42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE
tel. 288-80-01, 288-89-09, fax 288-80-79

MOK zaprasza

OŚWIADCZENIE

do udziału w konkursach:
• na najciekawszą kukłę Mikołaja (termin do 29.11 br.)
• na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy lub
pocztówkę świąteczną (termin do 13.12 br.)
Prace z załączonymi danymi (imię i nazwisko, dokładny
adres przedszkola, szkoły, zamieszkania) można składać w
Biurze MOK ul. Srebrna 24. Szczegółowe informacje w
afiszach lub tel. 288 88 70, 288 89 44.
Projekty rozpatrywane będą w kilku kategoriach
wiekowych. O wynikach konkursu i terminie wręczania
nagród poinformujemy telefonicznie, dlatego prosimy
podać również numer telefonu kontaktowego
• 5 grudnia br. na występ artystów kabaretu AS z serii
przedstawień edukacyjnych;
• 6 grudnia br. na imprezy mikołajkowe (szczegóły dla
rodziców na afiszach).
UWAGA! Spotkanie z Robertem Janowskim w ramach
tegorocznej „jesieni z poezją”, zaplanowane na dzień
26.XI.br., odbędzie się w innym terminie.
Informujemy, że „ruszyła” już pracownia ceramiczna.
Udział w zajęciach biorą zarówno dzieci jak i dorośli.
Rozpoczęły się także zajęcia z aerobiku prowadzone przez
instruktorkę. Odpłatność 5,-zł/godz.
Wszystkim mieszkańcom gminy składamy
SERDECZNE POZIĘKOWANIE
za liczny udział w wyborach do rady gminy, rady
powiatu i sejmiku wojewódzkiego.
Dziękujemy także wszystkim, którzy uczestniczyli w
obchodach Święta Niepodległości, albo w jakikolwiek
sposób przyczynili się do ich uświetnienia.

Zgodnie
z
ustaleniami
poczynionymi
dnia
29 października br. na spotkaniu nowowybranych
radnych
z
ugrupowania
„SAMORZĄDNE
MIASTECZKO”,
kandydatem
na
stanowisko
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim był Józef Myśliwczyk natomiast kandydatem na
stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej był
Kazimierz Hetmańczyk. Ustalono również, że funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pełnić będzie
1 osoba, ze względu na obniżenie składu organu jakim
jest Rada Miejska z liczby 20 radnych do 15.
Grupa dziewięciu radnych, którzy do dnia wyborów
utożsamiali się zarówno z Komitetem Wyborczym jak
i ugrupowaniem „SAMORZĄDNE MIASTECZKO”
złamała podjęte ustalenia.
W związku z powyższym stwierdzam jednoznacznie, że
ugrupowanie
„SAMORZĄDNE
MIASTECZKO”
w składzie, jaki został przedstawiony do wyborów
samorządowych,
ZAKOŃCZYŁO
SWOJE
FUNKCJONOWANIE.
Jednoznacznie i stanowczo podkreślam, że nie byłem
inicjatorem działań grupy dziewięciu radnych, którzy
sprzeniewierzyli się ustaleniom przeprowadzonym przez
ugrupowanie. W żaden tez sposób nie dawałem nikomu
tego do zrozumienia, wręcz przeciwnie podkreślałem
naszą jedność i byłem przekonany o jednomyślności.
Grupa dziewięciu radnych tym ustaleniom się
sprzeniewierzyła i postąpiła nielojalnie zarówno wobec
mnie jak i pozostałych członków naszego ugrupowania.
Z żalem stwierdzam, że ten brak konsekwencji i lojalności
zmusił mnie do wydania niniejszego oświadczenia.
Stanisław Wieczorek
Burmistrz Miasteczka Śląskiego

Wybory 2002
(Dane z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 6 listopada 2002 r.)

Na obszarze województwa śląskiego wybory
przeprowadzono do 185 rad różnych szczebli,
wybierając łącznie 3.275 radnych.
W wyborach do Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim wzięło udział 2.984 wyborców, którym wydano
karty do głosowania, co stanowi 50,64 % uprawnionych
do głosowania.
W okręgu wyborczym nr 1 obejmującym 3 mandaty
radnymi do Rady Miejskiej zostali wybrani:
z listy nr 3 KKW SLD-UP

KURSATZKY PIOTR
z listy nr 8 KWW „Samorządne Miasteczko”

BOINO RUDOLF i ŁAPOK BENON
W okręgu wyborczym nr 2 obejmującym 3 mandaty
radnymi do Rady Miejskiej zostali wybrani:
z listy nr 8 KWW „Samorządne Miasteczko”

PIEŁKA
PIOTR,
TRACZ
KRZYSZTOF
i WIECZOREK JACEK
W okręgu wyborczym nr 3 obejmującym 3 mandaty
radnymi do Rady Miejskiej zostali wybrani:
z listy nr 8 KWW „Samorządne Miasteczko”

HETMAŃCZYK
KAZIMIERZ,
SOŁTYSIK
JUSTYN i WOJTAS ZBIGNIEW
W okręgu wyborczym nr 4 obejmującym 2 mandaty
radnymi do Rady Miejskiej wybrani zostali:
z listy nr 8 KWW „Samorządne Miasteczko”

BANASZ JAN i MAŃKA BERNARD
W okręgu wyborczym nr 5 obejmującym 3 mandaty
radnymi do Rady Miejskiej wybrani zostali:

Struktura organów Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim.
1. Komisja Rewizyjna:
Przedmiotem działania tej komisji jest:
kontrola
działalności
wójta,
gminnych
jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy;
opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem
do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium wójtowi; wykonywanie innych zadań kontrolnych
zleconych przez Radę;

2. Komisja Budżetu i Inwentaryzacji
Przedmiotem działania tej komisji jest:
opiniowanie projektu budżetu, propozycji jego zmian
i wykonania budżetu; bieżąca analiza gospodarki finansowej
gminy, prowadzenie prac inwentaryzacyjnych mienia
komunalnego, analizowanie problematyki prywatyzacji
i komunalizacji, rozpatrywanie spraw majątkowych miasta.

3. Komisja Rozwoju,
i Środowiska

•
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Uchwałami Nr I/4-6/02 Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim z dnia 19 listopada 2002
roku powołano składy osobowe Komisji.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli radni: Kursatzky
Piotr, Mańka Bernard, Siwy Damian i Tracz
Krzysztof.
W skład Komisji Budżetu i Inwentaryzacji weszli
radni: Banasz Jan, Boino Rudolf, Hetmańczyk
Kazimierz i Myśliwczyk Józef.
W skład Komisji Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni
i Środowiska weszli radni: Łapok Benon, Nowak
Helena, Piełka Piotr i Wieczorek Jacek.

•

Uchwałą Nr I/7/02 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 19 listopada 2002 roku ustalono
wysokość wynagrodzenia za pracę Burmistrza
Miasta Miasteczko Śląskie.
Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie
4.142,- plus dodatek funkcyjny w wysokości 180%
najniższego wynagrodzenia zasadniczego tj. 1.278,-.
Ogółem płaca brutto wynosi: 6.248,40 zł.

•

Uchwałą Nr I/8/02 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 19 listopada 2002 roku ustalono dla
Burmistrza Miasta miesięczny limit 300 km na jazdy
lokalne dla celów służbowych przy użyciu
samochodu prywatnego.

Uchwały i obwieszczenia
19 listopada br. odbyła się inauguracyjna Sesja
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.
Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został
Zbigniew WOJTAS (Uchwała nr I/1/02).
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej wybrani zostali
Marek GULBA i Justyn SOŁTYSIK (Uchwała
nr I/2/02).
• Uchwałą Nr I/3/02 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 19 listopada 2002 roku ustalono
strukturę organów Rady Miejskiej

Przestrzeni

Przedmiotem działania tej komisji jest:
rozpatrywanie
i
opiniowanie
spraw
dotyczących
funkcjonowania administracji samorządowej i obsługi
obywateli, przestrzegania prawa i porządku publicznego,
tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych
i porozumień, infrastruktury komunalnej, gospodarki miejskiej
i nieruchomościami, ładu przestrzennego, funkcjonowania
placówek oświatowo – wychowawczych, kulturalnych
i sportowych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, spraw
mieszkaniowych, polityki prorodzinnej, ochrony środowiska
i przyrody, gospodarki wodnej, współpracy z organizacjami
pozarządowymi, społecznościami lokalnymi i regionalnymi
innych państw.

z listy nr 8 KWW „Samorządne Miasteczko”

GULBA MAREK, MYŚLIWCZYK JÓZEF i SIWY
DAMIAN
W okręgu wyborczym nr 6 obejmującym 1 mandat
radną do Rady Miejskiej została wybrana NOWAK
HELENA.
Dla wyboru do Rady Powiatu w Tarnowskich
Górach na obszarze powiatu utworzono 6 okręgów
wyborczych, w których łącznie wybrano 27 radnych
(m.in. mieszkańca naszego miasta Alojzego Boryczkę).
Dla wyboru Sejmiku Województwa Śląskiego na
obszarze województwa utworzono 7 okręgów
wyborczych, w których łącznie wybrano 48 radnych

Infrastruktury,

str. 2

ZAWIADOMIENIE
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o terminie
wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze
Miasteczko Śląskie, sołectwo Brynica
Stosownie do art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, Nr 41, poz.412 i Nr 111, poz.1279,
z 2000 r., Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.1157, Nr 120,
poz.1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804)
zawiadamia się, że:
projekt
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze Miasteczko Śląskie, sołectwo
Brynica i prognoza, o której mowa w przepisach o ochronie
środowiska, będą wyłożone do publicznego wglądu
w dniach od 25.11.2002 r. do 23.12.2002 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Rynek 8
w Referacie Budownictwa, Gospodarki Gruntami
i Geodezji (pokój nr 27) w godzinach od 900 do 14 00
Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest,
zgodnie z art. 24 ustawy, każdy którego interes prawny lub
uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte
w projekcie planu może wnieść zarzut.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na
piśmie do Burmistrza Miasta z podaniem oznaczenia
nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po
upływie okresu wyłożenia.
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
Stanisław Wieczorek

UWAGA ROLNICY
Stosownie do zapisów ustawy o IZBACH
ROLNICZYCH z 14 grudnia 1995 r oraz uchwały
nr 11/2001 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia
19 grudnia 2001 r informuję, że wybory do Rad
Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej odbędą się dnia
8 grudnia 2002 r.
Lokal wyborczy Okręgowej Komisji Wyborczej nr 44
mieścić się będzie w Szkole Podstawowej nr 2
ul. Harcerska 5 w Miasteczku Śl. – Żyglinie. Godziny
otwarcia lokalu wyborczego od 8.00 do 18.00.
Spis wyborców - osób uprawnionych udostępniony będzie
do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 28
w dniach od 25.11.2002 r. do 29.11.2002 r. w godzinach
pracy Urzędu.
Rolniku - nie zmarnuj danej Ci szansy - weź udział
w wyborach do Izby Rolniczej
TWÓJ udział w wyborach zdecyduje czy ROLNICY za
pośrednictwem swoich przedstawicieli będą wpływać na:
- rządowe projekty aktów prawnych z zakresu produkcji
rolniczej oraz rynku rolnego poprzez ich opiniowanie,
- kształt edukacji i doradztwa rolniczego, podnoszenie
kwalifikacji pracujących w rolnictwie,
- rozwój infrastruktury obszarów wiejskich i tworzenie
nowych miejsc pracy,
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- poprawę środowiska przyrodniczego, zdrowia i ochronę
dziedzictwa kulturowego w regionie,
- współpracę z zagranicznymi organizacjami producentów
rolnych,
- inne ważne sprawy dotyczące sytuacji ekonomicznej
w rolnictwie oraz godne warunki życia na wsi.

INFORMACJA
w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy
Miasteczko Śląskie.
Utrzymanie dróg odbywać się będzie wg następującej
kolejności zimowego utrzymania:
drogi I kolejności: ul. Dudy, Norwida, Wyciślika, Srebrna,
Wspólna i Cynkowa.
drogi II kolejności: wszystkie pozostałe drogi gminne.
Drogi I kolejności w zależności od warunków
atmosferycznych będą posypywane środkami chemicznymi
celem likwidacji gołoledzi lub odśnieżane.
Drogi II kolejności będą tylko odśnieżane w przypadku
bardzo intensywnych opadów.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na zlecenie Urzędu
Miejskiego wykonuje Zakład Konserwacji Terenów
Zielonych Jacek Wieczorek ul. Łokietka 4, 41-933
Bytom – wyłoniony w drodze przetargu.
Odpowiedzialnym za
Zimowe utrzymanie
dróg
powiatowych tj. ul. Dworcowa, Rubinowa, Św. Marka,
Imielów, Starowiejska, Łokietka, Borowa i wojewódzkich
tj. ul. Gałczyńskiego, Rynek, Woźnicka, Śląska jest Zarząd
Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.
Interwencje w sprawie zimowego utrzymania dróg należy
zgłaszać w przypadku:
dróg gminnych – w Urzędzie Miejskim w Miasteczku
Śląskim w godz. pracy Urzędu tel. 2888-001 2888-909
dróg powiatowych – w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach ul. Nakielska 39 tel. 285-48-62
dróg wojewódzkich – w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach ul. Nakielska 39 tel. 285-48-62 lub
Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka
24 tel. 202-94-20.
Przypominamy również, że zgodnie z ustawą z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z 1996 r. z późn. zm.)
oraz z pkt 9 Uchwały Nr XXX/181/97 z dnia 23 kwietnia
1997 r. w sprawie utrzymania czystości porządku na
terenie
gminy
Miasteczko
Śląskie,
właściciele
nieruchomości zobowiązani są do czyszczenia ze śniegu,
lodu, błota lub innych zanieczyszczeń chodników
położonych wzdłuż nieruchomości oraz terenów
użyteczności publicznej.
Proszę również właścicieli nieruchomości o czyszczenie ze
śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń odcinków
jezdni o szerokości 1,5m nie posiadających chodnika
a położonych wzdłuż nieruchomości.

Kolejna Sesja Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim planowana jest na dzień
6 grudnia br. o godz. 1100
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Prezent dla Fundacji

Wieści ze szkół

11 listopada br., w dniu Święta Niepodległości
Polski, Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko
Śląskie” została wyróżniona nagrodą główną
ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Inicjatywę
Obywatelską Pro Publico Bono. Uroczystość odbyła
się w historycznej i monumentalnej Sali Hołdu
Pruskiego w krakowskich Sukiennicach, zaś nagrodę
wręczali: b. Premier RP prof. Jerzy Buzek, Rzecznik
Praw Obywatelskich prof. Jerzy Zoll oraz JE
kardynał Franciszek Macharski Metropolita
Krakowski. Finał IV edycji konkursu relacjonowały
najważniejsze media krajowe i regionalne. Fundację
reprezentowali bezpośredni fundatorzy i ich prawni
przedstawiciele: prezes Mieczysław Dumieński,
Danuta Stankiewicz i Beata Pandzioch. Delegacji
towarzyszył Burmistrz
Miasteczka
Śląskiego
Stanisław Wieczorek.
To była wspaniała uroczystość i szczególne
przeżycie – mówi Prezes zarządu Fundacji.
Tą radością pragnę podzielić się z wszystkimi, którzy
przez te 10 lat z życzliwością odnosili się do naszej
pracy, wspierali ją czynnie pracą społeczną, datkami
materialnymi, czy w inny sposób i zarazem
serdecznie podziękować.
Podczas swego wystąpienia w Krakowie
oświadczyłem, że nasz sukces, za który uznajemy
generalnie
opanowanie
problemu
zagrożeń
środowiskowych tego regionu, jest wynikiem nie tyle
generowaną skalą pomocy, co zasad rozwiązywania,
uczciwości i odpowiedzialności wszystkich stron
i podmiotów. Nasz sukces jest nierozerwalnie
związany z dokonaniami sanacyjnymi w Hucie
Cynku.
Otrzymaną nagrodę – 70 tysięcy złotych –
zamierzamy wydatkować na cel, który przez lata
będzie służył dzieciom. Dziś nie mamy jeszcze tego
celu do końca sprecyzowanego. Może znajdą się
sponsorzy, którzy do tego coś dołożą i zadanie
poszerzą.
Na 10-lecie naszej pracy otrzymaliśmy wspaniały
prezent od całej Polski! Cieszymy się z tego
i wszystkim dziękujemy.

We wrześniu i październiku br. odbyły się
w gimnazjum zawody o mistrzostwo w biegach
przełajowych. Chłopcy rywalizowali na dystansie 1000
a
dziewczęta
na
dystansie
800
metrów.
Po czterodniowych zmaganiach zwycięzcami zostali:
wśród chłopców I Paweł Gruszka, II ex aequo Paweł
Brol i Marcin Ruda, III Mariusz Blacha. Wśród
dziewcząt I miejsce zajęła Ewelina Kuroń przed
Karoliną Lubos i Wiolettą Dudek.
7 października br. w Tarnowskich Górach uczniowie
miasteczkowskiego gimnazjum reprezentowali szkołę na
zawodach w sztafetowych biegach przełajowych.
Zawody te miały rangę półfinału powiatowego.
Po zaciętej rywalizacji chłopcy zajęli II miejsce ulegając
jedynie Gimnazjum Sportowemu z Tarnowskich Gór,
a dziewczęta IV miejsce. Indywidualnie bardzo dobre
wyniki uzyskali: Paweł Gruszka i Ewelina Kuroń.
Uzyskane czasy stawiają ich w czołówce zawodników
powiatu tarnogórskiego.
Drużyny prowadzone przez pp. Jana Broję
i Roberta Wieczorka wystąpiły w następującym
składzie: Ewelina Kuroń, Wioletta i Monika
Januszewskie, Wioletta Dudek, Barbara Galbas,
Karolina Lubos, Joanna Widera, Barbara Kubecka,
Patrycja Zielińska, Paweł Gruszka, Paweł Brol,
Mariusz Blacha, Marcin Ruda, Martin Skowronek,
Łukasz Loska, Marcin Szneider, Łukasz Mańka
i Łukasz Buhl.

Od Redakcji: Nas również cieszy nagroda, jaką
Kapituła
Konkursu
na
Najlepszą
Inicjatywę
Obywatelską
Pro
Publico
Bono
przyznała
miasteczkowskiej Fundacji. Gratulujemy i życzymy
powodzenia.
W imieniu wszystkich mieszkańców gminy życzymy
przede wszystkim Panu Prezesowi a za jego
pośrednictwem pracownikom Fundacji dalszych
sukcesów. Niech podejmowane przez Was działania
służą w dalszym ciągu naszym milusińskim.
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Zapiski kronikarskie
•
•

•

•

W minionej kadencji Rady Miejskiej odbyło się
47 sesji, na których podjęto 340 uchwał;
10 listopada br. odbył się turniej siatkówki dla
amatorów,
zorganizowany
przez
UM
Tarnowskie Góry, UM Miasteczko Śląskie
i TMS Tarnowskie Góry. Z naszego miasta nie
zgłosiła się żadna drużyna, natomiast spośród
sześciu zespołów uczestniczących w turnieju
zwyciężyła drużyna TMS przed „Sorboną”
i TMPS Zabrze;
Piłkarze ODRY zakończyli sezon jesienny na
IV miejscu w tabeli klasy okręgowej. Warto
podkreślić, że do tytułu mistrzowskiego naszej
drużynie zabrakło zaledwie trzech punktów;
Tegoroczne obchody święta patronki zespołów
śpiewaczych – św. Cecylii – członkowie Chóru
Mieszanego
SIENKIEWICZ
uczcili
uczestnictwem w tradycyjnej Mszy Świętej.
Po południu chór koncertował wspólnie
z chórami z Zabrza, Lasowic, Kalet i Strzebinia
podczas podobnej uroczystości w Strzebiniu.
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