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42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE
tel. 393-80-00, 393-80-01, fax 393-80-02
Urząd Miejski składa serdeczne podziękowanie
Państwu:
Stefanii i Janowi Galbas
Irenie i Stefanowi Paruzel
Lidii i Krzysztofowi Kubeckim
za podarowanie choinek do świątecznego
wystroju miasta.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
podjęte na XXVIII Sesji
w dniu 18 lutego 2005 r.



90 lat przeżyła ...
Maria Kandzia, która swoje urodziny
obchodziła dnia 24 stycznia br. Składamy jej
najserdeczniejsze życzenia na dalsze lata życia.

DO WOJA MARSZ, DO WOJA...
W dniach 15 – 16 marca br. w naszej gminie
przeprowadzony zostanie pobór mężczyzn urodzonych w
1986 roku oraz urodzonych w latach 1981 – 1985, którzy
dotąd nie stawili się do poboru. Do powiatowej komisji
lekarskiej wezwani są także:
- mężczyźni, którzy ukończyli 17 lat życia i zgłosili się
ochotniczo do odbycia zasadniczej służby
wojskowej,
- poborowi urodzeni w latach 1977 – 1985 którzy:
zostali uznani ze względu na stan zdrowia za
czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby
wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa
przed zakończeniem poboru; złożyli wnioski o
ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby
wojskowej;
- kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do
czynnej służby wojskowej urodzone w latach 1981 –
1987, które w roku szkolnym 2004/2005 kończą
naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych.
Szczegóły zawiera obwieszczenie Wojewody
Śląskiego z dnia 24 stycznia 2005 roku, którego treść
rozmieszczona została na terenie gminy.
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Uchwałami Nr XXVIII/200-202/05 dokonano zmian
w budżecie miasta na rok 2005,
Uchwałą Nr XXVIII/203/05 przyjęto regulamin
dodatków
do
wynagrodzenia
nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświaty na terenie naszej
gminy,
Uchwałą Nr XXVIII/204/05 ustalono wartość
jednego punktu i najniższego wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników zatrudnionych
w MOPS i Zespole Obsługi Placówek Oświatowych,
Uchwałą Nr XXVIII/205/05 ustalono wartość
jednego punktu i najniższego wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników nie będących
nauczycielami,
Uchwałą Nr XXVIII/206/05 ustalono tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych
nauczycieli
zatrudnionych
w
szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez gminę,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
Uchwałami Nr XXVIII/207-208/05 rozpatrzono
zarzuty Pana Piotra Ogrodnik i Pani Kornelii
Szulczyk
do
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego na obszarze
Miasteczko Śl., sołectwo Brynica.

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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WIEŚCI ZE SZKÓŁ
SP1:














17, 19 i 21 stycznia br. w SP nr 2 w Żyglinie
odbyły się zawody w piłce nożnej. Turniej
odbywał się odpowiednio dla IV, V i VI klas.
Klasy IV reprezentowali: Marek Frajer, Daria
Dawidziak i Żaneta Naglik. W klasach V grali:
Przemysław Juryniec, Kamil Dawidziak oraz
Roman Piecuch, a w klasach VI: Tomasz Popanda,
Piotr Sasak, Przemysław Nieora, Kamil
Gomoluch, oraz dziewczyny: Magdalena Labus,
Agnieszka Stańko, Marta Wachowska, Urszula
Korbel, Justyna Wostal, Kinga Cogiel i Jessica
Makarska. Wszystkie drużyny z naszej szkoły
bardzo dobrze się zaprezentowały i odniosły
zwycięstwo w wielu meczach.
2 lutego odbył się drugi etap konkursu
interdyscyplinarnego. Brali w nim udział:
Grzegorz Pająk, Paulina Gabor i Tomasz Popanda
z klasy VI b. Wyniki poznamy po 20 lutego.
8 i 9 lutego odbył się I Międzygminny Turniej
Piłki Nożnej Chłopców klas V. Piątoklasiści
z naszej szkoły zajęli II miejsce. Zwycięzcą
okazała się Szkoła Podstawowa nr 15
z Tarnowskich Gór. W skład naszej drużyny
wchodzili
następujący
zawodnicy: Kamil
Dawidziak, Przemek Juryniec, Bartek Kansy,
Kamil Pomorski, Mateusz Królik, Krzysiu
Dudek, Karol Podolski oraz Leszek Bajer.
12
stycznia
uczniowie
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących i Ekologicznych w Brynku
przeprowadzili dla nas po raz drugi instruktaż
pierwszej pomocy przedmedycznej,
Damian Natkaniec z klasy II b zajął III miejsce
w konkursie plastycznym pod hasłem „Ich los
zależy od Ciebie” organizowanym przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt
„Cichy kąt”.
I semestr roku szkolnego 2004/2005 już za nami.
Przedstawiamy nazwiska Waszych koleżanek
i kolegów, którzy uzyskali najwyższą średnią
w swojej klasie. Oto oni:
klasa IV a – Judyta Duda 5,0
klasa IV b – Wioletta Osyda 4,7
klasa V a – Kasia Kolano 4,9
klasa V b – Kasia Pająk 5,3
klasa VI a – Kinga Cogiel 5,11
klasa VI b – Tomasz Popanda 5,11
klasa VI c – Wiola Dulska 5,2
od 1 marca do 30 kwietnia br. w godzinach od
8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły przy
ul. Dworcowej 5 będą przyjmowane zapisy dzieci
do klas pierwszych z rocznika 1998. Należy
zabrać ze sobą dowód osobisty wraz z numerem
PESEL dziecka. Prosimy o nieprzekraczanie
wyznaczonego terminu,
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od 10 do 16 stycznia dyrektor Ewa TempichGarczarczyk i koordynatorka programu Agnieszka
Karalus już po raz drugi reprezentowały szkołę na
spotkaniu szkół partnerskich realizujących projekt
zatytułowany „Europa – wzajemne przenikanie
się kultur”. Podczas spotkania podsumowano
wykonanie
dotychczasowych
zadań,
zaprezentowano
statystyczne
opracowanie
odpowiedzi uczniów z wypełnianych ankiet.
Pytania dotyczyły ich rodzin, ulubionych zajęć,
przedmiotów szkolnych, spędzania wolnego czasu,
preferencji muzycznych itp. Uczniowie wypełniali
po angielsku ankietę „My page”. Dzięki wymianie
spostrzeżeń powstała broszura „My page –
Summary”. W ten sposób uzyskane dane są
porównywalne i wyraźnie widać podobieństwa i
różnice
pomiędzy
krajami.
Jednocześnie
w naszej szkole sporządzono opracowanie
wszystkich polskich odpowiedzi udzielonych
w ankiecie, które zostało wręczone partnerom
podczas wizyty roboczej w styczniu w Belgii.
W trakcie spotkania ustalano jak będzie
przebiegać kolejne zadanie wiosną 2005 roku
w ramach tematu przewodniego pierwszego roku
współpracy. Uczniowie będą przygotowywać
prezentacje
dotyczące
rodzinnego
miasta,
środowiska naturalnego, warunków życiowych,
szkoły, domu i rodziny. Ma to na celu przybliżenie
kultury danego regionu, miasta partnerom
z innych krajów jak również wzmocnienie
wizerunku samych siebie i pogłębienie wiedzy o
dziedzictwie
kulturowym.
Uczniowie
przygotowują albumy o własnym mieście, krótkie
prezentacje
multimedialne
pod
nadzorem
nauczycieli, albumy ze zdjęciami, prace
plastyczne, krótkie filmy video przy współpracy
rodziców i inne. Wszystkie prace będą
prezentowane władzom, rodzicom i społeczności
lokalnej podczas corocznych obchodów w maju
Dnia
Unijnego.
Belgijscy
organizatorzy
perfekcyjnie
przygotowali
wizytę,
która
rozpoczęła
się
zwiedzaniem
Parlamentu
Europejskiego i innych budynków unijnych.
Na wszystkich wywarły ogromne wrażenie
„szklane domy” nie tylko swoimi rozmiarami ale
przede wszystkim kontrastem między ich
nowoczesnością a pięknymi zabytkami Brukseli.
Kolejne dni spędziliśmy zwiedzając okolice
prowincji
Limburg,
a
w
miejscowości
Opglabbeek,
podczas
wizyty
w
szkole
wymienialiśmy się naszymi spostrzeżeniami
dotyczącymi organizacji procesu nauczania,
podczas roboczego lunchu dyskutowaliśmy
o formach i metodach pracy z dziećmi w naszych
krajach. Nasi partnerzy przygotowali dla nas
lekcję
pokazową
poprowadzoną
metodą
W. Sherborne.

cd. na str. 3
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dokończenie ze str. 2
Nie zabrakło również polskich akcentów,
w szkole uczy się kilkoro dzieci polskich
emigrantów. Ich rodzice i dziadkowie pomogli
im przygotować pytania, dzieci śpiewały
piosenki, liczyły po polsku! Była to dla nas
bardzo miła niespodzianka zwłaszcza, że
mogłyśmy im podziękować w ojczystym
języku. W maju nasza szkoła będzie gościć
europejskich partnerów u siebie, mamy nadzieję
że sprostamy także i temu wyzwaniu a oni
wyjadą do swoich krajów tak naładowani
pozytywną energią do dalszej pracy nad
projektem jak my po powrocie z Brukseli.

MOK zaprasza
 na wystawę rysunku i akwareli Mirosława



SP2:
W czasie ferii zimowych w SP2
zorganizowano zajęcia dla uczniów, którzy nie
wyjechali na wypoczynek. Uczestniczyło w nich
codziennie, średnio 25 uczniów. Najchętniej
brali oni udział w zajęciach sportowych,
podczas
których
mieli
możliwość
współzawodnictwa z rówieśnikami z SP1
w grach zespołowych dziewcząt i chłopców
(piłka siatkowa i piłka nożna halowa). Zajęcia
prowadził mgr S.Król.
Zajęcia komputerowe, prowadzone przez
mgr B. Siwiec, zgromadziły również liczną
grupę zainteresowanych. Celem zajęć było
doskonalenie
umiejętności
poszukiwania
informacji na zadany temat, problem.
Podczas zajęć kółka europejskiego, pod
kierunkiem mgr B. Biczak-Skrobek uczniowie
zmagali się z pytaniami, uczestnicząc
w konkursie wiedzy o krajach Unii Europejskiej
pod hasłem „Europejska zgaduj zgadula”.
Zajęcia artystyczne odbywały się w dwóch
grupach. Pierwsza – świetlicowe kółko teatralne
prowadzone
przez
mgr
B.
Gwóźdź,
przygotowywała inscenizację baśni, druga –
spędzała czas na zajęciach
muzycznych,
prowadzonych przez mgr B. Bentkowską.
Do tak zorganizowanego wypoczynku i zabawy
w czasie ferii przyczyniła się Fundacja na
Rzecz Dzieci „Miasteczko Śl.”.
W dniu 14 lutego br. w „Walentynki”
uczniowie i dzieci z przedszkola miały
przyjemność obejrzenia przedstawienia opartego
na baśni braci Grimm pt. „Jednooczka,
Dwuoczka, Trójoczka”. Piękna scenografia,
kostiumy i rekwizyty były dziełem samych
artystów, wspieranych przez prowadzącą kółko.
Po przedstawieniu uczniowie i nauczyciele
otrzymali pocztę walentynkową.
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Ogińskiego pt. „Cerkwie południowo –
wschodniej Polski”. Otwarciu wystawy
w dniu 18 lutego br. towarzyszył wykład
o kulturze Łemków,
na pokonkursową wystawę fotograficzną
pt.
„Przygoda
z
krajobrazem”
(organizatorem konkursu jest oddział
PTTK – osoby zainteresowane udziałem
w V edycji konkursu zapraszamy do MOK
celem zapoznania się z regulaminem).
Wystawę można zwiedzać do końca
lutego,
na spektakl pt. „PASJA” w wykonaniu
Teatru „A” w dniu 27 lutego (niedziela)
o godz. 1700, który wystawiony zostanie
w ramach II Wielkopostnych Spotkań
Teatralnych. Teatr „A” jest jedynym
zawodowym, autorskim, muzycznym
teatrem religijnym. Występuje w Polsce
a także na festiwalach teatralnych
w Oberhausen (Niemcy), w Gotteborgu
(Szwecja) i Ołomuńcu (Czechy),
14 marca br. o godz. 1300 na kolejne
spotkanie z uzdrowicielem Clivem
Harrisem. Bezpłatne bilety można
otrzymać w biurze MOK w godz. od 900
do 1900. Ilość ograniczona.
Przypominamy
o
ogłoszonych
konkursach na Marzannę oraz na
kartkę i stroik wielkanocny. Regulaminy
konkursów dostępne są na stronie
internetowej www.mokmiast.art.pl,
Można się jeszcze zapisać do pracowni
ceramicznej (zajęcia w soboty o godz.
1700) i do pracowni plastycznej (zajęcia
w piątki o godz. 1700).
Wszystkich mieszkańców gminy, którym
nie udało się jeszcze zobaczyć rewii pt.
„Królewna Śnieżka” w wykonaniu
naszych
zespołów
tanecznych
informujemy, że kolejne przedstawienie
odbędzie się 2 marca o godz. 1700.

Za treść informacji przekazywanych do
Wieści z Ratusza przez jednostki
organizacyjne gminy Urząd Miejski nie
ponosi odpowiedzialności.
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STYPENDIA dla uczniów
Wprowadzenie rozdziału 8a do ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty ma na celu
uporządkowanie zasad i form przyznawania uczniom
pomocy materialnej. W świetle tych przepisów
pomoc materialna przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych,
- słuchaczom
publicznych
kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia.
Ustawodawca wyodrębnił dwie kategorie pomocy
materialnej: socjalną i motywacyjną. Pomoc
o charakterze socjalnym obejmuje stypendium
szkolne i zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo –
wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także
gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie
losowe.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi
znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Wysokość dochodu ustalana jest na zasadach
określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i obecnie na
osobę w rodzinie wynosi 316 zł.
Stypendium szkolne może być przyznane
uczniom w formie:
a) całkowitego lub częściowego pokrycia
kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
b) pomocy rzeczowej o charakterze socjalnym,
w tym w szczególności zakupu podręczników.
Zasiłek
szkolny
może
być
przyznany
w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie
wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
w formie pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym.
Wnioski o pomoc materialną dla uczniów
zameldowanych na stałe w naszej gminie można
pobrać w każdej szkole, w Zespole ds. Obsługi
Placówek Oświatowych ul. Rynek 8 p. 21
w godzinach pracy urzędu.
Termin do którego można składać wnioski – 28
luty 2005 r.
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Ponadto
występują
świadczenia
pomocy
materialnej o charakterze motywacyjnym w postaci
stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe.
Uczniowi
może
być
przyznana
jednocześnie pomoc o charakterze socjalnym jak
i motywacyjnym.
Udzielanie pomocy o charakterze socjalnym
zostało zapisane w ustawie jako zadanie własne
gminy. Natomiast udzielanie stypendium za wyniki
w nauce lub za osiągnięcia sportowe w publicznych
szkołach
i
placówkach
systemu
oświaty
prowadzonych
przez
jednostki
samorządu
terytorialnego jest zadaniem własnym tych jednostek.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym przyznaje wójt, burmistrz w drodze
decyzji administracyjnej. Stypendium za wyniki
w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor
szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w ramach środków przyznanych przez organ
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

Nowy rozkład jazdy
Z dniem 1 marca br. wprowadzony zostanie
nowy rozkład jazdy autobusu linii 614, w którym
zmieniono trasę kierując autobusy we wszystkich
kursach przez Osadę Jana w Tarnowskich Górach.
Szczegółowy rozkład jazdy zostanie podany
w kolejnym numerze Wieści z Ratusza.

KOMUNIKAT
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich
Górach prowadzi czynności w zakresie ustalania
osób, które na terenie powiatu tarnogórskiego
dokonały oszustw polegających na tym, że
dzwoniąc telefonicznie do starszych osób
podszywając się za wnuka, innego członka
rodziny, bądź ich znajomych pod pretekstem
okazjonalnego zakupu samochodu lub innych
przedmiotów (np. lekarstw, sprzętu medycznego)
wyłudzają pieniądze. W trakcie kontaktu
telefonicznego oszust tak umiejętnie prowadzi
rozmowę, że osoba pokrzywdzona sama powie,
gdzie w danym momencie jest i ile posiada
pieniędzy, jak nazywa się wnuk; następnie
umawia się z nim w celu przekazania pieniędzy
lub innych kosztownych przedmiotów np.
biżuterii. Oszuści poprzez wygląd zewnętrzny,
ubiór, sposób wysławiania się, zachowanie
wydają się bardzo wiarygodnymi osobami
w oczach pokrzywdzonych i wzbudzają zaufanie
na tyle mocno, że dochodzi do oszustwa.
W przypadku takich zdarzeń prosimy
o nawiązanie kontaktu z najbliższą jednostką
policji.
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Zanieczyszczenie powietrza na stacji pomiarowej
Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52
LISTOPAD 2004 r.
WSSE Katowice

Dzień

Ołów
µg/m3

Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

2
4
9
12
15
17
21
23
26
29
D24
D

51/ 29
29/ 58
59/ 48
28/ 239
95/ 145
29/ 29
28/ 534
28/ 3086
28/ 175
28/ 222
500

16/ 16
0/ 17
30/ 16
0/ 16
16/ 16
0/ 0
0/ 16
16/ 16
0/ 16
0/ 16
1000

30/ 36
24/ 55
42/ 96
59/ 86
66/ 147
25/ 38
37/ 70
42/ 97
49/134
69/ 216
600

Kadm
µg/m3

Chrom
µg/m3

Nikiel
µg/m3

3.6/ 8.1

0/ 0

0/ 0

1.8/ 79.3

0/ 0

0/ 0

10

400

25

LISTOPAD 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
10

24

26

13

15

26

32

12

18

20

15

20

17

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
10

13

17

32

41

23

27

12

91

102

31

15

39

47

17

19

17

15

17

21

16

17

21

26

31

23

13

14

23

21

26

26
27
28
29
30
31
D24
D

46

49

65

71

25

27

26
27
28
29
30
31
D24
D

55

60

50 ng/m3
40 ng/m3

D24 – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do 24 h,

50 ng/m3
40 ng/m3

D – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do roku

*) pomiar metodą wagową
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Zestawienie stawek podatku od nieruchomości na rok 2005
obowiązujących w gminach powiatu tarnogórskiego.
Grunty

Budynki

Budowle

związane
z działalnością
gospodarczą

pod jeziorami,
zajęte na zbiorniki
wodne retencyjne

pozostałe

mieszkalne lub
ich części

związane
z działalnością
gospodarczą

zajęte na działalność
w zakresie obrotu
kwalifikowanym
materiałem siewnym

za 1m2

za 1 ha

za 1 m2

za 1 m2

za 1 m2

za 1 m2

za 1 m2

za 1 m2

od wartości

Miasteczko Śląskie

0,59 zł

3,52 zł

0,15 zł

0,47 zł

14,21 zł

8,37 zł

3,61 zł

3,92 zł

2

Tarnowskie Góry

0,64 zł

3,48 zł

0,23 zł

0,53 zł

17,55 zł

8,30 zł

3,55 zł

5,78 zł
5,95 zł (garaż)

2

Radzionków

0,62 zł

3,41 zł

0,23 zł

0,52 zł

17,10 zł

8,11 zł

3,60 zł

5,90 zł
3,60 zł (b. gos.)

2

Świerklaniec

0,64 zł

3,52 zł

0,11 zł

0,53 zł

16,20 zł

8,37 zł

3,59 zł

3,53 zł

2

Ożarowice

0,58 zł

3,52 zł

0,30 zł gr.
sym. B
Bp 0,10 zł

0,49 zł

15,00 zł

8,37 zł

3,61 zł

5,29 zł
2,00 zł (inwent.)

2

Kalety

0,49 zł

3,52 zł

0,16 zł

0,45 zł

13,88 zł

8,37 zł

3,60 zł

3,10 zł
6,01 zł (letnisk.)

2

Zbrosławice

0,64 zł

3,48 zł

0,13 zł

0,53 zł

17,31 zł

8,27 zł

3,55 zł

5,82 zł

2

Tworóg

0,66 zł

3,52 zł

0,18 zł

0,52 zł

14,56 zł

8,37 zł

3,49 zł

3,41 zł
5,78 zł (letnisk.)
3,72 zł (garaż)

2

Krupski Młyn

0,63 zł

3,52 zł

0,16 zł

0,50 zł

17,30 zł

8,37 zł

3,61 zł

3,40 zł
6,01 zł (letnisk.)

2

0,66 zł

3,52 zł

0,32 zł

0,54 zł

17,98 zł

8,37 zł

3,61 zł

6,01 zł

2

Maksymalne stawki
urzędowe

zajęte na działalność
w zakresie udzielania
świadczeń
zdrowotnych

budynki pozostałe

