat podatku wynikających ze składanych zeznań
rocznych można dokonać:
w kasie Urzędu Skarbowego w godzinach 8.00 - 13.00
lub przekazem pocztowym, przelewem na konto NBP
O/Katowice nr 90101012123067112223000000
• zwrot nadpłaty wynikającej z zeznania rocznego może
być dokonany na osobisty rachunek bankowy podatnika
jeżeli został podany przez niego na zgłoszeniu
identyfikacyjnym, aktualizacyjnym NIP-3 lub NIP-1

Sesja
Kolejna sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl.
odbędzie się dnia 1.03.2002 roku o godz. 1100.

Z działalności MBP
W ramach działalności kulturalnej, Oddział Dziecięcy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim,
prowadzony przez p. Małgorzatę Buszka zorganizował
w grudniu ub. r. „Spotkanie Mikołajkowe”, które oprócz
przybliżenia młodym czytelnikom postaci św. Mikołaja oraz
jego społecznikowskiej działalności na rzecz dzieci
i ubogich, miało na celu zaprezentowanie utworów
poetyckich tematycznie związanych z tą postacią. Były
prezenty, recytacje wierszy oraz wspólne kolędowanie,
któremu towarzyszyła muzyka w wykonaniu Agaty Siwiec,
Marcina Szołtysika oraz Jacka Rudy.
W styczniu br. Wypożyczalnia dla Dorosłych prowadzona
przez p. Krystynę Kamińską zorganizowała „Spotkanie
poetycko - kolędowe”, na którym zaprezentowano piękny
montaż poetycko - wokalny w wykonaniu Katarzyny Kloc,
Natalii Koprianiuk, Izabeli Mazur oraz Zespołu
„GROSZKI” pod kierunkiem p.Barbary Bentkowskiej.
Imprezę zakończono wspólnym kolędowaniem.

Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że w roku 2001:
• zarejestrowano 1837 czytelników (co stanowi 24,4%
ogółu mieszkańców);
• wzrosła ilość czytelników korzystających z księgozbioru
(o 5 % w porównaniu z r.2000);
• wypożyczono 39.953 książek, w tym 5.901 popularnonaukowych a z księgozbioru podręcznego skorzystało
4.586 czytelników, którym udostępniono 4.429 pozycji
popularno-naukowych.
Ponadto zawiadamiamy, że dzięki przemyślanym i celowym
zakupom nasze placówki biblioteczne zostały zaopatrzone
w nowości wydawnicze zgodnie z oczekiwaniami
i zapotrzebowaniami czytelniczymi.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzania
naszych placówek bibliotecznych.

Zanieczyszczenie powietrza na stacji pomiarowej
Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52
LISTOPAD 2001r.
WSSE Katowice

Dzień

Ołów
µg/m3

Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

4
5
8
9
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23
26
28
29

145/91
77/311
77/106
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130/1617
89/134
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47/135
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4/12
5/16
8/8
4/8
16/16
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15/28
9/13
2/21
68/17

0,06/0,10
0,04/0,19
0,08/0,05
0,02/0,15
0,07/0,25
0,20/0,31
0,18/0,08
0,05/0,15
0,04/0,15
0,13/0,20

Żelazo
(Fe2O3)
µg/m3
0,0/0,2
0,0/0,1
0,1/0,2
0,0/0,1
0,3/0,2
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0,3/0,5
0,4/0,5
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0,5/0,1
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GRUDZIEŃ 2001r.
WSSE Katowice

WSSE Katowice

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

Miasteczko Śląskie – Żyglinek,
ul. Wyciślika 52
Dzień
Pył zawieszony
Pył zawieszony
PM10 *)
ogółem TSP
µg/m3
µg/m3
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D24 – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do 24h,
*) pomiar metodą wagową

D – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do roku
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Ogłoszenia

Złote gody

W związku z przygotowaniami do prac nad
narodowym powszechnym spisem ludności i mieszkań
oraz powszechnym spisem rolnym w 2002 r. informuję o
przeprowadzeniu naboru kandydatów na rachmistrzów
spisowych.
Osoby chętne do pracy w charakterze rachmistrzów
spisowych proszone są o składanie do dnia 29 marca br.
pisemnych podań wraz z kopią świadectwa ukończenia
szkoły średniej (zgodnie z art.14.1 ustawy z dnia 2 grudnia
1999r. o narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2002r. Dz. U. Nr 1 poz. 1 z 2000r. z późn.
zmianami).
Praca rachmistrza będzie polegała na:

1 lutego br. odbyła się uroczystość wręczenia jubilatom
obchodzącym 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego
medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Otrzymali je
Państwo:
Teresa i Jan Blochel, Irena i Emil Gogola, Emilia
i Gerard Hajduk, Klara i Piotr Jaskuła, Magdalena
i Wincenty Paśmionka oraz Małgorzata i Jerzy Szulc.
Medale przyznane przez Prezydenta RP wręczył Burmistrz
Miasta, składając Jubilatom najlepsze życzenia dalszych lat
szczęśliwego pożycia.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przypomina, by
pary, które obchodziły lub w najbliższym czasie będą
obchodzić 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego,
a ich ślub odbył się w innej miejscowości, zgłaszać w tut.
USC.

•

•
•
•

uczestnictwie w 5 dniowym szkoleniu
egzaminem
przeprowadzeniu obchodu przedspisowego
przeprowadzeniu spisu
złożeniu opracowanych materiałów spisowych

zakończonym

Rachmistrzowi spisowemu przysługuje ochrona prawna
przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
Przewiduje się zatrudnienie na terenie naszej gminy
41 rachmistrzów.
Gminny Komisarz Spisowy
Stanisław Wieczorek

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25.04.1968 roku w sprawie numeracji
nieruchomości (Dz. U. Nr 23, poz 151 z 1968 roku:
1. Właściciele i zarządcy nieruchomości zabudowanych
i nieruchomości ogrodzonych, przeznaczonych pod
zabudowę, obowiązani są w terminie do dwóch tygodni
od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu
nieruchomości numerem porządkowym, umieścić
w miejscu widocznym na budynkach położonych na
nieruchomości lub na ogrodzeniach tabliczki
z wyraźnymi numerami porządkowymi nieruchomości
(budynku). W miejscowościach posiadających ulice
z nazwami, na tabliczce powinna być podana ponadto
nazwa ulicy, a w miejscowościach bez ulic lub
posiadających ulice nie oznaczone nazwami - nazwa
miejscowości.
2. Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości,
która jest ogrodzona od ulicy (drogi), wówczas
niezależnie od tabliczki umieszczonej na budynku
należy umieścić również tabliczkę na ogrodzeniu.
3. Tabliczki z numerami porządkowymi powinny być
utrzymywane stale w należytym stanie. W miastach
i osiedlach tabliczki z numerami porządkowymi
umieszczone na budynkach powinny być od zmroku do
świtu oświetlone.
Zgodnie z art.64 ustawy z dnia 20.05.1971 roku Kodeks
wykroczeń (Dz. U. Nr 12 z 1971 roku, poz. 114
z późniejszymi zmianami) 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.

Nowy Zarząd Chóru
4 lutego odbyło się statutowe zebranie sprawozdawczowyborcze Chóru Mieszanego „Sienkiewicz” w Miasteczku
Śl. W ubiegłym roku chór, liczący ok. 50 członków czynnych
i wspierających, odbył 62 próby i ok. 40 publicznych
występów. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu
zarządowi na kolejną kadencję wybrano 9-osobowy nowy
zarząd z p.Teresą Markowską - prezesem i
p.Maksymilianem Lubosem - wiceprezesem na czele.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został
p.Zygmunt Dyrgała.
Skromne fundusze chóru wspierane przez MOK nie
pozwalają na większą ilość wyjazdów, dlatego ramowy plan
pracy na rok 2002 nie będzie odbiegał od ubiegłorocznego.
Ustępujący zarząd składa serdeczne podziękowania
wszystkim sponsorom wspierającym działalność chóru
i zaprasza do dalszej ofiarności. Chętnych zapraszamy do
wstępowania w szeregi chóru a wszystkich miłośników
śpiewu do uczestnictwa w tegorocznych koncertach.

Wieści ze szkół
Przedstawiciele
Śląskiego
Kuratorium
Oświaty
w Katowicach zakończyli „Zewnętrzne mierzenie jakości
edukacji” w Szkole Podstawowej nr 2(Żyglin) i wszystkich
placówkach przedszkolnych w Miasteczku Śląskim. Celem
badania była analiza i ocena stopnia spełniania przez
placówki wymagań
wynikających z ich zadań.
Uwzględniano przy tym opinie uczniów, rodziców
i nauczycieli. W dokumencie końcowym podkreślono dobrą
pracę placówek oświatowych oraz dbałość samorządu Gminy
o obiekty i ich wyposażenie.
M.in. w SP 2, jako mocne strony szkoły podkreślono:
• kulturę i klimat szkoły;
• funkcjonowanie szkoły w środowisku;
• efekty kształcenia (udział uczniów w różnych formach
współzawodnictwa);
• w zakresie organizacji i przebiegu kształcenia szkoła
stwarza możliwości do rozwijania zainteresowań
i artystycznych uzdolnień uczniów;
• w realizacji szkolnego programu wychowawczego
i funkcji opiekuńczej szkoła w szerokim zakresie
zapewnia uczniom różne formy pomocy i opieki w czasie
organizowanych zajęć.
(dokończenie na str. 4)

Sportowe sukcesy młodzieży
W ubiegłorocznym półfinale rejonowym zawodów piłki
nożnej, w którym uczestniczyło 6 gimnazjów, drużyna
z naszego gimnazjum zajęła III miejsce. Do zajęcia I miejsca
zabrakło jedynie bramek, bowiem chłopcy nie przegrali
żadnego meczu odnosząc jedno zwycięstwo i remisując
w drugim. Zawody odbyły się na stadionie „Odry” dzięki
pomocy p. Józefa Stańko, który był także sędzią tych
zawodów.
Barwy
miasteczkowskiego
Gimnazjum
reprezentowali: Mariusz Gulba, Grzegorz Musialik,
Damian Dziuk, Michał Wysmyk, Grzegorz Kołaczek,
Łukasz Mańka, Kamil Biskup, Kamil Gąsior, Tomasz
Redmann, Mateusz Banaś, Tomasz Góra, Wojciech Piech,
Sebastian Topolewski, Karol Ochman, Patryk Sotel,
Bogusław Łapok, Tobiasz Król i Karol Juszczak.
Opiekunem drużyny i organizatorem zawodów był p.Jan
Broja.
Zajęciem III miejsca zakończył się również występ
drużyny siatkarzy w półfinale rejonowym, gdzie spotkało się
7 gimnazjalnych drużyn z Tarnowskich Gór i Miasteczka Śl.
„Nasi” po wygraniu dwóch spotkań i jednej porażce
podzielili się miejscem z Gimnazjum Salezjańskiego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W drużynie Gimnazjum
z Miasteczka grali: Jakub Stankiewicz, Aleksander
Adamus, Paweł Gruszka, Kamil Gąsior, Marek Golec,
Tobiasz Król, Kamil Labus, Łukasz Mańka, Wojciech
Lukas, Piotr Racis, Tomasz Schneider i Grzegorz
Musialik. Opiekunem drużyny jest p.Jan Broja.
24 stycznia br. odbyły się w Miasteczku Śląskim zawody
półfinałowe w siatkówce dziewcząt szkół gimnazjalnych
o mistrzostwo rejonu tarnogórskiego. W skład rejonu
wchodzą powiaty tarnogórski i lubliniecki. W turnieju
zorganizowanym w miejscowej hali sportowej uczestniczyło
5 zespołów. Po prawie całodziennych zmaganiach
zwyciężyły dziewczęta z Gimnazjum w Miasteczku Śląskim
przed Gimnazjum Salezjańskiego Ośrodka SzkolnoWychowawczego z Rept Śląskich i Gimnazjami nr4, nr3
i nr1 z Tarnowskich Gór. Drużyna z Miasteczka Śl.
wystąpiła w składzie: Judyta Gatys - kapitan, Patrycja
Gatys, Justyna Labus, Katarzyna Kursatzky, Wioleta
Dudek, Joanna Sapa, Aleksandra Labus, Wioletta
Januszewska, Monika Jaskuła, Milena Brzenska
i Magdalena Pilarczyk. Drużynę od czterech lat prowadzi
nauczyciel p. Bogdan Bojdoł.
Dyrekcja Gimnazjum w Miasteczku Śląskim składa
podziękowanie Urzędowi Miejskiemu, który czynnie włączył
się w organizację zawodów półfinałowych udostępniając
miejscową halę sportową oraz fundując poczęstunek dla
wszystkich uczestniczek.
28 stycznia br. SP 2 (Żyglin) była organizatorem
i gospodarzem halowego turnieju piłki nożnej, w którym
uczestniczyli uczniowie klas IV-VI z SP1, SP2 i MDK nr2
z Tarnowskich Gór. Zgodnie z regulaminem każda placówka
wystawiła 4 zespoły. Zawodnicy 12 drużyn podzielonych na
4 grupy rozegrali zaciętą rundę eliminacyjną systemem „każdy
z każdym”. W półfinale spotkały się dwie drużyny z SP2, jedna
z SP1 i jedna z MDK 2. W meczu finałowym SP1 pokonała SP2
(5:4) a trzecie miejsce zajął MDK 2 z Tarnowskich Gór.
Opiekunami zespołów są w SP1 mgr B. Matusik i B. Bojdoł
a w SP2 mgr S. Król.

29 stycznia br. w Psarach Śl. odbyły się międzyszkolne
zawody w minisiatkówce chłopców. Po pasjonujących
i zaciętych meczach drużyna chłopców z SP2 (opiekun mgr
S. Król) zajęła I miejsce deklasując pozostałe zespoły.
Tuż przed feriami zimowymi Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej nr 2 zorganizowała dla uczniów zabawę
karnawałową połączoną z loterią fantową i pocztą
walentynkową.
dokończenie ze str. 3 „Wieści ze szkół”

W czasie ferii zimowych we wszystkich placówkach
organizowano zajęcia sportowe, informatyczne i wyjazdy do
Parku Wodnego w Tarnowskich Górach finansowane przez
Urząd Miejski i Fundację na Rzecz Dzieci „Miasteczko
Śląskie. Równocześnie wykonywane były niezbędne remonty.
M.in. w SP1 malowano korytarze a w SP2 rozebrano
grożący zawaleniem dawny budynek gospodarczy.
Dyrektor SP 2 składa serdeczne podziękowania za
zorganizowanie
zabawy
karnawałowej
paniom
E. Wylężek, M. Kurzeja, U. Bogackiej, Wolnik,
A. Góra i Z. Jaksa, dziękując jednocześnie za pomoc
w zorganizowaniu tej zabawy państwu B.A Siwy,
Z. Pośpiech, A. Brzozowskiej, T.L. Najuchom, K.A.
Musikom i D.M. Heńderek -właścicielom sklepów na
terenie Żyglina, Żyglinka i Bibieli oraz Komendantowi
OSP w Żyglinku za udostępnienie sali w Domu Strażaka

MOK zaprasza
W Miejskim Ośrodku Kultury w czasie ferii zimowych
trwała akcja „MOKOZIMA 2002”. Dla licznej grupy dzieci
codziennie organizowano szereg ciekawych zajęć. M.in.
8 lutego br. dzieci były na wycieczce w Pszczynie, 13 lutego
zwiedziły wystawę w Muzeum Tarnogórskim a następnego
dnia obejrzały spektakl „Bajki Ezopa” w wykonaniu
aktorów z Katowic.
W marcu MOK zaprasza:
3 marca o godz. 17.00 na 2-aktową sztukę teatralną
St. Bieniasza pt. „Biografia”(bilety w cenie 5 zł. do nabycia
w przedsprzedaży i przed spektaklem);
12 marca o godz. 10.00 na przedstawienie pt. „Diabelskie
kamienie i pazury” w wykonaniu artystów „Teatru Wielkie
Koło”. (Jest to barwna opowieść o walce dobra ze złem, jaka
rozegrała się podczas budowy kościółka na Górze św. Doroty
k/Grodźca).
Planowany jest również doroczny spektakl „Pasji”
w wykonaniu teatru św. Franciszka z Panewnik.
Szczegółowe programy na afiszach.
Ponadto zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe do
udziału w konkursach:
• na projekt kartki lub stroika wielkanocnego (termin do
11 marca br.),
• na najciekawszą kukłę „Marzanny” (termin do 15 marca
br.),
oraz przypominamy o przedłużeniu do końca czerwca
br. terminu nadsyłania ciekawych legend i podań
związanych z terenem naszej gminy.
Szczegółowe informacje w MOK ul. Srebrna 24 tel. 2888870
lub 2888944.

