42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE
tel. 288-80-01, 288-89-09, fax 288-80-79
Czy wiecie, że...
...w konkursie ogłoszonym przez ING Bank Śląski na
hasło reklamujące „Konto z Lwem” główną nagrodę –
wycieczkę do Kenii połączoną z afrykańskim safari –
zdobyli mieszkańcy Miasteczka Śl. Zygmunt i Rafał
Dyrgałowie. Swoją życiową przygodę przeżywają
właśnie teraz, w dniach 26.09.-3.10.br.;
...w zorganizowanym przez MOK konkursie na
najciekawszy wieniec dożynkowy laureatami zostały
Joanna i Bernadeta Malik z Tarnowskich Gór oraz
Aniela Sobańska z Miasteczka Śląskiego;
...22 września, podczas XII Zlotu Chórów i Orkiestr
zorganizowanego
przez
gliwicko-zabrski
Okręg
PZChiO, jako jedyny zaproszony przedstawiciel okręgu
tarnogórskiego wystąpił Chór „Sienkiewicz”;

Zapraszamy na kolejną sesję naukową
4 października br. (piątek) o godz. 10.00 w sali Domu
Parafialnego im. Ks. T. Christopha w Miasteczku Śl.
odbędzie się XIII Tarnogórska Sesja Naukowa a IV
z cyklu „Architektura i sztuka sakralna na Górnym
Śląsku”. Wśród tematów poruszanych podczas sesji tradycyjnie już organizowanej przez nasz Urząd Miejski
oraz Instytut Tarnogórski – omówione zostaną m.in.
Śląskie wizerunki Matki Boskiej Bolesnej na wybranych
przykładach (m.in. Żyglina i Miasteczka), otwarta
zostanie wystawa fotografii Małgorzaty Paszkowskiej
pt. ”Wiekowe piękno”, ukazującej dwa najstarsze
zabytki sakralne regionu – kościół p.w. Św. Marcina w
Tarnowicach
Starych
i
drewniany
kościół
miasteczkowski. Odbędzie się też promocja najnowszych
Zeszytów Tarnogórskich.

MOK zaprasza
29 września o godz. 18.00 na koncert pt.” Wielka
sława to żart...” w wykonaniu artystów opery i operetki.
Bilety w cenie 10zł do nabycia w MOK oraz w dziale
socjalnym Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”;
20 października br. na tradycyjny Wieczór Pieśni.
Oprócz miejscowych chórów gościnnie wystąpi
zaproszony Chór „Strzecha” z Raciborza;
22 października w godzinach przedpołudniowych
wystąpi Teatr „Lajkonik” z Krakowa. Dzieci klas I-III
zobaczą spektakl pt. „Crazy Dragon czyli Smok
Rozrabiaka”.
Zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci
i młodzieży oraz na zajęcia dla dorosłych m.in.:
• nauka gry na instrumentach dętych – poniedziałki
i środy o godz. 18.00
• zajęcia plastyczne – środy godz. 17.00
• zajęcia taneczne – poniedziałki, środy i czwartki
godz. 16.00
• sekcja skata – wtorki, czwartki godz. 18.00 oraz
w soboty o godz. 17.00
• aerobic dla pań – poniedziałki, środy i piątki
o godz. 18.00
• próby Chóru „Sienkiewicz” – poniedziałki
i czwartki o godz. 19.00
KOMUNIKAT POLICJI
W związku z licznymi kradzieżami rowerów Policjanci
Dzielnicowi Miasteczka Śląskiego informują, że dnia
28 września br. w godzinach od 1000 do 1300 przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim (ul.
Staromiejska 8) będzie możliwość oznakowania swoich
rowerów. Koszt przedsięwzięcia: 1 symboliczna złotówka.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
z dnia 24 września 2002 roku
w sprawie granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych w MIASTECZKU ŚLĄSKIM
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic
w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 134, poz.1125) w związku
z Uchwałą Nr 72/98 Zarządu Miasta z dnia 2 września 1998 r. podaje się do wiadomości wyborców informację o granicach
i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień
27 października 2002 roku

Numer
obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Numer okręgu
wyborczego

1

2

3

4

1

Ceramiczna, Dworcowa od nr 53-142, Kolejowa,
Leśna, Metalowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Norwida od nr
82-132, Pindora, Srebrna 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Srebrna 24

1, 2

Publiczne Gimnazjum
ul. Dworcowa 8

3, 4

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Harcerska 5

5

Strażnica Ochotniczej Straży
Pożarnej Brynica
ul. Łokietka 5

6

2

3

4

Asnyka, Astronautów, Cynkowa, Czarnieckiego,
Dębina,
Dudy,
Dworcowa od nr 1 – 51,
Działkowa,
Fredry,
Gajowa,
Gałczyńskiego,
Gierzyna, Gwiaździsta, Kilińskiego, Konopnickiej,
Krótka, Kruczkowskiego, Matejki, Modrzewskiego,
Niepodległości, Norwida od nr 6 – 67, Orkana,
Pękatego, Piwna, Plac Jagiełły,
Północna,
Promienna,
Przerwy-Tetmajera,
Rubinowa,
Rycerska, Rydla, Rynek, Słoneczna, Sportowa,
Staromiejska,
Sztolniowa, Woźnicka, Wspólna,
Wybickiego, Żołnierska.
Brynicka,
Budowlana,
Długosza,
Gwarecka,
Harcerska, Imielów, Karpacka, Księdza Wyciślika,
Łąkowa, Makowa, Malczewskiego, Nowowiejska,
Okólna,
Paprotna,
Podleśna,
Południowa,
Poniatowskiego, Przygodna, Przyjaźni, Ptasia,
Rolna, Skrajna, Sokoła, Stacyjna, Studzienna,
Stwosza, Sztygarska, Szyndros, Śląska, Świętego
Marka, Wodociągi –Bibiela.
Borowa, Łokietka, Starowiejska, Żyglińska

Burmistrz Miasta
(-)Stanisław WIECZOREK
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WYBORY 2002
Jak wiadomo już wszystkim mieszkańcom naszej
gminy Premier RP wyznaczył termin wyborów
samorządowych na niedzielę 27 października 2002 r.
W tym roku po raz pierwszy bezpośrednio będziemy
wybierać Burmistrza naszego miasta. Zgodnie
z zapisami art. 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta:
1. Za wybranego na wójta uważa się tego kandydata,
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę
ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej
w ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów,
czternastego dnia po pierwszym głosowaniu
przeprowadza się ponowne głosowanie.
3. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się
spośród
dwóch
kandydatów,
którzy
w pierwszym głosowaniu otrzymali największą
liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku
gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą
liczbę
głosów
uprawniającą
do
udziału
w ponownym głosowaniu, o dopuszczeniu
kandydata do wyborów w ponownym głosowaniu
rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania,
w których jeden z kandydatów otrzymał większą
liczbę głosów, a jeżeli liczba tych obwodów byłaby
równa rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez
gminną komisję wyborczą. W losowaniu mają
prawo uczestniczenia wszyscy kandydaci lub
pełnomocnicy ich komitetów wyborczych.
4. Jeżeli którykolwiek z dwóch kandydatów,
o których mowa w ust. 3, wycofa zgodę na
kandydowanie, utraci prawo wyborcze albo
umrze,
w
jego
miejsce
do wyborów
w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata,
który otrzymał kolejno największą liczbę głosów
w pierwszym głosowaniu.
5. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę
ważnie oddanych głosów.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, gminna
komisja wyborcza niezwłocznie informuje,
w drodze uchwały, o konieczności i przyczynach
przeprowadzenia ponownego głosowania
oraz
podaje datę ponownego głosowania, a także
nazwiska i imiona kandydatów kandydujących w
ponownym głosowaniu. Jeden egzemplarz uchwały
przekazuje
się
niezwłocznie
komisarzowi
wyborczemu.
7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio
w przypadku, o którym mowa w ust. 4, z tym że
w uchwale podaje się nazwisko i imię (imiona)
nowego kandydata dopuszczonego do wyborów
w ponownym głosowaniu.

8. W
przypadku
gdy
dwóch
kandydatów
w ponownym głosowaniu otrzyma tę samą liczbę
głosów, za wybranego uważa się tego kandydata,
który w większej liczbie obwodów głosowania
otrzymał więcej głosów niż drugi kandydat.
9. W przypadku gdy obaj kandydaci w ponownym
głosowaniu otrzymają tę samą liczbę głosów i w tej
samej liczbie obwodów głosowania otrzymają
większą liczbę głosów, o wyborze wójta rozstrzyga
losowanie przeprowadzone przez gminną komisję
wyborczą. W losowaniu mają prawo uczestniczenia
obaj kandydaci lub pełnomocnicy ich komitetów
wyborczych.
10. Tryb przeprowadzania losowania, o którym mowa
w ust. 3 i 9, określa Państwowa Komisja
Wyborcza.
Jeżeli do dnia 2 października 2002 r. do godziny 2400
nie zostanie zgłoszony żaden kandydat lub zostanie
zgłoszony tylko 1 kandydat, zgodnie z art. 11 ww.
ustawy:
1. gminna komisja wyborcza niezwłocznie wzywa,
przez
rozplakatowanie
obwieszczeń,
do
dokonania dodatkowych zgłoszeń. W takim
przypadku termin zgłaszania kandydatów ulega
przedłużeniu o 5 dni, licząc od dnia
rozplakatowania obwieszczeń.
2. Jeżeli mimo postępowania, o którym mowa
w ust. 1, nie zostanie zarejestrowany żaden
kandydat, wyboru burmistrza dokonuje rada
gminy
bezwzględną
większością głosów
ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
3. Jeżeli mimo postępowania, o którym mowa
w ust. 1, zostanie zarejestrowany tylko jeden
kandydat wybory przeprowadza się, z tym że tego
kandydata uważa się za wybranego, jeżeli
w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów.
4. W przypadku, gdy kandydat, o którym mowa w
ust. 3, nie otrzymał więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów, wyboru wójta dokonuje rada
gminy
bezwzględną
większością
głosów
ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
5. Jeżeli w wyborach ma być przeprowadzone
głosowanie tylko na jednego kandydata, gminna
komisja wyborcza stwierdza ten fakt w drodze
uchwały, podanej do wiadomości publicznej
(najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów).
6. Przepis ust.
5 stosuje się odpowiednio
w przypadku braku kandydatów.
7. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4,
rada gminy nie dokona wyboru wójta w terminie
dwóch miesięcy od dnia wyborów, obowiązki wójta
do końca kadencji pełni osoba wyznaczona przez
Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra
właściwego do spraw administracji publicznej.
dokończenie na str. 4
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dokończenie ze str. 3

Głosować można będzie w godzinach od 600 do 2000
w lokalach wyborczych zlokalizowanych: w budynku
gimnazjum i w Miejskim Ośrodku Kultury
w Miasteczku Śląskim, w Szkole Podstawowej Nr 2
w Żyglinie oraz w strażnicy OSP Brynica. Tak jak
w przypadku poprzednich wyborów, dla mieszkańców
Sołectwa Bibiela, zostanie zorganizowany transport do
lokalu wyborczego. Autobus będzie podstawiony przy
Kościele o godzinie 1045, do Brynicy odjedzie o godzinie
1100. Powrót z Brynicy o godzinie 1130.
Przypominamy, że zgodnie z art. 44 Ordynacji
Wyborczej do rad gmin... „przed przystąpieniem
do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji
wyborczej dowód osobisty lub inny dokument
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości”.
Wyborca nie ma prawa przystąpić do głosowania
bez dokonania uprzednio tej formalności. Nie ma
też znaczenia fakt, że członkowie komisji wyborcę
znają, bądź wyborca zna członków OKW. Nie
dopełnienie tego wymogu jest poważnym błędem w
pracy OKW.

Miejska Komisja Wyborcza
Informujemy, że dnia 12 września br. Komisarz
Wyborczy w Katowicach postanowieniem Nr DKT7202-28/02 powołał Miejską Komisję Wyborczą w
Miasteczku Śląskim w składzie:
1. Dragon Józef
2. Kowalczyk Magdalena
3. Łomotowska Irena
4. Matysik Ilona
5. Przybyłek Krystyna
6. Pyka Beata
7. Walochnik Gabriel
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 19 września br.
MKW wybrała ze swego składu Przewodniczącego
Komisji, którym został pan Gabriel Walochnik
i Zastępcę Przewodniczącego, którym został pan
Józef Dragon.
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w
Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, Rynek 8 (I
piętro), pokój Nr 4. Telefon: 28 88 001.
Miejska Komisja Wyborcza pełni dyżury:
• codziennie w dniach 23.09 – 2.10 od godziny
1600 do 1800, w tym w dniach 27.09 i 2.10 do
godziny 2400,
• w pozostałym okresie – do dnia wyborów:
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach
od 1600 do 1800.
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SPIS WYBORCÓW
Informujemy mieszkańców gminy, że w dniach
od 14 do 24 października 2002 roku w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego w pokoju nr 25 (II piętro
obok windy) zostanie wyłożony do wglądu spis
wyborców.

SPRAWOZDANIE
Z 7 LAT PRACY
Pod koniec przyszłego tygodnia na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego (www.miasteczkoslaskie.pl/aktualności/informacjewyborcze) ukaże się
obszerne sprawozdanie Rady Miejskiej i Zarządu Miasta
z przebiegu dwóch kadencji. W sprawozdaniu ujęto
wszystkie zadania wykonano podczas 7 lat pracy
organów gminy.
Ze sprawozdaniem będzie można się zapoznać także
w Biurze Rady Miejskiej – pokój 31, III piętro Urzędu
Miejskiego w Miasteczku Śląskim.

FLAGA
PAŃSTWA I GMINY
W związku z licznymi uwagami mieszkańców naszego
miasta na temat sposobu zawieszenia flag na masztach przed
Urzędem Miasta, wyjaśniamy co następuje. Zgodnie
z zapisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U.
Nr 7, poz. 18/: „przy umieszczaniu barw (flagi) RP
w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej
stronie płaszczyzny oglądanej z przodu”. Ta sama procedura
ma zastosowanie do flagi naszej gminy. W związku z tym, że
ramiona masztów są ruchome w zależności od tego
z której strony wieje wiatr, zdarza się, że kolory te są
odwrócone. Nie ma w tym jednak żadnego błędu.
Jesteśmy pewni, że co uważniejsi obserwatorzy relacji
z ostatniej papieskiej wizyty w Polsce zdołali zauważyć, że
flagi były zawieszane zgodnie z tą procedurą, tzn. flaga
papieska, która jest koloru żółto – białego była wywieszana
w ten sposób, że kolor żółty zawsze był umieszczany od
strony masztu, tak samo wywieszano biało – czerwoną flagę
Polski, tj. kolor biały zawsze był umieszczany od strony
masztu.
Można również zauważyć, że flagę biało – czerwoną
zawiesza się na maszcie przed Urzędem Miejskim
w powszednie dni, kiedy w kalendarzu nie zostało oznaczone
święto państwowe. Również wyjaśniamy, że zgodnie
z zapisami wcześniej wymienionej ustawy; „flagę państwową
podnosi się na budynkach lub przed budynkami
stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad organów
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – w czasie
ich sesji”.
Dlatego w dniu sesji Rady Miejskiej, przed rozpoczęciem
obrad wywieszana jest flaga państwowa na jednym
z masztów przed urzędem.
str. 4

Zanieczyszczenie powietrza na stacji pomiarowej
Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52
CZERWIEC 2002 r.
WSSE Katowice

Dzień

Ołów
µg/m3

Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

2
3
5
11
12
17
20
23
27
29

15/811
33/370
33/90
74/1476
41/156
36/1118
180/384
95/162
33/469
68/309

8/5
8/9
2/8
3/17
8/9
23/24
23/46
33/23
10/28
16/7

0,08/0,14
0,07/0,15
0,05/0,10
0,09/0,20
0,07/0,22
0,05/0,43
0,15/0,34
0,13/0,37
0,06/0,42
0,08/0,38

Żelazo
(Fe2O3)
µg/m3
-

D24
D

2000
500

4000
1000

5,00
0,6

50
10

Kadm
µg/m3

Chrom
µg/m3

Nikiel
µg/m3

Kobalt
µg/m3

1,2/68,0

0,0/0,0

1,8/1,2

-

5,9/49,1

19,1/0,0

9,8/0,0

-

220,0
10

2000,0
400

100,0
25

2000,0
400

LIPIEC 2002 r.
WSSE Katowice

WSSE Katowice

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

19

22

33
22

42
24

22

24

26

32

18

22

13

15

20
24
55
125
50

24
27
66
150
75

D24 – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do 24h,
*) pomiar metodą wagową

Miasteczko Śląskie – Żyglinek,
ul. Wyciślika 52
Dzień
Pył zawieszony
Pył zawieszony
PM10 *)
ogółem TSP
µg/m3
µg/m3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

42

50

19
26

25
30

50

60

31

35

21

28

33

43

22
28
57
125
50

30
33
67
150
75

D – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do roku
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Dar Vivendi Water
Francuska firma Vivendi Water – spółka zależna od
Vivendi Environnement – jest światowym liderem
w branży wodnej zapewniającym pełną ofertę usług we
wszystkich dziedzinach gospodarki wodno-ściekowej.
W ponad 100 krajach firma ta obsługuje już 110 mln.
mieszkańców i ponad 40 tys. klientów przemysłowych.
W ciągu wielu lat swej obecności w Polsce Vivendi
Water zmodernizowała szereg oczyszczalni ścieków
(m.in. w Krakowie, Kielcach, Rybniku), zarządza
sieciami grzewczymi a nawet zbiórką odpadów
(np. w Jaworznie i Kielcach).
3 grudnia 2001 roku w ramach międzynarodowego
przetargu
firma
wygrała
prywatyzację
usług
wodociągowo- kanalizacyjnych w gminach Miasteczko
Śląskie i Tarnowskie Góry nabywając ok. 34 %
udziałów tarnogórskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. W wyniku podpisania pierwszej
w Polsce umowy dot. zarządzania Vivendi Water przez
25 lat zarządzać będzie gospodarką wodno-ściekową
w naszych gminach.
Działania firmy będącej znaczącym udziałowcem
PWiK nie ograniczają się jednak do usług w tym
zakresie. Od wielu lat Vivendi Water proponuje szkołom
program edukacyjny „Odkrywamy tajemnice wody”
dostarczając nieodpłatnie niezbędne zestawy pomocy
dydaktycznych i podręczników. Na dużą skalę program
ten realizowany jest w szkołach Francji, Anglii, Włoch
i Republiki Czeskiej. Teraz, od października, po raz
pierwszy w Polsce, zestawy dydaktyczne otrzymają
wszystkie miasteczkowskie i tarnogórskie szkoły
podstawowe.
Zestaw (wartości ok. 200 euro) składa się
z bezpiecznych plastikowych elementów i bezpiecznych
odczynników umożliwiających wykonanie wielu
pokazów i ćwiczeń praktycznych oraz plansz i książek
metodycznych dla nauczyciela i zeszytów ćwiczeń dla
uczniów. Ta ciekawa pomoc naukowa może być
wykorzystywana zarówno w klasach młodszych jak
i starszych podczas lekcji, na których omawiane są
problemy obiegów wody w przyrodzie oraz skutki
nierozważnej ingerencji człowieka.
Na początek każda szkoła otrzyma po jednym
zestawie. PWiK zapewnia jednak dalsze dostawy
i systematyczne uzupełnianie zestawów w następnych
latach.
Warto nadmienić, że już przed paroma laty Fundacja
na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śl.” wyposażyła szkoły w
ciekawe
podręczniki
Frederica
Vestera
pt.
”WODA=ŻYCIE Cybernetyczna książka o środowisku
z opisem 5-ciu obiegów wody”(wyd. z inicjatywy
Polskiego Klubu Ekologicznego).Już za kilka dni
teoretyczne informacje zawarte w tej książce uczniowie
będą mogli uzupełnić praktycznymi eksperymentami
zaproponowanymi przez Vivendi Water.

Oświadczenie Wicemarszałka
Województwa Śląskiego
W związku z odwołaniem Dyrektora i Zarządu Śląskiej
Regionalnej Kasy Chorych Wicemarszałek Województwa
Śląskiego dr Grzegorz Szpyrka wydał następujące
oświadczenie:
Działania podejmowane od kilku miesięcy przez Ministra
Zdrowia budzą uzasadniony niepokój opinii publicznej
w Polsce. Składane obietnice okazują się nie mieć żadnego
pokrycia, a podejmowane działania mają charakter pozorny
i propagandowy. Pogłębiają one tylko niepewność pacjentów
i pracowników ochrony zdrowia. Proponowane przez
ministra zmiany nie obejmują problematyki zdrowotnej
całościowo, ich celem nie jest budowa spójnego
i efektywnego systemu, wręcz przeciwnie – są one niejasne,
wybiórcze, ograniczają i tak już przecież wąski zakres
publicznych usług medycznych, a jedynym ich celem jest
nieograniczona kontrola nad pieniędzmi przekazywanymi
przez ubezpieczonych na ochronę zdrowia. Jedynym
lekarstwem dla systemu ochrony zdrowia ma być jego
centralizacja. Zgromadzenie na biurku ministra środków
pochodzących ze składek ubezpieczeniowych ma rozwiązać
wszelkie bolączki i uciążliwości, zapewnić obywatelom
dostęp do usług medycznych, rozwiązać problemy finansowe
szpitali czy złożone kwestie pracownicze. To jednak utopia.
W tym kontekście zmiany, które dokonały się ostatnio
w Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych należy traktować jako
zamach na niezależność ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.
Dokonane z naruszeniem prawa odwołanie zarządu kasy ma
pozwolić na kolejne uwłaszczenie rządzącej obecnie
w Polsce klasy politycznej. To sytuacja nie nowa.
Precedensem jest jednak to, iż dotyczy to systemu
ubezpieczeń, które w demokratycznych systemach
państwowych pozostają poza domeną doraźnych gier,
politycznych przetargów i awantur. Cechą dojrzałych
demokracji jest bowiem to, iż różne opcje polityczne uznają
pewne sfery życia politycznego za nienaruszalne ze względu
na dobro obywateli i ich niezbywalne prawa.
Dobra kondycja Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych to
przede wszystkim wynik pracy wszystkich osób w niej
ubezpieczonych i przekazujących składki. To również efekt
pracy zarządu kasy, który bronił zgromadzonych w niej
przez nas wszystkich funduszy. Minister Zdrowia
wielokrotnie atakował Śląską Kasę Chorych. Czynił to
osobiście, bądź też za pośrednictwem Urzędu Nadzoru
Ubezpieczeń Zdrowotnych. Naczelny Sąd Administracyjny
weryfikował orzeczenia UNUZ przyznając rację zarządowi
kasy. Okazywało się wówczas, iż oskarżenia te nie mają
żadnych podstaw i są jedynie elementem doraźnej gry
politycznej, której celem miało być zniesławienie dyrektora
i zarządu Śląskiej Kasy Chorych oraz zmanipulowanie opinii
publicznej.
Wobec powyższego oświadczam, iż podejmować będę
wszelkie możliwe działania w celu ochrony pacjentów przed
działaniami, które mogą zagrozić ich bezpieczeństwu
i prawu do ochrony zdrowia.
(-) Grzegorz Szpyrka
Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Wieści z „Jedynki”
Dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1
ubiegły rok szkolny był czasem bardzo pracowitym.
Od 1 września 2001 roku, kiedy to szkoła stała się
odrębną placówką, działania całej społeczności
skoncentrowały się na tworzeniu wizerunku
i tożsamości szkoły oraz jej obecności w środowisku
lokalnym.
Wizerunek szkoły zaczęto tworzyć m.in. poprzez
poprawę wyglądu budynków i ich otoczenia,
opracowaniu logo szkoły oraz wydawanie pisma
uczniów pt.”Rogolik”.
Tożsamość placówki utworzyły zaś liczne sukcesy
uczniów. Najwięcej było tych sportowych (o których
pisaliśmy w poprzednich wydaniach „Wieści
z Ratusza”), ale nie tylko. Do najważniejszych należy
zaliczyć: II miejsce w Wojewódzkich Zawodach
Półfinałowych w Mini-siatkówce Dziewcząt, II miejsce
w Mistrzostwach Rejonu Tarnogórsko-Lublinieckiego w
Tenisie Stołowym, III miejsce w XII Turnieju Gier
i Zabaw o Puchar Burmistrzów Miast Tarnowskie Góry
i Miasteczko Śląskie.
Uczniowie „Jedynki znaleźli się również w gronie
laureatów konkursów ogólnopolskich a nawet
międzynarodowych. Grzegorz Pająk otrzymał nagrodę
II stopnia w kategorii „Maluch” Międzynarodowego
Konkursu Matematycznego „Kangur 2002”, zaś
Karolina Zienć nagrodę III stopnia w kat. „Beniamin”.
Wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich zdobyły:
Sylwia Koczyba w Konkursie na Pracę Literacką
i Dominika Mańka w Konkursie Ortograficznym.
Dominika zajęła także III miejsce w Diecezjalnym
Konkursie Biblijnym.
Uczniowie SP1 byli także nagradzani w konkursach
organizowanych przez MOK w Miasteczku Śl. M.in.
w konkursie poetyckim Wiersz dla Mamy” Marta Skop
zajęła I miejsce a Weronika Flak i Monika
Orczakowska zdobyły wyróżnienia.
Wielkim sukcesem „Jedynki”, a w szczególności
uczniów klas szóstych były również wyniki
sprawdzianu zewnętrznego. Wśród 79 piszących trzy
uczennice: Justyna Duda, Dominika Mańka i Karolina
Zienć uzyskały 39 punktów (na 40 możliwych). Powyżej
35 punktów uzyskali: Karolina Bargiel (38), Weronika
Flak (36) i Michał Pawełków (36). Od 30 do 35
punktów zdobyło aż 17 uczniów. Większość
szóstoklasistów uzyskało od 20 do 30 pkt. a poniżej 10
zaledwie dwóch uczniów.
W roku szkolnym 2001/2002 zewnętrznemu
mierzeniu poddana została jakość pracy szkoły. M.in.
na podstawie ankiet skierowanych do uczniów, ich
rodziców i nauczycieli stwierdzono, iż do mocnych stron
pracy szkoły należą: udział uczniów w różnych
formach współzawodnictwa, otwartość relacji między
członkami społeczności szkolnej, uczestnictwo

nauczycieli w różnych formach doskonalenia
zawodowego
oraz
funkcjonowanie
szkoły
w środowisku. Zaś do obszarów wymagających
poprawy zaliczono np. zasoby materialne szkoły
i poziom zgodności przydziału niektórych zajęć
z posiadaną przez nauczycieli specjalnością.

Zawody wędkarskie
22 września br. na akwenie „Gierzyna” odbyły się
spławikowe zawody wędkarskie koła nr 108 Miasteczko
o Przechodni Puchar Burmistrza Miasta Miasteczko
Śląskie. Wśród 57 zawodników uczestniczących
w zawodach puchar zdobył kol. Jan Jonik. Drugie
miejsce zajął kol. Gephard Pluta a trzecie kol. Jerzy
Pastuszka.

Uchwały i obwieszczenia
•

•

•

Uchwałami Nr XLVI/328-331/02 Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim z dnia 20 września 2002
roku dokonano zmian w uchwale budżetowej na
2002 rok. Dodatkowe wpływy pozwoliły m.in.
zwiększyć środki na takie zadania inwestycyjne jak
monitoring rynku oraz budowę nawierzchni ulic
Dębina, Fredry i Sztolniowej;
Uchwałą Nr XLVI/332/02 Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim z dnia 20 września 2002
roku do kategorii dróg gminnych zaliczono 69 dróg
lokalnych na terenie naszej Gminy;
Uchwałami Nr XLVI/333–334/02 Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim z dnia 20 września 2002
roku przystąpiono do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonów
ulic Budowlanej i Paprotnej.

Ze szczegółami uchwał zainteresowani mogą zapoznać
się w Referacie Organizacyjnym UM.

SESJA RADY MIEJSKIEJ
Ostatnia w tej kadencji rad
sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl. odbędzie
się dnia 11 października br. o godz. 1415.

ZAPROSZENIE
Dnia 16 października 2002 roku o godzinie 1830
w naszym Kościele parafialnym odbędzie się
okolicznościowy koncert organowy w wykonaniu
profesora Juliana Gembalskiego z okazji 24
rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Jednocześnie przypominamy, że profesor Julian
Gembalski w roku ubiegłym objął Honorowy Patronat
nad koncertami, które odbywać się będą co roku dnia
16 października.

Nowe taryfy opłat za energię
Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. uprzejmie informuje Szanownych Klientów, że od 5 lipca 2002
roku uległa zmianie Taryfa dla energii elektrycznej.
Nowa Taryfa, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA 821/2689-D/2/2002/KG, zmienia
dotychczasowe stawki opłat za energię elektryczną i usługi przesyłowe. Zgodnie z sugestią naszych Klientów, GZE
S.A. wprowadza również dodatkowe taryfy G11e i G12e dla gospodarstw domowych. Oferta jest korzystna dla
Klientów indywidualnych zużywających rocznie powyżej 4000 kWh w układzie jednofazowym lub powyżej 8000
kWh w układzie trójfazowym.
Obowiązujące od 5 lipca 2002 roku stawki cen za energię elektryczną i usługi przesyłowe wynoszą:
Grupa taryfowa dla gospodarstw domowych
Wyszczególnienie
G11
G11
G11e
G11e
Układ 1 fazowy
Układ 3 fazowy
Układ 1 fazowy
Układ 3 fazowy
Cena w zł/kWh
0,3161
0,3161
0,2896
0,2896
(cena energii wraz ze zmiennym składnikiem
opłaty przesyłowej)

Opłaty stałe zł/m-c

7,00

(suma stawek opłaty abonamentowej
i składnika stałego opłaty przesyłowej)

Wyszczególnienie

10,00

13,00

30,00

Grupa taryfowa dla gospodarstw domowych
- liczniki dwustrefowe
G12
G12
G12e
G12e
Układ 1 fazowy
Układ 3 fazowy
Układ 1 fazowy
Układ 3 fazowy

Cena w ciągu dnia* w zł/kWh
(cena energii wraz ze zmiennym składnikiem
opłaty przesyłowej)

Cena w ciągu nocy** w zł/kWh
(cena energii wraz ze zmiennym składnikiem
opłaty przesyłowej)

Opłaty stałe zł/m-c
(suma stawek opłaty abonamentowej
i składnika stałego opłaty przesyłowej

0,4075

0,4075

0,3522

0,3522

0,1903

0,1903

0,1823

0,1823

7,00

10,00

13,00

30,00

* - w godzinach 6.00 – 13.00 oraz 15.00 – 22.00, ** - w godzinach 22.00 – 6.00 oraz 13.00 – 15.00
Ceny energii elektrycznej i stawki opłat w grupach taryfowych C13, C12h, C12b, C12a, C11
GRUPA TARYFOWA
CENA LUB STAWKA OPŁATY
C13
C12h
C12b
C12a
Cena za energię elektryczną w zł/MWh
Całodobową
Szczytową (1)
270,20
Szczytową (2)
243,18
Pozaszczytową
125,81
Dzienną
223,71
Nocną
124,67
Szczyt przedpołudniowy
181,62
Szczyt popołudniowy
242,86
Pozostałe godziny doby
122,58
132,10
Składnik stały stawki sieciowej w zł /kW/m-c
2,50
2,50
2,50
2,50
Składnik zmienny stawki opłaty za usługę
przesyłową w zł/MWh w tym:
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh
Stawka systemowa w zł/MWh
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c

151,49

151,49

151,49

151,49

C11
195,55
2,50
151,49

100,21
100,21
100,21
100,21
100,21
51,28
51,28
51,28
51,28
51,28
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Wszelkie informacje związane ze zmianą taryfy można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta lub pod numerem
informacyjnym 303 03 03

