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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 
       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  soboty 

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 soboty z 
ograniczeniem kursowania w godz. wieczornych,

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

Komunikat USC
Zgodnie  ze  wcześniejszymi  zapowiedziami 

księgi  stanu  cywilnego  za  lata  1874  –  1903 
zostaną  w  styczniu  przekazane  do  Archiwum 
Państwowego w Katowicach ul. Józefowska 104. 

Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku 
Śląskim odbędzie się dnia 28 grudnia br. o godz. 

1100.  Jej przedmiotem będzie m.in. uchwalenie 
budżetu miasta na 2006 rok.
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Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim składa 
serdeczne podziękowanie Państwu:

Alicji i Hubertowi Rupik
Krystynie i Edwardowi Bartyzel

za podarowanie choinek.
Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu 

świątecznego wystroju miasta: 
Strażakom OSP Żyglinek, 

Panu Bogusławowi Urbańczyk 
oraz Panu Andrzejowi Bańczyk.

Zapraszamy na koncert
Dnia  6  stycznia  2006  roku  o  godz.  1800 

podczas Mszy Św. w Miasteczkowskim Kościele 
Parafialnym pw. Wniebowzięcia N.M.P. wystąpi 
Akademicki  Zespół  Muzyczny  Politechniki 
Śląskiej.  Oprawę  Mszy  Św.  stanowić  będą 
następujące utwory:
Wejście: R.  Twardowski,  Alleluja  chwalmy 
Pana,  T. Maklakiewicz,  Msza Góralska:  Kyrie, 
Gloria,  Credo,  Offertorium,  Sanctus, 
Benedictus, Agnus Dei;
Komunia: opr. Ks. J. Łast, Nie było miejsca dla 
Ciebie; R. Twardowski, O gwiazdo Betlejemska;
Zakończenie:  arr.  R.  di  Marino, Hark how the 
bells.
Po  Mszy  Św.  zapraszamy  na  koncert  tegoż 
Zespołu, który składał się będzie z dwóch części:
- Instrumentalnej w  ramach  której 

usłyszymy:  A.  Vivaldi,  Symfonia:  Allegro 
molto, 

Andante, 
Allegro;

- Wokalno – instrumentalnej:
J. Gałuszka, Wśród nocnej ciszy,
J. Gałuszka, Gdy śliczna Panna,
J. Gałuszka, Z narodzenia Pana,
J. Gałuszka, Przybieżeli do Betlejem,
J. Gałuszka, Lulajże Jezuniu,
J. Gałuszka, Bracia patrzcie jeno,
J. Gałuszka, Pójdźmy wszyscy do stajenki.

Uwaga „Złoci Jubilaci”!
Pary  małżeńskie,  które  obchodziły  lub 

w przyszłym roku obchodzić będą 50–tą rocznicę 
zawarcia  związku  małżeńskiego,  a  ślub  cywilny 
miał  miejsce  poza  gminą  Miasteczko  Śląskie, 
proszone są o zgłoszenie się w tutejszym Urzędzie 
Stanu Cywilnego wraz z odpisem aktu małżeństwa.

Uwaga Rolnicy
W  związku  z  realizacją  zapisów  art.  4  ust.  l  i  2 

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 21/2004 z dn. 17 grudnia 2003r. 
ustanawiającego  system  identyfikacji  i  rejestracji  owiec  i  kóz 
oraz  zmieniającego  rozporządzenie  (WE)  nr  1782/2003 
i  dyrektywy  92/102/EWG  i  64/432/EWG  a  także  zapisami 
Ustawy z dn. 2 kwietnia 2004r. (Dz.  U. Nr 91,  poz. 872 oraz 
z 2005r. Nr 100, poz. 837). informuję, że: posiadacze zwierząt 
zobowiązani  są  zgłosić  Kierownikowi  Biura  Powiatowego 
ARIMR siedzibę stada, w celu nadania numeru siedziby stada, 
nie  później  jednakże  niż  w  dniu  wprowadzenia  pierwszego 
zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada. Zgłoszenia należy 
dokonać na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Posiadacze  owiec  i  kóz  na  podstawie  w/w  przepisów 
zobowiązani są do odpowiedniego znakowania zwierząt. 

Obowiązkiem  posiadaczy  wynikającym  z  Ustawy  z  dn. 
2 kwietnia 2004 r. jest terminowe zgłaszanie wszelkich zdarzeń 
dotyczących utrzymywanych w siedzibie stada zwierząt, tj.
- w terminie 30 dni należy oznakować i zgłosić do rejestru 

owcę,  kozę.  Termin  30  dni  biegnie  od  dnia  urodzenia 
zwierzęcia,

- w  ciągu  7  dni  należy  zgłosić  do  właściwych  jednostek 
terenowych każdą zmianę miejsca pobytu owcy, kozy,

- posiadacz  w/w  gatunków  zwierząt  przywiezionych 
z państwa członkowskiego UE ma obowiązek zgłoszenia 
do BP ARIMR wwozu tych zwierząt w terminie 7 dni od 
dnia wwozu na teren Polski,

- każde zwierzę pochodzące z państwa będącego członkiem 
UE zachowuje swoje oryginalne oznakowanie.

- posiadacz  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  Księgi 
Rejestracji Stada oraz uaktualniania zapisów dotyczących 
zdarzeń zwierzęcych zgłaszanych do BP ARIMR,

- co  najmniej  raz  na  12  miesięcy  posiadacz  powinien 
dokonać  spisu  zwierząt  z  gatunku  owce,  kozy  ale  nie 
później  niż  w  dniu  jesiennego  przeglądu  stada.  Wyniki 
spisu należy przekazać do BP ARIMR w ciągu 7 dni od 
daty wykonania.

Materiałami  informacyjnymi  z  zakresu  Identyfikacji 
i  Rejestracji  Zwierząt  dysponuje  BPARIMR  w  Nakle  Śl. 
ul. G. Morcinka 9, tel. 382 33 72 lub 382 33 66.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach 
uprzejmie informuje, ze od dnia l stycznia 2006 r. wchodzi 
w  życie  Rozporządzenie  (WE)  nr  183/2005  Parlamentu 
Europejskiego  i  Rady  z  dnia  12  stycznia  2005  r. 
ustanawiające  wymagania  dotyczące   higieny  pasz  (Dz. 
Urz. WE nr L 35 z 08.02,2005 r.). Stosownie do przepisów 
przedmiotowego  rozporządzenia  (art.  9  i  art.  18) 
wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie 
produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu 
lub dystrybucji pasz zobowiązane są do dnia l stycznia 
2006 r. powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii 
o prowadzeniu tej działalności. 

Uwzględniając definicje „podmiotu działającego na rynku 
pasz"  oraz  „produkcji  pierwotnej  paszy"  zawarte 
w  przedmiotowym  rozporządzeniu,  obowiązek 
powiadamiania obejmować  będzie  również  rolników 
wytwarzających  produkty,  które  mogą  być  stosowane 
w żywieniu zwierząt (w tym miedzy innymi producentów 
zbóż)  i  przedsiębiorców  wytwarzających  produkty 
odpadowe  przemysłu  rolno-spożywczego  stosowane 
w  żywieniu  zwierząt  np.:  odpady  przemysłu 
cukrowniczego - wysłodki buraczane, odpady z browarów 
- młóto itp.

Odpowiednie  formularze  wniosku  oraz  zgłoszenia  do 
Powiatowego Lekarza Weterynarii są dostępne w Referacie 
Gospodarki Miejskiej pokój nr 28 Urzędu Miejskiego 
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 
podjęte na XXXVII Sesji 
w dniu 2 grudnia 2005 r.

 Uchwałą  Nr  XXXVII/249/05  ustalono  wysokość 
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 
tego podatku. 
Stawki kształtują się następująco:

I. od gruntów:
a) związanych  z  prowadzeniem  działalności 

gospodarczej,  bez  względu  na  sposób 
zakwalifikowania  w  ewidencji  gruntów 
i budynków – 0,61 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod  jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od 
jednego hektara powierzchni,

c) pozostałych,  w  tym  zajętych  na  prowadzenie 
odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku 
publicznego  przez  organizacje  pożytku 
publicznego – 0,16 zł od 1m2 powierzchni.

II. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych  –  0,48  zł od  1m2 powierzchni 

użytkowej,
b) związanych  z  prowadzeniem  działalności 

gospodarczej  oraz budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej  –  14,50  zł od  1m2 powierzchni 
użytkowej,

c) zajętych  na  prowadzenie  działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem  siewnym  –  8,58  zł od  1m2 

powierzchni użytkowej,
d) zajętych  na  prowadzenie  działalności 

gospodarczej  w  zakresie  udzielania  świadczeń 
zdrowotnych  –  3,71  zł od  1m2 powierzchni 
użytkowej,

e) pozostałych,  w  tym  zajętych  na  prowadzenie 
odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku 
publicznego  przez  organizacje  pożytku 
publicznego  –  4,00  zł od  1m2 powierzchni 
użytkowej.

III. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności  gosp.  –  2% ich  wartości  określonej  na 
podstawie  przepisów  ustawy  o  podatkach  i  opłatach 
lokalnych.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich 
części, grunty oraz budowle:
1) stanowiące  mienie  komunalne  nie  oddane  w 

posiadanie zależne,
2) zajęte  na  działalność  w zakresie  kultury  fizycznej  i 

sportu,
3) będące  w  posiadaniu  organizacji  działających  na 

podstawie  ustawy  z  dnia  7.04.1989r.  –  Prawo  o 
stowarzyszeniach –  Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z 
późn. zm.,

4) zajęte  na  działalność  związaną  z  bezpieczeństwem 
publicznym,

5) zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną.
 Uchwałą  Nr  XXXVII/250/05 określono  wzory 

deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny 
i  podatek  leśny  oraz  wzory  informacji  w  sprawie 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 
leśnego,

 Uchwałą  Nr  XXXVII/251/05 określono  wysokość 
stawek podatku od środków transportowych,

 Uchwałą  Nr  XXXVII/252/05  ustalono  wysokość 
stawek  podatku  od  posiadania  psów,  terminy 
płatności podatku i sposób jego poboru w roku 2006; 
Stawka podatku od każdego posiadanego psa wynosi 
45 zł (stawkę tą pobiera się w połowie, jeżeli podatnik 
wszedł w posiadanie psa po 1 lipca). 
Dla  emerytów  i  rencistów  prowadzących 
samodzielnie  gospodarstwo  domowe,  którzy  nie 
ukończyli 65 roku życia – 22,50 zł.  
Podatek  płatny  jest  w  Kasie  Urzędu  Miejskiego 
w  Miasteczku  Śl.  lub  na  konto  Urzędu  Miejskiego 
w Miasteczku Śl. w ING Bank Śląski S.A. Katowice 
oddz. w Miasteczku Śl., 
Nr konta 64 1050 1386 1000 0002 0086 1227 do dnia: 

- 30 kwietnia lub w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia 
w posiadanie psa,

- w stosunku do szczeniąt – od 6–go tygodnia życia.
Podatku od posiadania psów nie pobiera się:

- z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób 
niepełnosprawnych  (niewidomych,  głuchoniemych, 
niedołężnych),

- od  osób  w  wieku  powyżej  65  lat  prowadzących 
samodzielnie  gospodarstwo  domowe  -  od  jednego 
psa,

- z  tytułu  posiadania  psów  utrzymywanych  w  celu 
pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde 
gospodarstwo. 

 Uchwałą  Nr  XXXVII/253/05  określono  opłaty 
targowe  i  sposób  ich  poboru  a  także  sposób 
prowadzenia  na  terenie  miasta  handlu  detalicznego 
poza  sklepami  (handel  obwoźny)  na  targowiskach 
i miejscach wyznaczonych; 
Stawki dzienne przy sprzedaży wynoszą:

a) z  samochodu  ciężarowego,  platformy,  przyczepy 
do  handlu  obwoźnego  lub  innego  pojazdu 
o ładowności większej niż 1,5 T - 32,00 zł,

b) z  samochodu  dostawczego,  platformy,  przyczepy 
do handlu obwoźnego, wozu konnego lub innego 
pojazdu dostawczego - 18,50 zł,

c) z samochodu osobowego - 15,50 zł,
d) ze straganu rozbieralnego tj. nie pozostającego na 

targowisku w nocy:
- zajmującego powierzchnię handlową do 2 m2 -  7,50 
- zajmującego powierzchnię od 2 do 5 m2 - 11,50 zł,
- za każdy następny m2  powyżej 5 m2 - 7,50 zł,
- z ręki, kosza, wózka ręcznego, roweru itp. - 7,50 zł. 

 Uchwałą  Nr  XXXVII/254/05 zarządzono  pobór 
opłat  targowych  w  drodze  inkasa,  określono 
inkasenta  i  wysokość  wynagrodzenia  dla  niego; 
Inkasentem  wyznaczono  p.  Mirosława  Bąska. 
Wysokość  wynagrodzenia  dla  niego  określono  na 
kwotę 160,00 zł brutto miesięcznie,

 Uchwałą  Nr  XXXVII/255/05  ustalono  wysokość 
minimalnych  stawek  czynszu  za  komunalne  lokale 
użytkowe i garaże,

 Uchwałą  Nr  XXXVII/256/05  dokonano  zmiany 
Uchwały dotyczącej określenia zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy,

cd. na str. 4
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dokończenie ze str.3
 Uchwałą Nr XXXVII/257/05 dokonano zmiany § 2 

ust.  1  Statutu  Związku  Gmin  pn.  „Porozumienie 
Gospodarczo  –  Turystyczne  Gmin  Górnej  Małej 
Panwi i Górnej Liswarty”,

 Uchwałą  Nr  XXXVII/258/05  zatwierdzono  taryfy 
za  ścieki  opadowe  i  roztopowe  ujęte  w zamknięte 
systemy  kanalizacyjne,  pochodzące  z  powierzchni 
zanieczyszczonych  o  trwałej  nawierzchni 
w  szczególności  z  terenów  przemysłowych, 
handlowych,  usługowych  i  składowych,  baz 
transportowych oraz dróg i parkingów wprowadzane 
do systemu kanalizacji eksploatowanego przez PWiK 
Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w wysokości 5,21 
zł/m3 netto.

 Uchwałą  Nr  XXXVII/259/05 postanowiono 
dokonać w roku 2006 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.

 Uchwałą Nr XXXVII/260/05 zatwierdzono „Taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasteczko 
Śląskie na okres od dnia 1.01 do 31.12. 2006 r.
Stawki opłat kształtują się następująco:

Tabela 1  Stawki opłat stałych (abonamentowych)

Opłata 
stała 
netto

Stawka 
VAT 7%

Opłata 
stała 

brutto

Odbiorcy indywidualni 3,50 0,25 3,75

Pozostali 13,79 0,96 14,75

odbiorcy posiadający 
podliczniki (kwartalnie) 3,03 0,21 3,24

Stawki opłat abonamentowych w pozycjach 1 - 2 naliczane 
będą miesięcznie, natomiast z pozycji 3 – 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.

3,99 4,27

Tabela 3      Wysokość cen za odprowadzane ścieki  

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Cena
w zł/m3

netto brutto

I gospodarstwa domowe 
i pozostali odbiorcy 3,92 4,20

II odbiorcy przemysłowi 5,72 6,12

 Uchwałą  Nr  XXXVII/261/05  przyznano 
Burmistrzowi Miasta dodatek specjalny za okres od 
dnia 19 listopada 2002 roku do dnia 3 kwietnia 2003 
roku w wysokości: 4.884,22 zł. 

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

INFORMACJA
Przypominamy  ponownie,  że  z  dniem 

31.12.2005  r.  upływa  termin  składania 
wniosków  o  wypłatę  odszkodowania  za 
nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 
1998  r.  przepisy  wprowadzające  ustawy 
reformujące  administrację  publiczną  (tekst 
jednolity  Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. 
zm.) nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 
1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu  terytorialnego,  nie  stanowiące  ich 
własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 
stycznia  1999  roku  stają  się  z  mocy  prawa 
własnością  Skarbu  Państwa  lub  właściwych 
jednostek  samorządu  terytorialnego  za 
odszkodowaniem.

Odszkodowanie wypłaca:
 Gmina w odniesieniu do dróg będących w dniu 

31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi,
 Skarb Państwa – w odniesieniu do pozostałych 

kategorii  dróg  tj.  dróg  powiatowych, 
wojewódzkich, krajowych.

Podstawą  do  ujawnienia  w  księdze  wieczystej 
przejścia  na  własność  Skarbu  Państwa  lub 
jednostek  samorządu  terytorialnego 
nieruchomości, o których mowa wyżej jest decyzja 
wojewody.

Odszkodowanie  za  przejęte  nieruchomości 
będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu 
określonych w przepisach o odszkodowaniach za 
wywłaszczone  nieruchomości  na  wniosek 
właścicieli złożony w terminie od 1 stycznia 2001 
r. do 31 grudnia 2005 r.

Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.
     Józef Korpak                            Stanisław Wieczorek

Starosta Tarnogórski                        Burmistrz Miasta 
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REFERENDUM GMINNE
Dnia  6  grudnia  2005  roku  Komisarz  Wyborczy 

w  Katowicach  wydał  Postanowienie  w  przedmiocie 
przeprowadzenia  referendum  w  sprawie  odwołania 
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie przed upływem 
kadencji. Referendum to odbędzie się dnia 29 stycznia 
2006  r. Postanowienie  to  wydano  po  rozpatrzeniu 
wniosku inicjatora referendum, którego reprezentowali: 
Radwański Jan,  Kruczek  Karol,  Jarzombek Marcin, 
Widera  Helena.  Zgodnie  z  informacją  pisemną 
przekazaną przez inicjatora referendum ds.  odwołania 
burmistrza  miasta  grupę  inicjatywną  tworzą  także: 
Kroma  Grzegorz,  Jarzobek Łukasz,  Urbańczyk 
Katarzyna,  Świerc Irena,  Dec Krystyna,  Budzynowski 
Marian, Mzyk Wanda, Lizurej Helena, Kluba Barbara, 
Madej  Danuta,  Musialik Maria,  Miarka  Janina, 
Maleska Stefania, Ledwig Teresa, Pielarz Krystyna. 

Odpowiedź na zarzuty przedstawione przez 
grupę inicjatywną ds. referendum w sprawie 
odwołania Burmistrza Miasta Miasteczko Śl.

W związku z tym, że poprzedni numer Wieści z Ratusza 
rozszedł  się  w mgnieniu  oka,  co  więcej  pojawiła  się 
kartka z zarzutami grupy inicjatywnej ds. referendum w 
ilości  większej  aniżeli  te  przedstawione  przed 
miesiącem  ponownie  drukujemy  odpowiedzi  na 
następujące zarzuty:
1. brak  właściwej  gospodarności  (budowa  nowego 

cmentarza  w  czasie,  gdy  istniejący  cmentarz  może 
spełniać swą funkcję przez okres około 15 lat).

2. wybudowanie  w  Żyglinie  kanalizacji  systemem 
drogim w bieżącej eksploatacji.

3. wyrażenie  zgody  na  budowę  telefonizacji  w 
przestarzałym systemie.

4. brak inicjatywy w nawiązaniu kontaktów mających na 
celu ściągnięcie kapitału z zagranicy.

5. brak doraźnych i długofalowych działań mających na 
celu ograniczenie bezrobocia.

6. całkowity  brak  zainteresowania  firmami  lokalnymi 
przy realizacji zadań gospodarczych gminy.

7. niemerytoryczne  zajęcie  stanowiska  w  bardzo 
poważnym  konflikcie  społecznym  w  Miasteczku 
Śląskim.

8. różnicowanie społeczeństwa Miasteczka Śląskiego na 
gorszych  i  lepszych  –  wykrzykując  „POLOKI  NA 
BLOKI” itp. Epitety.

9. doprowadzenie do konfliktu w mieście,  uczestnicząc 
w bójce pod Kościołem, w wyniku której mieszkańcy 
doznali uszczerbku na zdrowiu.

10. przedkładanie  interesów  prywatnych  nad  dobro 
mieszkańców oraz faworyzowanie krewnych.

11. brak  koncepcji  rozwoju  miasta,  miasto  jest  słabo 
promowane, by zachęcić inwestorów.

12. brak  budowy nowych  budynków mieszkalnych  oraz 
wydanie  pieniędzy  publicznych  na  projekt  budowy 
nowego osiedla domków, którego nie zrealizowano.

13. nieprzemyślana  inwestycja  zmiany  systemu 
grzewczego  bloku,  opłaty  miały  być  mniejsze  o 
połowę,  tymczasem instalacja  poprowadzona z Huty 
Cynku  jest  cenowo  niezgodna  ze  składanymi 
obietnicami.

14. brak  pozyskania  kapitału  z  UE  na  poprawienie 
stanu  dróg  dojazdowych  do  posesji  oraz  na 
docieplenie bloków mieszkalnych.

15. brak starań w zakresie budowy obwodnicy wokół 
Miasteczka  Śl.,  całe  natężenie  ruchu  przebiega 
przez ul. Gałczyńskiego i Woźnicką w Miasteczku 
oraz ul. Śląską w Żyglinie i Żyglinku.

16. brak  środków  na  rozwój  sportu  w  szkole  i  na 
stadionie „Odra”.

17. nie  wykonano  do  dzisiaj  porządnego  dojazdu  do 
garaży  mieszczących  się  przy  osiedlu  a  także 
oświetlenia,  mimo,  iż  jest  ściągany  podatek  od 
garażowiczów.

18. brak  zainteresowania  ścieżkami  rowerowymi, 
zwiększającymi bezpieczeństwo rowerzystów.

19. złe doradztwo w sprawie firmy remontującej dom 
parafialny oraz w sprawie ogrzewania tego obiektu, 
ogrzewanie  elektryczne  okazało  się  nieskuteczne, 
koszt instalacji i duże zużycie energii elektrycznej 
powodowały bardzo wysokie koszty.

Podstawowe  stwierdzenie  jakie  się  nasuwa  po 
przeczytaniu tych „zarzutów”, to fakt nieznajomości 
obowiązującego  w  Polsce  prawa  przez  grupę 
inicjatywną  ds.  referendum  a  także  brak 
jakiegokolwiek  zainteresowania  grupy  inicjatywnej 
podjętymi  w  gminie  działaniami.  „Zarzuty”  są 
bezzasadne bowiem sprawy są realizowane zgodnie z 
tym na  co  pozwalają  przepisy  prawa i  możliwości 
finansowe gminy. 

Ad. 1
Trudno  odnieść  się  do  stwierdzenia  brak  właściwej 
gospodarności.  Gospodarność  to  pojęcie  subiektywne. 
Dla mnie oznacza tyle, że ktoś nie jest rozrzutny a więc 
oszczędny.  Słownik  języka  polskiego  PWN  podaje 
jeszcze  jedno  określenie  słowa  gospodarność  tj. 
zapobiegliwość.  I  tu  należy  jasno  podkreślić,  że 
zapobiegliwość  dała  impuls  Radzie  Miejskiej  do 
podjęcia uchwały o przystąpieniu do budowy cmentarza 
a mnie do wnioskowania o jej podjęcie. Prace nad jego 
budową rozpoczęły się ostrą aczkolwiek konstruktywną 
dyskusją  na  forum  Rady  już  w  lutym  1998  roku  a 
efektem tej dyskusji było podjęcie uchwały o lokalizacji 
cmentarza w czerwcu 1998 roku. Przepis art. 30 ust. 1 
ustawy  o  samorządzie  gminnym  stwierdza 
jednoznacznie:  wójt  wykonuje  uchwały  rady  gminy  i 
zadania  gminy  określone  przepisami  prawa.  Nie 
przystąpienie  do  realizacji  uchwały  daje  organowi 
stanowiącemu  (który  jeszcze  wówczas  dokonywał 
wyboru  burmistrza)  do  odwołania  organu 
wykonawczego.  Na  dzień  dzisiejszy  jesteśmy  w 
połowie drogi do zakończenia budowy. Przepisy prawa 
stawiają określone, bardzo liczne i kosztowne wymogi. 
Realizacja  takiej  inwestycji  to nie stawianie  domku z 
kart,  która  trwa  zaledwie  kilka  minut.  Wręcz 
przeciwnie, to efekt wieloletnich mniejszych inwestycji, 
na  które  sukcesywnie  wydawane  są  pieniądze  z 
ograniczonego budżetu miejskiego. Wobec tego zarzut 
braku gospodarności a tym samym niezapobiegliwości 
jest co najmniej bezzasadny. 

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO Nr 10 (90) grudzień 2005                                                                      Strona 5 z 10



Ad. 2
Kanalizacja na terenie dzielnicy Żyglin – Żyglinek została 
wykonana  w  systemie  podciśnieniowym.  Koszt  tej 
inwestycji  wyniósł  w  przybliżeniu  7  mln  zł.  Budowa 
kanalizacji  w  systemie  grawitacyjnym  kosztowałaby 
gminę blisko 21 mln zł a jej projekt przewidywał budowę 
trzech  pompowni,  które  miały  przerzucać  ścieki  do 
pompowni  centralnej.  Realizując  zadanie  w  systemie 
podciśnieniowym  budowa  trzech  pompowni  nie  była 
konieczna. Wystarczyła budowa jednej. Dlatego też należy 
zadać  sobie  pytanie,  czy  eksploatacja  trzech  pompowni 
byłaby tańsza aniżeli tej jednej funkcjonującej obecnie...? 
Dzięki tej nowoczesnej technologii, która pozwoliła w tak 
zdecydowany  sposób  obniżyć  koszty  realizacji  całego 
zadania,  możliwym stało  się  wykonanie  całego  zakresu 
inwestycji w ciągu jednego roku.
Ad. 3
Prace związane  z telefonizacją  gminy podjęte  zostały w 
roku 1996 przez Telekomunikację Polską S.A. Wówczas w 
mieście liczącym 7,5 tys. mieszkańców było 14 abonentów 
telefonu.  Pierwsze  spotkania  z  mieszkańcami  gminy 
zdominowane  były  przez  jeden  temat:  telefonizacja. 
Projekt inwestycji przedstawiła TP S.A. a pozwolenie na 
budowę wydał Urząd Rejonowy w Tarnowskich Górach. 
Gmina nie była inwestorem i nie decydowała o wyborze 
systemu, w którym  realizowano to zadanie. Był to i jest 
nowoczesny system telefonii cyfrowej. W owym czasie na 
rynku funkcjonowała już firma NETIA, która jednak nie 
była  zainteresowana  inwestowaniem  na  terenie  naszej 
gminy. 
Ad. 4
Nawiązywanie kontaktów partnerskich ma celu wymianę 
doświadczeń  pomiędzy  miastami  partnerskimi  i 
stowarzyszeniami działającymi na ich terenie. Nie niesie to 
za sobą korzyści finansowych. Jeżeli chodzi o aplikację o 
fundusze unijne należy podkreślić, że większość funduszy 
skierowanych jest do gmin wiejskich bądź też na realizację 
zadań  o  tzw.  „dużym  ciężarze  gatunkowym”.  Stąd  też 
gmina nie aplikuje samodzielnie o te środki a czyni to za 
pośrednictwem  innych  organizacji  np.  starostwo 
powiatowe,  czy  zarząd  województwa.  Co  więcej 
pozyskiwanie  środków  z  zagranicy  wymaga 
zabezpieczenia  w  pierwszej  kolejności  pieniędzy  w 
budżecie  gminy,  bowiem  w  UE  obowiązują  zasady 
dodatkowości i refinansowania. Ze środków zagranicznych 
korzysta Szkoła Podstawowa Nr 1, która bierze udział w 
programie  Socrates  Comenius.  W  tym  roku  jest  to  już 
drugi etap. Ponadto dnia 25 listopada br. podpisane zostało 
porozumienie w ramach którego gmina będzie korzystać 
ze  środków  Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego  i 
Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego  pn.  „Partnerstwo  szansą  na  rozwój  kadr 
nowoczesnej  administracji”.  Bardzo  dobrą  współpracę 
nasza  gmina  nawiązała  z  Wojewódzkim  Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
korzystając  z  pożyczek  i  dotacji  oferowanych  przez  ten 
fundusz.  Pożyczki  udzielane  są  na  preferencyjnych 
warunkach  i  są  w  50%  umarzalne.  Z  takich  środków 
skorzystano  m.in.  przy  budowie  opisanej  w  punkcie  2 
kanalizacji na terenie dzielnicy Żyglin – Żyglinek.  
Ad. 5
Zwalczanie  bezrobocia  i  ograniczanie  jego  skutków  to 
zadanie, które ustawodawca przypisał powiatowi. Jedyną 

możliwością  gminy  jest  stwarzanie  warunków 
potencjalnym  inwestorom  i  przedsiębiorcom  do 
inwestowania  swojego  kapitału  na  terenie  gminy  i 
lokalizowania  tutaj  swoich  przedsiębiorstw.  Te  warunki 
zostały przez gminę stworzone poprzez:

• wydzielenie  w  planie  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  terenów  pod  działalność 
gospodarczą,

• budowę  infrastruktury  technicznej,  która  czyni 
atrakcyjnymi tereny,  gdzie  lokalizowane mogą być 
zakłady pracy dające pracę bezrobotnym,

• preferencyjne  warunki  zakładania  działalności 
gospodarczej  poprzez  zwolnienie  z  ponoszenia 
kosztów rejestracji działalności gospodarczej,

• stosowaną przez wiele lat politykę podatkową, która 
w dużej mierze miała na celu pomoc Hucie Cynku w 
wychodzeniu  z  kryzysu  a  tym  samym 
zagwarantowanie miejsc pracy mieszkańcom gminy.

Na  terenie  gminy  w  ostatnim  czasie  powstały  liczne 
miejsca  pracy  m.in.  dzięki  zapobiegliwości  miejskich 
urzędników,  wśród  nich  wyróżnić  należy:  tartak 
zlokalizowany  na  terenie  tzw.  gliwickiego  na  obszarze 
Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” (zatrudnia 150 osób z 
terenu gminy),  kowalstwo artystyczne, tartak w Brynicy. 
Ponadto  na  terenie  gminy  działają:  firma  MARTER  w 
Brynicy,  farma  kurcząt  w  Bibieli,  sprzedaż  drewna  w 
Bibieli.  Stworzono  warunki  pod  budowę  stacji  paliw  i 
LPG  w  Miasteczku  Śląskim  i  Żyglinie.  Urząd  Miejski 
uczestniczy w programie realizowanym przez Powiatowy 
Urząd  Pracy  w  Tarnowskich  Górach  zatrudniając  w 
ramach  robót  publicznych  osoby  bezrobotne  z  terenu 
gminy.  Na  dzień  dzisiejszy  stopa  bezrobocia  wynosi  w 
naszej gminie 9,9 %, przy czym na terenie powiatu jest to 
15,2%, województwa – 15,8% a kraju 17,2%.
Ad. 6
Wyłanianie firm do realizacji zadań gminy odbywa się w 
trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 
Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 7 tej ustawy 
zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie 
o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 
wykonawców. Przepisy obowiązującego prawa w Polsce 
nie  dają  możliwości  preferowania  lokalnych  firm,  co 
więcej od 1 maja 2004 roku tj. od wejścia Polski do Unii 
Europejskiej firmy z terenu całej UE mogą ubiegać się o 
realizację poszczególnych zadań na terenie gminy.
Ad. 7
Artykuł  1  Konkordatu  podpisanego  pomiędzy  Stolicą 
Apostolską  i  Polską  brzmi  następująco:  Rzeczpospolita 
Polska  i  Stolica  Apostolska  potwierdzają,  że  Państwo  i 
Kościół  Katolicki  są  -  każde  w  swej  dziedzinie  - 
niezależne  i  autonomiczne  oraz  zobowiązują  się  do 
pełnego  poszanowania  tej  zasady  we  wzajemnych 
stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i 
dobra wspólnego. Natomiast ustawa z dnia 17 maja 1989 
roku o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP 
zawiera  następujący  zapis:  Kościół  rządzi  się  w  swych 
sprawach własnym prawem, swobodnie wykonuje władzę 
duchowną  i  jurysdykcyjną  oraz  zarządza  swoimi 
sprawami.  Ponadto  zgodnie  z  art.  7  powołanego  wyżej 
Konkordatu,  Urzędy  kościelne  obsadza  kompetentna 
władza  kościelna  zgodnie  z  przepisami  prawa 
kanonicznego. 
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Konflikt to niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów, 
spór,  zatarg  (podaję  za  Słownikiem  języka  polskiego 
PWN).  Trudno  nazwać  konfliktem  społecznym  brak 
podporządkowana  się  byłego  administratora  parafii  pw. 
W.N.M.P.  w  Miasteczku  Śląskim  dekretowi  Biskupa 
Gliwickiego  Jana  Wieczorka  z  dnia  19  maja  br.,  który 
nakazywał mu przeniesienie do innej pracy zgodnie z wolą 
przełożonego.  Jest  to  sprawa,  która  dotyczyła  tylko  i 
wyłącznie księdza biskupa i byłego administratora parafii. 
Fakt,  iż  po  stronie  administratora  stanęła  część 
miasteczkowskiej społeczności, to wolny wybór tych osób, 
którego nikt a już tym bardziej Burmistrz Miasta, nie może 
im zabronić.  Jest  to  postępowanie  związane  z  własnym 
sumieniem i przekonaniem i żadna władza nie może tego 
ograniczać.  Dlatego też włączenie się  mojej  osoby w tę 
sprawę  byłoby złamaniem przepisów obowiązującego  w 
Polsce prawa i sprzeciwianiem się woli władzy Kościelnej, 
które dla praktykującego katolika jest grzechem ciężkim.
Ad. 8
Nigdy nie różnicowałem mieszkańców gminy pod żadnym 
względem i nie czynię tego obecnie. Nie wykrzykiwałem 
słów: „Poloki na bloki” i innych epitetów tego typu. Wręcz 
przeciwnie  nawet  podczas  sesji  Rady  Miejskiej 
próbowałem  uzmysławiać  radnym  i  prosiłem  ich  o  nie 
dokonywanie  podziałów  na  sołectwa,  dzielnicę  i 
miejscowość Miasteczko Śląskie (i  tak też postępowali). 
Często  też  powtarzałem  radnym,  że  są  radnymi  całej 
gminy a nie tylko tych mieszkańców, z okręgów których 
startowali  w  wyborach  do  Rady  Miejskiej.  Uczestnicy 
spotkań  z  mieszkańcami na  pewno pamiętają,  że  często 
podkreślałem,  że  dla  mnie  tak  samo  ważny  jest 
mieszkaniec osiedla jak też mieszkaniec ostatniego domu 
w Bibieli. Szanuję każdego człowieka bez względu na jego 
pochodzenie,  zamożność,  wygląd  czy  umiejętności. 
Dlatego też stawianie takiego zarzutu wobec mojej osoby 
jest wielce krzywdzące i nieprawdziwe.
Ad. 9
Nie uczestniczyłem nigdy w żadnej bójce pod Kościołem 
bo takowej z moim udziałem nie było. Prawdą natomiast 
jest, że grupa parafian zablokowała wejście do Kościoła w 
dniu 16.08.2005 r. Aby wejść w tym dniu na Mszę Świętą 
o godz. 1800 trzeba było się dopchać do drzwi.
Ad. 10
Interesów  prywatnych  nie  prowadziłem i  nie  prowadzę. 
Jedynym moim zajęciem jest praca w Urzędzie Miejskim 
w  Miasteczku  Śląskim  na  rzecz  wszystkich  obywateli 
naszego  miasta.  Zgodnie  z  przepisem  art.  6  ustawy  o 
pracownikach samorządowych „Małżonkowie oraz osoby 
pozostające  ze  sobą  w  stosunku  pokrewieństwa  do  II 
stopnia  lub  stosunku  powinowactwa  I  stopnia  i 
przysposobienia,  opieki  lub  kurateli  –  nie  mogą  być 
zatrudnieni  u  pracodawców  samorządowych,  jeżeli 
powstałby  między  tymi  osobami  stosunek  bezpośredniej 
podległości  służbowej”.  Jeżeli  grupie  inicjatywnej 
wiadomo o takich przypadkach, proszę o informację w tej 
sprawie.
Ad. 11
Miasto  posiada  swoją  koncepcję  rozwoju,  która  jest 
zawarta  w  dokumencie  pn.  Studium  Uwarunkowań  i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Gmina jest 
dobrze promowana w stosunku do możliwości jakie daje 
jej  budżet.  Tereny  gminne,  które  były  przeznaczone  do 
prowadzenia działalności gospodarczej są sprzedawane.

Ad. 12
Nie  można  budować  nowych  budynków  bez  projektu 
budowlanego więc wydatkowanie pieniędzy na projekt jest 
normalną procedurą związaną z realizacją takiego zadania. 
Projekt  ten  jest  w  dalszym  ciągu  aktualny  i  dotyczy 
budowy  dwóch  bloków  w  systemie  TBS  a  nie  jak 
zarzucono,  budowy osiedla domków. Ważniejszą  sprawą 
dla  mieszkańców  gminy  (biorąc  pod  uwagę  wnioski 
zgłaszane podczas  spotkań z mieszkańcami)  na ten czas 
było  dokończenie  budowy  kanalizacji  oraz  budowa 
nowych nawierzchni dróg i chodników.
Ad. 13
Zmiana  systemu  zasilania  w  ciepło  bloków  była 
inwestycją  przemyślaną  od  początku  do  końca.  Po 
pierwsze, inwestycja ta nie była prowadzona za pieniądze 
gminy.  Po  drugie,  zlikwidowane  zostało  potężne  źródło 
zanieczyszczenia  środowiska  i  hałasu.  W czasie  sezonu 
grzewczego w kotłowni  spalano ponad  3  tys.  ton miału 
węglowego, co powodowało, iż do atmosfery w ciągu roku 
dostawało  się:  16,7  Mg/a  pyłu,  28,3  Mg/a  dwutlenku 
siarki,  10,8  Mg/a  dwutlenku  azotu,  30,0  Mg/a  tlenku 
węgla, 0,18 Mg/a węgla elementar.,  0,004 Mg/a benzo – 
pirenu, 0,179 Mg/a sadzy. Nigdy nie obiecywałem,że cena 
ciepła będzie o połowę tańsza niż ta, przy starym systemie. 
Powiedziałem natomiast, że nie będzie wyższa aniżeli w 
gminach  ościennych  przy  porównywalnym  zasobie 
mieszkaniowym. I tak obowiązujące stawki za ogrzewanie 
w Piekarach Śl. wynoszą 3,01 zł/ m2, w Radzionkowie – 
3,30  zł/m2,  w  Tarnowskich  Górach  –  2,80  zł/m2 (jako 
stawka uśredniona), w Miasteczku Śląskim – 2,75 zł/ m  2  . 
Ad. 14
Jeżeli  chodzi  o  wykorzystanie  dotacji  z  UE  w  celach 
poprawienia  stanu  dróg  dojazdowych  do  posesji  oraz 
ocieplenia  bloków  mieszkalnych,  to  Zintegrowany 
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 
– 2006 dający gminom możliwość wnioskowania o środki 
unijne  m.in.  na  rozwój  infrastruktury  technicznej  oraz 
rewitalizację obszarów miejskich nie przewiduje w swoim 
katalogu  działań  kwalifikowanych  projektów  z  zakresu 
dróg  dojazdowych  do  posesji  oraz  docieplenia  typowo 
mieszkaniowej substancji (np. bloki mieszkalne).
Ad. 15
To,  co  gmina  mogła  i  powinna  była  zrobić  w  temacie 
budowy  obwodnicy,  zostało  zrobione.  Wytyczona  trasa 
obwodnicy  jest  ujęta  w  Studium  Uwarunkowań  i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i zgłoszona 
do bazy programu PARTNER. Natomiast nigdy gmina nie 
będzie  budować  obwodnicy  drogi,  która  nie  jest 
własnością  gminy.  Przypominam  także,  że  ulice 
Gałczyńskiego,  Rynek,  Woźnicka  oraz  ulica  Śląska  są 
drogami, których właścicielem jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego.
Ad. 16
W roku 2005 klub sportowy „ODRA” otrzymał z budżetu 
miasta na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży z terenu Miasteczka Śląskiego” kwotę 
40  tys.  zł  a  klub  LKS  Żyglin  na  to  samo  zadanie 
realizowane  dla  dzieci  i  młodzieży  z  terenu  Żyglina  i 
Żyglinka  oraz Brynicy  i  Bibieli  kwotę  20  tys.  zł.  Takie 
wzajemne  parytety  ustaliły  zarządy  obu  klubów,  Szkoły 
funkcjonujące na terenie gminy, tj.: SP1, Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Żyglinie i Gimnazjum, otrzymują dotacje 
z  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej. 
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W roku 2005 jest  to  kwota 2.094.487 zł,  która zdaniem 
urzędników ministerialnych powinna wystarczyć w 100% 
na funkcjonowanie tych jednostek. Aby jakość nauczania 
w  naszych  szkołach  była  co  najmniej  dobra,  gmina 
dopłaca w roku 2005 do podanej kwoty subwencji 983.809 
zł a więc prawie 47% tego, co finansuje państwo.
Ad. 17
Dojazd  do  garaży  jest  wykonany  i  utwardzony  żużlem. 
Jeżeli korzystający z garaży za porządny dojazd uważają 
dojazdy wykonane z asfaltu, to nie mówię, że nigdy nie 
zostanie  to  wykonane,  ale  nie  wcześniej  aniżeli  zostaną 
wykonane  nawierzchnie  dróg  przy  których  mieszkają 
obywatele  naszego  miasta  a  nie  tylko  stoją  samochody. 
Podatki do budżetu gminy płacą wszyscy.
Ad. 18
Tam,  gdzie  istniała  potrzeba  i  możliwość  wyznaczenia 
i  wybudowania ścieżek rowerowych, to je wybudowano. 
Dotyczy to połączenia Miasteczka Śl. z Żyglinkiem oraz 
wyznaczenia bezkolizyjnego dojazdu do Zalewu Nakło – 
Chechło. 
Ad. 19
Nigdy, nikomu nie doradzałem w sprawie wyboru firmy 
remontującej  dom  parafialny  bądź  w  sprawie  wyboru 
systemu  ogrzewania.  Na  prośbę  ówczesnego  księdza 
proboszcza Śp. Pawła Laby na jednym z posiedzeń Rady 
Duszpasterskiej  razem z  moim zastępcą  przedstawiliśmy 
sposób  działania  systemu  grzewczego  zainstalowanego 
w  budynku  Ratusza.  Wyboru  systemu  grzewczego 
dokonała Rada Duszpasterska, kiedy na pytanie ks. Pawła, 
czy mają jakieś zastrzeżenia do przedstawionego systemu, 
nikt  z  jej  członków nie  oponował.  Konkluzja  była  taka: 
„Wiemy, że system jest drogi, ale wygodny”.
Nie jestem osobą bez wad, ale swoje obowiązki staram się  
wypełniać zgodnie z obowiązującym prawem i potrzebami 
naszej społeczności lokalnej. Do tego zostałem powołany  
przez  wyborców  i  tego,  myślę,  oczekuje  się  ode  mnie.  
Zawsze  moim  hasłem  była  jedna  z  paremii  łacińskich:  
Dura lex, sed lex (czyt. surowe prawo, ale prawo) i  tego 
mam zamiar dochować za wszelką cenę.
Administracja Publiczna nie jest  miejscem,  gdzie  można 
stosować  zasadę:  co  nie  jest  prawem  zabronione,  jest  
dozwolone.  Wręcz  przeciwnie  tutaj  można  tylko 
postępować  w  taki  sposób,  na  jaki  zezwalają  przepisy 
obowiązującego prawa.

(-) Stanisław Wieczorek
Burmistrz Miasta

DODATEK SPECJALNY 
dla Burmistrza Miasta

Przy  okazji  postawionych wyżej  zarzutów i  tego,  co 
obecnie  ma  miejsce  w  Miasteczku  Śląskim  wyjaśniam 
sprawę  dodatku  specjalnego  dla  Burmistrza  Miasta. 
W myśl przepisów § 7 Rozporządzenia w sprawie zasad 
wynagradzania  pracowników  samorządowych 
zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych 
i  urzędach  marszałkowskich  „Wójtowi  (burmistrzowi, 
prezydentowi),  staroście  oraz  marszałkowi  województwa 
przysługuje  dodatek  specjalny  w kwocie  wynoszącej  co 
najmniej  20%  i  nieprzekraczającej  40%  łącznie 
wynagrodzenia  zasadniczego  i  dodatku  funkcyjnego  ...” 
Dodatek  specjalny  jest  obowiązkowym  składnikiem 
wynagrodzenia  Burmistrza  i  Burmistrz  nie  może  być 
pozbawiony tego składnika wynagrodzenia, nie może też 

z niego zrezygnować. Po raz pierwszy dodatek ten został 
wprowadzony dnia 3 grudnia 2002. 

Dnia  19  listopada  2002  roku  Burmistrz  złożył 
ślubowanie  i  od  tego  momentu,  zgodnie  z  obecnie 
obowiązującą wykładnią  należało mu wraz z pozostałymi 
składnikami wynagrodzenia  wypłacać  dodatek specjalny. 
Wobec  tego,  że  dodatek  ten  został  przyznany 
Burmistrzowi od dnia 4 kwietnia 2003 roku Uchwałą Nr 
VI/70/03 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Burmistrz 
został  pozbawiony  obligatoryjnego  składnika 
wynagrodzenia za okres od 19 listopada 2002 roku do dnia 
3 kwietnia 2003 r. Uchwała przyznająca dodatek specjalny 
Burmistrzowi  jednocześnie  obniżała  pozostałe  składniki 
jego wynagrodzenia tak,  iż  w efekcie,  mimo przyznania 
dodatku specjalnego, Burmistrz pobierał wynagrodzenie w 
takiej  samej  wysokości,  co  przed  przyznaniem  tego 
dodatku.  Wypłacenie  dodatku  w  chwili  obecnej  było 
konieczne  bowiem,  zgodnie  z  zapisami  Kodeksu  Pracy, 
sprawy o roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się po 
upływie  3  lat  od  dnia,  w  którym  stały  się  wymagalne. 
Rada  Miejska  przyznając Burmistrzowi  dodatek 
specjalny  wypełniła  swój  ustawowy  obowiązek. 
Jednocześnie  podkreślenia  wymaga  fakt,  iż  Burmistrz 
Stanisław  Wieczorek  zrezygnował  z  odsetek,  które 
słusznie mu się należały, bowiem przez okres prawie 3 lat 
był  pozbawiony  obligatoryjnego  składnika  swojego 
wynagrodzenia.  Istotnym jest  również  to,  że  od  dnia  8 
czerwca 2001 roku do dnia 31 maja 2004 roku burmistrz 
pobierał wynagrodzenie w takiej samej wysokości. Przez 
okres  trzech  lat  nie  podwyższano  jego  wynagrodzenia. 
Dlatego  też  odwołując  się  do  zarzutu  jakoby  Burmistrz 
Stanisław  Wieczorek  przedkładał  własne  interesy  nad 
dobro mieszkańców jest co najmniej nie uzasadniony.

Sekretarz Miasta

„IKONKA” 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji – Projekty Rządowe 
w Polsce w 2004 roku uruchomiło program :IKONKA”. 
Polega  on  na  uruchomieniu  punktów  powszechnego 
dostępu  do  internetu  w  bibliotekach  publicznych 
wszystkich  gmin  województwa.  Punkty  te  nazywane  są 
„czytelniami internetowymi”.
Głównym celem  „Ikonki”  jest  zapewnienie  najszerszym 
rzeszom ludności Polski taniego, łatwego i powszechnego 
dostępu  do  internetu,  zgodnie  z  założeniami  Strategii 
Lizbońskiej i realizującej jej cele Strategii Informatyzacji 
RP. Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim 
przystąpiła do tego programu i w ostatnich dniach grudnia 
2005  roku  otrzymała  z  Departamentu  Społeczeństwa 
Informacyjnego  w  Warszawie  (który  patronował 
programowi IKONKA) trzy komputery PC Maxdata, trzy 
monitory Belinea 101711 wraz z oprogramowaniem (m.in. 
system operacyjny Novell Linux Desktop 9 i programem 
antywirusowym  ClamAV,  ClamAntivirus  for  Linux). 
Modernizacja  naszej  biblioteki  i  przygotowanie 
stanowiska  komputerowych  z  dostępem  do  internetu 
umożliwi  mieszkańcom  naszej  gminy  korzystanie 
z  nowoczesnych  technologii  informatycznych,  zmieni 
również  charakter  naszej  biblioteki.  Będzie  to  miejsce 
pogłębienia  wiedzy,  wzbogacania  umiejętności  oraz 
umożliwiające  wyrównywanie  szans  w  dostępie  do 
informacji.  Uruchomienie  czytelni  internetowej  nastąpi 
w styczniu 2006 roku. ZAPRASZAMY!
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Wieści ze szkół
Publiczne Gimnazjum:
 Od 7 do 16.11.2005 r. w szkole przeprowadzono I etap 

konkursów  przedmiotowych.  W  7  konkursach  (język 
polski,  historia,  matematyka, fizyka,  biologia,  chemia i 
geografia)  uczestniczyło  52  uczniów  (tj.  19,3% 
wszystkich  uczniów).  Rozwiązywali  zadania 
przygotowane przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe. 
Do następnego, II etapu konkursów zakwalifikowali się: 
Język  polski  –  8  uczestników:  K.  Ruda  3b,  A. 
Urbańczyk 3b, K. Adamiec 3d, O. Galbierska 3d, A. 
Nowak  3d,  H.  Piekarczyk  3d,  D.  Piotrowicz  3b,  W. 
Szurgacz 1b;
Historia – uczennice: H. Piekarczyk 3d, A. Nowak 3d;
Przygotowanie  uczniów:  mgr  Joanna  Flak,  mgr 
Aleksandra  Nowicka,  mgr  Mirosława  Sierzputowska  i 
mgr Damian Nowara.

 11  listopada  br.  uczniowie  i  nauczyciele  Publicznego 
Gimnazjum  uczestniczyli  w  miejskich   Obchodach 
Święta  Niepodległości.  Gimnazjum  licznie 
reprezentowali  uczniowie  klas  III  pod  opieką 
wychowawców.

 Wydarzenia sportowe:
- 15  listopada  odbył  się  Turniej  Cheerleaderek. 

Reprezentacja  naszej  szkoły  zajęła  I  miejsce. 
Gimnazjum reprezentowały następujące uczennice:  B. 
Wiśniewska,  A.  Bździak,  A.  Kalinowska,  A. 
Kwiotek, A. Labus i P. Labus. 

- 22 listopada siatkarki reprezentujące nasze gimnazjum 
udanie rozpoczęły rozgrywki Ligi Międzygimnazjalnej 
pokonując  u  siebie  Gimnazjum  ze  Świerklańca  3:1 
(25:22, 25:19, 22:25, 25:16). W tym samym tygodniu 
siatkarki  i  siatkarze  reprezentujący  nasze  gimnazjum 
rozegrali mecze towarzyskie z gimnazjalistami z Kalet. 
Dziewczęta  zwyciężyły  4:0,  a  chłopcy  wygrali  swój 
mecz  3:1.  Drużynę  dziewcząt  reprezentowały:  P. 
Duda, P. Labus, D. Frasek, A. Łężak, K. Cichoń, A. 
Urbańczyk,  M.  Klimczyk,  A.  Labus,  P.  Bula,  K. 
Lazaj,  L.  Janecka,  K.  Ruda,  natomiast  chłopcy 
wystąpili  w  następującym  składzie:  O.  Balcer,  M. 
Janecki, K. Gasiak, K. Buszka, M. Mojsa, P. Duda, 
W. Ochman, D. Ochman.

- 23 listopada w Gimnazjum Sportowym nr 2 w Tarn. 
Górach  odbyły  się  zawody  piłki  nożnej  halowej 
dziewcząt.  Nasze  gimnazjalistki,  które  wystąpiły 
w następującym składzie:  D. Misiura,  P.  Labus,  A. 
Labus, S. Blochel, J. Widera, S. Kosz, S. Wiktorska, 
Z. Blochel po bardzo zaciętej walce uplasowały się na 
III miejscu.  

- 30 listopada w Gimnazjum Sportowym nr 2 w Tarn. 
Górach  odbył  się  Turniej  Piłki  Nożnej  Halowej 
chłopców, nasi gimnazjaliści po zaciętej i wyrównanej 
walce uplasowali się na V miejscu. Nasze gimnazjum 
reprezentowali następujący uczniowie:  K. Gwóźdź, P. 
Duda, P. Paruzel, K. Buszka, O. Balcer, M. Janecki, 
P. Sasak.

- Gimnazjum nr 1 w Tarn. Górach w dniu 8 grudnia br. 
było  organizatorem  eliminacji  Turnieju 
Sprawnościowego  dla  gimnazjalistów.  Nasi 
gimnazjaliści zajęli I miejsce w kategorii klas I, II oraz 
III, dzięki czemu uzyskali awans do finału. Finał odbył 
się 12 grudnia 2005 roku w Gimnazjum Sportowym nr 
2  w  Tarnowskich  Górach.  W  poszczególnych 
kategoriach klas I, II i III nasi uczniowie uplasowali się 
na  IV  miejscu.  Klasy  pierwsze  reprezentowali:  K. 
Jurczyńska,  L.  Janecka,  K.  Lazaj,  J.  Widera,  S. 

Blochel,  K.  Jaksa,  A.  Piech,  W.  Szurgacz,  M. 
Dworaczek,  M. Chłopaś,  reprezentanci  klas drugich 
to:  A.  Labus,  B.  Wiśniewska,  R.  Piotrowicz,  K. 
Brzenska,  D.  Misiura,  D.  Mazur,  K.  Dziemba,  S. 
Świchura, M. Ochman, K. Gwóźdź, natomiast klasy 
trzecie reprezentowali: P. Duda, P. Labus, D. Frasek, 
P. Wylężek, Z. Wojdyła,  W. Ochman, D. Ochman, 
O. Balcer, M. Mojsa, P. Duda.

- 13 grudnia nasze gimnazjalistki rozegrały wyjazdowy 
mecz  Międzygimnazjalnej  Ligi  Piłki  Siatkowej  z 
Gimnazjum nr 5. Nasze siatkarki wygrały to spotkanie 
3:0 (25:15,  25:23,  25:22),  zawodniczki  wystąpiły  w 
następującym  składzie:  P.  Duda,  P.  Labus,  M. 
Klimczyk, A. Labus, A. Urbańczyk, K. Cichoń, D. 
Frasek, A. Łężak.
Uczestników  przygotowali  i  sprawowali  nad  nimi 
opiekę  w  czasie  zawodów  nauczyciele  wychowania 
fizycznego: mgr Jan Broja, mgr Monika Paśmionka i 
mgr Robert Wieczorek.

 10  listopada 50  osobowa  grupa  naszego  gimnazjum 
wzięła udział w organizowanym przez policję programie 
prewencyjnym  „Przyjazny  Stadion”.  Wychowawczyni 
klasy  3  a  –  mgr  Julia  Biczysko  w  porozumieniu  ze 
specjalistą  ds.  prewencji  kryminalnej  podkom. 
Jarosławem Krawczykiem zorganizowała udział uczniów 
w  tym  programie,  który  obejmował  min.  zwiedzanie 
Biblioteki  Śląskiej  w Katowicach,  zwiedzanie Stadionu 
Śląskiego – historię stadionu przedstawił dyrektor Jerzy 
Góra, pokaz filmów, spotkanie z Kazimierzem Górskim – 
legendą  polskiej  piłki  nożnej.  W  ramach  programu 
prewencyjnego  przedstawiciele  KWP  w  Katowicach 
przygotowali  prelekcję  na  temat  zasad  zachowania 
zgodnego z prawem podczas rozgrywek piłkarskich oraz 
przedstawili  zasady  działania  policji  w  przypadku 
naruszenia  norm  prawnych  przez  kibiców  podczas 
meczów.  Ponadto  odbył  się  pokaz  policji  konnej 
z Chorzowa.  Następnie w ramach programu wycieczki 
został rozegrany mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami 
Gimnazjum  Miasteczka  Śląskiego  oraz  Gimnazjum  w 
Brynku gdzie zadaniem pozostałej części  uczniów było 
kibicowanie  i  dopingowanie  swoim  drużynom.  Mecz 
zakończył się wygraną dla gimnazjalistów z Miasteczka 
Śląskiego.  Powyższe  spotkanie  miało  na  celu 
przyswojenie  młodzieży   zasad  zachowania na 
stadionach  co  w  przyszłości  może  zmniejszyć  ilość 
zakłóceń  porządku  i  burd,  jak  również  nauka  poprzez 
zabawę dopingowania podczas takich masowych imprez.

 Nasze  gimnazjum  otrzymało  kolejną  pracownię 
komputerową.  Jest  to  projekt  współfinansowany  przez 
Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego,  instytucją  wdrażającą  jest  Ministerstwo 
Edukacji  i  Nauki.  W  tej  chwili  trwają  prace 
przygotowujące  nowe  pomieszczenie  na  nowoczesny 
sprzęt  komputerowy.  Jest  to  już  czwarta  pracownia 
przygotowana  dzięki  staraniom  D.  Stankiewicz  – 
dyrektora  Publicznego  Gimnazjum  w  Miasteczku  Śl. 
Pierwsza,  z  której  korzystali  uczniowie  naszych  szkół 
została  zakupiona  ze  środków  szkoły,  przygotowanie 
sieci  logistycznej  wykonał  nasz  nauczyciel  K.  Pająk. 
Kolejne  dwie  pozyskano  ze  środków  Ministerstwa 
Edukacji  Narodowej  (lata  99/2000  i  2001/2002), 
zlokalizowane  zostały  w  budynkach  szkolnych  ul. 
Dworcowa  5  i  Dworcowa  8.  Pierwszą  przekazano 
przedszkolakom  z  Przedszkola  nr  1,  druga  została  w 
budynku objętym przez SP nr 1.
Uruchomienie nowej pracowni informatycznej umożliwi 
prowadzenie  zajęć  z  wykorzystaniem  technologii 
informatycznej z różnych zajęć edukacyjnych.
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SP1
 W dniach od 9 do 13 listopada br.  dyrektor szkoły 

wraz z nauczycielką języka angielskiego przebywały 
z  wizytą w partnerskiej  szkole w Londynie,  gdzie 
razem z  przedstawicielami  innych  współpracujących 
z nami szkół dopracowywały szczegóły paszportowej 
akcji. Oprócz  tego  delegacja szkoły  uczestniczyła 
w  różnych  zajęciach  w  angielskiej  szkole,  m.  in.  
w  nauce  gry  na  bębnach  afrykańskich  prowadzonej 
przez  czarnoskórych  mieszkańców  Ghany.  Dużym 
zainteresowaniem  cieszył  się  sposób  prowadzenia 
zajęć  (z  użyciem  elektronicznych  tablic)  oraz  strój 
uczniowski. Każdy uczeń posiada mundurek szkolny, 
na  który  składają  się  wszystkie  elementy  garderoby 
(w  wersji  letniej  i  zimowej)  w  kolorze  chabrowo-
szarym.  Poza  szkołą  delegacja  uczestniczyła 
w  spotkaniu  z  burmistrzem  dzielnicy  Londynu  – 
Enfield  i  wideo-konferencji  w  miejskim  ośrodku 
informacyjnym. Następna wizyta będzie miała miejsce 
w maju 2006. Tym razem nauczyciele naszej  szkoły 
wybiorą się do włoskiej Betony;

 16  listopada  br.  nasza  szkoła  otrzymała  nową 
pracownię  komputerową  współfinansowaną 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowy sprzęt 
na pewno uatrakcyjni zajęcia prowadzone w szkole,  
a przede wszystkim ułatwi naszym uczniom kontakty 
z kolegami z partnerskich szkół z zagranicy;

 17 listopada  br. odbył się Rejonowy Etap Konkursu 
Biblijnego.  Naszą  szkołę  reprezentowali: Martyna 
Nowak z klasy IV a oraz Roman Piecuch i Mateusz 
Królik  z  klasy  VI  a.  Najlepszy  okazał  się  Roman 
Piecuch,  który zdobył 21 pkt. Uczniów przygotował 
siostra Szymona. 

 21  listopada  br.  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  
w Miasteczku Śląskim odbyło się uroczyste wręczenie 
Orderu  Uśmiechu  Panu  Mieczysławowi 
Dumieńskiemu - Prezesowi Fundacji Na Rzecz Dzieci 
Miasteczko Śląskie. O godzinie 9.00 Prezes Fundacji Na 
Rzecz Dzieci  „Miasteczko Śląskie”                   i 
Międzynarodowa  Kapituła  Orderu  Uśmiechu,  którą 
reprezentował  sam  Kanclerz  Pan  Cezary  Leżeński 
i sekretarz prasowy Pani Wiesława Piątek spotkali się z 
uczniami  na  hali  sportowej.  Główne  obchody 
uroczystości  rozpoczęły  się  o  godz.  11.00  w  MOK-u. 
Przybyło  na  nie  ponad  300  osób.  W części  oficjalnej 
Katarzyna Pająk z kl. VI b odczytała fragmenty wniosku 
napisanego przez dzieci do Kapituły po czym odbyło się 
uroczyste  wręczenie  orderu  i  pasowanie  na  825. 
Kawalera Orderu Uśmiechu. Później nagrodzony musiał 
wypić sok z pięciu cytryn. Na twarzy Pana Prezesa nie 
pojawił  się  nawet  najmniejszy  grymas.  Zebrani  na sali 
goście powstali i  chóralnie odśpiewali sto lat, po czym 
delegacje różnych  instytucji składały gratulacje i kwiaty. 
Wśród  nich  znaleźli  się  m.in.  starosta  tarnogórski, 
burmistrzowie naszego miasta i sąsiednich miejscowości, 
przedstawiciele  Śląskiego  Kuratorium  Oświaty, 
dyrektorzy  szkół  i  przedszkoli  całego  powiatu  oraz 
kontrahenci  Fundacji.  Po  życzeniach  i  gratulacjach 
nastąpiła  część  artystyczna  zatytułowana  „Podróż  za 
jeden  uśmiech”,  przygotowana  przez  uczniów  naszej 
szkoły.  
Po występach artystycznych zebranych gości zaproszono 
na poczęstunek. To było niezwykłe wydarzenie nie tylko 
w historii  naszej  szkoły  i  całej  społeczności 
miasteczkowskiej         

     

 29  listopada  br.  odbył  się  etap  szkolny  konkursu 
interdyscyplinarnego,  w  którym  wzięło  udział  
8  uczniów.  Do  II  etapu  zakwalifikowała  się 
Katarzyna Pająk z klasy VI b  uzyskując 32 pkt na 
40  możliwych.  Na  II  miejscu znaleźli  się  Mateusz 
Króli i Filip Franke zdobywając po 26 pkt., a na III 
Kasia Kolano z 23 pkt. Etap Rejonowy odbędzie się 
18 stycznia 2006 roku. Trzymamy kciuki.

 14 grudnia br. w SP9 w Tarnowskich Górach odbył 
się  Międzyszkolny  Konkurs  Cheerleaderek.  Nasza 
reprezentacja  zajęła  II  miejsce  na  13  zespołów. 
Drużynę  reprezentowały:  Monika  Jaros,  Monika 
Mazur, Maja Zięba i  Paulina Wiśniewska.  Zespół 
przygotowała mgr Bożena Matusik.

 W  czasie  ferii  zimowych  rozpocznie  się  remont 
budynku szkoły przy ul. Metalowej 4.

SP2:
„Najpiękniej jest świadczyć dobrodziejstwa tym, 

którzy się nam odwdzięczyć nie mogą”
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, będącej częścią

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Miasteczku Śląskim

składa

PODZIĘKOWANIE
POWSZECHNEMU ZAKŁADOWI 

UBEZPIECZEŃ S.A
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA 
W TARNOWSKICH GÓRACH

za przyznanie dotacji prewencyjnej w kwocie 1.000,-zł 
(tysiąc  złotych)  na  zakup  gaśnic,  prądownic,  węży 
hydrantowych i znaku ewakuacyjnego dla szkoły.
Mamy  głęboką  nadzieję,  że  nasza  współpraca  będzie 
w dalszym ciągu owocna i sprzyjać będzie zapewnieniu 
bezpieczeństwa naszych uczniów.

Serdecznie dziękujemy także: Państwu:
MARII I JÓZEFOWI MYŚLIWCZYKOM

za nieodpłatne przekazanie szkole pianina
oraz Panu DAWIDOWI SIWY

za bezpłatny przewóz pianina do szkoły
oraz 

Panu Naczelnikowi OSP – JANOWI JENCZKOWI 
i strażakom za pomoc w załadowaniu i wniesieniu 

instrumentu do szkoły. 
Nasi uczniowie doceniają każdy otrzymany dar.

Za treść informacji przekazywanych do Wieści 
z Ratusza przez jednostki organizacyjne gminy 
Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności. 
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Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Miasteczku Śląskim

składa podziękowania dyrektorom wszystkich 
placówek oświatowych z gminy Miasteczko Śl.

 za wszelką pomoc w zorganizowaniu 
uroczystości wręczenia Orderu Uśmiechu 

Panu Mieczysławowi Dumieńskiemu.


