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42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE
tel. 393-80-00, 393-80-01, fax 393-80-02

Numery telefonów w Ratuszu

Serdecznie dziękuję

Przypominamy bezpośrednie numery telefonów
do poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego.
Można się z nimi również zapoznać na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej gminy tj.:
www.bip.miasteczko-slaskie.pl/organizacjaurzędu

mieszkańcom gminy i ich gościom za
zorganizowanie i udział w obchodach
Dni Miasteczka
zwłaszcza w barwnym korowodzie,
który przeszedł ulicami naszego miasta.

39 38 000
39 38 001
39 38 002
39 38 012
39 38 013
39 38 014
39 38 015
39 38 016
39 38 020 – 21
39 38 022 – 23
39 38 024

Sekretariat

Fax.
Skarbnik Miasta
Referat Gospodarki Finansowej
Kasa
Urząd Stanu Cywilnego
Ref. Gosp. Finansowej – podatki
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Referat Budynków
Obrona Cywilna
Referat Spraw Obywatelskich (dowody
39 38 025
osobiste, ewidencja ludności)
39 38 026
Inwestycje
39 38 027
Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami
39 38 038
i Geodezji
39 38 028 – 29 Referat Gospodarki Miejskiej
39 38 030
Referat Organizacyjny
Referat Organizacyjny – obsługa Rady
39 38 031
Miejskiej
39 38 033
Sekretarz Miasta
39 38 034
Informatyk
39 38 035
Radca Prawny
39 38 036
Kontrola i Zamówienia Publiczne

Adresy e–mail:
burmistrz@miasteczko-slaskie.pl
radamiejska@miasteczko-slaskie.pl
sekretarz@miasteczko-slaskie.pl
skarbnik@miasteczko-slaskie.pl
gmiejska@miasteczko-slaskie.pl
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Burmistrz Stanisław Wieczorek

INFORMACJA
Rok 2004 przyniósł naszej gminie zmiany
organizacyjne w placówkach oświatowych.
Od 1 września br., w miejsce Szkoły
Podstawowej Nr 2 i Przedszkola Nr 2 w Żyglinie
został
powołany
Zespół
Szkolno
–
Przedszkolny.
Jego
dyrektorem
jest
dotychczasowy dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 2 pani Anna Wodarczyk.
Nastąpiły również zmiany kadrowe na
stanowiskach
kierowniczych
jednostek
organizacyjnych gminy. Funkcję dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej objęła pani
Aleksandra Ruda – dotychczasowy dyrektor
Przedszkola Nr 1, jej miejsce zajęła pani
Barbara Fischer pełniąca obowiązki dyrektora
dziś już nie istniejącego Przedszkola Nr 2.
Pożegnaliśmy cenionych pracowników instytucji
kultury: panią Jadwigę Block, która przeszła na
emeryturę oraz panią Agnieszkę Budny.
Serdecznie im dziękujemy za wniesiony wkład
w upowszechnianie kultury na terenie naszej
gminy.
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Zanieczyszczenie powietrza na stacji pomiarowej
Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52
MAJ 2004 r.
WSSE Katowice

Dzień

Ołów
µg/m3

Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

1
4
5
10
14
18
22
27
30
31
D24
D

70/ 74
28/ 246
47/ 94
84/ 27
55/ 69
68/ 315
89/ 88
46/ 106
29/ 115
29/ 115
500

16/ 0
0/ 15
0/ 0
0/ 16
16/ 16
17/ 38
26/ 16
16/ 0
0/ 16
0/ 30
1000

61/ 652
18/ 1103
46/ 1612
59/ 499
19/ 968
19/ 1314
26/ 1424
17/ 2479
17/ 2776
28/ 3839
600

Kadm
µg/m3

Chrom
µg/m3

Nikiel
µg/m3

1.8/ 11.2

0/ 24.6

0/ 7.1

1.8/ 9.0

26.5/ 25.6

7.6/ 7.4

10

400

25

CZERWIEC 2004 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

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

30

33

30
12
20

36
14
23

7
15

8
18

10

12

9

10

13
8

16
9

50 ng/m3
40 ng/m3

D24 – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do 24 h,

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

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

35

41

35
35
25

39
44
30

29
20

34
24

21

26

26

32

19
18

23
20

50 ng/m3
40 ng/m3

D – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do roku

*) pomiar metodą wagową
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
z dnia 17 września 2004 roku
o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1986 r.
Na podstawie art. 31 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. Nr 21 poz. 205; zm.: Nr 74 poz. 676, Nr 81 poz. 732, Nr 113 poz., 984 i 985, Nr 156 poz. 1301, Nr 166 poz. 1363, Nr 199 poz. 1673 i Nr 200
poz. 1679 i 1687; z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 90 poz. 844, Nr 96 poz. 874, Nr 139 poz.1326, Nr 179 poz. 1750, Nr 210 poz. 2036 i Nr 223 poz. 2217 oraz
z 2004 r. Nr 116 poz. 1203/ w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.:
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz § 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych /Dz.
U. Nr 40, poz. 173 i z 1999 r. Nr 69, poz. 771/

podaje się do wiadomości:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

W czasie od dnia 5 października 2004 r. do dnia 6 października 2004 r. w godzinach od 800 do 1200 przeprowadzona
zostanie rejestracja przedpoborowych.
Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni, obywatele polscy urodzeni w 1986 r. zamieszkali stale
bądź przebywający na pobycie czasowym ponad 2 miesiące na terenie miasta Miasteczko Śląskie.
Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają również mężczyźni, obywatele polscy, którzy nie posiadają
uregulowanego stosunku do obowiązku służby wojskowej, a którzy nie ukończyli 24 roku życia.
Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia.
Rejestracja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim ul. Rynek 8 (pok. nr 3, I
piętro).
Do rejestracji przedpoborowi wymienieni w pkt 2 i 3 obowiązani są zgłosić się osobiście w miejscu wskazanym w pkt 4
i terminie określonym w pkt 1 i winni przedstawić:
1) dowód osobisty (tymczasowy dowód osobisty) lub inny dokument pozwalający stwierdzić jego tożsamość,
2) dokumenty stwierdzające wykształcenie (ostatnie świadectwo szkolne).
Przedpoborowy, trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji w skutek kalectwa lub ułomności, może
obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniej osoby z najbliższego otoczenia.
Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub
pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, obowiązany jest zgłosić się do organu gminy właściwego ze względu
na nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu, obowiązany jest zgłosić się do
rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.
Przedpoborowy, który z jakichkolwiek przyczyn nie mógł zgłosić się do rejestracji we właściwym terminie, obowiązany
jest uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkód bez odrębnego wezwania, a także obowiązany jest zawiadomić
pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby organ gminy przeprowadzający rejestrację o przeszkodach
uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji – najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji.
NIE OTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA PRZEDPOBOROWYCH WYMIENIONYCH
W PKT 2 i 3 OD OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA SIĘ DO REJESTRACJI W TERMINIE OKREŚLONYM
W OBWIESZCZENIU.
1) Wobec przedpoborowego nie zgłaszającego się do rejestracji w nakazanym terminie i miejscu bez uzasadnionej
przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone zostanie jego przymusowe
doprowadzenie przez Policję do Urzędu Miasta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji, zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm./.
2) Niezależnie od środków przymusu wymienionych w ppkt 1 przedpoborowy nie zgłaszający się w nakazanym
terminie i miejscu do rejestracji w myśl art. 224 cyt. wyżej ustawy podlega karze grzywny albo karze ograniczenia
wolności.
Takiej samej karze i grzywnie podlegają przedpoborowi, którzy nie przedstawią dokumentów – nakazanych w pkt
5 obwieszczenia.

BURMISTRZ
/-/ Stanisław Wieczorek
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
podjęte na XXII Sesji
w dniu 3 września 2004 r.
-

-

Uchwałami Nr XXII/164 i 165/04
dokonano zmian w budżecie miasta na rok
bieżący,
Uchwałami Nr XXI/166 - 168/04 ustalono
plany pracy Komisji Rady Miejskiej.

Ze szczegółami uchwał zainteresowani mogą
zapoznać się na stronie biuletynu informacji
publicznej www.bip.miasteczko-slaskie.pl
oraz w Referacie Organizacyjnym
Urzędu Miejskiego pokój Nr 31.

Miejski Ośrodek Kultury
Pomimo wakacji MOK pracował „pełną
parą”. Zespoły amatorskie tam działające
występowały na licznych imprezach. Już
w czerwcu Chór Męski PIAST z Żyglina
wspólnie z Zespołem Folklorystycznym
BRYNICA wyjechały
na
występy
do
Wambierzyc. Wraz z innymi zespołami brały one
również udział w pierwszej imprezie plenerowej
„Wianki w Brynicy”. Impreza ta nawiązująca
do tradycji Nocy Świętojańskiej świetnie
wkomponowała się w pejzaż nad Brynicą.
Gościnnie wystąpił tam Zespół Folklorystyczny
„Ziemia Rajczańska” i kapela góralska
„Zdrowe Korzenie” a także zespół „Donegal”
grający muzykę folkową – zdjęcia można
zobaczyć
na
stronie
internetowej
www.mokmiast.art.pl
Również w czerwcu Chór Mieszany
SIENKIEWICZ koncertował w Kudowie.
Zespoły taneczne działające przy MOK
wystąpiły w Rajczy w ramach Tygodnia
Kultury Beskidzkiej obok egotycznych
zespołów z Wysp Wielkanocnych a także na
festynach w Krupskim Młynie, Strzybnicy,
Tarnowskich Górach, Halembie oraz podczas
„Gwarków”.
Miejska Orkiestra Dęta wystąpiła na
dożynkach w Rajczy.
W
sierpniu
dzieci
z
Zespołu
Folklorystycznego BRYNICA wyjechały na
dożynki do Bernburga w Niemczech, gdzie
dały pięć koncertów. Cały Zespół brał udział
w „Dożynkach Powiatowych” w Świerklańcu.
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Również w sierpniu prowadzone było
„MOKowskie podwórko” z ofertą wspólnych
zabaw dla dzieci.
Obecnie kończony jest nabór do zespołów
amatorskich działających przy MOK, w tym do:
− dziecięcych zespołów tanecznych (zapisy
w poniedziałki, godz. 1600),
− młodzieżowej grupy rock and rolla (zajęcia
w soboty o godz. 1500),
− Chóru Mieszanego SIENKIEWICZ,
− Chóru Męskiego PIAST,
− Zespołu Folklorystycznego BRYNICA,
− Miejskiej Orkiestry Dętej,
− pracowni ceramicznej (zajęcia w soboty
o godz. 1700),
− nauki gry na keyboardzie (ograniczona ilość
miejsc),
− nauki śpiewu i Zespołu Wokalnego
GROSZKI,
− młodzieżowej grupy wokalnej,
− kółka teatralnego,
− młodzieżowej grupy plastycznej,
− sekcji skata.
Zapisy w MOK tel. 28 88 870.

Zapraszamy
▪

▪

na wernisaż „Pejzaż pogranicza polsko –
czeskiego” autorstwa Jana Kousala – artysty
czeskiego obchodzącego jubileusz 55 – lecia
pracy twórczej. Otwarcie miało miejsce dnia
20.09 br. Wystawa otwiera Międzynarodowy
Plener
Malarski
„Uroki
Miasteczka
Śląskiego”,
na występ Hanki Bielickiej wraz z Lidią
Stanisławską i Jerzy Filarem pn. „Wizyta
starszej Hani Bielickiej” dnia 10.10. br.
o godz. 1700. Bilety w cenie 15 zł już
w sprzedaży.

Jesienne
spotkanie
Burmistrza
i
radnych
Rady
Miejskiej
z mieszkańcami gminy Miasteczko
Śląskie
odbędzie
się
dnia
27 października 2004 roku (środa)
o godz. 1830 w Miejskim Ośrodku Kultury
w Miasteczku Śląskim.
Kolejna Sesja Rady Miejskiej odbędzie
się dnia 8 października br. o godz. 1100 w
Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego.
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UWAGA – TRAGEDIA!
Z uwagi na zagrożenia wynikające
z niedbałości o własne urządzenia grzewczo
–
kominowe
i
wentylacje
oraz
uniemożliwianie okresowych przeglądów
kominiarskich, które często są przyczyną
tragedii Korporacja Mistrzów Kominiarskich
Województwa Śląskiego informuje, że usługi
kominiarskie wykonywane są na podstawie
Rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia
16.06.2003
r.
w
sprawie
ochrony
przeciwpożarowej
budynków,
innych
obiektów
budowlanych
i
terenów.
W obiektach, w których odbywa się proces
spalania paliwa stałego, ciekłego lub
gazowego usuwa się zanieczyszczenia
z przewodów dymowych i spalinowych:
1) od palenisk zakładów zbiorowego
żywienia i usług gastronomicznych –
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli
przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
2) od palenisk opalanych paliwem stałym,
niewymienionych w pkt 1) – co najmniej
4 razy w roku,
3) od palenisk, opalanych paliwem płynnym
i gazowym, niewymienionych w pkt 1) –
co najmniej 2 razy w roku.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
11.08.2003 r. w sprawie wykroczeń, za które
funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę
w PSP są uprawnieni do nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego oraz warunków
i sposobu wydawania upoważnień, na
osobę, która nieostrożnie obchodzi się
z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom
dotyczącym zapobiegania i zwalczania
pożarów, a w szczególności utrudnia
okresowe czyszczenie kominów lub nie
dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń
kominowych i wszelkich przewodów
dymowych, może zostać nałożona grzywna
w wysokości 150 zł.
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo
Budowlane wskazuje jednoznacznie, że
obiekty powinny być w czasie użytkowania
poddawane przez właściciela lub zarządcę
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okresowej kontroli co najmniej raz w roku,
polegającej
na
sprawdzeniu
stanu
technicznego:
1) elementów budynku, budowli i instalacji
narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania
czynników
występujących
podczas
użytkowania obiektu,
2) instalacji i urządzeń służących ochronie
środowiska,
3) instalacji gazowych oraz przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych).
Do dokonywania tych kontroli upoważnione
są:

−

−

osoby
posiadające
kwalifikacje
mistrza w rzemiośle kominiarskim –
w odniesieniu do przewodów dymowych
oraz
grawitacyjnych
przewodów
spalinowych i wentylacyjnych,

osoby
posiadające
uprawnienia
budowlane
w
odpowiedniej
specjalności – w odniesieniu do
przewodów kominowych, do kominów
przemysłowych,
kominów
wolnostojących oraz kominów lub
przewodów kominowych, w których
ciąg kominowy jest wymuszony przez
pracę urządzeń mechanicznych.
Obowiązkiem właściciela lub zarządcy
budynku oraz obiektu budowlanego jest
utrzymywanie i użytkowanie obiektu
budowlanego w sposób niepogarszający
jego stanu technicznego i w sposób
bezpieczny
dla
wszystkich
jego
mieszkańców a także pilne usuwanie
stwierdzonych nieprawidłowości, które
mogą spowodować zagrożenie życia lub
zdrowia ludzi.

ZAWODY WĘDKARSKIE...
... o Puchar Burmistrza Miasta
Miasteczko Śląskie odbyły się dnia
11 września 2004 roku. Uczestniczyło
w nich 45 zawodników. Najlepsze wyniki
osiągnęli: Janic Marcin, Paruzel
Łukasz, Pluta Dariusz.
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Aby tradycji stało się
zadość...
serdecznie
zapraszamy
wszystkich
mieszkańców gminy na koncert organowy w
26. rocznicę wyboru Ojca Św. Jana Pawła II
na Stolicę Piotrową, który odbędzie się dnia
16 października 2004 roku po wieczornej
Mszy Świętej. Jego wykonawcą będzie prof.
Julian Gembalski. I część koncertu będzie
miała miejsce w Kościele zabytkowym,
II część – w nowym Kościele.

Wielkie rocznice
Dnia 14 lipca br. swoje 90–te urodziny
obchodziła Pani Elżbieta Szeja. Pan Bolesław
Jaros swoją 90–tą rocznicę urodzin obchodził
17 września. Panią Wiktorię Michalak
Burmistrz Miasta i Kierownik USC odwiedzili
z okazji 100–nej rocznicy urodzin w dniu
22 września. Solenizantom życzymy zdrowia
i jeszcze długich lat życia w szczęściu i radości.

UWAGA
PRZEDSIĘBIORCY!
Przypominam wszystkim przedsiębiorcom, że
zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003
r. o zmianie ustawy – Prawo działalności
gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2003 r. Nr 217 poz. 2125): Przedsiębiorcy
wpisani
do
ewidencji
działalności
gospodarczej
uzupełnią
w
terminie
12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj.
do 31.12.2004 r.) pod rygorem odmowy
wydania zaświadczenia o wpisie przez organ
ewidencyjny, brakujące dane tj.
1) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego
numer ewidencyjny PESEL, o ile taki
posiada,
2) określenie przedmiotu wykonywanej
działalności
gospodarczej
zgodnie
z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

MINĄŁ ROK
1 października 2003 roku gmina Miasteczko
Śląskie na podstawie porozumienia z Wojewodą
Śląskim
przejęła
zadanie
związane
z
wydawaniem paszportów. Od tego czasu
tutejszy Urząd Miejski wydał 236 paszportów.
Cieszymy się, że tylu osobom udało się
zaoszczędzić ich cenny czas.
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WIEŚCI ZE SZKÓŁ
SP1:
 W dniach od 5 do 19 września br.
65 uczniów klas IV – VI przebywało na
„zielonej
szkole”
w
Dziwnowie.
Wykorzystując wspaniałą pogodę dzieci
miały okazję zwiedzić Międzyzdroje,
Kołobrzeg, płynąć statkiem pirackim
i uczestniczyć w zajęciach hipoterapii.
 Jeszcze
w
sierpniu
dostaliśmy
potwierdzenie, iż nasz projekt w ramach
programu
europejskiego
„Socrates
Comenius” został przyjęty do realizacji.
Nawiązaliśmy współpracę z Finlandią,
Anglią,
Włochami
i
Belgami.
W październiku udamy się z wizytą roboczą
do Helsinek.

 30 września będziemy obchodzili Święto
Patrona szkoły – ks. Teodora Christopha.
Z tej okazji odbędzie się uroczysta Msza
Święta, złożymy kwiaty na grobie patrona
i będziemy uczestniczyć w licznych
konkursach zorganizowanych na tę okazję.
SP2:
 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/163/04
z dnia 25 czerwca 2004 roku Szkoła
Podstawowa Nr 2 i Przedszkole Nr 2
w
Miasteczku
Śląskim
zostały
przekształcone w Zespół Szkolno –
Przedszkolny. Aktualnie do Zespołu
uczęszcza 139 uczniów, w tym 20 dzieci do
klasy „0”.
 Od 5 do 19 września br. część uczniów
szkoły
przebywała
na
wyjeździe
zdrowotnym
w
Dziwnowie,
woj.
zachodniopomorskie.
Dyrektor Zespołu w imieniu całej
społeczności szkolnej składa podziękowanie
Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za
przekazanie dodatkowych środków na
urządzenie w szkole pracowni internetowej.

Worki do zbierania liści
Wzorem lat ubiegłych w celu rozwiązania
problemu jesiennego opadania liści istnieje
możliwość nabycia worków do ich zbierania.
Zapełnione worki odbierane są bezpłatnie przez
firmę Rethmann MPGK sp. z o.o. w ramach
opróżniania pojemników do zbierania odpadów
komunalnych. Worki w cenie 1 zł są do nabycia
w pokoju nr 28 Urzędu Miejskiego.
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