42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE
tel. 393-80-00, 393-80-01, fax 393-80-02
Wszystkim,
którzy
przyczynili
się do
zorganizowania tegorocznych Dni Miasteczka
Śląskiego składam serdeczne podziękowania.
Burmistrz Miasta Stanisław Wieczorek

Rada Dzielnicy i Rady Sołeckie
W dniach 30 lipca oraz 5 – 6 sierpnia br. odbyły się
wybory organów wykonawczych w jednostkach
pomocniczych gminy. W ich wyniku Przewodniczącym
Zarządu Dzielnicy Żyglin wybrany został: Józef
Myśliwczyk a w skład Zarządu Dzielnicy weszli: Maria
Myśliwczyk i Wilhelm Urbańczyk. Rada Dzielnicy liczy
15 członków.
Sołtysem w Sołectwie Brynica wybrany został
Franciszek Myśliwczyk a w skład Rady Sołeckiej weszli:
Eugeniusz Szulc i Leon Szczygieł.
W sołectwie Bibiela Sołtysem wybrano: Małgorzatę
Pella a w skład Rady Sołeckiej weszli: Wojciech Płonka
i Bronisław Potempa.

Tradycyjny koncert
Koncerty organowe w wykonaniu prof. Juliana
Gembalskiego stały się już tradycją. W tym roku koncert
w obydwu miasteczkowskich kościołach odbędzie się
16 października br. po Mszy św. a okazją do jego
zorganizowania jest 25. rocznica wyboru Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową.

Sesja
Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim odbędzie się 17 października br. o godz.
1100. W porządku obrad m.in. wybory ławników.
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Czy wiecie, że...
... Od 1 października br. gmina Miasteczko Śląskie
przejęła prowadzenie zadań paszportowych. Tym samym
w Miasteczku można składać wnioski o wydanie
paszportu oraz odbierać dokument na miejscu.
Dokumenty można składać w pokoju nr 5 tutejszego
Urzędu Miejskiego (I piętro).
... 7 października 2003 roku w Urzędzie Miejskim
w Miasteczku Śląskim pokój nr 4, I piętro odbędzie się
rejestracja przedpoborowych z rocznika 1985.

Ambitne plany „Sienkiewicza”
Chór Mieszany „Sienkiewicz” w przyszłym roku
obchodzić będzie jubileusz 90-lecia działalności.
Przygotowania do jubileuszowych obchodów rozpoczęto
już teraz, podporządkowując wszystkie lekcje nauce
nowego i trudnego repertuaru. Oprócz pieśni świeckich
śpiewacy ćwiczą łacińską „Mszę G dur” M. Filke’go.
Nie oznacza to jednak rezygnacji z bieżących koncertów.
12 października chór zaproszony został do uświetnienia
jubileuszu parafii św. Franciszka w Miotku
a 19 października „Sienkiewicz” wraz z radzionkowską
„Harfą” i tarnogórskim chórem „Moniuszko” wystąpi
podczas Koncertu Pieśni Maryjnych, jaki odbędzie się
w Miasteczku. Planowany jest również tradycyjny
jesienny wieczór pieśni

Jubilaci
12 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Miasteczku
Śląskim odbyła się uroczystość wręczenia medali za
długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia i serdeczne
życzenia odbierali: Hildegarda i Stanisław Kowalski,
Helena i Franciszek Krótki, Dorota i Alojzy Wylężek
oraz Maria i Jerzy Żydek.
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Uchwały i obwieszczenia
• Uchwałą Nr XI/89/03 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 5 września 2003 roku dokonano zmian
w uchwale budżetowej na 2003 rok;
• Uchwałą Nr XI/90/03 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 5 września 2003 roku Miasto Miasteczko
Śląskie przejęło niektóre zadania dotyczące zagadnień
paszportowych
Odtąd UM załatwia:
przyjmowanie podań – kwestionariuszy paszportowych
dot. wydania paszportu,
wydawanie
wnioskodawcom
paszportów
za
potwierdzeniem,
przyjmowanie unieważnionych paszportów,
odbieranie
od
wnioskodawców
oświadczeń
o okolicznościach utraty ważnego paszportu w trybie
art. 233 kodeksu karnego i art. 86 kodeksu
postępowania administracyjnego,
przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty paszportowej
lub innych poniesionych kosztów podróży w wypadku
unieważnienia paszportu oraz nadpłaconych przez
wnioskodawcę pieniędzy,
prowadzenie
ewidencji
przyjętych
wniosków
o wydanie paszportu,
prowadzenie ewidencji paszportów doręczonych
wnioskodawcom
na zasadach określonych w porozumieniu pomiędzy
Wojewodą Śląskim a Gminą Miasteczko Śląskie.
• Uchwałą Nr XI/91/03 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 5 września 2003 roku wystąpiono do
Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o orzeczenie
zgodności z art. 21, art. 64, art. 165, art. 167 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia
26 lipca 2001 roku o nabywaniu przez użytkowników
wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. nr
113 z 2001 roku, poz. 1209 ze zmianami opublikowanymi
w Dz. U. nr 113 z 2002 roku, poz. 984; Dz. U. nr 3 z 2003
roku, poz. 24 oraz zmianą wprowadzoną w art. 15 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju
rolnego - Dz. U. nr 64 z 2003 roku, poz. 592).
• Uchwałami Nr XI/92/03 i Nr XI/93/03 Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim z dnia 5 września 2003 roku
przyjęto
miejscowe
plany
zagospodarowania
przestrzennego na obszarze Miasteczka Śląskiego, rejon
ulicy Budowlanej i Paprotnej.
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Tarnowskie Góry zatwierdzony
uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
Nr XLIX/400/93 z dnia 21.04.1993 r. w sprawie
aktualizacji
planu
ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego miasta Tarnowskie Góry (obw. w Dz. Urz.
Woj. Kat. nr 9 z 1993 r., poz. 69) w granicach terenów
objętych niniejszymi uchwałami.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
• Uchwałą Nr XI/94/03 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 5 września 2003 roku nadano nazwy
ulicom w Gminie Miasteczko Śląskie (nowe ulice to:
„ŚWIERKOWA”,
„ZŁOTA”,
„AKACJOWA”,
„BIAŁEGO”,
„CEGIELNIANA”,
„DĘBOWA”,
„POLNA”, „SOSNOWA”, „SKAUTÓW”, „RZECZNA”
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i „GROBLA”. Szczegółowe graficzne obrazy ulic
przedstawiają załączniki wywieszone w gablotach UM);
• Uchwałą Nr XI/95/03 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 5 września 2003 roku powołano Zespół
w składzie: Bogusława SUKIENNIK, Benon ŁAPOK
i Krzysztof TRACZ. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie
Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na
ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach
i Sądu Okręgowego w Gliwicach na okres kadencji 20042007.
• Uchwałą Nr XI/96/03 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 5 września 2003 roku określono plan
pracy Komisji Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni
i Środowiska
• Uchwałą Nr XI/97/03 Rady Miejskiej w Miasteczku
Śląskim z dnia 5 września 2003 roku dokonano zmian
w uchwale Nr III/25/02 RM z dnia 30 grudnia 2002 r. dot.
stosowania stawek czynszu za dzierżawione nieruchomości
nie stanowiące Państwowego Funduszu Ziemi. Dodano
punkt 1a o treści „Wysokość czynszu dzierżawnego za
grunty używane na cele rolne – pod składowanie maszyn
i sprzętu rolniczego – wynosi 0,40 zł miesięcznie za
1 m2.”Pozostała treść w/w uchwały nie ulega zmianie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2003
roku.
Ze szczegółami uchwał zapoznać się można w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej: www.bip.miasteczko-slaskie.pl

Wyniki konkursu
W tegorocznym konkursie Burmistrza Miasta na najlepiej
urządzony ogród przydomowy, działkę, balkon wpłynęło 21
zgłoszeń. W trakcie prac komisji konkursowej w dniu 17
lipca dokonano oględzin wszystkich zgłoszonych obiektów,
wykonano dokumentację fotograficzną oraz dokonano
oceny zgłoszeń. Tegoroczny konkurs charakteryzował się
wysokim i wyrównanym poziomem zgłoszonych obiektów
w każdej kategorii.
Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:
Kategoria: działka - Pan Ryszard Roman POD „Czerwona
Róża”
Kategoria: Ogród przydomowy Pani Irena Jenczek
ul. Śląska 21
Kategoria: balkon - Pani Adelajda Cyl ul. Srebrna 15/3.
Postanowiono także przyznać dalsze miejsca
w poszczególnych kategoriach. I tak:
Działka: II miejsce: Pan Henryk Kolano POD „Czerwona
Róża”, Pani Jolanta Szulc POD „Czerwona Róża”
III miejsce: Pan Stanisław Pilarczyk POD „Czerwona
Róża”, Pan Andrzej Hobik Wodociągi 1/2/11, Pan Marek
Małczak POD „Czerwona Róża”
Ogród przydomowy: II miejsce: Pani Mariola Kocot
ul. Borowa 22, Pani Małgorzata Mróz ul. Astronautów 2,
Pani Maria Cichos ul. Rydla 5
III miejsce: Pan Antoni Hanysek ul. Borowa 45, Pan
Tomasz Modrzyński ul. Dworcowa 26, Pan Norbert Górski
ul. Norwida 56
Balkon: II miejsce: Pani Agnieszka Cienciała ul. Metalowa
6/4
III miejsce: Pani Halina Wlazło ul. Metalowa 3/2/11
Uroczyste wręczenie nagród Burmistrza Miasta nastąpiło
w trakcie tegorocznych Dni Miasteczka Śląskiego 2003.
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Reagujmy na wandali!
W ostatnich tygodniach stwierdzono nasilenie zjawiska
wandalizmu na placach zabaw na terenie naszej Gminy.
W okresie od 25.VIII. do 09.IX. zostały uszkodzone
następujące urządzenia:
w Brynicy przy ul. Łokietka - zdemolowano ławkę oraz
odkręcono belkę i złamano uchwyt kiwaka,
w Żyglinku przy ul. Karpackiej - złamano dwa szczeble
drabinki,
w Żyglinie przy ul. Harcerskiej - wyłamano cztery elementy
przeplotni.
Wymienione uszkodzenia wystąpiły wkrótce po
przeprowadzonym przez Gminę remoncie elementów
infrastruktury terenów zielonych, którego koszt wyniósł
2.500,00 zł. Zniszczone elementy nie będą już naprawiane
w bieżącym roku ze względu na brak środków, zresztą i po
co? Chyba tylko po to, aby znów ktoś bezmyślny je
zniszczył.
Informuję mieszkańców Brynicy, że nowa tablica
ogłoszeniowa, która 16 lipca br. była ustawiona obok
przystanku autobusowego przy ul. Łokietka, została
zdemontowana na stałe. Powodem jest fakt jej
zdewastowania. Potrzeba było „aż” 14 dni aby ją
zniszczyć.
Niszczenie i zanieczyszczanie naszej Gminy jest chyba
jednym z ulubionych zajęć niektórych jej mieszkańców.
Wiemy, że na terenie Gminy Miasteczko Śląskie
150 posesji nie posiada urządzeń służących do zbierania
odpadów komunalnych. Efektem tego jest ciągłe sprzątanie
„dzikich wysypisk”, czego koszty ponosimy MY wszyscy –
PODATNICY. W roku bieżącym na likwidację „dzikich
wysypisk” wydaliśmy już 8.165,79 zł, a to jeszcze nie
wszystkie rachunki.
W związku z tym informuję, że ruszyła akcja „Pojemniki
na odpady komunalne”. Już czas najwyższy żeby skończyło
się podrzucanie swoich śmieci do śmietników osiedlowych,
do lasów, za garaże… Wszyscy ci, którzy takowych
pojemników nie mają, są zobowiązani do ich posiadania,
co wynika z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622
z późn. zm.).
Obowiązek ten będzie egzekwowany z całą surowością
prawa. Również przedsiębiorcy prowadzący działalność
gospodarczą na terenie naszej gminy oraz mieszkańcy
posesji, w których zamieszkuje kilka rodzin, a posiadają
jeden pojemnik – mogą spodziewać się wezwania do
Urzędu z prośbą o wyjaśnienie „ co robią ze śmieciami”.
Na tereny za garażami przy ul. Norwida systematycznie
wyrzucane są przeróżne odpady przez ludzi chyba
pozbawionych poczucia estetyki i tych, którzy na pozór
inteligentni nie posiadają wstydu. Dlatego też
w najbliższym czasie zostanie ustawiony tam betonowy
płot, aby powstrzymać nachalnych śmieciarzy.
DRODZY MIESZKAŃCY, którym na sercu leży dbałość
o czystość naszego miasta – REAGUJCIE!
Jeżeli widzicie, że ktoś coś wyrzuca zadzwońcie do Urzędu
Miejskiego (tel. 393 80 28, 393 80 29). Nie musicie
podawać swoich danych. Niech „śmieciarze” wiedzą, że
wszyscy mieszkańcy, którym zależy aby ich otoczenie było
czyste i zadbane, będą z nimi walczyć.
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APELUJĘ! Nie bójcie się ujawniać nazwisk,
numerów rejestracyjnych samochodów osób, które
zaśmiecają nasze środowisko. Dzieje się to
niejednokrotnie na Waszych oczach. Niesłusznie
ktoś nazywa to „donoszeniem”. Zgłaszając te fakty
chronicie portfele Wasze i wszystkich mieszkańców
Gminy, bo to MY WSZYSCY pokrywamy koszty
likwidacji „dzikich wysypisk”. Dbajmy wszyscy
o nasze miasto zwłaszcza jego finanse i wszystkich
mieszkańców!
Burmistrz Miasta Stanisław Wieczorek

Uwaga producenci zbóż
W związku z pismem Agencji Rynku Rolnego
o zasadach interwencji na rynku zbóż w formie skupu
z dopłatami informuję, że tut. Urząd Miejski jest
w posiadaniu kompletu wzorów dokumentów
wymaganych dla złożenia wniosku o dopłaty ARR.

Wszelkich informacji zainteresowanym udziela
inspektor ds. ochrony środowiska
pokój 28,
tel. 393 80 29.

Informacja dla posiadaczy
zwierząt gospodarskich
W związku z niewielkim zainteresowaniem posiadaczy
zwierząt chęcią ich zarejestrowania Biuro Powiatowe
ARiMR w Nakle Śląskim przypomina, że zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie oznakowania
owiec, kóz, świń oraz jeleni i danieli utrzymywanych
w warunkach fermowych, paszportów koni,
prowadzenia rejestru i księgi rejestracji, każdy
posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do jego
oznakowania i zarejestrowania. Obowiązek zgłoszenia
faktu urodzenia bydła do Biura Powiatowego dotyczy
również każdej sztuki bydła nowonarodzonego do
siedmiu dni od daty zdarzenia.
Przypomina się również o obowiązku przekazywania
formularzy systemowych, informujących o każdym
fakcie przemieszczenia bydła (kupno, sprzedaż),
padnięcia, oraz zgłoszenia do rejestru (urodzenia)
Zgodnie z powyższym Biuro Powiatowe ARiMR
w Nakle Śląskim prosi wszystkich właścicieli zwierząt,
którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku wynikającego
z w/w rozporządzenia jak również właścicieli
gospodarstw, którzy nie posiadają nadanego przez Biuro
Powiatowe ARiMR numeru gospodarstwa o niezwłoczne
zgłoszenie się do Biura Powiatowego, w Nakle Śląskim
ul Gustawa Morcinka 9 w celu dopełnienia obowiązku
rejestracji.
Wszelkie informacje na temat znakowania zwierząt
i nadawania numerów gospodarstwom można uzyskać
pod nr tel. 390 90 36. 390 21 70 lub osobiście w Biurze
Powiatowym ARiMR w Nakle Śląskim ul. Gustawa
Morcinka 9 czynnym od poniedziałku do piątku
godzinach od: 8.15. do 16.15.
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Wieści ze szkół
Dla uczniów i nauczycieli miasteczkowskich szkół
rozpoczął się nowy rok szkolny.
W SP1 (333 uczniów) do klasy pierwszej przyjęto
46 dzieci. W SP2 (143 uczniów) zapisano zaledwie
13 pierwszaków. Największą, bo 98-osobową grupę
stanowią pierwszoklasiści gimnazjum, gdzie nowy rok
szkolny rozpoczęło 308 uczniów w 12 oddziałach.
Spora grupa uczniów wykorzystała już pobyt na
„zielonej szkole” w Świnoujściu natomiast dziesięcioro
dzieci z Miasteczka Śl. przebywa na 3-tygodniowym
turnusie sanatoryjnym w Rabce. Obydwie formy
profilaktyki zdrowotnej zorganizowała Fundacja na
Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”.

Święto szkoły
W SP1 wszystkie imprezy organizowane w bieżącym
roku związane są z obchodami 110 rocznicy
wybudowania szkoły oraz 10. rocznicą nadania imienia
ks. Teodora Christopha. Z tej okazji odbywały się m.in.
kiermasze i festyny szkolne, podczas których uczniowie
pozyskiwali fundusze na zakup szkolnego sztandaru.
Kulminacyjnym punktem obchodów roku
jubileuszowego są uroczystości, które odbędą się
30 września br., kiedy to zostanie poświęcony sztandar
szkoły ufundowany m. in. przez: Burmistrzów Miasta,
Radę Miejską, Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie”,
ks. Grzegorza Dewora, P. Bogusława Urbańczyka,
P. Jacka Bieńka, PP. Jolantę i Ireneusza Woszów,
P. Grzegorza Reporta, absolwentów rocznika 1963, P.
Aldonę Nowak, P. Danutę Hetmańczyk i obecnych
uczniów szkoły.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania
tego przedsięwzięcia społeczność SP1 składa serdeczne
podziękowania.
Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości
jubileuszowej.
Program obchodów:
30 w r z e ś n i a 2003 r.
godz. 9.00 – Msza św. z poświęceniem sztandaru szkoły,
ok. godz.10.00 - po mszy św. przemarsz na miejscowy
cmentarz,
gdzie
uczniowie,
absolwenci,
nauczyciele i zaproszeni goście złożą kwiaty na
grobach patrona i byłych kierowników szkoły,
ok. godz. 10.30 - przemarsz ulicami Miasteczka do
Miejskiego Ośrodka Kultury,
godz. 11.30 – spotkanie absolwentów, nauczycieli
i zaproszonych gości oraz uroczyste otwarcie
jubileuszowej wystawy i prezentacja książki
dotyczącej historii szkoły w Miasteczku Śląskim,
W programie m. in. uroczyste pasowanie na ucznia klas
pierwszych i montaż słowno – muzyczny z okazji
obchodów
110-lecia
wybudowania
szkoły
i 10. rocznicy nadania szkole imienia ks. Teodora
Christopha,
ok. 15.00 - zakończenie uroczystości.
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MOK zaprasza
•
•
•
•
•
•
•
•

na zajęcia ceramiczne – w każdą sobotę
o godz. 17.00
na aerobik dla pań – w poniedziałki, środy
i piątki o godz. 18.00
na naukę gry na instrumentach dętych –
w poniedziałki o godz. 17.00
na naukę rock and rolla i tańca towarzyskiego
(nabór do sekcji dziecięcej i młodzieżowej) – w
soboty o godz. 15.00
na zajęcia plastyczne dla dzieci – codziennie
o godz. 17.00
na
zajęcia
plastyczne
dla
młodzieży
i dorosłych – w poniedziałki o godz. 18.30
na naukę śpiewu – w czwartki o godz. 16.00
uczestnicy kółka teatralnego spotykają się
w środy o godz. 16.00

Ogłaszamy nabór
•
•
•
•
•
•

do zespołów tanecznych „Crazy”, „Smerfy”
i Break Attack”
do Zespołu Folklorystycznego „Brynica”
do Chóru Mieszanego „Sienkiewicz”
do Chóru Męskiego „Piast”
do Zespołu wokalno-tanecznego „Groszki”
do Miejskiej Orkiestry Dętej

Szczegółowe informacje w biurze MOK w
Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 24 tel. 288-88-70 lub
288-89-44.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie na
fotografię związaną z osobą Papieża Jana Pawła II.
Konkurs zorganizowany jest z okazji 25-lecia
pontyfikatu Ojca Świętego.
Mogą to być fotografie:
• wykonane w czasie kolejnych pielgrzymek Ojca
Świętego do Polski,
• wykonane podczas pielgrzymek do Watykanu,
• miejsc związanych z pobytem Papieża itp.
Konkurs adresowany jest do wszystkich
zainteresowanych dzieci, młodzieży i dorosłych. Format
zdjęć dowolny.
Na fotografie czekamy do 10 października 2003 roku.
Prace prosimy nadsyłać lub składać osobiście w Biurze
MOK na adres: Miejski Ośrodek Kultury 42-610
Miasteczko Śląskie ul. Srebrna 24.
Przewidziana jest wystawa pokonkursowa nadesłanych
prac.
Obecnie w MOK trwa wystawa rzeźb Pana
Franciszka Siwego.
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