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Poprawa bezpieczeństwa
w gminie

Święto Niepodległości
11 listopada jak co roku uroczyście obchodzono w naszym
mieście Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu o godzinie 9.30 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Miasteczku Śląskim odprawiona została uroczysta msza św.
w intencji Ojczyzny. We mszy św. uczestniczyli: burmistrz miasta Krzysztof Nowak, sekretarz Agnieszka Nowak, przewodniczący Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Józef Myśliwczyk,
radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy miasta. Uroczystą mszę
uświetniły Miejska Orkiestra Dęta, Chór „Sienkiewicz” oraz
poczty sztandarowe.
Po mszy w uroczystym przemarszu przedstawiciele władz wraz
z mieszkańcami udali się w miejsca pamięci narodowej na terenie
miasta, gdzie złożyli symboliczne kwiaty i znicze w hołdzie poległym w powstaniach śląskich, pod tablicą pamiątkową i Pomnikiem Wdzięczności przy ulicy Woźnickiej, jak również na cmentarzu parafialnym w Miasteczku Śląskim. Kwiaty i znicze zostały
również złożone przez władze miasta pod pomnikiem „Pamięci
Poległym w Powstaniu Śląskim oraz Zamęczonym w Obozach
przez Faszyzm Niemiecki Obywateli Żyglina” w Żyglinie, przy kamieniu pamiątkowym znajdującym się przy Hucie Cynku S.A.
oraz przy tablicy pamiątkowej na ul. Pindora. 
Aldona Wosz

Po licznych staraniach w sprawie wyznaczenia przejścia dla
pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Dębina i Czarnieckiego
z ulicą Rubinową, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich
Górach wyznaczył nowe przejście dla pieszych w tym rejonie.
Nowe przejście dla pieszych poprawi bezpieczeństwo ruchu
pieszych w tym miejscu, szczególnie rodziców z dziećmi,
uczęszczających do miejskiego przedszkola usytuowanego
przy ul. Dębina.

Również na wniosek Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ustawił stosowne
oznakowanie pionowe i wydzielił parking dla samochodów
osobowych przy drodze wojewódzkiej nr 912 – ul. Śląskiej
na wysokości kościoła w Żyglinie. Powyższe działania miały
na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego osób
uczęszczających do kościoła i kierujących autami osobowymi,
które parkują samochodami na tym parkingu oraz powinny wyeliminować parkowanie pojazdów ciężarowych niszczących
istniejące odwodnienie liniowe, usytuowane pomiędzy przedmiotowym parkingiem a chodnikiem.
» dokończenie na str. 2

Podziękowanie
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które
zaangażowały się w przygotowania do uczczenia tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości. Dziękuję także
licznie przybyłym mieszkańcom naszego miasta za wspólny
udział w jego obchodach.
Burmistrz
Krzysztof Nowak
Wieści
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W trosce o drogi gminne
W bieżącym roku wiele dzieje się w szeroko rozumianej komunikacji na terenie powiatu tarnogórskiego. Przebudowa
dworca autobusowego w Tarnowskich Górach odbywa się
z korzyścią dla nas wszystkich. Niemniej jednak ja również
wiele uwagi i wysiłków poświęcam usprawnieniu komunikacji, nie tylko pasażerskiej, ale także transportu drogowego,
zwłaszcza odbywającego się samochodami ciężarowymi.
Niejedne buty zdeptałem udając się do Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdzie czyniłem liczne zabiegi o to, aby powstała
obwodnica Miasteczka Śląskiego. Niestety te starania nie
przynoszą oczekiwanych efektów. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ze względu na duże środki, jakie są konieczne do budowy obwodnicy, nie jest w stanie zapewnić władz miejskich,
a tym samym mieszkańców naszej gminy, że budowa obwodnicy jest możliwa i kiedy mogłoby to nastąpić. Pojawiło się jedynie światełko w tunelu, bowiem w ramach spotkań podregionu NUTS (standardu geokodowania na potrzeby
identyfikowania statystycznych jednostek terytorialnych) wypracowano projekty do nowego finansowania ze środków UE
w latach 2014-2020, wśród których znalazła się również poprawa jakości połączeń dróg wojewódzkich 908 i 912. W ten sposób wyprzedzająco już aplikujemy o przyszłe środki. Być może
znajdą się one i będzie możliwość ograniczenia ruchu przez
centrum naszego miasta właśnie w ramach tych pieniędzy.
Czas pokaże.
W bieżącym roku została nieodpłatnie przejęta od Huty Cynku
„Miasteczko Śląskie” S.A. tzw. „Autostrada Słońca”, czyli droga
prowadząca od ul. Woźnickiej w kierunku huty. Od pewnego
czasu nosi ona nazwę ul. Hutnicza. Przejęcie od huty tej drogi
miało na celu odciążenie ulicy Dworcowej od pojazdów ciężarowych. Wszystkie samochody o dużym tonażu poruszałyby się
ulicami Gałczyńskiego, Rynek, Woźnicką, Hutniczą i dalej terenem huty dojeżdżając do ul. Leśnej przy dworcu kolejowym.
Do czasu podjęcia przez Radę Miejską uchwał w sprawie: nadania nazwy tej ulicy, ustalenia jej przebiegu i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych, a także do momentu podłączenia istniejącego oświetlenia do oświetlenia ulicznego, huta zobowiązała
się ponosić koszty utrzymania jezdni i chodnika oraz instalacji
oświetleniowej, ale nie dłużej niż do 31 grudnia br. Po spełnieniu łącznie wszystkich wymienionych warunków, utrzymanie
tej drogi przejdzie na barki gminy.
Koncepcja ta jest o tyle istotna, że gmina wraz z Hutą Cynku
zamierzają pozyskiwać inwestorów, którzy będą chętni wykorzystywać uzbrojone tereny, które zostały wyłączone z terenu
zakładu. Gdyby bowiem gmina chciała uzbrajać nowe tereny,
wiązałoby się to z wykładaniem olbrzymich pieniędzy, które
dla Miasteczka są nie do odzyskania. Co więcej, w sytuacji, kiedy gmina bądź inny podmiot jest właścicielem dużego uzbrojonego obszaru, który można wykorzystać jako teren inwestycyjny, byłoby to niegospodarnością.
Nasza gmina jest chętna przejąć od władz powiatu tarnogórskiego ul. Dworcową. Jest to najdłuższa droga na naszym terenie, stanowiąca dojazd do najbardziej strategicznych punktów w Miasteczku Śląskim, a jednocześnie droga w najgorszym
stanie technicznym. Monitowanie do Starostwa Powiatowego
daje tyle, że co roku łatane są największe dziury na tej drodze,
a tak naprawdę konieczny jest jej kapitalny remont. W momencie, kiedy właścicielem drogi jest inny podmiot niż gmina,
nie można wykładać na jej remont środków z budżetu gminy.
Co najwyżej możliwe jest remontowanie drogi na zasadach
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współfinansowania, ale wtedy w budżetach obu podmiotów
muszą te środki być zapewnione.
Na terenie gminy wiele jeszcze dróg wymaga renowacji bądź
też budowy nowej nawierzchni. W bieżącym roku cały czas
czynione są oszczędności, aby w kolejnych latach można było
wyremontować następne nawierzchnie dróg i wybudować
nowe, żeby mieszkańcom usprawnić poruszanie się po naszych drogach. Na pewno mieszkańców ul. Poniatowskiego
ucieszy wiadomość, iż długo wyczekiwana budowa nawierzchni drogi wreszcie w przyszłym roku zostanie zrealizowana. W przypadku tego ciągu drogowego wiele zachodu
wymagało załatwienie kwestii gruntowych z Nadleśnictwem
Świerklaniec. W końcu udało się te sprawy uregulować. Ponadto w bieżącym roku gmina będzie składać wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówek, aby pozyskać dodatkowe środki na realizację tego
zadania, natomiast z początkiem roku 2013 pozostanie jedynie rozpisanie przetargu i w dalszej kolejności realizacja zadania. Mieszkańcom tej ulicy dziękuję za cierpliwość.
Reasumując, wiele kwestii wymaga rozstrzygnięcia i oczekuje
na realizację. Niestety, tak jak budżety gospodarstw domowych, tak też budżet miasta ma ograniczone środki. Staramy
się pozyskiwać pieniądze z innych źródeł, ale jak można zauważyć, również na zewnątrz jest ich coraz mniej. Dlatego też
proszę o dalszą wyrozumiałość i cierpliwość. Wiele udało się
już w naszym mieście zmienić przez 17 lat samodzielnego bytowania i myślę, że z Waszym wsparciem wiele uda się zrobić
w kolejnych latach. 
Burmistrz
Krzysztof Nowak

Poprawa bezpieczeństwa...
» dokończenie ze str. 1
Także w Żyglinie na ulicach: Sosnowej, Jodłowej i Grabowej
Urząd wybudował nowe oświetlenie uliczne, które przyczyni
się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców rozbudowującego się osiedla domków jednorodzinnych, które w najbliższym
czasie, po przeprowadzeniu procedur związanych z dystrybucją energii elektrycznej w przedsiębiorstwie energetycznym
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach i zakupem energii elektrycznej w firmie ENERGA–OBRÓT z siedzibą w Gdańsku,
zostanie oddane do użytku. 
Henryk Felka
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Nowe okręgi wyborcze
Zgodnie z art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) oraz art. 13 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113) Rada Miejska w Miasteczku Śląskim na sesji w dniu 26 października 2012 r. dokonała podziału
miasta na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Tym
samym po raz pierwszy w wyborach w 2014 roku radni będą
wybierani zgodnie z podziałem dokonanym tą uchwałą. Oznacza to, że z kandydatów zgłoszonych przez poszczególne komitety wyborcze w każdym okręgu wybranym zostać może tylko
jeden radny. Tym samym każdy okręg wyborczy będzie miał
swojego przedstawiciela w Radzie Miejskiej, wybranego w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich w głosowaniu
tajnym. Uprzejmie proszę mieszkańców miasta, aby zapoznali
się z nowym podziałem. Poniżej opublikowany jest uchwalony

Nr
okręgu

przez Radę podział na nowe okręgi wyborcze. Informacja o nowym podziale zamieszczona jest także w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego: http://prawomiejscowe.pl/
institution/19239/legalact/343/19239 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Z podziałem na okręgi wyborcze wiąże się również podział miasta na stałe obwody głosowania, który radni mają obowiązek
uchwalić w terminie trzech miesięcy od dnia podziału gminy
na okręgi wyborcze. Projekt uchwały przewiduje utworzenie
pięciu obwodów głosowania w naszej gminie w miejsce dotychczasowych czterech. O szczegółach uchwały zostaną Państwo poinformowani po jej przyjęciu przez Radę Miejską. 
Burmistrz
Krzysztof Nowak

Granice okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

Liczba mieszkańców
okręgu wg stanu na
dzień 30.09.2012 r.

1

Gałczyńskiego – numery parzyste od 2 do 36, Gierzyna, Gwiaździsta,
Kilińskiego, Niepodległości, Plac W. Jagiełły, Rycerska, Staromiejska,
Tetmajera

1

486

2

Astronautów, Czarnieckiego, Dębina, Fredry, Matejki, Orkana, Piwna,
Rubinowa, Rynek, Woźnicka, Wybickiego, Żołnierska

1

487

3

Dudy, Gałczyńskiego – numery nieparzyste od 3 do 23, Krótka,
Kruczkowskiego, Norwida nr 6-67, Promienna, Słoneczna

1

497

4

Asnyka, Dworcowa nr 1-50, Konopnickiej, Metalowa 4, Rydla, Sztolniowa, Wspólna

1

486

5

Cegielniana, Ceramiczna, Cynkowa, Dworcowa nr 54-142, Działkowa,
Gajowa, Hutnicza, Leśna, Modrzewskiego, Pękatego, Północna,
Sportowa, Srebrna 8

1

500

6

Białego, Kolejowa, Norwida od nr 82 do końca, Pindora, Srebrna 13, 14
i 15, Złota

1

505

7

Metalowa 1, 3, 5, 8; Srebrna 10

1

469

8

Metalowa 2, 6; Srebrna 23, 25, 28

1

546

9

Srebrna 17, 19, 21, 22 i 26

1

521

10

Srebrna 16, 18, 20

1

491

11

Długosza, Gwarecka, Łąkowa, Malczewskiego, Skrajna, Stacyjna,
Storczykowa, Sztygarska, św. Marka

1

485

12

Brynicka, Budowlana, Chełmońskiego, Harcerska, Podleśna,
Poniatowskiego, Rolna, Sokoła, Śląska nr 2-43

1

423

13

Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa,
Imielów, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa,
Lipowa, Modrzewiowa, Nowowiejska, Okólna, Paprotna, Polna,
Południowa, Ptasia, Skautów, Sosnowa, Studzienna, Śląska nr 45-88,
Świerkowa

1

337

14

Karpacka, ks. Wyciślika, Makowa, Przygodna, Przyjaźni, Stwosza,
Szyndros, Śląska od nr 90 do końca, Wodociagi - Bibiela

1

432

15

Borowa, Grobla, Łokietka, Rzeczna, Starowiejska, Tartaczna, Żyglińska

1

571

Wieści
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Dzień Edukacji Narodowej
W tym roku szkolnym Dzień Edukacji Narodowej przypadł
w niedzielę, więc uroczystości w miejskich placówkach
oświatowych odbywały się w piątek 12 października
(w Szkole Podstawowej nr 1 i Przedszkolu nr 1) oraz w poniedziałek 15 października (w Publicznym Gimnazjum,
Przedszkolu nr 3 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym). Dzień
ten to nie tylko Dzień Nauczyciela, to święto wszystkich
tych, którzy oddają całe swoje serce, aby dzieciom w przedszkolach i szkołach było naprawdę dobrze i bezpiecznie.
Do placówek w tych dniach przybyli nauczyciele, zarówno
czynni zawodowo, jak i emerytowani, pracownicy administracji i obsługi oraz przedstawiciele władz miasta. Były
kwiaty, okolicznościowe życzenia i podziękowania.
Przedszkolaki i uczniowie przygotowali programy artystyczne, które wszystkim bardzo się podobały. Podczas
uroczystości zaprezentowane zostały okolicznościowe
wiersze i piosenki.
Dzień Edukacji Narodowej to także okazja do wręczenia
nauczycielom oraz pozostałym pracownikom placówek
okolicznościowych nagród.
W tym roku za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Nagrody Burmistrza Miasta Krzysztofa Nowaka
otrzymali:
•• Pani Ewa Tempich-Garczarczyk – dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 1,
•• Siostra Hanna Nabzdyk – nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1,
•• Pani Halina Majkrzak – nauczyciel w Publicznym
Gimnazjum,
•• Pani Helena Pośpiech – dyrektor Przedszkola Nr 3,
•• Pan Sebastian Król – nauczyciel Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
Nagrody swoim nauczycielom wręczyli także dyrektorzy
placówek. Nagrodzono również trud i wysiłek pracowników administracji i obsługi.
Wszystkim nauczycielom oraz pozostałym pracownikom
naszych placówek oświatowych życzymy sukcesów i dalszej wytrwałości w wykonywaniu swej odpowiedzialnej
pracy. 
opr. red.
źródło: Ewelina Rutkowska,
Beata Biczak-Skrobek,
Jerzy Żuchowicz

Przedszkole Nr 1
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Przedszkole Nr 2

Publiczne Gimnazjum

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny
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Co było...

...i co będzie w MOK-u

W ostatnim miesiącu w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim, albo za jego sprawą, miały miejsce ciekawe
wydarzenia. I tak:
• 27 października zespoły działające pod kuratelą Ośrodka –
Groszki, Brynica oraz chóry Piast i Sienkiewicz – wzięły udział
w Przeglądzie Zespołów zorganizowanym w Tarnogórskim
Centrum Kultury w Tarnowskich Górach.
• 6 listopada Miejski Ośrodek Kultury gościł artystów Filharmonii Śląskiej. Koncertu w ich wykonaniu wysłuchały dzieci
wczesnoszkolne z miasteczkowskich szkół. Występ artystów,
nagrodzony gromkimi brawami, przyjęły z ogromnym zainteresowaniem. Było to pierwsze spotkanie z ośmiomiesięcznego cyklu, który zakończy się w czerwcu przyszłego roku. Nasz
ośrodek nawiązał stałą współpracę z filharmonią, dzięki której
najmłodsze dzieci będą poznawać historię muzyki oraz klasyczne instrumenty.
• Dwa tygodnie później odbyła się X edycja Turnieju Rock & Rolla. Pary taneczne walczyły o Puchar Burmistrza. Organizatorami konkursu byli MOK oraz Urząd Miejski. Po raz pierwszy
współorganizatorem wydarzenia został Regionalny Ośrodek
Kultury w Katowicach, który oddelegował własnego członka
jury do konkursu oraz ufundował nagrody. Patronat medialny
nad wydarzeniem objęli tygodnik „Gwarek” oraz Radio Piekary.
O wynikach konkursu poinformujemy w następnym wydaniu
biuletynu.
• 10 listopada zespoły taneczne Crazy I i Smerfy II uczestniczyły
w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Lublińcu, odnosząc
sukces, a przy okazji promując nasz ośrodek i nasze miasto. Zespół Crazy I zajął II miejsce, natomiast Smerfy II – najmłodszy
zespół konkursu, został wyróżniony statuetką. Serdecznie gratulujemy!

• 30 listopada tradycyjnie zapraszamy na zabawę andrzejkową. Tym razem bawić nas będzie DJ Adam Gruca – prezenter
Radia Piekary. Zabierze nas w świat muzyki lat 70., 80., 90.
Cena pojedynczego biletu wynosi 25 zł od osoby (w tym kawa
i ciastko). Bilety są w sprzedaży w biurze MOK- u.
• 8 grudnia zapraszamy dzieci – te grzeczne i te mniej grzeczne – na spotkanie z Mikołajem. W programie spotkania przedstawienie pt. „Cudowna podróż” oraz zabawy z Mikołajem
i jego pomocnikami.
• Także 8 grudnia o godzinie 12.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbędą się przesłuchania do zespołu
muzyki celtyckiej Green Seaid. Spośród wszystkich uczestników jury wybierze tych najlepszych, którzy wykażą się umiejętnościami gry na:
 skrzypcach,
 gitarze akustycznej,
 gitarze basowej,
 perkusji.
Ćwiczenia zespołu prowadzonego przez panią Iwonę Drozdowską odbywać się będą cztery razy w miesiącu, a miesięczny koszt zajęć będzie wynosił 50 zł.
Udział w Green Seaid to rzadka okazja, aby pod okiem profesjonalnego instruktora doskonalić umiejętności, a jednocześnie zarządzać swoją karierą artystyczną.
Karty zgłoszenia, dostępne na stronie: www.mok.miasteczkoslaskie.pl, można wysyłać drogą elektroniczną na adres mok@
mok.miasteczko-slaskie.pl lub wypełnione pozostawić w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim do 30 listopada br. 
Alicja Kowaluk

E-urząd
Gmina Miasteczko Śląskie realizuje projekt „Budowa
infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania
e-Urzędu w Miasteczku Śląskim”, współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2
„Rozwój elektronicznych usług publicznych”.
W ramach projektu zmodernizowana i rozbudowana zostanie
infrastruktura informatyczna, która ma służyć wzrostowi dostępności elektronicznych usług publicznych w Miasteczku
Śląskim dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów oraz
innych podmiotów i osób prywatnych. Zakres realizacji projektu obejmuje rozbudowę infrastruktury informatycznej
Urzędu oraz modernizację sieci, zakup urządzeń sieciowych,
doposażenie Urzędu w sprzęt komputerowy, zakup oprogramowania, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów,
wdrożenie podpisu elektronicznego, instalacja elektronicznej
skrzynki podawczej, rozbudowa strony WWW o nowe funkcjonalności.
Łączna wartość projektu wynosi 390 285,12 zł, a uzyskane dofinansowanie to kwota 331 742,35 zł. 
Grzegorz Marszałek

Wieści
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Co ciekawego
w przedszkolach
We wtorek 16 października 2012 w Przedszkolu nr 1 odbyło
się uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Dzieci z grupy
średniej „Słoniki” i starszej „Elfy” przeżywały to wspólnie
ze swoimi wychowawczyniami oraz z personelem przedszkola. Przed naszymi milusińskimi stało niełatwe zadanie,
w którym dzieci musiały wykazać się zdobytą wiedzą. Najważniejszą częścią spotkania było oczywiście złożenie ślubowania, następnie pani dyrektor Barbara Fischer specjalnie
przygotowaną kredką, dokonała pasowania dzieci. Zwieńczeniem tej uroczystości było wręczenie dyplomów i słodki
poczęstunek.
Z kolei 21 października br. w przedszkolu po raz pierwszy obchodzono „Urodziny Kubusia Puchatka”. Impreza nawiązywała do wydarzenia „Ogólnopolskich Urodzin Książkowego
Misia” w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom.
Na samą uroczystość przybyła p. Monika Ruda z Oddziału
Dziecięcego Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zaproszony gość
z misiem odwiedził przedszkolaków. Dzieci miały okazję złożyć solenizantowi życzenia, odśpiewać „Sto lat” oraz wręczyć
przygotowane prezenty. Pani Monika zaprosiła wszystkie
dzieci do wysłuchania fragmentów bajki o Kubusiu. Zabawa
była jak z bajki... I dlatego dzieciaki z żalem żegnały Kubusia
Puchatka. Ale nie zapomniały go prosić, żeby również za rok
zechciał obchodzić z nimi urodzinki.

wykonało 25 dzieci z różnych grup wiekowych. Wszystkie
były bardzo ładne i teraz stanowią piękną ozdobę naszego
przedszkola. Każda z nich została nagrodzona. Gratulujemy
dzieciom i rodzicom pomysłowości. Zapraszamy do udziału
w kolejnych konkursach przedszkolnych.
Nasi przedszkolacy wzięli również udział w następujących
konkursach ogólnopolskich:
•• „Jesienne drzewo” – konkurs organizowany przez
Przedszkole Nr 24 w Raciborzu,
•• „Jesień wokół nas” – konkurs organizowany przez
Przedszkole Nr 131 „Stokrotka” w Krakowie,
•• „Złota jesień” – przez Przedszkole w Rogowie,
•• „Roztańczony i Rozśpiewany Miś” – przez Przedszkole
Słoneczna Szóstka w Śremie,
•• „Mój miś, mały miś przyjacielem moim jest nie od dziś”
– organizowanym przez Gminne Przedszkole Nr 2
w Trzciance.
18 października do Przedszkola nr 3 przyjechali aktorzy Teatru „Pinokio” z Nowego Sącza. Artyści przedstawili dzieciom teatrzyk kukiełkowy pt. „Mała Myszka”.

26 października Przedszkole nr 1 odwiedzili ratownicy medyczni z powiatu lublinieckiego. Dzięki tej wizycie dzieci
miały okazję wysłuchać informacji na temat udzielania
pierwszej pomocy. Przypomniały sobie, a niektóre dzieci poznały numery telefonów ratunkowych oraz dowiedziały się,
w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorką przyjmującą telefony alarmowe. Ratownicy zwrócili uwagę na częsty fakt podróżowania dzieci samochodami bez odpowiednich fotelików i zapiętych pasów. Największe zainteresowanie
wzbudziła wśród dzieci możliwość zapoznania się z reanimacją. Ta wizyta nauczyła nasze dzieci wielu ważnych i bardzo
pożytecznych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.

„KOLORY JESIENI” – to tytuł pierwszego w tym roku szkolnym konkursu zorganizowanego w Przedszkolu nr 3. Prace
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Także w Przedszkolu nr 3 w dniu 26 października obchodzono 86. urodziny Kubusia Puchatka. Z tej okazji dzieci brały
udział w zajęciu przygotowanym przez panią Monikę Rudą.
Przedszkolacy słuchali bajki o przygodach Kubusia i jego
przyjaciół, oglądali książeczki z biblioteki, poznali nowy
wierszyk. Każda grupa przygotowała dla solenizanta laurkę
z życzeniami i odśpiewała mu „Sto lat”. 
Rutkowska Ewelina
Nr 11 (27)

Wieści

Uchwały Rady Miejskiej
W październiku br. na XXII Sesji obradowała Rada Miejska w Miasteczku Śląskim. W trakcie sesji podjęto następujace uchwały:
1. Uchwałę Nr XXII/175/12 w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2012 rok.
2. Uchwałę Nr XXII/176/12 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata
2012-2016.
3. Uchwałę Nr XXII/177/12 w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych.
4. Uchwałę Nr XXII/178/12 w sprawie ustalenia przebiegu
dróg gminnych.
5. Uchwałę Nr XXII/179/12 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie.
6. Uchwałę Nr XXII/180/12 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko
Śląskie.
7. Uchwałę Nr XXII/181/12 w sprawie podziału miasta
Miasteczko Śląskie na okręgi wyborcze.
8. Uchwałę Nr XXII/182/12 w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej na IV kwartał 2012 roku.
9. Uchwałę Nr XXII/183/12 w sprawie planu pracy Komisji
Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska
na IV kwartał 2012 roku.
10. Uchwałę Nr XXII/184/12 w sprawie planu pracy Komisji
Budżetu i Inwentaryzacji na IV kwartał 2012 roku.
11. Uchwałę Nr XXII/185/12 w sprawie pełnomocnictwa
do reprezentowania Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
w postępowaniu sądowo-administracyjnym w sprawie
skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach
na Uchwałę Nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 3 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r.
Nr 266, poz. 4358 w sprawie wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku w
części dot. rozstrzygnięć określonych w § 2 lit. b), c), i e)
Teksty podjętych uchwał dostępne są na stronie internetowej:
www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl/oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30.
Na str. 3 opublikowany jest uchwalony przez Radę nowy podział miasta na okręgi wyborcze. 
opr. red.

Egzekucja

opłat czynszowych
W związku z tym, że budżet miasta roku 2013 niestety rysuje
się w czarnych kolorach, co nie wynika ze złej woli władz miasta, a jest konsekwencją obowiązujących od nowego roku
budżetowego przepisów prawnych, które nakazują gminom
osiąganie pewnych wskaźników ekonomicznych, koniecznym stało się szukanie środków finansowych i podwyższenie
skuteczności egzekwowania należności gminnych od mieszkańców. Na dzień dzisiejszy największe problemy dotyczą
nadal ściągalności opłat czynszowych, gdzie zadłużenie sięga kwoty ponad 600 tys. zł.
Wieści
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W związku z tym została podjęta decyzja o przekazaniu egzekucji opłat czynszowych do kancelarii prawnej, obsługującej Urząd Miejski. Założeniem jest, aby zmniejszyć kwotę
tych należności do minimum. Jak już informowaliśmy w jednym z poprzednich numerów „Wieści...” (8/2012), duże możliwości w tym zakresie da gminom nowa ustawa o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie
Kodeksu Cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw, której
uchwalenie planowane jest w przyszłym roku.
Raz jeszcze pragniemy przypomnieć, jakich kwestii, zgodnie
z projektem tej nowej ustawy, będzie to dotyczyć:
1. Gmina będzie miała obowiązek zawierać umowy najmu
lokali na czas oznaczony od roku do lat pięciu, przy czym
z datą wskazaną w ustawie wygasną wszystkie umowy
na czas nieokreślony. Przed podpisaniem kolejnych
umów będą badane ponownie kryteria przyznania
mieszkania komunalnego, w tym czy nie wzrosły dochody najemców i czy nadal najemca ma uprawnienia do
mieszkania.
2. Wzrosną stawki czynszu, ponieważ zostanie wprowadzona zasada, że bazowa stawka czynszu w publicznym
zasobie mieszkaniowym powinna pokrywać co najmniej
koszty utrzymania nieruchomości.
3. Wprowadzona zostanie możliwość rozwiązania umowy
najmu w sytuacji, gdy najemca posiada tytuł prawny
do innego lokalu nie tylko w danej gminie, ale również
w innej miejscowości.
4. Wprowadzony zostanie obowiązek składania przez ubiegających się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy
oświadczenia o stanie majątkowym pod rygorem odpowiedzialności karnej.
5. Jednoznacznie określony zostanie rodzaj opłat, których
zaległości staną się podstawą wypowiedzenia stosunku
prawnego.
6. Po śmierci lokatora umowa najmu automatycznie wygaśnie natomiast rodzina i inne osoby tam zamieszkujące
będą mogły podpisać umowę najmu pod warunkiem
spełnienia kryteriów przyznania lokalu.
Ponadto jeżeli w dalszym ciągu na samorządy będą nakładane kolejne zadania (a tak się niestety cały czas dzieje, jako
przykład można podać kwestię gospodarki odpadami, która
w nowym roku staje się zadaniem gminy) bez pokrycia finansowego, kolejnym krokiem w naszym mieście będzie rezygnacja z preferencyjnej sprzedaży mieszkań. Gminy nie będzie stać na udzielanie bonifikat, stąd i ta kwestia będzie
wymagała rozważenia i nowego podejścia do tego tematu.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie są to działania przyjemne i jak zwykle po raz kolejny odbywa się to kosztem mieszkańców gmin, ale działania Rządu RP nie pozostawiają gminom wyboru. Stąd pewne decyzje odwlekane są jak
najdłużej, aby nie przerzucać wszystkich kosztów na mieszkańców gminy. 
Burmistrz
Krzysztof Nowak
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: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych materiałów,
ich opracowania redakcyjnego i dokonywania skrótów.
Zdjęcia: archiwa Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz gminnych instytucji kultury.
Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c.
ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry
www.kasc.pl
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Dostojni Jubilaci
24 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim odbyła się miła uroczystość wręczenia medali
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Jubilatom obchodzącym złoty jubileusz małżeński medale wręczył burmistrz miasta Krzysztof Nowak. Otrzymali je:
•• Adelajda i Robert Dudowie,
•• Maria i Rajmund Dziwisowie,
•• Doris i Jerzy Flakowie,
•• Elżbieta i Ludwik Opiełkowie,
•• Janina i Adam Osydowie,
•• Urszula i Jan Reportowie,
•• Sabina i Józef Szurgaczowie,
•• Agnieszka i Jerzy Tilowie.
Szanownym Jubilatom składamy serdeczne życzenia
zdrowia oraz wielu dalszych szczęśliwych wspólnych lat.

Z kolei 5 listopada br. swoje 90. urodziny obchodziła pani
Elżbieta Musik. Z tej okazji Jubilatkę odwiedził burmistrz
miasta Krzysztof Nowak, składając okolicznościowe życzenia. Dostojnej Jubilatce składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, wiele radości i satysfakcji w gronie rodzinnym, a także doczekania
w zdrowiu kolejnych rocznic. 
opr: red.

Wieści z Biblioteki
• We wrześniu br. wszystkie biblioteki, które przystąpiły do Programu Rozwoju Bibliotek, mogły wziąć udział w konkursie „Organizacje pozarządowe bibliotekom”. Chęć współpracy z bibliotekami przedstawiło 10 organizacji pozarządowych, które od
listopada będą mogły wspólnie realizować projekty dotyczące
pracy, zdrowia, sportu, finansów osobistych, kultury, historii lokalnej, rozwoju małych dzieci i spraw społeczności lokalnej. Nasza biblioteka zakwalifikowała się do realizacji projektów z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Pierwsza organizacja zaprasza do udziału w projekcie
odkrywców, kinofilów oraz tropicieli kulturalnych ciekawostek.
Drugi projekt polega na dostarczeniu mieszkańcom i użytkownikom biblioteki informacji z zakresu edukacji zdrowotnej, świadomych, aktywnych ambasadorów edukacji prozdrowotnej. Z tego
względu bibliotekarze wezmą udział w szkoleniach na temat: Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece oraz Edukacja zdrowotna w bibliotece – pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej. Współpraca z tymi organizacjami potrwa do czerwca 2013 r.
• W ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft biblioteka otrzymała nieodpłatnie oprogramowanie do komputerów stacjonarnych, które służą do publicznego dostępu
do Internetu, pozyskane przez bibliotekę z innych źródeł niż
Program Rozwoju Bibliotek. Łączna wartość oprogramowania
to 5.460 USD.
• W październiku Oddział Dziecięcy naszej biblioteki zapraszał
wszystkie dzieci również z rodzicami na 86. urodziny Kubusia Puchatka. W programie było m.in.: zdmuchiwanie świeczek na torcie, odśpiewanie „Sto lat”, wręczenie prezentów, prezentacja
multimedialna dotycząca bohaterów książki, wierszyk z pokazywaniem, prezentacja pozycji książkowych nt. Kubusia Puchatka,
głośne czytanie fragmentu bajki, piosenki, zabawy ruchowe.

W uroczystości Misia wzięły udział dzieci z kl. 2c, 2a, 3b, 1b Szkoły
Podstawowej, z trzech grup z Przedszkola Nr 1, z czterech grup
Przedszkola Nr 3, dzieci z Niepublicznego Przedszkola, dzieci
z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Żyglinie oraz małe dzieci
z rodzicami. W niezapomnianych urodzinowych chwilach łącznie
bawiło się 312 dzieci i sześciu rodziców.
• Halloween to coraz bardziej znana zabawa w Polsce. Aby przygotować dekoracje na ten wieczór dzieci wraz z bibliotekarką filii
w Żyglinie już wcześniej gromadziły potrzebne materiały (głównie z „niepotrzebnych” materiałów wtórnych). Z rolek po papierze toaletowym oraz farb i dodatków dekoracyjnych dzieci robiły
maski – potwory halloweenowe. W kolejnych zajęciach nie odbyło się bez charakterystycznej dla tego święta dyni. Tym razem
jednak straszydło-dynia było wykonane ze starej książki przeznaczonej na makulaturę. Zajęcia, oprócz walorów rozwijania zdolności plastycznych i manualnych dzieci, przysłużyły się pobudzaniu wyobraźni. 
Aleksandra Ruda

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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