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Wszystkim, którzy złożyli nam 
życzenia świąteczne oraz z okazji 

Święta patrona miasta składamy serdeczne 
podziękowanie.

Dziękujemy także za udział w 
uroczystościach związanych z 445. rocznicą 

nadania naszemu miastu praw miejskich
Przewodniczący Rady Miejskiej                Burmistrz Miasta

          Zbigniew Wojtas                           Stanisław Wieczorek

WIOSENNE SPOTKANIE
 Burmistrza  i  radnych  Rady  Miejskiej 

w  Miasteczku  Śląskim  z  mieszkańcami  gminy 
odbędzie  się  dnia  27  kwietnia  2006  roku 
o godzinie 1800 w MOK w Miasteczku Śl.

Biuro Senatorskie
... Marii Pańczyk – Pozdziej mieszczące się 

w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 1 jest 
czynne w poniedziałek w godzinach od 1200 do 
1800 oraz od wtorku do piątku w godzinach  od 
900 do  1500.  Numer  telefonu 032  786  88  60, 
fax.  032  768  88  61.  Strona  internetowa: 
www.panczyk.senat.pl .

Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, 
podczas której rozpatrywane będzie 

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 
2005 rok i zostanie udzielone absolutorium 

Burmistrzowi z tego tytułu odbędzie się dnia 
28 kwietnia 2006 roku o godzinie 9  00  .

ZAPROSZENIE STAROSTY
Starosta  Tarnogórski,  Józef  Korpak,  zaprasza 

mieszkańców  Gminy  Miasteczko  Śląskie  na 
spotkanie zatytułowane „Sprawy naszego Powiatu”, 
które  odbędzie  się  w  Miejskim Ośrodku Kultury 
(ul. Srebrna 24) w dniu 10 maja 2006 roku (środa) 
o  godz.  17.00. Jest  to  szóste  już  z  cyklu  spotkań 
Starosty  z  mieszkańcami  naszego  Powiatu, 
zaplanowanych we wszystkich gminach. Poprzednie 
spotkania  odbyły  się  w  Tarnowskich  Górach, 
Radzionkowie,  Świerklańcu,  Kaletach  i  Krupskim 
Młynie. Spotkanie jest okazją do porozmawiania ze 
Starostą  o  problemach naszej  lokalnej  społeczności 
sprawach dotyczących m.in. remontów dróg, ochrony 
środowiska, służby zdrowia, bezrobocia i aktywizacji 
lokalnego rynku pracy. Serdecznie zapraszamy!

HUTNICZE ŚWIĘTO
Z  okazji  zbliżającego  się  Święta  Hutnika, 

Zarządowi i wszystkim pracownikom Huty Cynku 
„Miasteczko  Śląskie”  składamy najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności zarówno 
w życiu zawodowym jak i osobistym. 

Wędkujemy
Urząd  Miejski  przy  współudziale  Polskiego 

Związku Wędkarskiego Koło Nr 108 w Miasteczku 
Śl. organizuje w dniu 1 maja 2006 roku o godzinie 
900 spławikowe  zawody  wędkarskie  dla 
niezrzeszonych  w  PZW  mieszkańców  gminy. 
Zawody  odbędą  się  na  zbiorniku  GIERZYNA. 
W zawodach mogą brać udział osoby w wieku od 16 
lat. Zbiórka zawodników: godzina 8  15  . 
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TO JUŻ BYŁO ...
2  kwietnia  br.  odbył  się  uroczysty  koncert 
poświęcony  pamięci  Papieża  Jana  Pawła  II pt. 
"Wysłuchaj  Nas  Panie"  W  koncercie  wystąpili: 
Alina  Urbańczyk  –  sopran,  Małgorzata  Strąg  – 
mezzosopran,  Maciej  Komandera  –  tenor,  Luba 
Nawrocka  –  pianistka,  Iwona  Grocholska 
i Jacek Nowosielski – soliści baletu, Halina Teliga – 
akompaniament oraz gościnnie Bernadeta Kowalska 
i Andrzej Skaźnik. 
11 kwietnia 2006 r. uczniowie klasy I – III Szkoły 
Podstawowej  nr  1  w  Miasteczku  Śl.  zobaczyli 
spektakl  pt.  „Kapitan Plusk                  w 
poszukiwaniu wysp przyjaznych”                     w 
wykonaniu Teatru z Krakowa.
12  kwietnia  br. w  ramach  III  Wielkopostnych 
Spotkań Teatralnych grupa teatralna działająca przy 
MOK  pod  kierunkiem  Pani  Joanny  Flak 
przedstawiła  spektakl  pt.  "Ludzie  na  drodze 
Chrystusa".  Spektakl  odbył  się  w  Kościele 
Parafialnym w Miasteczku Śl.
od 12 kwietnia w holu MOK czynne są wystawy 
pokonkursowe:  VII  Edycji  Konkursu 
Plastycznego  na  "Kartkę  i  stroik  świąteczny" 
oraz  Konkursu  Plastycznego  o  tematyce 
Ekologicznej. 
23  kwietnia  2006  r. –  koncert  dedykowany 
Mieszkańcom Miasteczka Śląskiego  z  okazji  445. 
rocznicy nadania praw miejskich                     w 
wykonaniu  Teatru  "Frant"  z  Wrocławia  pt. 
"Frantowska biesiada". 

ZAPROSZENIA MOK
28  kwietnia  2006  r.  o  godz.  910 na  spotkanie 
z uzdrowicielem Clive’m Harris’em,
2  maja  br. na  Stadion  Miejski  w  Miasteczku 
Śląskim,  gdzie  odbędzie  się  impreza  plenerowa 
„Majówka  ’2006”  powiązana  z  obchodami 
30–lecia  działalności  Miejskiego  Ośrodka 
Kultury w Miasteczku Śląskim,
8  maja  2006  roku  na  godz.  1230 do MOK  na 
koncert  gitarowy  w  wykonaniu  filharmoników 
łódzkich.  Koncert  zorganizowany  jest  w  ramach 
edukacji muzycznej dzieci i młodzieży,
12  maja  2006  roku  o  godz.  1800 spotkanie 
autorskie z Panem Tomaszem Rzeczyckim autorem 
książki pt. „Góry Polski”. Spotkanie poprowadzi dr 
Arkadiusz Kuzio – Podrucki.               Po spotkaniu 
możliwość nabycia egzemplarza książki. Spotkanie 
połączone będzie z wystawą prac Pana J. Woźniaka 
poświęconą górom.
24 maja  br.  na godz.  1815 do MOK na  kolejne 
spotkanie z uzdrowicielem Clive’m Harris’em,
25  maja  godz.  1700 w  MOK na  podsumowanie 
Konkursu  Poetyckiego  pt.  „Wiersz  dla  Matki” 
połączone  z  obchodami  Dnia  Matki.  Zapraszamy 
wszystkie Mamy. 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 
podjęte na XL Sesji 

w dniu 31 marca 2006 roku
Uchwałami Nr XL/279-281/06 dokonano zmian w 
uchwale budżetowej na 2006 rok,

Uchwałą  Nr  XL/282/06 dokonano  zmiany 
Uchwały  dotyczącej  zasad  wynajmowania  lokali 
wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu 
gminy,

Uchwałami  Nr  XL/283-284/06  i  Nr  XL/286/06 
ustalono plany pracy Komisji Rady Miejskiej,

Uchwałą  Nr  XL/285/06 zatwierdzono  taryfy  za 
ścieki  opadowe  i  roztopowe  na  terenie  Gminy 
Miasteczko Śląskie na okres od dnia 1 maja 2006 r. 
do dnia 30 kwietnia 2007 r.

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

Administratorzy dróg 
zlokalizowanych na terenie gminy

Drogi wojewódzkie: ul. Śląska, Woźnicka, Rynek, 
Gałczyńskiego.  Administratorem  tych  dróg  jest 
Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach  ul. 
Lechicka 24, nr tel. 781-92-01

Drogi  powiatowe:  ul.  Dworcowa, Rubinowa,  Św. 
Marka,  Imielów,  Starowiejska,  Łokietka, 
Borowa.  Administrator:  Zarząd  Dróg 
Powiatowych  w  Tarnowskich  Górach 
ul. Pyskowicka 17,  nr tel. 285-48-62.

Drogi  gminne:  wszystkie  pozostałe  drogi. 
Administratorem  jest  Urząd  Miejski  w 
Miasteczku Śl. ul. Rynek 8, tel. 39 38 000, 39 38 
028, 39 38 029. 

MAJÓWKA 2006
1500 –  1600 –  blok  dla  dzieci  –  występy 
dziecięcych  i  młodzieżowych  zespołów 
tanecznych działających w MOK,
1600 –  1645 –  koncert  w wykonaniu  Miejskiej 
Orkiestry Dętej z Miasteczka Śl.,
1600  – 1700 –  gry i  zabawy dla  dzieci  –  małe 
boisko,
1650 –  1820 –  koncert  w  wykonaniu  Chórów 
„Piast”,  „Sienkiewicz”,  Zespołu 
Folklorystycznego  „Brynica”  oraz  zespołu 
wokalno – tanecznego „Groszki”,
1830 – 2030 – koncert  Bernadety Kowalskiej i 
Andrzeja Skaźnika,
2030 –  100 –  zabawa  taneczna  z  Zespołem 
„Latinodeo”.
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Trochę historii
Symbolem  i  oznaką  reprezentacyjną 
miasta  a  także  wyrazem  autonomii 

jego  samorządu  jest  herb.  Służy  on 
jednocześnie  do  oznaczenia  własności 

municypalnej.  Pierwsze  herby  miejskie 
pojawiły się w Polsce w XIII w. na Śląsku, powstawały 
z  inicjatywy  rady  miejskiej  lub  wójta. 
W późniejszym okresie pojawiły się herby pochodzące 
z  tzw.  przywilejów herbowych,  nadawanych  miastom 
przez królów. W wielu wypadkach nadanie herbu było 
zbieżne z nadaniem samorządu.                 

W herbach występuje ogromne bogactwo motywów. 
Wśród  nich  wyróżnić  można:  godła  dawnych 
założycieli  i  właścicieli  miast  postacie  świętych  – 
patronów  miejscowych  parafii,  motywy 
architektoniczne,  przyrodnicze  lub  ilustrujące  zajęcia 
mieszkańców.  Odrębna  grupę  stanowią  tzw.  herby 
mówiące, których godło wyjaśnia nazwę miasta np. koń 
w herbie Konina. W tej grupie znajdują się także herby 
ze  znakami  literowymi  zawierające  początkową  literę 
nazwy miasta. 

Dnia  23  kwietnia  1561  roku  margrabia  Jerzy 
Fryderyk  Brandenburski nadając  przywilej  miejski 
naszemu miastu w swoim przywileju określił  również 
herb miasta następującymi słowami: 

„Z szczególnej  łaski  naszej  dajemy  mieszkańcom 
herb i pieczęć, a to wyobrażenie Św. Jerzego w białej  
zbroi  na  czerwonym  polu,  pieszo,  z  dzidą,  którą 
przebija smoka u swoich stóp leżącego, poza tym hełm 
z  czarnymi  i  białymi  labrami,  a  na  hełmie  nogę  
czarnego orła ze szponami, w których winna trzymać  
czarna kopaczkę (jak to  jest  wymalowane).  Tej  nogi  
orlej i kopaczki winien używać wójt przy czynnościach 
sądowych...” 

Z  dokumentu  tego  wynika,  że  pełnym  herbem 
naszego miasta ma być Św. Jerzy w tarczy ozdobionej 
klejnotem  złożonym  z  hełmu,  labrów,  nogi  orlej 
i kopaczki. 

Natomiast herbem skróconym jest sam klejnot z nogą 
orlą,  którym  winny  się  posługiwać  sądy  ławnicze 
miasta.

Herb miejski powinien mieć przypisane przywilejem 
barwy, tj.: białego pieszego rycerza na czerwonym polu. 
Nie  określono  barwy  smoka  lecz  według  ogólnych 
kanonów heraldycznych powinien on być czarny. Labry 
określono jako czarno – białe i były to barwy herbowe 
margrabiego brandenburskiego. Noga orla powinna być 
bezspornie koloru czarnego.

Obecnie  wizerunku Św. Jerzego (rycerza)  używają 
następujące  miasta  w  Polsce:  Brzeg  Dolny, 
Dzierżoniów,  Milicz,  Ostróda,  Trzciel  i  Wąwolnica. 
Warto wspomnieć, że w polskiej heraldyce szlacheckiej 
w jednym przypadku zobrazowany jest smok przebijany 
dzidą, herbu takiego zwanego Pogonią Ruską używali 
książęta  Czetwertyńscy.  Nie  odnotowano  jednak 
przypadku używania w herbie kopaczki górniczej, co w 
przypadku  Miasteczka  Śl.  związane  jest  z  jego 
górniczym charakterem. 

Herb  miasta  Miasteczko  Śląskie  znalazł  swoje 
zaszczytne  miejsce  w  kopule  westybulu  Sejmu 
Śląskiego  obok  takich  miast  Górnego  Śląska  jak: 
Katowice,  Bielsko,  Rybnik,  Żory,  Bieruń  Stary, 
Wodzisław  Śląski,  Skoczów,  Cieszyn,  Lubliniec, 
Pszczyna i Mysłowice. Umieszczenie w kopule herbów 
miast  ma  znaczenie  symboliczne.  Kopuła  oznacza 
suwerenność  władzy  a  umieszczenie  w  jej  podniebiu 
herbów jest rozwinięciem idei samorządności, która w 
okresie  II  Rzeczypospolitej  wyrażała  się w autonomii 
Śląska. 

„Herb miasta, to nie tylko suchy, nic nie mówiący 
znak  używany  dla  określenia  przynależności  czy  
własności,  to  nie  tylko  symbol  samorządu  miejskiego 
wyrażony  w  pieczęci,  ale  żywa  tradycja  przeszłości,  
przypominająca  minione  i  uświęcone  czynami  dzieje,  
przemawiające  autorytetem  swego  wieku,  symbolu,  a  
nierzadko i swej sztuki” - prof. Marian Haisig. 

Nasze  miasto  od  momentu  odzyskania  praw 
miejskich  w  1995  roku  posługuje  się  pełnym 
odwzorowaniem  herbu,  zgodnie  z  przywilejem 
nadanym w roku 1561. 

*  W  artykule  wykorzystano  fragmenty  opracowań 
D.  Woźnickiego  i  M.  Wrońskiego  „Herb  Miasta  Miasteczko 
Śląskie” oraz materiały szkoleniowe z konferencji „Herb miasta.  
Symbole i tradycje samorządowe”.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczonej przez PWiK 
Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w I kwartale 2006 roku

Ujęcie Zasilane 
dzielnice

WSKAŻNIKI JAKOŚCI WODY

Barwa
mg/l

Odczyn 
PH

Twardość 
mg/ l/ dH

Amoniak
mg/l

Azotany
mg/l

Azotyny
mg/l

Chlor 
wodny
mg/l

Chlorki
mg/l

Mangan
mg/l

Żelazo
mg/l

Siarczany
mg/l

Przew. 
właściwa 

uS

ZPW 
Bibiela

Żyglin, 
Żyglinek, 
Bibiela, 
Brynica,

2 7,9 251/ 14,1 <0,04 0,44 0,003 0,15 14,84 <0,05 0,08 46,9 402

HC 
Miasteczko 

Śląskie

Miasteczko 
Śląskie 2 7,8 230/ 12,9 <0,04 0,61 <0,001 0 19,75 <0,05 0,09 79,6 345

Normatywy do 15 od 6,5 
do 9,5

60-500/ 
3,4-28 do 0,5 do 50 do 0,1 do 0,3 do 250 do 0,05 do 0,2 do 250 2500
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Nie wypalaj! Nie zabijaj!
Wypalanie traw i roślin jest prawnie zabronione! Jest to jeden 

z  najbardziej  brutalnych  sposobów  niszczenia  środowiska. 
Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz 
przeciwnie – przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego 
człowieka.

I.Negatywny wpływ wypalania traw na ludzi!
 Podczas wypalania traw giną ludzie – najczęściej ci, którzy 

podejmują się wypalania. Zazwyczaj przyczyną zgonu jest 
zawał  serca,  udar  termiczny  lub  gwałtowna  zmiana 
kierunku wiatru, a co za tym idzie – wielkość zaskakuje 
nieświadomego wypalacza.

 Duże  zadymienie  pochodzące  z  wypalania  jest 
niebezpieczne nie tylko z powodu zatrucia atmosfery, ale 
również  utrudnia  poruszanie  się  po  drogach  kierowcom; 
gęsty  dym  ogranicza  widoczność,  dochodzi  do  wielu 
wypadków  i  kolizji,  co  z  kolei  prowadzi  do  strat 
materialnych oraz do osobistych tragedii,

 Wypalanie  jest  świadectwem braku  kultury,  to  zjawisko 
polskie, nie występujące w Europie Zachodniej,

 Bezmyślne uśmiercanie roślin, zwierząt, a czasami nawet 
ludzi, poprzez wypalanie, godzi w uczucia religijne wielu 
ludzi („nie niszcz, nie zabijaj”),

 Każdy pożar,  każda  interwencja  sporo kosztuje.  W skali 
kraju  są  to  miliony  złotych,  które  w  ostatecznym 
rozrachunku  pochodzą  z  budżetu  państwa.  Każdy  z  nas 
miałby  ciekawsze  propozycje  na  zagospodarowanie  tak 
wielkich kwot pieniędzy, np. nowy sprzęt dla strażaków, 
karetki pogotowia, edukację, służbę zdrowia.
Nie  należy  zapominać  o  kolejnej  ważnej  kwestii:  kiedy 
strażacy walczą z pożarami traw, łąk i nieużytków, w tym 
samym czasie mogą być potrzebni na miejscu wypadków 
drogowych,  dla  ratowania  życia  poszkodowanych. 
Zaangażowanie w akcje gaszenia trawy powoduje znaczne 
wydłużanie czasu dotarcia do miejsca zdarzenia, a często o 
życiu człowieka decydują minuty.

II.Wypalanie traw a zwierzęta!
 W  płomieniach  giną  ptaki  i  ich  miejsca  lęgowe. 

Zniszczeniu  ulegają  zasiedlone gniazda  z  jajeczkami lub 
pisklętami.

 Płomienie  i  dym  niszczą  wiele  gatunków  pożytecznych 
owadów  (pszczoły,  trzmiele,  mrówki),  płazów  (żaby, 
ropuchy,  jaszczurki),  ssaków  (krety  ryjówki,  jeże), 
zwierząt  bezkręgowych  (m.in.  dżdżownice,  które  mają 
pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości),

 Płomienie zabijaj ą zwierzynę łowną (bażanty, kuropatwy, 
zające,  sarny),  giną  również  zwierzęta  domowe,  które 
przypadkowo  będąc  w  zasięgu  pożaru  tracą  orientację  i 
ulegają zaczadzeniu.
Wypalanie  traw  niszczy  wszystkie  organizmy,  nie  tylko 
szkodniki.  Giną  organizmy  glebowe,  owady  zapylające 
kwiaty, dżdżownice, kręgowce, pisklęta. Zdarza się, że w 
pożarze giną zwierzęta chronione.

III.Ujemne skutki wypalania traw w rolnictwie.
Wypalanie  traw to  brutalny  sposób  niszczenia  zieleni, 
zwierząt i mikroorganizmów, to sposób na jałowienie i 
ubożenie gleby. 
 Wypalanie traw obniża ilość plonów i pogarsza ich 

jakość.
 Zniszczeniu  ulega  bogaty  świat  mikroorganizmów 

(bakterie,  grzyby),  niezbędny  do  utrzymania 
równowagi biologicznej życia w glebie.

 Zagładzie  ulegają  zwierzęta  glebowe  niezbędne do 
wytwarzania próchnicy, gleba szybko ulega erozji.

Nie  wypalajmy traw i  ich  pozostałości  roślinnych! 
Zamiast spalać, wykorzystaj je w postaci próchnicy 
poprzez  kompostowanie  i  ponowne  wprowadzenie 
do gleby.

Szczepienie lisów
Rusza wiosenna akcja szczepienia lisów.  W okresie 

pomiędzy 25, a 30 kwietnia 2006 roku na terenie całego 
województwa  śląskiego  prowadzona  będzie  akcja 
wykładania  z  samolotów  specjalnej  szczepionki  dla 
lisów. Akcja będzie prowadzona z sześciu samolotów AN-
2,  startujących  z  lotniska  Katowice  -  Muchowiec.  Będą 
one wykładać szczepionki z wysokości około 200 metrów, 
w sumie zostaną one wyłożone na powierzchni ponad 10 
tys. km kw. powierzchni zielonych. Średnio na 1 km kw. 
ma  zostać  rozrzuconych  do  20  kostek-przynęt  ze 
szczepionką.   W sumie  na  terenie  całego  województwa 
śląskiego  zostanie  wyłożonych  202 610  dawek 
szczepionki. 

Szczepionka  zatopiona  jest  w  przynęcie  w  postaci 
małych brunatno - zielonkawych kostek o zapachu mocno 
zepsutej ryby. Lisy zapach ten wyczuwają z odległości 800 
metrów. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, 
ale  i  na  pozostałych  terenach  zielonych  np.  na  polach, 
łąkach, w ogródkach działkowych, a nawet w parkach. 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  apeluje do 
mieszkańców  województwa  o  nie  podnoszenie 
szczepionek z ziemi. Lisy wyczuwając zapach człowieka 
nie  zjedzą  już  kostki.  Jednocześnie  przypominamy,  że 
przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno 
wyprowadzać  na  tereny  niezabudowane  zwierząt 
domowych.

W  ostatnich  latach  populacja  lisów  na  terenie 
województwa wzrosła ponad trzykrotnie. 

Akcja  wykładania  szczepionek  w  województwie 
śląskim  trwa  dwa  razy  do  roku  na  wiosnę  i  w  jesieni. 
Środki na tę akcję pochodzą z rezerwy budżetu państwa i 
są przekazywane na wniosek Wojewody Śląskiego. 

W wyniku prowadzonej do tej pory akcji szczepienia lisów 
wolno żyjących obserwuje się poważny spadek wystąpień 
wścieklizny wśród zwierząt i tak w roku 2003 na terenie 
całego  województwa  zanotowano  jeden  przypadek 
wścieklizny u zwierząt  dzikich a  w 2004 zanotowano 2 
przypadki  wścieklizny  u  zwierząt.  W  2005  roku  nie 
odnotowano  przypadków  wścieklizny.  Świadczy  to  o 
skuteczności  szczepienia  prowadzonego  przez  Inspekcję 

Weterynaryjną województwa śląskiego. 
INFORMACJA MZKP

W dniu  2  maja  br.  autobusy linii  obsługiwanych 
przez  MZKP kursować  będą  według  rozkładu  jazdy 
obowiązującego  w  soboty.  Natomiast  w  dniach 
1  i  3  maja obowiązywać  będą  rozkłady  jazdy  na 
niedziele i święta.

Rozporządzenie Nr 17/06
Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2006 roku 

w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 
uprawy maku i konopi włóknistych w 2006 roku
§  1.  Na  terenie  całego  województwa  śląskiego  nie 

ustala się powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i 
konopi włóknistych w 2006 roku.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO Nr 4 (94) kwiecień 2006                                                                           Strona 4 z 4


