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42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE
tel. 393-80-00, 393-80-01, fax 393-80-02
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do
udziału w obchodach
445. rocznicy nadania praw miejskich miastu
Miasteczko Śląskie.
Prosimy o wywieszenie flag gminnych na tę

Na nadchodzące Święta Wielkanocne
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości i spokoju
wszystkim mieszkańcom gminy oraz
Waszym gościom składają
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Wojtas

Burmistrz Miasta
Stanisław Wieczorek

zaopatrywać w latach ubiegłych składając
zamówienie w tutejszym Urzędzie Miejskim.
Tradycyjne obchody święta patrona miasta
Św. Jerzego rozpoczniemy dnia
21 kwietnia br. o godz. 1200 –
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej,
kiedy już tradycyjnie, z okolicznościowym

ZAPRASZAMY
na wiosenne spotkanie Burmistrza i
Rady
Miejskiej
w
Miasteczku
z mieszkańcami gminy, które odbędzie
27 kwietnia 2006 roku o godzinie 1830
w Miasteczku Śl.

okoliczność, w które można się było

radnych
Śląskim
się dnia
w MOK

Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim,
podczas której rozpatrywane będzie sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za 2005 rok i
udzielone zostanie absolutorium Burmistrzowi z
tego tytułu odbędzie się dnia 28 kwietnia 2006 r.

wykładem wystąpi
Honorowy Obywatel Miasta
ks. prof. Remigiusz Sobański.
O godz. 1600 w zabytkowym Kościele, zostanie
odprawiona Msza Św. w intencji żyjących
i zmarłych mieszkańców gminy.

o godzinie 1100.
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Informacja

Wieści z MOK

Biuletyn Informacyjny Wieści z Ratusza jest
informatorem władz gminnych tj. Rady
Miejskiej i Burmistrza Miasta o podejmowanych
inicjatywach,
zrealizowanych
zadaniach,
wykonanych uchwałach, o zadaniach które na te
organy nakładają przepisy prawa. Ukazuje się
raz w miesiącu, z przerwą wakacyjną w lipcu
i sierpniu w nakładzie 1000 egzemplarzy. Jest
rozprowadzany na terenie gminy bezpłatnie
i można go otrzymać w większości sklepów na
terenie gminy, Miejskiej Bibliotece Publicznej,
kiosku znajdujących się w hotelu, w Miejskim
Ośrodku Kultury i Urzędzie Miejskim. Można
go także pobrać ze strony internetowej gminy:
www.miasteczko-slaskie.pl/ aktualności/ Wieści
z Ratusza. W informatorze tym zamieszczane są
informacje i ogłoszenia związane z działalnością
gminy
i
jednostek
organizacyjnych.
Nie zamieszcza się ogłoszeń o typowo
komercyjnym znaczeniu.

 7 lutego br. odbyła się premiera Rewii

ZAPROSZENIA
 Jeżeli lubisz śpiewać, jeżeli dysponujesz
wolnym czasem, jeżeli chcesz spędzić miłe
chwile w gronie ludzi o podobnych
zainteresowaniach
zapraszamy
do
Miejskiego Ośrodka Kultury na spotkania
chóru „SIENKIEWICZ” w poniedziałki
i czwartki w godzinach od 1900 do 2100.

 Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku
Śląskim zaprasza w dniu 2 kwietnia 2006 r.
o godzinie 1700
na uroczysty koncert
dedykowany pamięci Papieża Jana Pawła
II. W koncercie pt. "Wysłuchaj nas Panie"
udział wezmą: Alina Urbańczyk – sopran,
Małgorzata Strąg – mezzosopran, Maciej
Komandera – tenor, Luba Nawrocka –
pianistka, Iwona Grocholska i Jacek
Nowosielski – soliści baletu, Halina Teliga –
akompaniament. W koncercie usłyszymy
utwory
Chopina,
G.
Verdiego,
G. Pucciniego, F. Lehara, J. Offenbacha,
A. Webbera, F. Liszta, J. Bocka,
A. Romberga i B. Zellera. Wstęp wolny.

 12 kwietnia br. o godz. 1830 w kościele
parafialnym w Miasteczku Śląskim odbędzie
się spektakl pt. „Ludzie na drodze
Chrystusa” w wykonaniu młodzieży z kółka
teatralnego
działającego
przy
MOK
w Miasteczku Śląskim.
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Tanecznej
pn.
„Brzydkie
Kaczątko”
w wykonaniu zespołów tanecznych działających
w MOK. Rewia wystawiana była również
w Rusinowicach w Ośrodku Rehabilitacyjno –
Edukacyjnym
dla
dzieci
i
młodzieży
niepełnosprawnej oraz w Centrum Kultury
„Karolinka” w Radzionkowie,

 21 lutego br. otwarto wystawę pt. „Bohater
śląskich legend – Utopiec w oczach Mirosława
Ogińskiego
i
młodych
artystów”.
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pn. „Utopiec
w oczach młodych artystów”. Na konkurs
napłynęły prace z Rybnika, Radzionkowa,
Tarnowskich Gór, Siemianowic Śląskich.
Wystawie towarzyszyła promocja książki Jana
Dreshlera pt. „Utopiec Doliny Dramy”
z ilustracjami Mirosława Ogińskiego.

 12 marca 2006 r. w ramach III Wielkopostnych
Spotkań Teatralnych odbył się koncert pn.
„Wiara – nadzieja – miłość” w wykonaniu
Pawła Orkisza z Krakowa.

 19 marca br. w Brynicy odbyła się impreza
plenerowa pt. „Powitanie wiosny – Marzanna –
Goik”. Rozstrzygnięty został konkurs na
najciekawszą Kukłę Marzanny. W programie
artystycznym wystąpił Zespół Folklorystyczny
„Brynica” oraz Kabaret bez Chłopa z Tąpkowic.

REMONTY NA DROGACH
Już za kilka dni rozpocznie się kapitalny
remont głównej drogi w mieście tj.
ul. Gałczyńskiego, Rynek i Woźnickiej.
Według informacji otrzymanych z Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Katowicach w przetargu
zostały wybrane trzy firmy, które równocześnie
będą prowadzić roboty aby do końca listopada
br. całkowicie zakończyć remont. Z remontem
głównych ulic będzie się wiązało wiele
uciążliwości dla mieszkańców i osób
przejeżdżających przez miasto, dlatego prosimy
uzbroić się w cierpliwość i wyrozumiałość.
Urząd Miasta od kilku lat prowadził rozmowy
z Urzędem Marszałkowskim i Zarządem Dróg
Wojewódzkich
w
Katowicach,
które
doprowadziły do podpisania porozumienia na
współfinansowanie przez gminę remontu
głównych dróg w Miasteczku Śl. i Żyglinie.
Według
zapewnień
Urzędu
Marszałkowskiego jeszcze w tym roku
rozpocznie się remont ul. Śląskiej w Żyglinie
i będzie zakończony w roku przyszłym.
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Do etapu powiatowego zakwalifikowały
się uczennice z klasy 3b: Anna
Urbańczyk, Maria Klimczyk, Dagmara
Piotrowicz.
Organizatorkami
etapu
szkolnego były: J. Flak i A. Nowicka.

Telefony Policji
Przypominamy, że w Miasteczku Śląskim
działa Posterunek Policji. Numery telefonów,
pod którymi można uzyskać kontakt są
następujące: 032 285 50 83, 032 393 52 09,
tel kom 512 219 945 i tradycyjnie pod numerem
997.



Wieści z Gimnazjum
1. Nasze Gimnazjum otrzymało nowoczesną
pracownię komputerową w ramach projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego
i
Ministerstwa
Edukacji
i
Nauki.
Zmodernizowano dotychczasową pracownię
i przygotowano 16 stanowisk dla uczniów.
Dodatkowo
w
bibliotece
szkolnej
przygotowano stanowisko z połączeniem
internetowym. Nowy sprzęt uruchomiono
24.02.2006 r. Dzięki temu możliwe jest
realizowanie projektów z wykorzystaniem
technologii informatycznych.
2. Jedną z form edukacji komputerowej jest udział
w programie wychowania patriotycznego
i społecznego „Moja Mała Ojczyzna”. Nasze
gimnazjum otrzymało certyfikat uczestnictwa
w
realizacji
ogólnopolskiego
i międzynarodowego projektu pt. „Ruch rzeźbi
umysł, serce i ciało” w zakresie konkursu
„Moja Mała Ojczyzna”, ogłoszonego przez
Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa
Kalasancjusza w Warszawie. Opiekunem
programu jest H. Celary. Konkurs obejmuje
kilka etapów. Do każdego z nich uczniowie
przygotowują atrakcyjne materiały związane
z naszym miastem. Placówkę reprezentują:
Katarzyna Ruda 3b, Maria Klimczyk 3b,
Hanna Piekarczyk 3d, Agnieszka Nowak 3d,
Paulina Duda 3b.

4. Wiadomości sportowe. W lutym i marcu
uczniowie i uczennice naszego gimnazjum
odnieśli kilka sukcesów reprezentując
szkołę w zawodach sportowych:


Siatkarki wygrały zawody powiatowe
bez straty seta. Wygrana ta dała awans
do zawodów rangi rejonowej (powiat
tarnogórski i lubliniecki), gdzie nasze
siatkarki zajęły czwarte miejsce.
Dziewczęta rozegrały także kolejne dwa
mecze
ligi
międzygimnazjalnej
pokonując po 3:0 gimnazjum sportowe z
Tarnowskich Gór i gimnazjum ze
Świerklańca.
Drużynę
siatkarek
reprezentowały
w
powyższych
zawodach: Katarzyna Cichoń, Paulina
Labus, Aleksandra Labus, Paulina
Duda, Maria Klimczyk, Anna Łężak,
Anna Urbańczyk, Dominika Frasek i
Katarzyna Ruda.



W zawodach powiatowych w siatkówce
wystąpili także chłopcy zajmując w nich
trzecie
miejsce.
Drużynę
reprezentowali: Marcin Janecki, Oskar
Balcer, Paweł Paruzel, Kamil Buszka,
Kamil Gasiak, Ochman Wojtek
i Daniel, Michał Mojsa i Paweł Duda.



W zawodach powiatowych w tenisie
stołowym dziewczęta zajęły piąte
miejsce, a chłopcy trzecie, co dało im
awans do zawodów rejonowych, w
których zajęli czwarte miejsce. Drużyny
reprezentowali: Oskar Balcer, Paweł
Duda, Łukasz Młynek, Paulina Labus,
Aleksandra Labus i Sandra Blochel.

3. Konkursy:


Oktawia
Galbierska
3d
zajęła
III miejsce w etapie rejonowym
Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego
„Jestem, który jestem”. Uczennicę
przygotowała S.M. Ryszarda.



Dnia 16.03.2006 odbył się „Szkolny
Konkurs Ortograficzny” – eliminacje do
IV Konkursu Ortograficznego Powiatu
Tarnogórskiego. Do konkursu przystąpiło
24 uczniów z klas I – III gimnazjum.
Uczestnicy
pisali
dyktando
pt.
„Ortograficzne hobby”.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO Nr 3 (93) marzec 2006

14.03.2006 r. nasza uczennica Hanna
Piekarczyk reprezentowała szkołę w
finale
Wojewódzkiego
Konkursu
Przedmiotowego z Historii. Uczennicę
przygotował D. Nowara.

Za treść informacji przekazywanych do
Wieści Ratusza przez jednostki
organizacyjne gminy Urząd Miejski nie
ponosi odpowiedzialności
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Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii
w sprawie postępowania z gołębiami
pocztowymi w aspekcie aktualnego zagrożenia
wystąpienia grypy ptaków.
Obecne dane na temat wrażliwości gołębi na
grypę ptaków świadczą, że gatunek ten jest
stosunkowo odporny na zakażenie wirusem.
Jednakże wydaje się, że gołębie mogą ulegać
zakażeniu i stać się rezerwuarem wirusa.
Informacje z Tajlandii, Federacji Rosyjskiej
i Turcji sugerują, że dzikie gołębie mogą zarażać
się grypą ptaków i choroba ta może być dla nich
śmiertelna, oraz mogą przyczyniać się do
roznoszenia choroby. W świetle obecnej sytuacji,
gdy prawie codziennie przychodzą doniesienia
o nowym wykryciu wirusa H5N1 u dzikiego
ptactwa w krajach Unii Europejskiej, należy
stosować się do następujących zaleceń odnośnie
gołębi pocztowych:
•
gołębie mogą być wypuszczane na loty
treningowe jedynie w najbliższym sąsiedztwie
gołębnika, pod warunkiem, że są karmione
i pojone w zamkniętym pomieszczeniu.
•
loty treningowe gołębi pocztowych nie mogą
odbywać się na obszarach objętych
restrykcjami
nałożonymi
w
związku
z wystąpieniem grypy ptaków u dzikich
ptaków lub u drobiu, na których wszystkie
ptaki także gołębie powinny być trzymane
w zamknięciu.
GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
/-/ Krzysztof Jażdżewski

Rozstawienie kontenerów
wielkogabarytowych na odpady komunalne
na terenie gminy Miasteczko Śląskie
W ramach corocznie prowadzonej akcji
zbiórki
odpadów
wielkogabarytowych
w bieżącym roku akcja przeprowadzona będzie
w terminie od 10 do 14 kwietnia.
Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych
przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby
prawidłowego zagospodarowania odpadów
wielkogabarytowych, a więc takich, których nie
można składować w pojemnikach stanowiących
wyposażenie posesji. W związku z powyższym
proszę o nieskładanie do pojemników
wielkogabarytowych odpadów z rozbiórek
budynków, remontów oraz innych odpadów
komunalnych.
Apeluję
jednocześnie
o zachowanie porządku i czystości wokół
rozstawianych pojemników i nie zostawianie
odpadów przed pojemnikami.
Szczegółowy harmonogram rozstawienia
kontenerów przedstawia się następująco:
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MiasteczkoŚląskie
od 10 do 12 kwietnia 2006 r.
1. ul. Dworcowa KP 7
2. ul. Norwida - garaże KP 33
3. ul. Plac Jagiełły KP 33
4. ul. Tetmajera - Wybickiego KP 7
5. ul. Norwida - Pindora KP 7
6. ul. Modrzewskiego - Działkowa KP 7
7. ul. Sportowa KP 7
8. ul. Woźnicka KP 7
9. ul. Cynkowa KP 7
10. ul. Ceramiczna – Dworcowa KP 7
Bibiela-Brynica
od 11 do 13 kwietnia 2006 r.
1. ul. Starowiejska KP 7
2. ul. Rzeczna KP 7
3. ul. Łokietka KP 7
Żyglin-Żyglinek
od 13 do 14 kwietnia 2006 r.
1. ul. Ks. Wyciślika KP 7
2. ul. Paprotna KP 7
3. ul. Św. Marka KP 7
4. ul. Śląska - 2 szt. KP 7
5. ul. Harcerska KP 7
6. ul. Wita Stwosza KP 7
7. ul. Stacyjna KP 7

Niska Emisja
Charakter zabudowy jednorodzinnej na terenie
naszej gminy oraz stan termoizolacyjności budynków
i systemów ich ogrzewania sprawiają, że problemy
związane z niską emisją stają się obecnie główną
uciążliwością dla mieszkańców. Mając na celu
pomoc mieszkańcom w ograniczeniu przyczyn
niskiej emisji zwracamy się z prośbą o wypełnienie
ankiety mającej na celu określenie zamierzeń
i potrzeb w zakresie termomodernizacji budynków
i planowanej modernizacji systemów grzewczych.
Prawidłowo przeprowadzona termomodernizacja
budynku wraz z wymianą niskosprawnego kotła na
nowoczesny wysokosprawny powoduje realne
zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku oraz
podwyższa komfort cieplny przy obniżonej emisji
spalin oraz zmniejszeniu ich uciążliwości.
Uzyskane w wyniku ankiety dane posłużą do
określenia występujących potrzeb w zakresie
planowanych
modernizacji.
Analiza
danych
zawartych w ankietach pozwoli na określenie
możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz
zaangażowania środków gminy w przedsięwzięcia
z zakresu ograniczenia niskiej emisji.

Druk ankiety znajduje się na stronach
7 i 8 niniejszego numeru Wieści.
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Informujemy, iż w roku bieżącym
rozstrzygnięto następujące przetargi
nieograniczone:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno – podciśnieniowym dla dzielnic
Żyglin i Żyglinek w ciągach ulic: Przygodnej,
Harcerskiej,
Brynickiej,
Podleśnej,
Chełmońskiego i Śląskiej na terenie gminy
Miasteczko Śląskie. Wybrano następującą ofertę:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ORBI”
Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 47b, 42-600
Tarnowskie Góry z ceną: 319.646,90 zł brutto.
Planowany termin zakończenia robót do 27 maja
2006.

2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie
gminy Miasteczko Śląskie. Wybrano następującą
ofertę: REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
ul. Nakielska 1-3 42-600 Tarnowskie Góry
z cenami:
OCZYSZCZANIE ULIC I PLACÓW
cena ryczałtowa za:
- jednokrotne zamiatanie mechaniczne 100
m2 drogi brutto 2,54 zł.
- jednokrotne zamiatanie ręczne 1 m2
powierzchni brutto 0,07 zł.
- oczyszczanie 1mb nawierzchni ulicy przy
krawężniku z piasku, darni i innych
zanieczyszczeń na szer. 0,5 m brutto
1,65 zł.
OCZYSZCZANIE KOSZY ULICZNYCH
cena ryczałtowa za:
- oczyszczanie jednego kosza ulicznego
w ciągu miesiąca brutto 19,68 zł.
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
cena ryczałtowa za:
- wywóz nieczystości z jednego pojemnika
SM 1100 brutto 45,85 zł.
- wywóz nieczystości z jednego pojemnika
SM 120 brutto 7,90 zł

-

wywóz nieczystości z jednego pojemnika
kontenerowego wielkogabarytowego KP7 brutto 370,01 zł.
wywóz nieczystości z jednego pojemnika
kontenerowego wielkogabarytowego KP33 brutto 1.744,31 zł.

OCZYSZCZANIE PRZYSTANKÓW
AUTOBUSOWYCH
cena ryczałtowa za:
- oczyszczanie przystanków kat. I w ciągu
miesiąca brutto 444,17 zł.
- oczyszczanie przystanków kat. II w ciągu
miesiąca brutto 126,23 zł.
OCZYSZCZANIE TERENÓW – DZIKICH
WYSYPISK
cena ryczałtowa za:

-

uprzątnięcie, załadunek i wywóz 1 m3
nieczystości brutto 59,09 zl.

3. Przebudowa ul. Pindora na terenie miasta
Miasteczko Śląskie – w oparciu o projekt
budowlano-wykonawczy
i
decyzję
udzielającą pozwolenia na budowę. Wybrano
następującą
ofertę:
Zakład
Robót
Drogowych i Budowlanych Erwin Heflik
ul. Papieża Jana Pawła II 27d, 41-940
Piekary Śląskie z ceną: 528.152,82 zł brutto.
Planowany termin zakończenia robót do
7 lipca 2006 roku.
4. Wykonanie
remontów
cząstkowych
nawierzchni dróg gminnych asfaltowych
i nieulepszonych oraz remontów chodników
na terenie gminy Miasteczko Śląskie w roku
2006. Wybrano następującą ofertę: Zakład
Robót Drogowych i Budowlanych Erwin
Heflik ul. Papieża Jana Pawła II 27d, 41-940
Piekary Śląskie z cenami za wykonanie
przedmiotu zamówienia przedstawionymi
w tabeli:

Rodzaj robót
A. – cena za 1tonę wbudowanej masy mineralno – bitumicznej

Cena
netto

VAT 22%

573,82 zł. 126,24 zł.

Cena
brutto
700,06 zł.

B. – cena za 1m2 remontu cząstkowego nawierzchni nieulepszonej

16,26 zł.

3,57 zł.

19,83 zł.

C. – cena za 1m2 mechanicznego profilowania nawierzchni dróg
gruntowych

0,34 zł.

0,07 zł.

0,41 zł.

D. – cena za 1m2 mechanicznego zagęszczania nawierzchni dróg
gruntowych

0,32 zł.

0,07 zł.

0,39 zł.

430,27 zł.

94,65 zł.

524,92 zł.

E.

– cena remontów chodników na podstawie formularza cen
ryczałtowych na wykonanie elementów robót występujących
przy remontach chodników
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Ptasia grypa
W związku z opublikowaniem dnia 17 marca 2006 r Rozporządzenia Wojewody Śląskiego
w sprawie obowiązku zgłoszenia hodowli i posiadania drobiu informuję, że wymagane dane
o których mowa w § 1 Rozporządzenia można zgłaszać w Referacie Gospodarki Miejskiej lub
pismem na adres Urzędu Miejskiego.
ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 8/2006
Wojewody Śląskiego
z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie obowiązku zgłoszenia hodowli i posiadania drobiu
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.
U z 2001 r. Nr 80, póz. 872 z późn. zm.), w związku z możliwością zarażenia drobiu wysoce zjadliwą
grypą ptaków d. pomoru drobiu
zarządzam, co następuje:
§1
1. Właściciele i hodowcy drobiu, to jest: kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz
innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw zobowiązani są do zgłoszenia posiadanego
drobiu w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce przebywania ptaków.
2. W zgłoszeniu należy podać następujące dane:
a) imię, nazwisko i adres hodowcy lub właściciela,
b) miejsce przebywania drobiu,
c) rodzaj drobiu,
d) ilość drobiu.
§2
Urzędy gmin sporządzą, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykazy
hodowców i posiadaczy drobiu w układzie terytorialnym (sołectw, wsi, dzielnic, części miasta),
z uwzględnieniem danych wymienionych w § 1 oraz będą je aktualizować i udostępniać w razie potrzeby
powiatowym lekarzom weterynarii.
§3
Kontrolę wykonywania przepisów niniejszego rozporządzenia powierza się wójtom, burmistrzom
i prezydentom miast.
§4
Kto nie wypełnia obowiązków wynikających z § 1 niniejszego rozporządzenia podlega karze grzywny.
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.
WOJEWODA ŚLĄSKI
/-/ Tomasz Pietrzykowski
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