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Na radosne Święta Wielkanocne 
wszystkim mieszkańcom gminy 

i ich gościom 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia oraz wszelkiej pomyślności 
składa 

Rada Miejska i Burmistrz Miasta 
Miasteczko Śląskie

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 
podjęte na VI Sesji 

w dniu 23 lutego 2007 r.
 Uchwałą  Nr  VI/31/07 dokonano  zmian 

w budżecie miasta na 2007 rok,

Uchwałą  Nr  VI/32/07  postanowiono 
o  przystąpieniu  gminy  Miasteczko  Śląskie  do 
Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

Uchwałą  Nr  VI/33/07  utworzono  jednostkę 
organizacyjną  pod  nazwą  Miejski  Ośrodek 
Sportu i Rekreacji;

Uchwałą  Nr  VI/34/07 dokonano  zmiany 
uchwały dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych.

Ze szczegółami uchwał zainteresowani mogą 
zapoznać się na stronie biuletynu informacji 
publicznej www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz 
w Referacie Organizacyjnym UM pok. Nr 30

W dniu dzisiejszym o godzinie 1100 

rozpoczęła się kolejna Sesja Rady Miejskiej. 
Natomiast Sesja Absolutoryjna planowana 

jest na dzień 20 kwietnia br.
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Niezbędnik Miasteczkowianina
1. Zgodnie  z  Kodeksem  Postępowania  Administracyjnego 

przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie 
lub  nienależyte  wykonanie  zadań  przez  właściwe  organy 
albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub 
interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 
załatwianie spraw. Z kolei  przedmiotem wniosku mogą być 
w  szczególności  sprawy  ulepszenia  organizacji, 
wzmocnienia  praworządności,  usprawnienia  pracy  i 
zapobiegania  nadużyciom,  ochrony  własności,  lepszego 
zaspokajania potrzeb ludności.

2. Na mocy art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego 
podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą 
być  wnoszone  pisemnie,  telegraficznie  lub  za  pomocą 
dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą 
formularza  umieszczonego  na  stronie  internetowej 
właściwego  organu  administracji  publicznej, 
umożliwiającego  wprowadzenie  danych  do  systemu 
teleinformatycznego  tego  organu,  a  także  ustnie  do 
protokołu. 
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od 
której  pochodzi,  jej  adres  i  żądanie  oraz  czynić  zadość 
innym  wymaganiom  ustalonym  w  przepisach 
szczególnych. Podanie  wniesione  pisemnie  albo  ustnie  do 
protokołu  powinno  być  podpisane  przez  wnoszącego,  a 
protokół  ponadto  przez  pracownika,  który  go  sporządził. 
Gdy  podanie  wnosi  osoba,  która  nie  może  lub  nie  umie 
złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna 
osoba  przez  nią  upoważniona,  czyniąc  o  tym  wzmiankę 
obok podpisu. 
Podanie  wniesione  w  formie  dokumentu  elektronicznego 
powinno:

1) być  opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu,  przy  zachowaniu  zasad  przewidzianych  w 
przepisach o podpisie elektronicznym, oraz

2) zawierać  dane  w  ustalonym  formacie,  zawarte  we 
wzorze  podania  określonym  w  odrębnych  przepisach, 
jeżeli  te  przepisy  nakazują  wnoszenie  podań  według 
określonego wzoru.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma 
możności  ustalenia  tego  adresu  na  podstawie  posiadanych 
danych,  podanie  pozostawia  się  bez  rozpoznania. Jeżeli 
podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w 
przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia 
braków  w  terminie  siedmiu  dni  z  pouczeniem,  że 
nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania 
bez rozpoznania.

3. Najemcy  lokali  mieszkalnych  posiadający  uprawnienia  do 
nowowybudowanych domów jednorodzinnych, bądź innych 
lokali  czy  budynków  mieszkalnych  na  terenie  gminy, 
mogących  zaspokoić  ich  potrzeby  mieszkaniowe  są 
zobowiązani  do  przekazania  zajmowanych  lokali 
komunalnych  do  dyspozycji  Administracji  Budynków 
Mieszkalnych w Miasteczku Śl. W razie stwierdzenia takich 
przypadków tut. Gmina będzie zmuszona do wypowiedzenia 
umowy  najmu  zajmowanego  dotychczas  lokalu 
mieszkalnego. Uprawnienie to wynika z art. 11 ust. 3 pkt 2 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie KC (Dz. U. Nr 
32 z 2005 r. poz. 266), który brzmi: „Właściciel lokalu, w 
którym czynsz  jest  niższy  niż 3% wartości odtworzeniowej  
lokalu  w skali  roku  może wypowiedzieć  stosunek  najmu z  
zachowaniem  miesięcznego  terminu  wypowiedzenia,  na 
koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje  
tytuł  prawny  do  innego  lokalu  położonego  w  tej  samej  
miejscowości,  a  lokator  może  używać  tego  lokalu,  jeżeli  
lokal  ten  spełnia  warunki  przewidziane  dla  lokalu 
zamiennego”. 

4. Zgodnie  z  Postanowieniem  Nr  17/07  Burmistrza  Miasta 
Miasteczko  Śląskie  z  dn.  13.02.2007  r.  za  korzystanie  z 
gminnych  obiektów  i  urządzeń  użyteczności  publicznej 
należy uiszczać następujące opłaty brutto:

a) za przechowywanie zwłok w Domu Przedpogrzebowym 
przy ul. Kruczkowskiego:

 do 12 godzin 15,- zł,
 do 24 godzin 35,- zł,
 za każdą rozpoczętą dobę 35,- zł;

b) za  wynajem  części  socjalnej  Ochotniczych  Straży 
Pożarnych na imprezy okolicznościowe1:

 w Żyglinie 50,- zł/ doba
 w Brynicy 30,- zł/doba.

c) w obiekcie sportowym przy ul. Sportowej 1
 sala gimnastyczna:
- za pierwszą godzinę 20,- zł,
- za dwie godziny 30,- zł,
- za każdą następną rozpoczętą godzinę 20,- zł;

 świetlica: 
- za pierwszą godzinę 10,- zł,
- za każdą następną rozpoczętą godzinę 5,- zł,

 sauna
- za godzinę 30,- zł,

 boisko (płyta boczna):
- za pierwszą godzinę 20,- zł,
- za dwie godziny 30,- zł,
- za każdą następną rozpoczętą godzinę 20,- zł

 boisko (płyta główna):
- za pierwszą godzinę 300,- zł ,
- za każdą następną rozpoczętą godzinę 200,- zł;

 siłownia:
- za godzinę 4,- zł
- miesięcznie 20,- zł.

d) za wynajem pokoi hotelowych:

1 – 3 osobowych bez łazienki 30,00 zł 1m/doba

- ze śniadaniem 38,00 zł 1m/doba

- ze śniadaniem i obiadem 45,00 zł 1m/doba

- ze śniadaniem i kolacją 50,00 zł 1m/doba

- z obiadem (obiadokolacja) 43,00 zł 1m/doba

- z kolacją 38,00 zł 1m/doba

- z  pełnym  wyżywieniem 
(śniadanie, obiad kolacja)

60,00 zł1m/doba

2 osobowych z łazienką i TV2

- ze śniadaniem 100,00 zł/doba

- ze śniadaniem i kolacją 115,00 zł/doba

- z obiadem (obiadokolacja) 125,00 zł/doba

- z kolacją 100,00 zł/doba

- z  pełnym  wyżywieniem 
(śniadanie, obiad kolacja)

140,00 zł/doba

e) za wynajem sali w hotelu:

- do 4 godzin 200,00 zł

- powyżej 4 godzin 300,00 zł

1 W przypadku wynajmu części  socjalnej  przez organizacje społeczne, 
charytatywne, rady sołeckie nie pobiera się powyższych opłat.
2 W przypadku wolnych miejsc w pokojach 2 osobowych  z  łazienką 
dopuszcza  się  możliwość  wynajmu  pokoju  dla  1  osoby  z  opłatą 
pomniejszoną o 30%.
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f) zniżki za wynajem pokoi hotelowych3

przez szkolne grupy wycieczkowe
- od 10 do 40 osób 15% zniżki
- od 41 do 60 osób 25% zniżki
- powyżej 60 osób 30% zniżki

bez łazienki na czas:
- od 7 do 30 dni 30% zniżki
- od 1 do 3 miesięcy 35% zniżki
- powyżej 3 miesięcy 40% zniżki

z łazienką na czas:
- od 7 do 30 dni 10% zniżki
- od 1 do 3 miesięcy 15% zniżki
- powyżej 3 miesięcy 20% zniżki

na czas powyżej 1 miesiąca 30% zniżki

Rodzaje narkotyków – czyli co najczęściej 
bierze dzisiejsza młodzież

Rozpoznanie  uzależnienia  u  swojego  dziecka  jest 
zawsze bardzo trudnym momentem w życiu rodzica. Nikt 
nie chce, aby ten problem dotknął właśnie jego dziecka i w 
zasadniczej  większości  przypadków nie  dotyczy  on  nas. 
Zdarza się jednak, że rodzic podejrzewa, że jego syn czy 
córka ma kontakt z narkotykami. Co robić? Jak rozeznać 
problem? Do kogo się udać? To pytania nurtujące wielu 
rodziców, którzy raczej nie orientują się we współczesnym 
wachlarzu  środków  odurzających.  Z  punktu  widzenia 
rodzica ważne jest orientowanie się choćby z grubsza, jak 
działają poszczególne narkotyki. Wiedza ta może być na 
początku naszą jedyną bronią w walce z chorobą naszego 
dziecka. 

Najbardziej  popularnymi  i  dostępnymi  środkami  o 
działaniu  narkotycznym  są  papierosy  i  alkohol. 
Praktycznie wszyscy pacjenci Katolickiego Ośrodka „Dom 
Nadziei” zaczynali właśnie od tych środków, dlatego nie 
należy  bagatelizować  tej  sprawy.  Trzecim  najczęściej 
używanym  narkotykiem  jest  marihuana  potocznie 
nazywana  trawą,  marychą,  gandzią.  Jest  to  środek 
wywołujący  stan  euforii  i  poczucie  wzmożonej 
świadomości.  Wyglądem  przypomina  pokruszoną  natkę 
pietruszki, której listki są ze sobą skłębione. Pali się ją jak 
papieros  w  postaci  „skręta”.   Zażywanie  marihuany 
powoduje  lekkie  powiększenie  źrenic,  przekrwienie 
spojówek,  przyrost  apetytu,  wesołkowatość,  chwiejność 
nastroju, opóźnienie reakcji. Narkotyk ten ma specyficzny 
słodko-mdławy  zapach.  Często  stosowane  są  również 
środki  wziewne  –  wszelkiego  rodzaju  kleje, 
rozpuszczalniki,  opary aerozolów,  płyny  do zapalniczek. 
Środki te wywołują nagłą euforię, poczucie dezorganizacji. 
Są  szalenie  szkodliwe  dla  organizmu  szczególnie  dla 
centralnego układu nerwowego.  Najczęściej  (ze względu 
na cenę i łatwość nabycia) są zażywane głównie przez 

3
 W przypadku zbiegu uprawnień do kilku zniżek zastosowanie ma tylko 

jedna ulga.
Ulgi można zastosować pod warunkiem dokonania zaliczkowej wpłaty na 
poczet należności w wysokości  30%. W przypadku korzystania z usług 
telefonicznych na terenie Hotelu, dolicza się marże w wysokości  20% 
wartości usługi.

ludzi bardzo młodych. Dziecko, które przyjmuje inhalanty 
ma zaburzenia  równowagi,  częste  bóle  głowy,  wymioty, 
krwawienia z nosa, jest przesiąknięte zapachem kleju i ma 
przy sobie woreczki z pozostałościami kleju, puste tubki 
czy pojemniki po aerozolach. 
Innym popularnym dziś narkotykiem jest  amfetamina, 
która  powoduje  przyrost  energii,  pobudzenie, 
gadatliwość  kłopoty  z  zasypianiem.  Amfetamina  jest 
dziś  popularnym  narkotykiem  stosowanym  na 
dyskotekach  i  imprezach  tanecznych  (technoparty). 
Powoduje  powiększenie  źrenic,  brak  apetytu,  spadek 
wagi,  po  którym  następuje  wyczerpanie  i  senność. 
Zażywający  ma często  przy  sobie  woreczki  z  białym 
proszkiem,  kawałki  folii  aluminiowej,  małe  rurki.  Na 
dyskotekach  łatwo  też  zaopatrzyć  się  w  ekstazy  – 
środek  traktowany  jako  pomagający  „tańczyć  bez 
końca”.  Pobudza,  daje  tzw.  „kopa  energetycznego”. 
Przyjmowany  jest  w  postaci  tabletek  często  z 
wytłoczonym  znaczkiem  serca  lub  kółek.  Jest 
niebezpieczny dla zdrowia i życia gdyż w połączeniu z 
wielogodzinnym wysiłkiem np. tańcem może prowadzić 
do  znacznego  podniesienia  temperatury  ciała,  co  w 
efekcie może prowadzić nawet do śmierci.
Również popularne są Heroina, Kokaina i  LSD które są 
stosunkowo  rzadziej  używane  wśród  młodzieży. 
Pamiętaj, że każdy narkotyk może prowadzić do śmierci 
a wbrew różnym mitom wszystkie wyżej wymienione 
środki uzależniają – jeśli nie fizycznie to psychicznie.
Podejrzewasz,  że  twoje  dziecko  ma  kontakt  z 
narkotykami skontaktuj się z nami: 

Podejrzewasz,  że  twoje  dziecko  ma  kontakt  
z narkotykami skontaktuj się z nami: 

Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei”
Bytom ul. Konstytucji 9; tel: 032 286-06-23 

Elżbieta Łabojko

Zagrożenia i sposoby postępowania 
w przypadku ich pojawienia się
KATASTROFY DROGOWE

Nieustanna rozbudowa sieci dróg i różnorodność 
przewożonych ładunków zwiększają zagrożenie 
wystąpienia  KATASTROFY  I  WYPADKU 
DROGOWEGO.  Powszechność  motoryzacji 
nakłada  na  obywateli  obowiązek  znajomości 
podstawowych  zasad  i  czynności  do 
wykonywania  w  razie  wystąpienia  katastrofy 
drogowej lub wypadku. 

JEŚLI  JESTEŚ  ŚWIADKIEM  WYPADKU 
DROGOWEGO TO:
- zabezpiecz miejsce zdarzenia,
- „zasłoń” miejsce wypadku oraz osoby udzielające 

pomocy bryłą pojazdu, który musi mieć włączone 
światła  awaryjne  i  postojowe  (  w  warunkach 
nocnych  konieczne  są  światła  mijania,  to  one 
oświetlają miejsce wypadku),

cd. na str. 4
cdi.
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dokończenie ze str. 3

- w  odpowiedniej  odległości  ustaw  trójkąty 
ostrzegawcze  (własny  lub  z  samochodów 
poszkodowanych),

- wykorzystaj światło ostrzegawcze latarki podręcznej,
- jeśli w wypadku nie było osób poszkodowanych usuń 

z jezdni uszkodzone pojazdy aby nie były przyczyną 
kolejnego, groźniejszego wypadku,

- przy  pomocy  telefonu  komórkowego  (połączenie  z 
numerami  alarmowymi  998,  997,  999,  112  jest 
bezpłatne)  lub  radia  CB  wezwij  służby  ratownicze, 
policję 

- jeśli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj 
zatrzymać  inne  pojazdy  bo  sam  możesz  nie  być 
skuteczny w działaniu,

- jeśli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu 
zacznij  działać  sam,  najważniejsze  dla  rannych  bez 
pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty, ale pomoc im 
udzielona  musi  być  fachowa.  Nie  rób  tego  jednak, 
jeżeli  nie  umiesz  zrobić tego prawidłowo,  ponieważ 
możesz pogłębić urazy, a nawet spowodować śmierć 
poszkodowanego.

PAMIĘTAJ!!!
Aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, 
bez  niepotrzebnych  emocji  i  dodatkowych 
zniszczeń, do czasu aż przybędą specjalistyczne  
służby ratownicze.
Pamiętaj,  że  Ty  również  możesz  się  znaleźć  w 
podobnej sytuacji.

Nabór na stanowisko urzędnicze 
Na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 
www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz  na  tablicy 
ogłoszeń  w  Urzędzie  Miejskim  ukazało  się 
ogłoszenie o prowadzonym naborze na kierownicze 
stanowisko  urzędnicze  Kierownika  Miejskiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji  oraz  na  stanowisko 
Referenta  w  Referacie  Budynków.  Ogłoszenie 
zawiera  wymogi  formalne  wobec  kandydata 
wynikające  z  przepisów  ustawy  o  pracownikach 
samorządowych.

Wyniki naboru 
na stanowisko urzędnicze

W  wyniku  naboru  na  stanowisko  urzędnicze 
Podinspektora  w  Referacie  Gospodarki  Miejskiej 
zatrudnienie na ww. stanowisku znalazł Paweł Kowolik 
zam.  w  Lublińcu.  W  naborze  wzięło  udział  3 
kandydatów, których oferty spełniały wymogi formalne. 

Wymiana dowodów osobistych
Przypominamy,  że  dowody  osobiste  starego  typu 

(książeczkowe) zachowują ważność tylko do  31 grudnia 
2007  roku.  W  tym  roku  wymianie  podlegają  dowody 
osobiste  wydane  w  latach  1996-2000.  Jednak  jeszcze 
wielu  mieszkańców  nie  wymieniło  dokumentów 
wydanych w latach wcześniejszych.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć w 
biurze nr 25 (II piętro Urzędu Miejskiego). Do wniosku 
należy dołączyć:
- 2  aktualne  fotografie  o  wymiarach  35x45  mm, 

przedstawiające głowę w pozycji lewego profilu,
- odpis aktu urodzenia (kawaler, panna) lub odpis aktu 

małżeństwa (pozostałe stany cywilne),
- dowód wpłaty 30 zł dokonanej w kasie Urzędu.

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 16 do 21 
kwietnia.  Akcja  ta  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  nie  składanie  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:

M i a s t e c z k o Ś l ą s k i e 
od 16 do 18 kwietnia 2007 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

B i b i e l a - B r y n i c a
od 17 do 19 kwietnia 2007 r. 

1. ul. Starowiejska - KP 7
2. ul. Rzeczna - KP 7
3. ul. Łokietka - KP 7

Ż y g l i n - Ż y g l i n e k
od 19 do 21 kwietnia 2007 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
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MOK – OWSKIE WIEŚCI
Co było ...

1. 8 marca br.  ponad 200 kobiet  m.  in.  z  naszej 
Gminy,  Powiatu  Tarnogórskiego  oraz 
województwa śląskiego bawiło się  na  Babskim 
Combrze z  okazji  Dnia  Kobiet.  Imprezę 
prowadziły gwiazdy Radio „Piekary”: Bernadeta 
Kowalska, Andrzej Miś oraz Marek Miś.

2. 21  marca  2007 Miejski  Ośrodek  Kultury 
zorganizował I Forum Poetów. Impreza odbyła 
się z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Poezji, 
którą prowadził Andrzej Kanclerz. W programie 
wysłuchaliśmy  m.  in.  koncertu  zespołu 
„Legenda”  z  Gliwic  i  autorskiego  mini  recitalu 
Magdaleny Madeja  z Tarnowskich Gór,  a  także 
krótkich  prezentacji  poetów  i  ich  twórczości  z 
Powiatu Tarnogórskiego.

3. Miejski  Ośrodek  Kultury  przy  współpracy  ze 
Stowarzyszeniem Klubu Abstynentów „ITAKA” 
w  Miasteczku  Śląskim  byli  organizatorami 
koncertu  pt.  „Prawda o  Krzyżu” w wykonaniu 
zespołu  „CONSTANS”,  który  odbył  się  24 
marca  br. w  ramach  IV  Wielkopostnych 
Spotkań Teatralnych.

4. 25 marca 2007r. w Brynicy nad rzeką Brynica 
odbyła  się  impreza  plenerowa  pn.  „Powitanie 
wiosny  –  topienie  Marzanny  –  goik”. Jest  to 
impreza,  mająca  na  celu  ochronę  dziedzictwa 
kulturowego  naszego  regionu.  Z  placu  obok 
Świetlicy ruszył  barwny,  rozśpiewany korowód, 
w którym udział wzięło kilka zespołów ludowych 
z gmin leżących po obu stronach rzeki Brynicy 
(tj.  Miasteczko  Śląskie  i  Ożarowice).  Korowód 
prowadziła  kapela  z  Ożarowic,  dzieci  niosły 
kukły  Marzanny  nadesłane  na  Konkurs 
zorganizowany przez MOK. 

Co będzie ...?

1. 19  kwietnia  2007r.  -  młodzież  gimnazjalna 
wysłucha koncertu pt.  „Saxomity” w wykonaniu 
duetu  saksofonowego  Łódzkiego  Biura 
Koncertowego „Virtuoz”. Początek - godz. 1230,

2. ...kolejne spotkanie z Clive’m Harrisem w dniu 
19 kwietnia br. o godz. 930  Bezpłatne bilety na 
spotkanie do nabycia w MOK.

3. ...  otwarcie  wystawy  Twórców  –  mieszkańców 
Gminy Miasteczko Śląskie w dniu  20 kwietnia 
br. o godz. 1800,

4. „BABSKA WIOSNA – ZLOT STRZYG”, w dniu 
27  kwietnia  (piątek)  od  godz.  1900 do  200. 
Impreza ta jest jedną z cyklu poświęconą śląskim 
legendom o  „strzygach”,  dlatego mile  widziane 
jest  przebranie.  Cena  biletu  –  25,00/osoba. 
Imprezę  poprowadzi  Bernadeta  Kowalska  z 
zespołem.

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śl. 
ogłasza:

VIII  Edycję  Konkursu  Plastycznego  o  tematyce 
ekologicznej pt. „Matka-Ziemia”.
PATRONAT: Fundacja  na Rzecz Dzieci  „Miasteczko Śląskie” 
przy Hucie Cynku Miasteczko Śląskie,

CEL KONKURSU: zwrócenie  uwagi  na  piękno  otaczającego 
nas świata, uwrażliwienie młodego pokolenia oraz wskazanie jak 
mądrze korzystać z dobrodziejstw natury, aby zapewnić zdrowie 
następnym pokoleniom.

ZASADA  UCZESTNICTWA: tematyka  prac  powinna 
obejmować ochronę środowiska, wizję czystej planety, selekcję 
odpadów  i  wtórne  ich  wykorzystanie  itp.  Forma  i  technika 
wykonania prac dowolna. Każda praca powinna zawierać dane 
osobowe, tj. imię i nazwisko, wiek, klasę, adres i telefon szkoły 
oraz  imię  i  nazwisko  opiekuna/wychowawcy.  Każdy  z 
uczestników  Konkursu  nadsyła  JEDNĄ  pracę. 
Opiekunów/wychowawców prosimy o dokonanie selekcji prac i 
przesłanie  najciekawszych.  Prace  rozpatrywane  będą  w 
następujących kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, 
gimnazjaliści,  młodzież  i  dorośli.  Prace  przechodzą  na  rzecz 
Organizatora.

TERMIN: prace należy składać w biurze MOK do 15 kwietnia 
2007r. lub przesłać na adres – Miejski Ośrodek Kultury 42-610 
Miasteczko  Śląskie,  ul.  Srebrna  24;  mokmias@wp.pl  ;   
www.mokmiast.art.pl

Prace  konkursowe  oceniać  będzie  Jury  powołane  przez 
Organizatora. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród 
poinformujemy telefoniczne. 

W  holu  głównym  MOK  czynna  będzie  wystawa 
pokonkursowa.

VIII  Edycję  Konkursu  Plastycznego  na 
Najpiękniejszy Stroik lub Kartkę Wielkanocną.

Przedmiotem  Konkursu  jest  zaprojektowanie  kartki  lub 
wykonanie  stroika,  nawiązując  do  tradycji  związanych  ze 
Świętami wielkanocnymi. 

Liczymy,  że  poprzez  udział  dzieci,  młodzieży  (a  nawet 
dorosłych)  w  Konkursie,  przyczynimy  się  do  pobudzenia 
wyobraźni,  rozwoju  artystycznego,  powrotu  do  tradycji 
związanych z okresem wielkanocnym. 

Konkurs ma charakter otwarty. Prace rozpatrywane będą w 
poszczególnych kategoriach wiekowych: przedszkolaki, klasy I-
III, klasy IV-VI, gimnazjaliści oraz młodzież i dorośli. Każdy z 
uczestników konkursu może nadesłać 1 pracę.  Wychowawców, 
opiekunów  prosimy  o  dokonanie  selekcji  prac  i  przesłanie 
najciekawszych. 

Kartki prosimy nadsyłać o wymiarach 9 x 13 lub 10 x 15. 
Każda praca powinna zawierać opis z imieniem i nazwiskiem, 
dokładnym adresem szkoły,  przedszkola,  adres  mailowy,  wiek, 
klasę oraz imię i nazwisko opiekuna. 

Prace  powinny  być  wykonane  własnoręcznie  z 
wykorzystaniem  tradycyjnych  materiałów  i  technik.  Nie  będą 
oceniane prace mające wielu autorów. Prace prosimy składać w 
biurze MOK do 2 kwietnia 2007r. lub nadsyłać na adres: Miejski 
Ośrodek Kultury 42-610 Miasteczko Śląskie ul. Srebrna 24 tel. 
(032)  288-88-70  lub  288-89-44  mokmiast@wp.pl 
www.mokmiast.art.pl

Komisja  konkursowa powołana przez Organizatora  dokona 
oceny  prac  i  przyzna  nagrody  w  poszczególnych  kategoriach 
wiekowych.  O  wynikach  i  wręczeniu  nagród  poinformujemy 
telefoniczne.  Nadesłane prace  przechodzą na rzecz Miejskiego 
Ośrodka  Kultury  w  Miasteczku  Śląskim.  Wybrane  prace 
eksponowane będą na wystawie od 5 kwietnia w holu MOK.
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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.

Informujemy,  że  formularze  oceny  oraz 
inwentaryzacji dostępne są w Urzędzie Miejskim 
Miasteczko Śl.  -  Referat  Gospodarki  Miejskiej 
pokój nr 28 Ratusza.

Nowy Market w Miasteczku Śląskim
W  związku  z  licznymi  zapytaniami 

mieszkańców dotyczącymi  rozpoczętej  budowy 
przy  ulicy  Dworcowej  w  rejonie  pawilonu 
handlowego  „MARATON”  informuję,  że  na 
wniosek  inwestora  Sp.  z  o.o.  „Frapo-
Dystrybucja”,  po  uzyskaniu  stosownych 
uzgodnień, została wydana dnia 26.06.2006 roku 
Decyzja  Burmistrza  Miasta  o  warunkach 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku  handlowo  –  usługowego  wraz  z 
parkingiem.

Decyzję  o  warunkach  zabudowy  /nie 
pozwolenie  na  budowę,  które  jest  wydawane 
przez  starostę/  wydaje,   wójt,  burmistrz  albo 
prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o 
których  mowa  w  art.  53  ust.  4  ustawy  o 
planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym 
/Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./, i 
uzyskaniu  uzgodnień  lub  decyzji  wymaganych 
przepisami odrębnymi.

 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest 
możliwe  jedynie  w  przypadku  łącznego 
spełnienia następujących warunków:
1/ co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna 

z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana 
w  sposób  pozwalający  na  określenie 
wymagań  dotyczących  nowej  zabudowy  w 
zakresie  kontynuacji  funkcji,  parametrów, 
cech i wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz  zagospodarowania  terenu,  w  tym 
gabarytów  i  formy  architektonicznej 
obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz 
intensywności wykorzystania terenu;

2/ teren ma dostęp do drogi publicznej;
3/ istniejące  lub  projektowane  uzbrojenie 

terenu,  jest  wystarczające  dla  zamierzenia 
budowlanego;

4/ teren  nie  wymaga  uzyskania  zgody  na 
zmianę  przeznaczenia  gruntów  rolnych  i 
leśnych  na  cele  nierolnicze  i  nieleśne  albo 
jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu 
miejscowych planów, które utraciły moc na 
podstawie art.  67 ustawy, o której mowa w 
art. 88 ust. 1;

5/ decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Decyzja  o  warunkach  zabudowy  nie  rodzi 

praw do terenu oraz nie narusza prawa własności 
i uprawnień osób trzecich. 

Po spełnieniu wymagań określonych powyżej 
wójt, burmistrz, prezydent ma obowiązek wydać 
decyzję o warunkach zabudowy.
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Program ograniczenia niskiej emisji
W związku z zamiarem uruchomienia w Gminie Miasteczko  

Śląskie  Programu  Ograniczenia  Niskiej  Emisji  zachęcam 
Państwa  –  mieszkańców  a  zarazem  właścicieli  domów 
jednorodzinnych  do  udziału  w akcji  ankietowej,  która  pozwoli  
ustalić  skalę  rzeczywistych  potrzeb  w  zakresie  wymiany  
nieefektywnych  źródeł  ciepła  a  ponadto  określić  przybliżony  
wymiar  planowanych  (możliwych)  termomodernizacji,  
obejmujących opcjonalnie wymianę okien, docieplenie budynku,  
zabudowanie kolektorów solarnych, pomp ciepła itp.

W świetle powyższego zachęcam bardzo gorąco do udziału w  
przedmiotowym  przedsięwzięciu,  mając  na  względzie  zarówno 
znaczący zwrot nakładów poniesionych przy realizacji inwestycji  
jak i trudne do przecenienia efekty ekologiczne.

/-/ Bronisław Drozdz
 Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Zasadniczym  celem  Programu  Ograniczenia  Niskiej  Emisji 
(PONE)  jest  ograniczenie  emisji  szkodliwych  substancji 
emitowanych do atmosfery przez kotły zainstalowane w prywatnych 
domach  jednorodzinnych,  należących  do  mieszkańców  gminy,  na 
której  terenie  program  jest  realizowany.  Spowoduje  to  poprawę 
warunków życia ze względu na czystsze powietrze, poprawę stanu 
zdrowia  mieszkańców  oraz  polepszenie  walorów  estetycznych 
regionu.

Program ten realizowany jest poprzez wymianę nieefektywnych 
źródeł ciepła na kotły efektywne i ekologiczne. W ramach Programu 
propaguje się  także stosowanie odnawialnych źródeł  energii,  gdyż 
wykorzystanie energii słonecznej, biomasy czy z wnętrza ziemi nie 
powoduje  uciążliwych  zaburzeń  w równowadze  przyrody. 
Przewiduje  się,  iż  modernizacje  prowadzone w ramach Programu, 
oprócz  wymiany  nieefektywnego  źródła  obejmować  będą 
opcjonalnie  także  wymianę  okien,  docieplenie  budynku  oraz 
zabudowanie ogniw solarnych, pomp ciepła itd. 

Realizacja  Programu  przebiegać  będzie  w  dwóch  kierunkach. 
Pierwszy  skoncentruje  się  na  zabudowie  rozproszonej.  Dotyczył 
będzie  prywatnych  inwestorów,  którzy  dobrowolnie  zechcą 
przystąpić  do Programu.  Drugi  kierunek  będzie  obejmował  swym 
zakresem  obiekty  użyteczności  publicznej  będące  we  władaniu 
gminy.

Najważniejszą  z  punktu  widzenia  mieszkańców  gminy  zaletą 
PONE  jest  fakt,  że  po  wprowadzeniu  w  życie  Programu  każdy 
uczestniczący w nim inwestor otrzyma w formie dotacji częściowy 
zwrot  nakładów poniesionych  przy realizacji  inwestycji  zgodnie  z 
wytycznymi  Programu.  Pieniądze  te  pozyskane  zostaną  na 
preferencyjnych  warunkach  przez  władze  Gminy  z  dostępnych  w 
Polsce  instytucji  wspierających  działania  proekologiczne. 
Szczegółowe zasady finansowania modernizacji dla poszczególnych 
zakresów  prac  w  ramach  Programu,  znane  będą  po  pozyskaniu 
środków  na  jego  realizację.  Orientacyjnie  do  kalkulacji  przyjąć 
można, iż mieszkaniec realizujący w ramach programu modernizację 
kotłowni (kotła wraz z osprzętem), będzie musiał pokryć ok. 40% 
kosztów całej inwestycji!

Poniższe wykresy pokazują skalę korzyści ekonomicznych, jakie 
czerpią indywidualni właściciele domów zlokalizowanych na terenie 
gminy z przystąpienia do Programu. 

Orientacyjne  koszty  realizacji  następujących  rozwiązań  dla 
przykładowego obiektu kształtują się następująco:
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              Koszt całkowity                                     Koszt mieszkańca

Opis numerów wariantów na wykresach:
1 - Pozostawienie kotła opalanego węglem kamiennym lub 

miałem      
2 - Zastosowanie nowego kotła węglowego z podajnikiem 
3 - Zastosowanie kotła opalanego olejem lekkim 

opałowym     
4 - Zastosowanie kotła gazowego niskotemperaturowego
5 - Zastosowanie kotła gazowego kondensacyjnego

Zastosowanie kotła na granulat drzewny (pelety) 
6 - Zastosowanie gruntowej pompy ciepła

Koszty inwestycji zależne są od zakresu prac jakie należy 
wykonać w konkretnym budynku.  Możliwe jest  jednak ich 
dokładne  porównanie  dla  konkretnie  wybranego  w 
przykładzie budynku. Można założyć, że w przypadku innych 
budynków  relacje  pomiędzy  kosztami  różnego  typu 
inwestycji  będą  analogiczne.  Przyjęto  również  zasadę 
porównywalnego standardu wykonawstwa.

Drugą  najważniejszą  grupą  korzyści  są  oszczędności, 
jakie  mieszkańcy  będą  uzyskiwać  podczas  eksploatacji  już 
nowoczesnych  wymienionych  źródeł  ciepła.  Co  prawda 
koszty ogrzewania kotłem opalanym węglem lub miałem są 
wyjściowo  najniższe,  jednak  każde  zwiększenie  zakresu 
wybranej  modernizacji  powoduje  znaczną  zmianę  tych 
proporcji  na korzyść źródeł ekologicznych. Natomiast  efekt 
ekologiczny  jest  tutaj  równie  bezdyskusyjny,  co  bezcenny. 
Dlatego  niezwykle  ważnymi  elementem  dla  przyszłych 
kosztów eksploatacyjnych dla mieszkańców, będzie wybrany 
zakres modernizacji.

Poniżej  przedstawiono porównanie kosztów eksploatacji 
rocznej poszczególnych rodzajów kotłów.

Obniżone  koszty  eksploatacji  kotłów  nowych  w 
porównaniu  ze  starymi  wynika  z  większej  sprawności 
urządzeń  oraz,  w  przypadku  węgla  groszku,  większą 
kalorycznością i lepszą jakością tego paliwa.

Koszty  te  mogą  być  jeszcze  obniżone  dzięki 
zastosowaniu  dodatkowych  rozwiązań  pozwalających  na 
efektywniejsze wykorzystanie energii cieplnej:      
- kolektory  słoneczne: ok.  60%  obniżka  kosztów 

podgrzania wody
- modernizacja instalacji wewnętrznej: 3-5% obniżenia 

kosztów ogrzewania
- termomodernizacja prosta (tylko docieplenie): do 20% 

obniżenia kosztów ogrzewania 
- termomodernizacja  pełna  (z  wymianą  okien): do 

25% obniżenia kosztów ogrzewania.
Warunkiem  przystąpienia  Urzędu  Miejskiego 

Miasteczko  Śląskie  do  Programu  Ograniczenia  jest 
zainteresowanie  mieszkańców,  które  wyrazi  się  poprzez 
złożenie  odpowiedniej  ilości  wypełnionych  przez 
właścicieli budynków Ankiet.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO Nr 3 (102) marzec 2007                  Strona 7 z 8

Koszty eksploatacji wybranych kotłów [zł/rok]

0

2000

4000

6000

8000

10000

kocioł
węglowy stary

kocioł gazowy
stary

kocioł
węglowy

nowy

kocioł gazowy
nowy

kocioł olejowy kocioł na
pelety

ko
sz

t [
zł

]



Szanowni Państwo
W kontekście „nowych szans i nowych możliwości” 

- dla samorządów lokalnych i lokalnych społeczności - związanych 
z rozpoczęciem nowego okresu aplikacyjnego o środki unijne na 

lata 2007-2013,

Pragnę zaprosić Państwa do konsultacji społecznych 
w postaci udziału w akcji ankietowej oraz 

w spotkaniach, dotyczących przygotowania strategicznego 
dla Gminy Miasteczko Śląskie dokumentu pn. „Strategia 
Rozwoju Miasta Miasteczko Śląskie na lata 2007 – 2017”,  

które będą się odbywać w połowie kwietnia br.  
w poszczególnych dzielnicach miasta

Dokument ten wytyczy kierunki rozwoju Miasta oraz sprecyzuje 
priorytety i działania do zrealizowania dla dobra całej  

społeczności lokalnej. 

Jestem przekonany, iż wszyscy możemy przyczynić się 
do stworzenia wizji i przyszłości naszego Miasta oraz 

być autorami Jego sukcesów !

Zatem serdecznie zapraszam na powyższe spotkania,  
których terminy ustalone zostaną w odrębnych 

komunikatach a ponadto proszę o przyniesienie ze sobą 
wypełnionych ankiet!

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
(-)Bronisław Drozdz
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