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

Przerwa w dostawie energii
Dnia 28 czerwca br. w godzinach od 900 do 1400
nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej
przy ulicach: Dworcowej 2 – 14, 1 – 31, Rynek 2 –
18, Gałczyńskiego 2, 1 – 13, Matejki 5 – 7, 10 –
14, Wspólnej 1 – 17, 2 – 14, Modrzewskiego,
Dudy, Promiennej.

Promocja gminy na rowerze
Dnia 27 maja 2005 roku tj. w Dniu
Samorządowca,
ekipa
przedstawicieli
gminy
Miasteczko Śląskie w osobach: Stanisław Wieczorek
(Burmistrz Miasta), Bogusława Sukiennik (Sekretarz
Miasta), Iwona Przesmycka (Podinspektor w Referacie
Gospodarki
Finansowej),
Lucyna
Hendel
(Podinspektor
w
Referacie
Organizacyjnym),
Agnieszka
Nowak
(Inspektor
w
Referacie
Organizacyjnym) oraz Sebastian Guca (Konserwator –
kierowca) wzięła udział w I Przełajach Rowerowych
Samorządowców rozegranych w miejscowości Hutki –
Kanki (gmina Łazy), odnosząc wielki sukces.
Organizatorem imprezy, odbywającej się w roku
obchodów XV–lecia Samorządu Terytorialnego
w Polsce, był Urząd Miasta i Gminy Łazy przy
współudziale Wydziału Promocji Regionu, Turystyki
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Związku
Gmin
i
Powiatów,
Starostwa
Powiatowego
w Zawierciu, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Katowicach i Miejskiego Ośrodka
Kultury w Łazach. Patronat honorowy objął Marszałek
Województwa Śląskiego natomiast patronat medialny
sprawowali: TVP Katowice, Radio Katowice
i „Dziennik Zachodni”.
W ramach imprezy przeprowadzono następujące
konkurencje:
jazda przełajowa na czas – pętla ok. 5 km,
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konkurencje zręcznościowe – jazda na rowerze na
czas – 5 przeszkód,
w dwóch grupach: mężczyzn i kobiet i niżej podanych
kategoriach wiekowych:
kobiety (a. do 39 lat i b. od 40 lat wzwyż)
mężczyźni (a. do 29 lat b. od 30-49 c. od 50
wzwyż).
W konkurencjach zręcznościowych bez kategorii
wiekowych zmagały się tylko dwie grupy zawodników:
kobiety i mężczyźni.
Przedstawiciele gminy Miasteczko Śląskie pokazali bardzo
wysoki poziom zdobywając aż cztery główne nagrody w
następujących konkurencjach:
A. jazda przełajowa na czas:
– w kategorii kobiet do lat 39 zwyciężyła Lucyna
Hendel a IV miejsce zajęła Agnieszka Nowak
– w kategorii kobiet od 40 lat wzwyż zwyciężyła
Bogusława Sukiennik
– w kategorii mężczyzn do lat 29 II miejsce zajął
Sebastian Guca
– w kategorii mężczyzn od 50 lat wzwyż na
IV pozycji uplasował się Stanisław Wieczorek.
Podkreślenia wymaga fakt, iż trasa wyścigu należała do
bardzo trudnych (liczne podjazdy pod górę w piachu
i w ostrym słońcu a także strome zjazdy, przeprawa przez
rzekę).
B. konkurencje zręcznościowe:
– w kategorii kobiet I miejsce zajęła Agnieszka
Nowak tuż za nią uplasowała się Lucyna Hendel,
– w kategorii mężczyzn II miejsce zajął Sebastian
Guca.
C. w kategorii najlepsza gmina I miejsce przypadło
Miasteczku Śląskiemu.

Pracownicy miasteczkowskiego magistratu pokazali
swoim rywalom wysoką klasę, promując zdrowy styl
życia a także w sposób szczególny promując swoją
gminę,
okazując
dumę
z
faktu
bycia
miasteczkowianami.
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
podjęte na XXXII i XXXIII Sesji
w dniach 25 maja i 24 czerwca br.
















Uchwałami Nr XXXII/220 – 221/05 dokonano zmian
w uchwale budżetowej na 2005 rok,
Uchwałą Nr XXXII/222/05 dokonano zmiany
Uchwały
Nr
XXX/216/05
Rady
Miejskiej
w Miasteczku Śląskim z dnia 15 kwietnia 2005 roku
dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Miasteczko Śląskie,
Uchwałą Nr XXXII/223/05 wyrażono chęć podjęcia
współpracy z miastem Fourmies we Francji;
Uchwałami Nr XXXIII/224-225/05 dokonano zmian
w budżecie miasta na 2005 rok,
Uchwałą Nr XXXIII/226/05 zaciągnięto pożyczkę na
realizację zadania inwestycyjnego pn. „budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym wraz
z podłączeniami do posesji oraz rurociągiem tłocznym
na terenie zlewni nr 1 w Miasteczku Śląskim”,
Uchwałą Nr XXXIII/227/05 wyrażono poparcie dla
uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie
wystąpienia
z
wnioskiem
do
Trybunału
Konstytucyjnego,
Uchwałą Nr XXXIII/228/05 podjęto decyzję
o wspólnej realizacji zadania publicznego – budowa
kanalizacji ściekowej wraz z obiektami oczyszczalni z
gminami Ożarowice i Mierzęcice,
Uchwałą
Nr
XXXIII/229/05
wyznaczono
przedstawicieli organu prowadzącego do składu
komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na
stanowisko
dyrektora
Zespołu
Szkolno
–
Przedszkolnego,
Uchwałami Nr XXXIII/230-232/05 ustalono plany
pracy Komisji na III kwartał 2005 roku,
Uchwałą Nr XXXIII/233/05 uznano za bezzasadną
skargę na Burmistrza Miasta Miasteczko Śl.

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

Odpady niebezpieczne w strumieniu
odpadów komunalnych
Szanowni mieszkańcy w dniach 16 i 17 czerwca
w ramach działań w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi tut. Urząd Miejski wraz z firmą
REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. zorganizował dla
mieszkańców
gminy
akcję
zbiórki
odpadów
niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów
komunalnych. W ramach zbiórki bezpłatnie odbierane były
odpady typu: przeterminowane lekarstwa, baterie
i
akumulatory, farby, lakiery, kleje, lepiszcza, żywice,
opakowania po olejach, farbach, lampy fluorescencyjne
(świetlówki), odpady zawierające rtęć (np. termometry),
zużyte oleje silnikowe.
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Przeprowadzona akcja niestety nie cieszyła się dużym
powodzeniem wśród mieszkańców, chociaż każdy z nas
posiada takie odpady.
Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych jest
elementem
prowadzonej
gospodarki
odpadami
komunalnymi, w skład której wchodzą: selektywna
zbiórka
szkła,
plastików
i
papieru,
zbiórka
przeterminowanych lekarstw w aptekach oraz akcja
zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych będzie
systematycznie prowadzona w okresach wiosna – jesień.
Akcja jesienna przewidziana jest na 22 i 23 września.
W związku z tym prosimy o gromadzenie ich do czasu
akcji jesiennej i bezpłatnego skorzystania z możliwości
prawidłowego pozbycia się niebezpiecznych odpadów
wytwarzanych w gospodarstwach domowych.

UWAGA AZBEST
Urząd Miejski Miasteczko Śląskie informuje, że
właściciele i zarządcy obiektów budowlanych,
instalacji i urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające
azbest, mają obowiązek:
 dokonania
kontroli
okresowej
wyrobów
zawierających azbest oraz sporządzenia w dwóch
egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest” (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest Dz. U. nr 71 poz. 649).
 przekazanie jednego egzemplarza „Oceny...” łącznie
z dokumentacją miejsca zawierającego azbest,
obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji
przemysłowej właściwemu organowi nadzoru
budowlanego w terminie 30 dni od daty sporządzenia
oceny,
 dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów
zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu
z natury,
 przygotowania wyników inwentaryzacji w dwóch
egzemplarzach w formie informacji – w/g wzoru
określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października
2003 r., w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany
azbest – Dz. U. Nr 192, poz. 1876), Informacja
podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31
stycznia każdego roku.
 przekazanie jednego egzemplarza wyników
inwentaryzacji w formie pisemnej Wojewodzie.
Osoby
fizyczne
niebędące
przedsiębiorcami
przedkładają informację Burmistrzowi Miasta.
Szczegółowych informacji dla osób objętych
powyższymi obowiązkami udziela Grzegorz Pietrucha
pokój nr 28 Urzędu Miejskiego.
Informujemy jednocześnie, że spełnienie powyższych
obowiązków umożliwi tut. Urzędowi staranie się
o zewnętrzne środki finansowe przeznaczone na usuwanie
wyrobów zawierających azbest.
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Konkurs
organizowany przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
na najładniej urządzony balkon, ogród przydomowy i działkę,
edycja 2005
Warunki uczestnictwa:
Ogród, działkę, balkon mogą zgłaszać do konkursu właściciele lub użytkownicy obiektów.
Zgłaszający powinien wyrazić zgodę na wizytę komisji konkursowej, wykonanie fotografii
oraz na publikację wyników konkursu.
Przebieg konkursu:
Etap pierwszy - przyjmowanie zgłoszeń do dnia 22 lipca 2005 r. Karty zgłoszenia
w załączeniu lub do odbioru w Urzędzie Miejskim pokój nr 28.
Etap drugi - wizytacja komisji konkursowej zgłoszonych obiektów i ocena odbywać się
będzie od 25 do 29 lipca br.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czasie trwania tegorocznych
„Dni Miasteczka Śląskiego”.
Co będzie oceniane:
• wrażenie estetyczne
• pomysłowość i oryginalność rozwiązań
Nagrody:
Przewidziano nagrody w każdej kategorii:
I miejsce dyplom + 400 zł.
II miejsce dyplom + nagroda książkowa.
III miejsce dyplom + nagroda książkowa.
Burmistrz
(-) Stanisław Wieczorek
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Zgłoszenie do konkursu
na najładniej urządzony ogród przydomowy, działkę, balkon

Imię Nazwisko

................................................................

adres do korespondencji

................................................................

adres ogrodu, działki, balkonu ................................................................
tel.

.................................................................

Kategoria konkursowa:

 urządzony ogród przydomowy
 urządzona działka
 urządzony balkon
* - zaznaczyć właściwe

Oświadczenia:
1. Ja niżej podpisany, działając w ramach art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.,
nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym
również w przypadku zaistnienia takiej konieczności – podania ich do publicznej
wiadomości przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie,
2. Wyrażam zgodę na dokonanie wizyty komisji konkursowej, wykonanie fotografii oraz
publikację wyników konkursu.
data .......................................
podpis ..................................
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Kto powinien płacić opłatę
targową ?

Po raz ostatni przed wakacjami!
Przypominamy, że już tradycyjnie w okresie
wakacji Informator Urzędu Miejskiego nie ukazuje
się. Pierwszy numer po wakacjach ukaże się pod
koniec miesiąca września.
Wszystkim mieszkańcom gminy i gościom
życzymy udanego wypoczynku.

APEL DO MIESZKAŃCÓW
W ostatnim czasie pracownicy Urzędu Miejskiego
obserwują nasilenie zjawiska wandalizmu na terenach
zielonych. Około trzy tygodnie temu zdemolowane
zostały donice z kwiatami ustawione na studni przy
Urzędzie, natomiast 21.06.2005 r. w czasie objazdu
pracownicy Urzędu stwierdzili zniszczenie 12 szt.
ozdobnych drzew liściastych, posadzonych w ubiegłym
roku na terenie budowanego cmentarza komunalnego
przy ul. Dworcowej. W sprawie toczy się już
postępowanie prowadzone przez Policję, a całkowita
wartość zniszczonego z premedytacją mienia wynosi
1.640,80 zł.
W roku bieżącym przeprowadzane są kompleksowe
remonty urządzeń zabawowych i elementów małej
architektury na placach rekreacyjno-sportowych na
terenie całej gminy. Na chwilę obecną remonty
opiewają na łączną kwotę 10.000,00 zł. Niestety
niektóre elementy jak np. ławki, w kilka dni po
zakończeniu prac modernizacyjnych są ponownie
dewastowane. Sprawia to, że zupełnie niemałe
pieniądze trzeba będzie wydawać znowu na te same
działania, a przecież można te środki przeznaczać na
inne cele.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą
prośbą do wszystkich mieszkańców gminy o zgłaszanie
do Urzędu lub bezpośrednio na Policję wszelkich prób
niszczenia mienia, które należy do nas wszystkich.

Nie wszyscy i nie zawsze zobowiązani są do uiszczania
opłaty targowej. Od opłaty targowej zwolnione są osoby
fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej, które są podatnikami
podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami
opodatkowania
położonymi
na
targowiskach.
(Targowiskiem może być zarówno specjalnie do tego
wyznaczony plac czy hala wystawowa, ale również
chodnik, ulica czy przejście podziemne, gdzie często
zwyczajowo odbywa się handel.) Zwolnienie z opłaty
targowej nie ma zastosowania w stosunku do osoby
prowadzącej handel w kiosku, boksie czy blaszaku,
których nie jest właścicielem, lecz dzierżawcą. W takim
przypadku obowiązek w zakresie podatku od
nieruchomości (zgodnie z art.3 ust.1 pkt 1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych) ciąży na właścicielu
obiektu, zaś osoba prowadząca handel zobowiązana będzie
uiszczać na rzecz gminy opłatę targową.
Opłata targowa może być pobierana w każdym miejscu,
w którym prowadzony jest handel i nie ma tu znaczenia,
w jakim miejscu sprzedaż jest dokonywana. Opłatę
targową pobiera inkasent opłat targowych wyznaczony
Uchwałą Rady Miejskiej. Opłatę tę pobiera się również
od osób handlujących przy ulicach, nawet jeśli
sprzedaż prowadzona jest tylko w okresie wakacyjnym.

Wiadomości i zaproszenia z MOK


Wędkarskie zmagania
W dniu 1 czerwca br. na akwenie Gierzyna odbyły
się spławikowe zawody wędkarskie dla niezrzeszonych
w PZW. Najlepsze wyniki osiągnęli: Kołaczek Marek
(5210 pkt), Wróbel Anna (2900 pkt) i Jarzombek
Krzysztof (1870 pkt). Dnia 3 maja br. rywalizowano
o mistrzostwo Koła Nr 108 PZW Miasteczko Śląskie.
Najwyższe noty w tych zawodach uzyskali: Hajduk
Mariusz (3272 pkt), Opara Heliodor (1820 pkt) i Jonik
Jan (1400 pkt).
Dnia 4 czerwca br. z okazji Dnia Dziecka
zorganizowano spławikowe zawody wędkarskie na
akwenie Zandka, w których uczestniczyło 67 dzieci.
W tej rywalizacji I miejsce zdobyła Wiktoria Kilis, II –
miejsce przypadło Krzysztofowi Kołaczek a III – Annie
Lis. Sponsorami tych ostatnich zawodów byli: ZZ
Pracowników HCM, ZZ Solidarność, ZZ Solidarność
‘80, firma Koral, Urząd Miejski, Fundacja na Rzecz
Dzieci „Miasteczko Śląskie”, dział socjalny HCM
i sklep zoologiczno – wędkarski. Wszystkie dzieci
otrzymały słodycze.
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1 czerwca na Stadionie Miejskim odbyła się impreza
plenerowa z okazji Dnia Dziecka. Wystąpiły dziecięce
i młodzieżowe zespoły taneczne działające przy MOK.
Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudził piec
wykonany przez instruktora prowadzącego w MOK
warsztaty ceramiczne. Zbudowany piec służy do
wypalania bardzo popularnej ceramiki Raku. Jak się
okazuje jest to wspaniała forma zabawy dla całej
rodziny. Zaproponowaliśmy również plenerową
pracownię plastyczną, wykonane przez dzieci prace pod
kierunkiem Pani Elżbiety Kopieć można było
podziwiać na przygotowanej wystawie. Składamy
serdeczne podziękowania właścicielom zakładu
„Cegielnia” w Miasteczku Śląskim, Państwu Walochnik
właścicielom tartaku oraz Hucie Cynku “Miasteczko
Śląskie” za podarowanie materiałów, które posłużyły do
budowy pieca do wypału ceramiki.
10 czerwca br. w MOK otwarta zastała wystawa prac
Pana Jana Bembenisty pt. „Śląskie klimaty”. Ten
oryginalny artysta z pasją maluje stare śląskie zaułki,
podwórka. Oprawę obrazów stanowią XIX-wieczne
ramy okienne, które sam odnawia. Jan Bembenista jest
laureatem wielu nagród, jego obrazy wystawiane były
m.in. w Bielsku-Białej, Katowicach, Rudzie Śląskiej,
Rybniku, Płocku, Monachium. Sam artysta o swoich
pracach mówi: „pragnę zatrzymać w moich obrazach
nostalgię odchodzącego czasu, urodę pamiątek
przeszłości i zawartą w nich tajemnicę”. Zapraszamy do
zwiedzania wystawy w godz. od 900 do 1800. Wystawa
czynna będzie do końca czerwca. W tym samym dniu
odbył się również wernisaż prac woźnickiej grupy
plastycznej „Ochra”, skupiającej młodych twórców.
Oprawę muzyczną zapewnił świetny gitarzysta
Sebastian Blabuś.

cd. na str. 6
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dokończenie ze str. 5

 25 czerwca na łąkach nad rzeką Brynica
odbyła się impreza plenerowa „Wianki
‘2005”. Jest to impreza nawiązująca do
tradycji Nocy Świętojańskiej. Wystąpiły
zespoły dziecięce, zespoły ludowe, chóry
oraz Miejska Orkiestra Dęta,
 w miesiącach lipiec – sierpień prowadzona
będzie bezpłatna nauka gry na fortepianie
oraz zajęcia rytmiczne dla najmłodszych.
Zajęcia odbywać się będą w godz. od 1200
do 1400 Więcej informacji pod nr tel. 28888-70 lub 288-89-44,
 4 lipca o godz. 1000 w MOK odbędzie się
spotkanie z uzdrowicielem Clive’m
Harrisem. Następne spotkanie już 25 lipca
br. o godz. 815,
Dzieciom życzymy udanych i bezpiecznych,
pełnych słońca i radości wakacji.





WIEŚCI ZE SZKÓŁ
SP1:












17 maja br. odbyła się VI Edycja Konkursu
Plastycznego o Tematyce Ekologicznej.
Wyróżnienie otrzymała klasa IVb oraz praca
uczennic klasy Vb.
23 maja br. w MOK w Miasteczku Śl. został
rozstrzygnięty konkurs na wiersz poświęcony
Matce Rodzicielce. Spośród nadesłanych prac
wyróżnienie otrzymali: Angelika Paruzel
z VIc i Danuta Kloc z VIb.
25
maja
br.
odbyły
się
zawody
w Indywidualnych Biegach Przełajowych
Dziewcząt klas IV. Wśród 22 uczestniczek
biegów Martyna Janic z IVa zajęła II miejsce,
Kasia Kosz – V miejsce.
W dniach od 27 maja do 09 czerwca br.
uczniowie klas III przebywali na „zielonej
szkole” w Jastrzębiej Górze. Opiekunami były
Barbara Pająk, Bogusława Mazur i siostra
Szymona.
1 czerwca br. odbył się II Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Starosty Tarnogórskiego
z okazji 60 – lecia Zespołu Szkół
Agroekonomicznych i Ogólnokształcących
w Nakle Śląskim. W kategorii chłopców szkół
podstawowych Tomasz Popanda z VIb zajął
II miejsce wyprzedzając zawodników z UKS
Nakło Śl. i Nowego Chechła.
6 czerwca br. w Finale Miejskich Zawodów
w Mini Piłce Nożnej klas V drużyna
w składzie: Leszek Bajer, Kamil Dawidziak,
Krzysiu Dudek, Przemek Juryniec, Mateusz
Królik, Dawid Lis i Kamil Pomorski zajęła
II miejsce.
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12 uczniów klasy IVb zdobyło wyróżnienie
w Ogólnopolskim Konkursie z Przyrody pod
hasłem:
„Środowisko
mojej
szkoły”
zorganizowanego
przez
wydawnictwo
Edukacyjne ŻAK w Warszawie. Opiekunem
uczniów była p. Bożena Matusik.
W dniach od 18 do 22 maja br. w naszej
szkole przebywali nauczyciele i dyrektorzy
partnerskich szkół z Belgii, Finlandii,
Wielkiej Brytanii i Włoch. Na czas przyjazdu
zagranicznych gości, uczniowie przygotowali
materiały prezentujące swoje środowisko
lokalne.
Program pobytu międzynarodowej delegacji był
bardzo napięty. Największą atrakcją był
przejazd kolejką wąskotorową z Miasteczka
do Rept Śląskich i zwiedzanie Kopalni
Zabytkowej. Sporo emocji wzbudziło także
zwiedzanie Muzeum Chleba w Radzionkowie,
ale najbardziej gościom podobało się
w Miasteczku. Byli zachwyceni szkołą,
w której, jak podkreślali, czuje się wspaniałą
atmosferę. Zobaczyli zabytki naszego miasta,
odwiedzili także grób patrona szkoły, ks. T.
Christopha. Nie zabrakło również sportowych
emocji w czasie meczu w tenisie ziemnym i
spaceru nad Zalewem Nakło Chechło.
Prawdziwą furorę zrobiło przedstawienie
specjalnie
przygotowane
dla
gości
zatytułowane „Europo witaj nam”, w którym
dzieci wraz z bohaterami bajek (Smurfami,
Pinokio, Muminkami i Harrym Potterem)
odbyły wędrówkę do partnerskich krajów.
Dyrektorzy
partnerskich szkół wręczyli
również nagrody zwycięzcom Euro-quizu
będącego
podsumowaniem
Tygodnia
Comeniusa. I miejsce zajęli: Marek Chłopaś,
Adam Piech i Patryk Ogrodnik. II miejsce Sara Dec, Izabela Kaczyńska, Kasia Kolano,
a III - Patrycja Polaczek, Łukasz Nowak
i Sandra Napora.
21 czerwca odebraliśmy nagrodę w konkursie
powiatowym
„Chrońmy
osobliwości
przyrodnicze naszego miasta”. Patrycja Klyta,
Wojtek Szcześniak z IVb i Kasia Pająk z Vb
zajęli II miejsce. Opracowanie dotyczyło
naszego „starego” wiązu znajdującego się przed
szkołą.
W tym roku szkolnym aż 14 uczniów klas
szóstych ukończyło szkołę z wyróżnieniem.
Najwyższą średnią uzyskał Tomasz Popanda –
5,54. Średnią 5,0 i powyżej uzyskali: Piotr
Żyłowski, Magdalena Labus, Kinga Cogiel,
Wioleta Dulska, Agnieszka Michlik, Angelika
Paruzel, Patryk Ogrodnik, Urszula Korbel,
Patrycja Polaczek i Grzegorz Pająk. Siedmioro
najlepszych i najaktywniejszych uczniów
otrzyma Nagrodę Burmistrza i Prezesa
Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”.
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SP2:
W roku szkolnym 2004/05 do szkoły uczęszczało
122 uczniów, do przedszkola 46 dzieci w tym 20 do
kl. ,,O”. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do
klas wyższych. Szkołę ukończyło 31 absolwentów.
Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 16 uczniów
z klas IV-VI co stanowi 25% populacji szkoły.
Ze sprawdzianu kompetencji uczniowie uzyskali
średnio 27 pkt na 40 możliwych. Najlepszy wynik
uzyskali Dariusz Gros i Wojciech Szurgacz –
37 pkt. Nagrody burmistrza otrzymali absolwenci
kl. VI: M. Sobańska (średnia ocen 5,5)
i W. Szurgacz (średnia ocen 5,4). Nagrodą dyrektora
szkoły wyróżniono absolwentkę kl. VI J. Wylężęk
(średnia ocen 4,8) i ucznia kl. V K. Kocota (średnia
ocen 4,8). Na przełomie maja i czerwca 46 uczniów
przebywało na wyjeździe śródrocznym w Jastrzębiej
Górze. W ciągu roku uczniowie reprezentowali
szkołę w licznych konkursach i zawodach
sportowych a wśród nich w:
 konkursie
interdyscyplinarnym,
konkursie
matematycznym w Kaletach, konkursach
poetyckich organizowanych przez MOK
w Miasteczku Śląskim i Muzeum Górnictwa
Węglowego
w
Zabrzu,
w
konkursie
europejskim,
 konkursach plastycznych organizowanych przez
MOK, Powiatową Komendę Straży Pożarnej,
Zarząd Powiatowy LOP, Zarząd Okręgowy
PCK,
 konkursach artystycznych tj.: przeglądy
piosenek,
występy
artystyczne
zespołu
,,Groszki” na terenie gminy i poza nią, laureaci
I i II miejsca w kategorii soliści na
II Powiatowym Festiwalu Piosenki Religijnej
w Radzionkowie,
 przedsięwzięciach teatralnych: przedstawienia
świetlicowego kółka teatralnego,
 konkursach czytelniczych,
 zawodach sportowych – udział drużyn
dziewcząt i chłopców w turniejach piłki nożnej,

Dyrektor A. Wodarczyk składa podziękowanie
Państwu: E. Wylężęk, B. Urbańczykowi,
A.Czapli, A.Kocotowi, i
J. Jaksie za
nieodpłatny dowóz naszych zawodników na
zawody sportowe.
Przedszkole nr 2
 w dniu 3 czerwca 2005 r. w Przedszkolu
rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli
w imprezie ,,Dzień Rodziny” zorganizowanej
przez personel przedszkolny. Uroczystość
rozpoczęła się występami dzieci. Podczas
występów rodzice zostali zaproszeni do
wspólnej zabawy. Wykorzystano umiejętności
dzieci nabyte podczas zajęć rytmicznych.
Zajęcia rytmiki prowadzone były przez
nauczycielkę Monikę Kornobis.
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dnia 20 czerwca grupa starszaków wyjechała
pod opieką nauczycieli Iwony Jaskuła i Ireny
Langer na wycieczkę do ,,Zaczarowanego
lasu”. Dużo radości sprawiła dzieciom
przejażdżka po lesie konnymi powozami.
W naturalnej scenerii można było usłyszeć
wycie wilka, spotkać Czerwonego Kapturka,
odwiedzić domek Baby Jagi i wiele innych
postaci z bajek. Poczęstunek stanowiły kiełbaski
z rożna.
dnia 24 czerwca odbyło się uroczyste
zakończenie roku szkolnego. Dzieci młodsze
pożegnały
swoich
starszych
kolegów,
„Zerówka” wystąpiła dla swoich rodziców. Na
zakończenie starszacy otrzymali pamiątkowe
dyplomy a maluchy kolorowanki.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna składa
podziękowanie
Rodzicom
i
organowi
prowadzącemu za współpracę i aktywne
wspieranie działań szkoły.
Dyrektor życzy uczniom, nauczycielom
i wszystkim pracownikom zespołu udanego
wakacyjnego wypoczynku

DNI MIASTECZKA
W dniach 6 i 7 sierpnia mieszkańców miasta
zapraszamy na Dni Miasteczka. 6 sierpnia, w sobotę
bawimy się w Żyglinie, a 7 – w niedzielę
w Miasteczku. Już teraz zachęcamy mieszkańców
całej gminy, dorosłych i dzieci, wszystkie
organizacje, zespoły, firmy chcące się zareklamować
i innych do udziału w barwnym korowodzie. Mile
widziane przebrania, oryginalne pojazdy i inne.
Zbiórka o godzinie 1400 na parkingu przy
Urzędzie Miasta.
Szczegółowy program dwudniowej imprezy
podany zostanie na afiszach, już teraz zapowiadamy
udział dętej orkiestry z Bawarii (Die Tippelbruder),
naszych zespołów, Mirosława Szołtyska wraz ze
swoimi gośćmi, zespołu Come Back, Bernadety
Kowalskiej z zespołem i in.
Firmy, pragnące umieścić swoją reklamę
podczas Dni Miasteczka prosimy o kontakt
z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Miasteczku Śl.
tel. 288 88 70.
Za treść informacji przekazywanych do Wieści
z Ratusza przez jednostki organizacyjne gminy
Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności

Serdecznie dziękujemy p. Dawidowi
Szurgacz za bezinteresowne zaangażowanie
w organizację Rajdu Rowerowego, zgodnie
z przewodnikiem jego autorstwa, który odbył
się dnia 4 czerwca br.
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BEZPIECZNA GMINA
URZĄD MIEJSKI W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
I
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TARNOWSKICH GÓRACH
POSTERUNEK POLICJI W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA

APEL DO RODZICÓW

Dobrze znający się i zorganizowani sąsiedzi mogą
skutecznie przeciwstawić się włamaniom, kradzieżom,
rozbojom i chuligaństwu.
Dlatego też porozmawiaj z Twoim sąsiadem
o bezpieczeństwie w Waszym miejscu zamieszkania,
ustalcie jak zachować „Sąsiedzką Czujność”.
– Kiedy zauważysz cokolwiek, co wzbudzi Twój
niepokój w miejscu zamieszkania, kiedy
usłyszysz hałasy w mieszkaniu sąsiada, a wiesz,
że mieszkańcy wyjechali,
– Jeżeli zobaczysz nieznajomego, próbującego
otwierać drzwi u sąsiada, a wiesz, że nie ma go
w domu,
– Jeżeli zauważysz podejrzanie zachowujące się
osoby na klatce schodowej, na ulicy lub na
parkingu,
– Jeżeli przypadkowo staniesz się świadkiem
napadu lub zauważysz, że komuś może grozić
niebezpieczeństwo

W minionym roku odnotowano zwiększoną liczbę zdarzeń
z udziałem dzieci w wieku szkolnym m.in. spożywanie
alkoholu, palenie tytoniu, niszczenie mienia itp. Aby
skutecznie walczyć z tymi negatywnymi zachowaniami
prosimy zapoznać się z naszymi radami:
– sprawdzaj na co Twoje dziecko przeznacza
kieszonkowe, aby pieniądze nie były wydawane
na papierosy, napoje alkoholowe czy środki
odurzające,
– zainteresuj się GDZIE, JAK i Z KIM Twoje
dziecko spędza wolny czas,
– bez względu na to, czy Twoje dziecko uczy się
bardzo dobrze, czy też przeciętnie nie ignoruj
problemów, które stara się przekazać – wysłuchaj
ich do końca,
– interesuj się tym, co Twoje dziecko przynosi do
domu, jakie rzeczy przetrzymuje w swoim
pokoju,,
– zwracaj uwagę jak Twoje dziecko jest ubrane, czy
jego strój nie wskazuje na przynależność do
jakiejś grupy nieformalnej.

DZWOŃ NA POLICJĘ!!!!
Widząc zagrożenie – nie narażaj się sam, nie płosz
przestępców, a natychmiast dzwoń na Policję

Dzisiaj pomożesz Ty – jutro pomogą Tobie!!!
Pamiętaj:
Opuszczając na dłuższy czas mieszkanie (urlop, pobyt
w szpitalu) zostaw znajomemu sąsiadowi klucze do
mieszkania i poproś o:
– zapalenie codziennie chociaż na kilka minut
światła w różnych pomieszczeniach,
– wyjmowanie ze skrzynki Twojej korespondencji.

BYĆ MOŻE JEST TO WŁAŚNIE TEN MOMENT,
KIEDY POWINIENEŚ ZAREAGOWAĆ.
MOŻESZ NIE DOPUŚCIĆ DO TEGO, ABY
TWOJE DZIECKO „ZESZŁO NA ZŁĄ DROGĘ”.

–
–
–

Pomyśl, następnym razem to Ty
możesz stać się ofiarą przestępcy,
Czy chciałbyś wtedy, aby ktoś
zareagował?

Jeżeli chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w Twoim
bezpośrednim sąsiedztwie, na to, czy jest tam bezpiecznie
 nie bądź biernym obserwatorem.
Jeżeli widzisz, że ktoś staje się ofiarą przestępstwa
 zawiadom nas, nawet anonimowo
 być może uratujesz komuś zdrowie lub nawet życie.

–

ZADZWOŃ!!! 112, 997 lub 393-52-00

–

Jeśli denerwują Cię ciągłe kradzieże popełniane w Twojej
okolicy – pamiętaj, że bezpieczeństwo na Twoim
podwórku lub osiedlu zależy także od Ciebie!
Jeśli widzisz coś podejrzanego – zadzwoń – to nic nie kosztuje,
a może uchronić sąsiada. Pomyśl, następnym razem to Ty możesz
stać się ofiarą przestępcy, chciałbyś wtedy, aby ktoś zareagował.
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Jeżeli możesz parkuj na parkingach strzeżonych.
Zamontuj alarm.
Nie zostawiaj przedmiotów w samochodzie.
Jeśli widzisz coś podejrzanego, zadzwoń to nic
nie kosztuje, a może uchronić samochód sąsiada.

–

Jeśli przypadkowo staniesz się świadkiem
napadu, kradzieży, włamania,
Jeśli denerwują Cię ciągłe kradzieże
popełniane w Twojej okolicy, pamiętaj, że
bezpieczeństwo na Twoim podwórku lub
osiedlu zależy także od Ciebie!
Jeśli coś widziałeś, chcesz się podzielić swoimi
spostrzeżeniami, uwagami – skontaktuje się
z dzielnicowym.
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