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Noc ze wszystkich nocy najważniejszą,
Noc ze wszystkich nocy najbogatszą,

Wypełniło śpiewanie pasterzy, 
Najubożsi o Bogu świadczą.

Umilknęli aniołowie święci,
Usnął Mały, już chłód go nie zbudzi,

Od tej chwili, proszę, zapamiętaj,
Bóg najbardziej potrzebuje ludzi.

Drodzy Mieszkańcy Miasteczka Śląskiego!
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości 

i miłości a także wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku 

życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej                Burmistrz Miasta
        Zbigniew Wojtas                           Stanisław Wieczorek

Tradycyjnie  dnia  31  grudnia na  Miasteczkowskim 
Rynku będziemy wspólnie witać Nowy Rok. Serdecznie 
zapraszamy  wszystkich  mieszkańców  do  licznego  
udziału.

Świąteczny 
rozkład jazdy autobusów

W okresie  Świąt  Bożego  Narodzenia  i  Nowego 
Roku  komunikacja  autobusowa  Międzygminnego 
Związku  Komunikacji  Pasażerskiej  w  Tarnowskich 
Górach funkcjonować będzie następująco:
 23 grudnia br. według rozkładu na dni robocze,
 24 grudnia br. według rozkładu na dni robocze 

z  ograniczeniem  kursowania  w  godzinach 
wieczornych; 

 25  grudnia  br. zgodnie  z  rozkładem  na 
niedziele i  święta z ograniczeniem kursowania 
w godzinach rannych,

 26  grudnia  br.  zgodnie  z  rozkładem  na 
niedziele i święta,

 w dniach 27 – 30 grudnia br. według rozkładu 
na dni robocze,

 dnia 31 grudnia br. zgodnie z rozkładem na dni 
robocze  z  ograniczeniem  kursowania 
w godzinach wieczornych,

 dnia 1 stycznia 2005 r. zgodnie z rozkładem na 
niedziele i  święta z ograniczeniem kursowania 
w godzinach rannych,

 dnia 2 stycznia 2005 r. zgodnie z rozkładem na 
niedziele i święta.

Kolejna Sesja Rady Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim odbędzie się 
dnia 28 grudnia br. o godz. 1100.
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 
podjęte na XXV Sesji 

w dniu 3 grudnia 2004 r.
 Uchwałą  Nr XXV/185/04 dokonano zmian 

w budżecie miasta na rok bieżący,
 Uchwałą Nr XXV/186/04 określono zasady 

nabycia,  zbycia  i  obciążenia  nieruchomości 
gruntowych  stanowiących  własność  gminy 
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 
dłuższy niż trzy lata,

 Uchwałą  Nr  XXV/187/04  zatwierdzono 
„Taryfy  dla  zbiorowego  zaopatrzenia 
w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania 
ścieków  na  terenie  gminy  Miasteczko 
Śląskie  na  okres  od  dnia  1.01.2005  r.  do 
31.12. 2005 r.
Stawki opłat kształtują się następująco:

Tabela 1  Stawki opłat stałych (abonamentowych)

Lp.
Przekrój 

wodomierza
w mm

Opłata 
stała 
netto

Stawka 
VAT 7%

Opłata 
stała 

brutto

1 15 – 20 3,43 0,24 3,67

2 25 4,95 0,34 5,29

3 40 – 50 13,52 0,95 14,47

4 80 –100 17,02 1,19 18,21

5

odbiorcy 
posiadający 
podliczniki 
(kwartalnie)

2,97 0,21 3,18

Stawki  opłat  abonamentowych  w  pozycjach  1  -  3 
naliczane  będą miesięcznie, natomiast z pozycji 4 – 
kwartalnie.

Tabela 2      Wysokość cen i stawek opłat   
za dostarczoną wodę

Wyszczególnienie

Cena / stawka 
opłat

w zł/ m3

netto brutto
cena za dostarczoną wodę  dla:
- gospodarstw domowych
- odbiorców przemysłowych
- odbiorców pozostałych
- woda z publicznych studni, 

zdrojów i na cele ppoż.

3,93 4,20

Tabela 3      Wysokość cen za odprowadzane   
ścieki

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Cena
w zł/m3

netto brutto

I
gospodarstwa 

domowe 
i pozostali odbiorcy

3,86 4,13

II odbiorcy 
przemysłowi 5,29 5,67

Do  cen  netto  określonych  w  tabeli  2  i  3 
doliczony został  podatek od towarów i usług 
VAT.  Stawka  podatku  na  rok  2005  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami wynosi 7%.

 Uchwałą  Nr  XXV/188/04 postanowiono 
dokonać  w  roku  2005  dopłaty  z  budżetu 
gminy  dla  taryfowych  odbiorców  usług 
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków 
w następujący sposób:
1. do ceny 1m3 ścieków, odprowadzanych 

do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych 
z  gospodarstw  domowych  i  od 
pozostałych dostawców w wysokości  – 
1,43 zł za m3 netto,

2. do  ceny  1  m3 wody  dostarczanej  do 
gospodarstw  domowych,  odbiorców 
przemysłowych, odbiorców pozostałych 
oraz  wody  z  publicznych  studni, 
zdrojów i na cele ppoż. w wysokości – 
0,22 za m3 netto.

Powyższe  dopłaty,  zgodnie  decyzją  Rady 
Miejskiej,  pochłoną  całą  wartość  podatku  od 
nieruchomości,  jaką  przedsiębiorstwo  zapłaci 
gminie w 2005. Jest to kwota 290 tys. zł.
 Uchwałą  Nr  XXV/189/04  oddano  do 

odpłatnego  korzystania  Przedsiębiorstwu 
Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka  z  o.o. 
w  Tarnowskich  Górach  część  gminnych 
sieci  kanalizacyjnych na  okres  22  lat  za 
czynsz w wysokości 0,5% wartości sieci za 
każdy rok korzystania.

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
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Zagrożenie terrorystyczne – 
co robić?

Przedstawiamy kolejną informację z cyklu dotyczącego 
sposobu  postępowania  w  przypadku  zagrożeń 
terrorystycznych, zwłaszcza zagrażających bezpieczeństwu 
dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych.

Ogłoszenie  alarmu  bombowego  oraz  procedury 
postępowania w czasie zagrożenia bombowego:
- do  czasu  przybycia  Policji  akcją  kieruje 

administrator  obiektu,  terenu  lub  osoba 
odpowiedzialna za bezpieczeństwo obiektu,

- na  miejsce  zagrożenia  incydentem  bombowym 
należy  wezwać  służby  pomocnicze,  takiej  jak: 
pogotowie  ratunkowe,  straż  pożarną,  pogotowie 
gazowe,  pogotowie  wodno  –  kanalizacyjne, 
pogotowie energetyczne,

- po  przybyciu  Policji  na  miejsce  incydentu 
bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją,

- przy  braku  informacji  o  konkretnym  miejscu 
podłożenia  bomby,  użytkownicy  pomieszczeń 
służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy 
i jego bezpośrednie otoczenie pod kątem obecności 
przedmiotów nieznanego pochodzenia,

- pomieszczenia  ogólnodostępne  (korytarze,  klatki 
schodowe,  windy,  toalety,  piwnice,  strychy)  oraz 
najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i 
przeszukują  osoby  wyznaczone  lub  służby 
odpowiedzialne  za  bezpieczeństwo  w  danej 
instytucji,

- przedmiotów  podejrzanych  NIE  WOLNO 
DOTYKAĆ!  O ich  lokalizacji  należy  powiadomić 
administratora  oraz  osoby  odpowiedzialne  za 
bezpieczeństwo,

- po  ogłoszeniu  ewakuacji  należy  zachować  spokój 
i  opanowanie,  pozwoli  to  sprawnie  i  bezpiecznie 
opuścić zagrożony rejon,

- po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu pracy należy je 
spokojnie  opuścić,  zabierając  rzeczy  osobiste 
(torebki, siatki, nesesery itp.),

- po  ogłoszeniu  alarmu  i  ewakuacji  w  obiektach 
publicznych typu supermarket, hala widowiskowo – 
sportowa,  kino  a  także  w  środkach  transportu 
publicznego  –  niezwłocznie  udaj  się  do  miejsca 
wskazanego  przez  administratora  lub  osobę 
upoważnioną,

- w  przypadku  włączenia  parkingu  dla  pojazdów 
w strefę zagrożoną, nie „ratuj” na siłę samochodu – 
życie jest ważniejsze,

- identyfikacją  i  rozpoznawaniem  zlokalizowanego 
ładunku  wybuchowego  oraz  jego  neutralizacją 
zajmują  się  uprawnione  i  wyspecjalizowane 
jednostki i komórki organizacyjne Policji.

- NALEŻY  BEZWZGLĘDNIE  WYKONYWAĆ 
POLECENIA POLICJANTÓW! Ciekawość może 
być  niebezpieczna.  Jak  najszybciej  oddal  się 
z  miejsca  zagrożonego  wybuchem.  Po  drodze 
informuj  o  zagrożeniu  jak  największe  grono  osób 
będących  w  strefie  zagrożonej  lub  kierujących  się 
w jej stronę.

ZAPAMIĘTAJ! Jeśli  widzisz  bombę,  to 
znaczy, że ona też „widzi” ciebie, a to z kolei 
oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.

INFORMACJA
Na przełomie listopada i grudnia br. czterokrotnie 

dokonano  kradzieży  sieci  elektroenergetycznej 
biegnącej  do  Leśniczówki  Szyndros.  Koszt 
skradzionej  sieci  wynosi  12 tys.  zł,  a  jednorazowe 
odtworzenie odcinka tej sieci to kwota 4 tys. zł.

WIADOMOŚCI z MOK 
 w  dniach  od  2  do  5  grudnia  br. można  było 

zwiedzać  wystawę  Gołębi  Pocztowych  Rejonu 
III Piekary Śląskie, której organizatorem był Oddział 
0382 w Miasteczku Śląskim,

 dnia  2  grudnia  br.  otwarto  wystawę  pt.  „Sowy, 
sówki  w  zbiorach  śląskich  kolekcjonerów”. 
Wystawa czynna będzie do 15 stycznia 2005 r.,

 6 grudnia br.  z okazji uroczystości Św. Mikołaja w 
godzinach  przedpołudniowych  wystąpił  Teatr 
„PTAK”  z  Bielska  Białej  z  bajką  „Calineczka” 
a o godz. 1630 rozpoczęła się impreza Plenerowa pt. 
„Witaj   Święty  Mikołaju”.  W tym  roku  Mikołaj 
przybył psim zaprzęgiem – 6 piesków rasy Husky. 
Była to wielka atrakcja dla dzieci, tym bardziej, że 
pieski  są  trzykrotnymi  Mistrzami  Polski  Psich 
Zaprzęgów. Ciąg dalszy imprezy miał miejsce na sali 
widowiskowej, gdzie dla Mikołaja i licznie zebranej 
publiczności  zatańczyły  i  zaśpiewały  zespoły 
działające przy MOK,

 w  ramach  współpracy  z  naszymi  szkołami  (SP1 
i  Publiczne  Gimnazjum)  w  dniach  17,  21  i  22 
grudnia  br.  w  godzinach  przedpołudniowych 
wystawione  zostały  Jasełka  dla  przedszkolaków 
i uczniów naszej gminy,

 dnia  9  stycznia  br.  o  godz.  1500 w  MOK  zagra 
Wielka  Orkiestra  Świątecznej  Pomocy.  Wystąpią 
zespoły  dziecięce  działające  przy  Ośrodku  oraz 
zaproszeni goście. Już od wczesnych godzin rannych 
działać  będzie  Sztab  Wolontariuszy  a  na  terenie 
gminy spotkać można będzie młodzież kwestującą na 
rzecz WOŚP.

 11  stycznia  2005  r.  o  godz.  1630 odbędzie  się 
podsumowanie  konkursów  na  najciekawszą  postać 
Świętego  Mikołaja  oraz  najpiękniejszy  stroik  lub 
kartkę Bożonarodzeniową. Nagrodzone prace zostały 
nadesłane ze szkół w Tarnowskich Górach, Kaletach, 
Miotku, Miasteczku Śl., Żyglinie, Krupskim Młynie, 
Ożarowicach,  Zbrosławicach,  Tworogu, 
Boruszowicach,  Orzechu  i  in.  W  obu  konkursach 
wzięło  udział  ok.  1000  osób  (dzieci  i  młodzieży). 
Cieszy  nas  fakt,  iż  z  roku  na  rok  konkursy 
organizowane przez  MOK rozpowszechniane  coraz 
dalej, a ich uczestnikami są również osoby dorosłe,

 12  stycznia  2005  r.  o  godz.  1230  w  wykonaniu 
Łódzkiego  Biura  Koncertowego  „VIRTUOZ”, 
młodzież  gimnazjalna  wysłucha  koncertu 
pt. „Złota trąbka”,

  w styczniu odbędzie się także Bal Kostiumowy dla 
dzieci.  Informacje  o  jego  terminie  zostaną 
umieszczone na plakatach.
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WIEŚCI ZE SZKÓŁ
SP 1:
 26 listopada br. po raz pierwszy uczennice klasy VI a i VI 

c  brały  udział  w  zawodach  cheerleaderek  w  Szkole 
Podstawowej  nr  9  w  Tarnowskich  Górach  i  zajęły 
I  miejsce.  W  skład  grupy  tańczącej  wchodziły:  Kasia 
Gidek.  Ola  Gidek,  Kasia  Podolska  z  klasy  VIc  oraz 
Mariola  Nieora z  VIa.  Uczennice  przygotowała  pani 
B. Matusik

 30  listopada  odbył  się  I  etap  konkursu 
interdyscyplinarnego  zorganizowanego  przez  Śląskie 
Kuratorium Oświaty. Trzech uczniów zakwalifikowało się 
do II etapu, a są to: Tomasz Popanda – 44 pkt., Grzegorz 
Pająk i Paulina Gabor – 42 pkt. Dnia 2 lutego uczniowie 
zmierzą się w kolejnym etapie. 

 Pod  koniec  listopada  odbył  się szkolny  konkurs 
matematyczny. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 29 
uczniów.  8  grudnia zmagali  się  z  arkadami  wiedzy 
matematycznej. Najlepszymi okazali się: wśród klas IV nie 
przyznano miejsca I i II, a na  III miejscu uplasował się 
Kamil  Kucharczyk  z  IVa;  w  klasach V  najlepszymi 
okazali się: Katarzyna Kolano z Va i Damian Pilarczyk 
z  Vb.  II  miejsce  zajął Filip  Franke  z Vb,  a  na 
III  miejscu  znaleźli  się  Daniel  Maciejewski  z  Vb 
i Izabela Kaczyńska z Va; w klasach VI – I miejsce zajął 
Tomasz Popanda z VIb, II miejsce – Adam Piech z VIc i 
III miejsce – Grzegorz Pająk z VIb.

 W listopadzie i  grudniu dwie nauczycielki  naszej  szkoły 
otrzymały  wyższe  stopnie  awansu  zawodowego.  Pani 
Katarzyna Matejczyk – Wylężek stała się nauczycielem 
kontraktowym,  a  Pani  Sylwia  Klonek –  Plaza uzyskała 
stopień nauczyciela mianowanego.

 14  grudnia  br.  odbył  się  kiermasz  bożonarodzeniowy, 
połączony z zebraniami rodziców.

 Nasza  szkoła  została  zgłoszona  do  akcji  „1  firma 
1 książka” zorganizowanej pod patronatem Fundacji ABC 
XXI,  inicjatora  kampanii  społecznej  „Cała  Polska  czyta 
dzieciom”.  Zwracamy  się  do  lokalnych  firm  i  osób 
prowadzących  działalność  gospodarczą  oraz  osób 
prywatnych,  aby ufundowały naszej  szkole  potrzebne 
książki. Aby zafundować książkę należy zarejestrować się 
w  rubryce  fundatorów  na  stronie 
www.calapolskaczytadzieciom.pl i  wybrać  naszą 
placówkę.

 21 grudnia br. nasi uczniowie będą mieli okazję zobaczyć 
jasełka w MOK przygotowane przez SS. Szymonę.

 22  grudnia  odbędą  się  wigilie  klasowe  i  koncert  kolęd 
w języku angielskim. 

 w dniach 10 do 16 stycznia 2005 r.,  delegacja szkoły w 
osobach dyrektora szkoły p. Ewy Tempich – Garczarczyk 
i p. Agnieszki  Karalus będzie przebywać  w partnerskiej 
szkole w Belgii. 

 Uczniowie  naszej  szkoły  wraz  z  nauczycielami  podjęli 
starania  w  celu  przyznania  jedynego  w  świecie 
odznaczenia  nadawanego  dorosłym  przez  dzieci,  za 
okazywane serce, przyjaźń, dobroć i cierpliwość –  Order 
Uśmiechu,  Panu  Mieczysławowi  Dumieńskiemu 
prezesowi Fundacji  na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie. 
Jest to wyraz wdzięczności dzieci i młodzieży za darowane 
szczęśliwe  chwile  w  czasie  pobytów  na  zielonych 
szkołach,  obozach,  sanatoriach,  troskę   o  zdrowie  m.in. 
poprzez  wyjazdy  na  baseny,  kubek  mleka,  preparaty 
witaminowe.  Posiedzenie  Międzynarodowej  Kapituły 
Orderu  Uśmiechu  odbędzie  się  w  pierwszym  półroczu 
2005 roku. 

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY:
 Uczniowie SP2 aktywnie włączyli się w akcje inicjowane 

przez  PCK oraz  nauczycieli  szkoły,  mające  na  celu 
niesienie  pomocy  i  dzielenie  się  z  innymi.  Zebrano 
zabawki,  które  w  ramach  akcji  „Zostań  Świętym 
Mikołajem” dn.6.12.br. przekazano wychowankom Domu 
Dziecka nr 2 w Bytomiu oraz słodycze, jako odpowiedź na 
inicjatywę PCK pod hasłem „Pomóż nam, abyśmy mogli 
pomagać”, przeznaczone na paczki świąteczne dla rodzin 
najuboższych.  Akcję  na  terenie  szkoły  przeprowadziła 
mgr Grażyna Ochman.

 Aktywność  sportowa naszych  uczniów  przejawia  się 
w licznym uczestnictwie w zawodach, które odbyły się:
1. 10.09.br.  w  Babienicy  –  II  m-ce  w  Turnieju 

Trampkarzy Młodszych
2. 04.10.br.  w  Psarach  –  I  m-ce  w  Piłce  Nożnej 

Dziewcząt
3. 11.10.br.w  Psarach  –  II  m-ce  w  Piłce  Nożnej 

Chłopców
4. 25.10.br.w  Psarach  –  II  m-ce  w  Piłce  Nożnej 

Chłopców
5. 08.11.br.w Psarach –I m-ce w Piłce Nożnej Dziewcząt
6. 13.12.br.  w Psarach  –II  m-ce  w  Turnieju  Halowym 

klas I-III Chłopców,
Składy drużyn:
-  chłopców  klas  I-III:  Warzecha  Marcin,  Bednarek 
Rafał,  Skrobek Tobiasz,  Sok Paweł, Jurczyk Daniel, 
Wylężęk Przemysław;
-dziewcząt:  Blochel Sandra,  Bąska Zuzanna,  Widera 
Justyna, Wylężek Joanna, Jurczyńska  Katarzyna, 
Bańczyk  Marcelina,  Olejnik  Martyna,  Rurańska 
Natalia, Wojdyła Sylwia;
- chłopców klas IV-VI: Jaksa Kamil, Wylężek Kamil, 
Kocan Krzysztof, Foks Krzysztof, Bańczyk Radosław, 
Zielonka Dawid, Kocot Kamil,  Piontek Adam, Góra 
Dawid.

Dyrektor  Szkoły  i  nauczyciel  wych.  fiz.  mgr 
Sebastian  Król  składają  podziękowanie  Pani 
Edycie Wylężek oraz Panom Januszowi Jaksie 
Ireneuszowi  Bednarkowi  oraz  Andrzejowi 
Czapli za  pomoc  w  organizowaniu  wyjazdów 
dzieci na zawody sportowe.

 Świetlicowe kółko teatralne, po rocznej przerwie 
wznowiło  swoją  działalność.  Dn.01.12.br.mali 
aktorzy,  pod  kierunkiem  wych.świetlicy  mgr 
Barbary  Gwóźdź  wystąpili  w  montażu  słowno-
muzycznym pt.  „Andrzejkowe wróżby wczoraj  i 
dziś”  oraz  nawiązując  do  tradycji  antycznej 
wystawili  sztukę  pt.  „Dzień  na  Olimpie”, 
wcielając  się  w  role  mitologicznych  bogów  i 
herosów.  Teraz  małe  formy  teatralne  planują 
wystawić z okazji Walentynek baśń braci Grimm 
pt. „Jednooczka, Dwuoczka, Trójoczka”.

 Uczniowie  klas  IV  i  V  chętnie  włączyli  się  w 
akcję  przygotowania stroików  świątecznych 
z  przeznaczeniem  na  dekorację  sali  w  MOK-u, 
gdzie  odbyła  się  Narada  Dyrektorów  Szkół  z 
udziałem  Wizytatorów  pełniących  nadzór 
pedagogiczny.

Za treść informacji przekazywanych do Wieści 
z Ratusza przez jednostki organizacyjne gminy 
Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności.
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