Nr 2 (101)
luty 2007

42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE ul. RYNEK 8
tel. 393-80-00, 393-80-01, fax 393-80-02
e – mail: burmistrz@miasteczko-slaskie.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek od 900 do 1700, wtorek – piątek od 730 do 1530
SPÓJRZ SWOJEMU DZIECKU W OCZY
czyli JAK ROZPOZNAĆ CZY TWOJE
DZIECKO BIERZE NARKOTYKI?
Wielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że dziś
narkotyki są na wyciągnięcie ręki w zasadzie wszędzie –
w szkołach, pubach, klubach, dyskotekach na imprezach.
Choć to przerażające, ale zasadnicza większość naszych
dzieci miała z nimi kontakt, jednym proponowano, inni
spróbowali, jeszcze inni byli świadkiem jak biorą ich
rówieśnicy. Obowiązkiem rodziców jest chronić dzieci
przed tym, co im zagraża, w tym także przed
uzależnieniem. I zdecydowanie trzeba nam zrezygnować
z obawy przed tym, że dziecko się od nas odsunie albo
potraktuje nas jak wrogów. Wszyscy pacjenci Ośrodka
„Dom Nadziei”, którzy walczą dziś z uzależnieniem miało
żal do swoich rodziców za „szpiegowanie”, sprawdzanie
i podejrzliwość. Dziś są im za to wdzięczni, wiedzą, że
gdyby nie ta „wścibskość starych” nie zmieniliby swojego
życia.
Postaram się przybliżyć najczęściej obserwowane
zmiany zachowania u osób zażywających narkotyki.
Zawsze zastanawiające powinno być nagłe pogorszenie się
stopni w szkole, wagary, spóźnienia. Uzależniony ma
coraz większe trudności z dotrzymywaniem słowa,
wykonywaniem domowych obowiązków, gdyż, co innego
staje się dla niego ważne. W początkowej fazie zażywania
narkotyków objawy są bardzo subtelne i mogą być
spowodowane również innymi problemami dziecka.
Charakterystyczne dla osób biorących mogą być różnego
rodzaju, krótkie, tajemnicze telefony, w których padają
niezrozumiałe dla nas określenia (grzać, jarać, hasz, amfa,
zioło, ziele itp.). Można wtedy porozmawiać z dzieckiem,
do kogo dzwoni i co oznaczają dziwne określenia, choć
większość uzależnionych jest w stanie wytłumaczyć
praktycznie wszystko w bardzo wiarygodny sposób.
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Charakterystyczne w późniejszych fazach uzależnienia
są bardzo jaskrawe zmiany zachowań - ktoś pobudzony po
chwili nieomal przysypia, wahania nastroju, brak apetytu,
notoryczne kłamstwa, wynoszenie z domu drobnych
kosztowności czy posiadanie przez dzieci większych
pieniędzy, co może świadczyć o handlu. Uzależniony traci
wszelkie zainteresowania, wartości i zasady. Inne oznaki,
które mogą świadczyć o zażywaniu narkotyków przez
Twoje dziecko to utrata masy ciała, rozszerzone źrenice
przy heroinie, a zwężone przy kokainie, zaczerwienione
oczy przy marihuanie. Uzależniony miewa często przy
sobie różne przedmioty, choć tak długo jak się da robi
wszystko by nie wpadły w niepowołane ręce. Myślę tu o
małych woreczkach z pozostałościami listków, łodyg i
nasion (marihuana), małych woreczkach z resztkami
białego czy też białawego proszku (kokaina, czy
amfetamina), maleńka łyżeczka często ozdobna, noszona
na szyi (do wdychania kokainy), różnego rodzaju lufki,
fajki wodne z plastiku, mosiądzu, ale też często zrobione z
plastikowych butelek z wypaloną dziurką z boku.
Podejrzane są również bibułki do papierosów, w których
robi się skręty z marihuany, pigułki różnych kształtów i
kolorów. Nie należy też ignorować informacji sąsiadów,
którzy myślą, iż twoje dziecko bierze. To tylko część
najbardziej charakterystycznych sygnałów ostrzegawczych
dla rodziców. Każda mała zmiana, którą zaobserwowałeś u
swojego dziecka powinna być przedmiotem Twojej troski.
Jeśli więc masz jakiekolwiek podejrzenia, że twoje
dziecko bierze narkotyki, nie czekaj, skontaktuj się z nami
Podejrzewasz, że twoje dziecko
z narkotykami skontaktuj się z nami:

ma

kontakt

Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei”
Bytom ul. Konstytucji 9; tel: 032 286-06-23
Elżbieta Łabojko
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 siłownia:
- za godzinę 4,- zł
- miesięcznie 20,- zł.

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.

d)

1 – 3 osobowych bez łazienki

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”.

3.



c)





1

W przypadku wynajmu części socjalnej przez organizacje społeczne,
charytatywne, rady sołeckie nie pobiera się powyższych opłat.
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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

-

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

za wynajem sali w hotelu:

f)

-

do 4 godzin

200,00 zł

-

powyżej 4 godzin

300,00 zł

zniżki za wynajem pokoi hotelowych4

przez szkolne grupy wycieczkowe

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;
za wynajem części socjalnej Ochotniczych Straży
Pożarnych na imprezy okolicznościowe1:
w Żyglinie 50,- zł/ doba
w Brynicy 30,- zł/doba.
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;

-

e)

Miasteczko Śląskie z dn. 13.02.2007 r. za korzystanie z
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
należy uiszczać następujące opłaty brutto:

b)

30,00 zł 1m/doba

2 osobowych z łazienką i TV3

Zgodnie z Postanowieniem Nr 17/07 Burmistrza Miasta

a)

za wynajem pokoi hotelowych2:

-

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

2

Od dnia 13.02 br. obniżce uległy ceny opłat za wynajem pokoi
hotelowych. Jest to podyktowane chęcią pozyskania większej liczby
korzystających z usług Hotelu Miejskiego.
3
W przypadku wolnych miejsc w pokojach 2 osobowych z łazienką
dopuszcza się możliwość wynajmu pokoju dla 1 osoby z opłatą
pomniejszoną o 30%.
4

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.
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
podjęte na V Sesji
w dniu 26.01 2007 r.
 Uchwałą Nr V/27/07 uchylono Uchwałę Nr III/28/02
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia
30 grudnia 2002 roku dotyczącą wyznaczenia
przedstawiciela Gminy do Rady Nadzorczej
Międzygminnego
Towarzystwa
Budownictwa
Społecznego Spółki z o.o. w Tarnowskich Górach.
Przedstawicielem gminy był Stanisław Wieczorek –
burmistrz kadencji 1995 – 2006;

Uchwałą

awarii jądrowych, władze prawdopodobnie będą
wzywać do ewakuacji, aby oddalić się od źródła
promieniowania.



Osłona – podobnie jak odległość im bardziej
ciężkie i gęste materiały pomiędzy Tobą a źródłem
promieniowania tym lepiej. Dlatego władze lokalne
mogą doradzić Ci pozostanie w domu, o ile
wypadek nie wydarzył się w pobliskiej elektrowni
atomowej. W wielu wypadkach ściany Twojego
domu są wystarczającą osłoną w celu
zabezpieczenia twojego zdrowia.



Czas – większość zdarzeń radioaktywności
stosunkowo szybko traci natężenie promieniowania.
Ograniczenie czasu przebywania w zasięgu
zagrożenia
zmniejszy
pochłoniętą
dawkę
promieniowania.
Po
wystąpieniu
zagrożeń
radiologicznych, lokalne władze będą monitorowały
wszystkie wypadki pojawienia się promieniowania i
określać kiedy minie.

Nr V/28/07 zatwierdzono „Taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasteczko
Śląskie za okres od dnia 1.02.2007 r. do dnia 31.01.2008
r.”; Stawki taryf pozostają niezmienione w stosunku do
tych, które zostały ustalone Uchwałą Nr I/7/06 z dnia 6
grudnia 2006 r.

Uchwałą

Nr V/29/07 przyjęto gminny program
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz zapobiegania narkomanii na rok 2007;

Uchwałą

Nr V/30/07 ustalono plan pracy Komisji
Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska.

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

Zagrożenia i sposoby postępowania
w przypadku ich pojawienia się
WYPADKI RADIOLOGICZNE
Mogą się zdarzyć wszędzie tam, gdzie materiały
radioaktywne
są
używane,
składowane
lub
transportowane. Takie wypadki mogą się zdarzyć w
elektrowniach jądrowych, szpitalach, uniwersytetach,
laboratoriach
badawczych,
w
zakładach
przemysłowych, na głównych drogach, liniach
kolejowych.
Wypadki radiologiczne są niebezpieczne z powodu
szkodliwego
oddziaływania
niektórych
typów
promieniowania na komórki ciała. Im dłużej dana osoba
jest narażona na promieniowanie, tym większe jest
zagrożenie. Ludzie każdego dnia pochłaniają dawkę
promieniowania
ze
słońca,
radioaktywnych
pierwiastków w glebie i w skałach, urządzeń
domowych, takich jak: telewizory, kuchenki
mikrofalowe
oraz
rentgenowskich
urządzeń
medycznych i dentystycznych. Promieniowanie nie jest
wykrywalne przez wzrok, węch ani przez żaden inny
organ
zmysłu.
By
zminimalizować
skutki
promieniowania musisz wiedzieć, że istnieją trzy
czynniki które o tym decydują, a mianowicie:



Odległość – im jest większa pomiędzy Tobą a
źródłem promieniowania tym mniejszą dawkę
promieniowania otrzymasz. W razie poważnych
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PODCZAS WYDARZENIA
-

zachowaj spokój, nie wszystkie wypadki związane z
wydostaniem się substancji promieniotwórczych są
dla ciebie niebezpieczne. Wypadek może dotyczyć
obszaru zakładu i nie powodować żadnych
zagrożeń zewnętrznych,
- nasłuchuj w radiu i telewizji oficjalnych
komunikatów jeśli jest to zalecane pozostań w
domu,
- w przypadku zaniechania ewakuacji, pozostań w
domu:

zabezpiecz zwierzęta lub weź je do domu,

zabezpiecz i pozamykaj drzwi i okna,

wyłącz wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.,

zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i
kominowe,

udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń
poniżej powierzchni gruntu i pozostań w nich
do czasu, aż władze ogłoszą, że jest już
bezpiecznie,

jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos
mokrym ręcznikiem, bądź przygotowany do
ewakuacji lub schronienia się na dłuższy czas w
swoim domu,

przechowuj
żywność
w
szczelnych
pojemnikach lub w lodówce,

niezabezpieczoną żywność przed schowaniem
dokładnie opłucz,

zrezygnuj ze spożywania owoców, warzyw i
wody z niepewnych źródeł, gdy powracasz do
miejsca schronienia z zewnątrz,

spłucz i zmień odzież oraz obuwie,

dokładnie umyj całe ciało,
 włóż rzeczy noszone na zewnątrz do
plastikowej torby i szczelnie ją zamknij,
postępuj zgodnie z zaleceniami określonymi
przez władze (służby ratownicze) do czasu
odwołania
zagrożenia
skażeniem
promieniotwórczym.
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Zanieczyszczenie powietrza na stacji pomiarowej
Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52
PAŹDZIERNIK 2006 r.
WSSE Katowice

Dzień

Ołów
µg/m3

Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

3
6
10
12
13
16
23
25
26
29
D24
D

26/ 61
16/ 38
36/ 66
55/ 120
83/ 158
73/ 46
30/ 100
40/ 631
27/ 102
27/ 1105
500

19/ 21
8/ 10
18/ 12
20/ 20
21/ 25
30/ 0
11/ 22
24/ 12
10/ 14
11/ 24
1000

96/ 180
40/ 105
117/ 176
158/ 222
127/ 242
284/ 257
74/ 103
55/ 178
28/ 64
18/ 101
600

Kadm
µg/m3

Chrom
µg/m3

Nikiel
µg/m3

1.9/ 4.5

0/ 0

0/ 0

1.8/ 29.6

0/ 0

0/ 0

10

400

25

LISTOPAD 2006 r.
WSSE Katowice

Miasteczko Śląskie – Śródmieście,
ul. Norwida 30
Pył zawieszony Pył zawieszony
Dzień
PM10 *)
ogółem TSP
µg/m3
µg/m3

Miasteczko Śląskie – Żyglinek,
ul. Wyciślika 52
Pył zawieszony
Pył zawieszony
Dzień
PM10 *)
ogółem TSP
µg/m3
µg/m3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

5
9

6
10

35

39

3

4

6
19

7
21

17

19

40
27
10

45
52
11

50 ng/m3
40 ng/m3

D24 – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do 24 h,
*) pomiar metodą wagową
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5
8

8
15

7

9

17

19

40
63

45
72

57

65

129
52
28

141
67
34

50 ng/m3
40 ng/m3

D – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do roku
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Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52
LISTOPAD 2006 r.
WSSE Katowice

Dzień

Ołów
µg/m3

Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

5
6
9
11
15
16
19
28
29
30
D24
D

0/ 594
67/ 71
50/ 597
0/ 69
0/ 99
34/ 132
39/ 124
94/ 337
70/ 637
16/ 299
500

11/ 0
0/ 0
11/ 8
0/ 10
0/ 18
11/ 26
16/ 16
18/ 54
21/ 33
8/ 10
1000

15/ 92
13/ 61
15/ 60
11/ 37
13/ 181
38/ 197
49/ 161
94/ 331
84/ 196
57/ 214
600

Kadm
µg/m3

Chrom
µg/m3

Nikiel
µg/m3

0.9/ 75.4

0/ 0

0/ 5.5

2.8/ 51.7

0/ 0

62.6/ 12.9

10

400

25

GRUDZIEŃ 2006 r.
WSSE Katowice

Miasteczko Śląskie – Śródmieście,
ul. Norwida 30
Pył zawieszony Pył zawieszony
Dzień
PM10 *)
ogółem TSP
µg/m3
µg/m3

Miasteczko Śląskie – Żyglinek,
ul. Wyciślika 52
Pył zawieszony
Pył zawieszony
Dzień
PM10 *)
ogółem TSP
µg/m3
µg/m3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

12
12

13
13

12
16

13
18

17

19

19
11
14
14

21
12
17
16

44

56

50 ng/m3
40 ng/m3

D24 – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do 24 h,

33
28

38
30

21
51

25
56

20

22

19
19
13
19

22
22
16
22

31

34

50 ng/m3
40 ng/m3

D – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do roku

*) pomiar metodą wagową
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Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52
GRUDZIEŃ 2006 r.
WSSE Katowice

Dzień

Ołów
µg/m3

Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

3
4
6
7
12
18
19
20
21
28
D24
D

21/ 66
17/ 396
17/ 92
36/ 36
38/ 0
25/ 275
42/ 117
42/ 481
22/ 116
56/ 812
500

0/ 10
0/ 11
0/ 23
0/ 20
8/ 8
11/ 13
0/ 8
21/ 13
8/ 0
132/ 8
1000

13/ 47
16/ 48
18/ 153
20/ 98
58/ 86
34/ 217
161/ 237
34/ 139
61/ 212
134/ 131
600

Kadm
µg/m3

Chrom
µg/m3

Nikiel
µg/m3

0.9/ 20.7

0/ 0

0/ 3.6

5.4/ 84.1

0/ 0

28.8/ 0

10

400

25

Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa substancji
Fluoranten
Benz(a)antracen
Chryzen
Benzo(b)fluoranten
Benzo(k)fluoranten
Benzo(a)piren
Dibenzo(a,h)antracen
Benzo(g, h, i)perylen
Indeno(1, 2, 3cd)piren

Jedn.
Ng/m3
ng/m3
ng/m3
ng/m3
ng/m3
Ng/m3
ng/m3
ng/m3
ng/m3

październik 2006
0.0/ 0.0
0.0/ 0.0
0.0/ 0.0
0.0/ 0.0
0.2/ 0.4
0.0/ 0.4
0.0/ 0.0
0.0/ 0.5
0.3/ 0.6

Stężenie miesięczne
listopad 2006 grudzień 2006
0.6/ 1.6
2.3/ 3.8
1.8/ 2.5
2.3/ 4.1
6.1/ 9.8
5.5/ 11.8
1.1/ 1.3
0.8/ 1.6
1.5/ 2.3
1.1/ 2.0
1.9/ 2.7
1.5/ 2.8
0/ 0
0/ 0
1.9/ 3.0
1.6/ 3.3
2.5/ 3.9
2.1/ 3.4

Dopuszczalny poziom
w odniesieniu do roku

1

Turniej wiedzy o Wielkiej Brytanii

Nabór na stanowisko urzędnicze

Poseł ziemi śląskiej Tomasz Głogowski wraz
z Instytutem Tarnogórskim organizuje konkurs
„Pod znakiem Lwa Albionu i Polskiego Orła”. Celem
konkursu jest przybliżenie młodzieży ponadgimnazjalnej
okręgu gliwickiego wspólnej historii Wielkiej Brytanii
i Polski na przestrzeni ubiegłych dziesięcioleci,
poszerzenie znajomości brytyjskiej kultury, systemu
społecznego i gospodarki tego kraju. Przewidywany
termin przeprowadzenia eliminacji oraz finału konkursu:
16.04.2007 – półfinał w Zabrzu – 90 zawodników,
17.04.2007 – półfinał w Tarnowskich Górach –
110 zawodników,
18.04.2007 – półfinał w Gliwicach – 125 zawodników,
19.04.2007 – półfinał w Bytomiu – 130 zawodników.
24.04. 2007 – finał konkursu w Tarnowskich Górach
(70 – 90 zawodników) . Przewidywane nagrody:
 wyjazdy do szkół językowych w Wlk. Brytanii,
 5 wycieczek do Londynu,
 nagrody książkowe, wydawnictwa, słowniki,
 upominki, gadżety oraz dyplomy.
Ankietę zgłoszeniową szkoły przesyłają w terminie do
25 marca br. na adres: Biuro Poselskie Tomasza
Głogowskiego ul. Opolska 1, 42-600 Tarnowskie Góry.
Informacje o projekcie: Adam Morawiec, tel. 0601 408
378, adam.morawiec@gazeta.pl. Regulamin konkursu
oraz ankieta do pobrania ze strony www.glogowski.net.

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
stanowisko
urzędnicze
Podinspektora
w Referacie Gospodarki Miejskiej. Ogłoszenie
zawiera wymogi formalne wobec kandydata
wynikające z przepisów ustawy o pracownikach
samorządowych.
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Wyniki naboru na stanowiska urzędnicze
W wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
Inspektora
ds.
Funduszy
Unijnych
i Zamówień Publicznych zatrudnienie na ww.
stanowisku
znalazła
Katarzyna
Wosz.
Na konkurs wpłynęła jedna oferta spełniająca
wymogi formalne. Nabór na kierownicze
stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu
Gospodarki Miejskiej zakończył się pomyślnie
dla Henryka Felki, który lepiej poradził sobie
z testem wiedzy merytorycznej niż Jacek Wosz.
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Punkt dla bezrobotnych
W Miasteczku Śląskim w budynku MOPS przy
ul. Staromiejskiej 8 działa punkt informacyjno-doradczy
dla bezrobotnych zamieszkałych w naszej gminie. Punkt
jest obsługiwany przez pracownika PUP w każdy
poniedziałek w godzinach od 9.00 – 16.30. W punkcie
tym bezrobotni mogą m.in. potwierdzić swoją gotowość
do podjęcia zatrudnienia, składać oświadczenia
o uzyskiwanych dochodach, uzyskać informację o ofertach
pracy, składać wnioski i odbierać zaświadczenia
o zarejestrowaniu.

Świadczenia rodzinne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku
Śląskim Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że
została znowelizowana ustawa o świadczeniach
rodzinnych, która określa że dodatek z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego przysługuje również na dziecko
rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
W związku z tym osoby pobierające świadczenia rodzinne
mogą ubiegać się o przyznanie wyżej wymienionego
dodatku na dziecko uczęszczające do tzw. zerówki od
września 2006 r. Wnioski można pobrać w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim,
pracownicy poinformują o ewentualnej konieczności
dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Użytkowanie wieczyste
Zgodnie z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z
8.01.2007 r. opłaty roczne z tytułu użytkowania
wieczystego gruntów, ustanowionego i wpisanego do ksiąg
wieczystych przed 1 maja 2004 r. nie podlegają
opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym,
w roku bieżącym nie będą wystawiane faktury VAT
dotyczące wieczystego użytkowania ustanowionego przed
1 maja 2004 r. Wpłat należy dokonywać do 31 marca
2007 r. w wysokości opłat naliczonych bez podatku VAT
w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy w ING Bank
Śląski o/ Tarnowskie Góry Nr 64 1050 1386 1000 0002
0086 1227.

Wymogi formalne podań składanych
do Urzędu Miejskiego
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.

Konkursy ofert rozstrzygnięte
Dziedzina
Ochrona i promocja
zdrowia

Kultura fizyczna i
sport

Nazwa zadania

„Medyczna, pielęgnacyjna i rehabilitacyjna opieka
nad
ludźmi
i niepełnosprawnymi”

chorymi,

starszymi

„Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu Żyglina, Żyglinka, Brynicy,
Bibieli”.

Kultura fizyczna i
sport

„Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci

Profilaktyka
zdrowotna dzieci

„Profilaktyka zdrowotna dzieci narażonych na

i młodzieży z terenu Miasteczka Śląskiego”.

kontakt z metalami ciężkimi”
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Kwota

Nazwa podmiotu

100.000,- zł.

CARITAS
Diecezji Gliwickiej

20.000,- zł.

Ludowy Klub Sportowy
Żyglin

40.000,- zł.

Hutniczy Klub Sportowy
Odra

42.000,- zł.

Fundacja na Rzecz Dzieci
Miasteczko Śląskie
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MOK – OWSKIE WIEŚCI
Co było ...

1.

2.

Od 12 do 23 lutego, w okresie ferii zimowych w
Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim
prowadzone były zajęcia pod hasłem „MOKozima
‘2007”. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do
piątku w godz. od 1000 do 1300. W ramach zajęć
prowadzona była nauka języka angielskiego dla
dzieci, warsztaty ceramiczne, plastyczne, teatralne,
taneczne. Organizowaliśmy liczne konkursy, gry i
zabawy.
16 lutego dzieci zobaczyły bajkę pt. „Kozucha
Kłamczucha” w wykonaniu Teatru ART-RE z
Krakowa.

Co będzie ...?

1.

8 marca o godz. 1800 z okazji Dnia Kobiet
zapraszamy na Babski Comber. Imprezę poprowadzi
Andrzej Miś, Bernadeta Kowalska i Marek Miś.
Cena biletu 25 zł. Więcej szczegółów na stronie
www.mokmiast.art.pl

2.

Informujemy, że kolejne spotkanie z Clive’m
Harrisem odbędzie się 18 marca (niedziela) o godz.
2030 – wstęp bez biletów.

3.

MOK zaprasza na widowisko
plenerowe pn.
„Powitanie
wiosny”,
które
odbędzie
się
25 marca (niedziela) o godz. 1600 w Brynicy.
Zbiórka przy Domu Strażaka w Brynicy o godz. 1545.
Uczestnicy przejdą barwnym korowodem nad rzekę
w Brynicy, gdzie przy akompaniamencie kapeli i
zespołów ludowych z Gminy Miasteczko Śl. i
Ożarowice pożegnamy zimę i powitamy wiosnę –
jest to impreza mająca na celu ochronę dziedzictwa
kulturowego naszego regionu.

4.

w Brynicy. Więcej szczegółów pod nr tel. (032) 288-88-70
lub 288-89-44
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
p.n. RECENZJA Z PRZEDSTAWIENIA
TEATRALNEGO LUB DOWOLNIE WYBRANEGO
DZIEŁA STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
Organizatorem Konkursu jest MOK w Miasteczku Śl. Konkurs
zorganizowano w ramach obchodów Roku Wyspiańskiego, ma
on na celu zachęcenie młodzieży i dorosłych do ponownego
sięgnięcia do dzieł tego wybitnego, polskiego twórcy.
•
Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich i
osób dorosłych zainteresowanych tym tematem,
•
Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać recenzję z
przedstawienia teatralnego lub dowolnie wybranego dzieła
literackiego Stanisława Wyspiańskiego,
•
Tekst powinien być nie dłuższy niż 2 strony formatu A4 i
nie krótszy niż 1 strona A4,
•
Prace należy umieścić w kopercie opatrzonej godłem i
napisem „TEKST”, w drugiej kopercie opatrzonej godłem
należy umieścić wszystkie swoje dane – w przypadku
uczniów przygotowanych przez nauczycieli należy podać
również imię i nazwisko nauczyciela oraz nazwę i adres
szkoły,

•
•

•
•
•

MOK w Miasteczku Śl. zaprasza dzieci
wieku przedszkolnego, uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum do udziału
w Konkursie na Najciekawszą Kukłę
Marzanny. Zachęcamy również młodzież
i dorosłych do wspólnej zabawy.
Konkurs ma zasięg ponadpowiatowy i ma na celu
podtrzymanie tradycji regionalnej „topnienia” Marzanny
(symbol pożegnania zimy i nadejścia wiosny).
Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Każda
praca powinna zawierać dokładny adres szkoły,
przedszkola, adres mailowy, wiek i klasę, nr telefony.
Technika wykonania Kukły jest dowolna.
Prace prosimy składać do 14 marca 2007 w Biurze
Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Srebrna 24. Nadesłane
prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora. Rozstrzygnięcie Konkursu, wręczenie
nagród połączone będzie z imprezą plenerową „Powitanie
wiosny”, która odbędzie się 17 marca o godz. 1600
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Wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 25 maja 2007
r. o godzinie 1800 podczas otwarcia Wystawy prac
nadesłanych na Konkurs plastyczny ogłoszony z okazji
Roku Wyspiańskiego,
Najciekawsze fragmenty recenzji umieszczone zostaną w
wydanym katalogu,
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji
nadesłanych na Konkurs prac.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO p.n.
„ILUSTRACJA DO DOWOLNIE WYBRANEGO
DZIEŁA STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO”

21 marca 2007 godz. 1800 – Forum Poetów
Tarnogórskich połączone z koncertem zespołu.
Impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji.

VIII EDYCJA KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZĄ
KUKŁĘ MARZANNY

Termin nadsyłania prac do 15 maja 2007 na adres
Organizatora: MOK w Miasteczku Śl., 42-610 Miasteczko
Śląskie, ul. Srebrna 24,
Teksty zostaną ocenione przez powołane Jury i
nagrodzone,

Organizatorem Konkursu jest MOK w Miasteczku Śląskim.
Konkurs zorganizowano w ramach obchodów Roku
Wyspiańskiego.
•
Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie
trzy prace stanowiące ilustracje do dowolnie wybranego
dzieła Stanisława Wyspiańskiego. Format i technika prac
jest dowolna,
•
Każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w
metryczkę z godłem i wiekiem autora, w zamkniętych
kopertach opisanych godłem powinna znajdować się pełna
informacja o autorze prac,
•
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
dzieci do 12 lat, młodzież od 12 do 18 lat i w kat. osoby
dorosłe,
•
Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora, w skład której wejdą profesjonalni
artyści plastycy,

•
•
•

Prace należy nadsyłać do 15 maja 2007r. na adres: Miejski
Ośrodek Kultury w Miasteczku Śl., 42-610 Miasteczko
Śląskie, ul. Srebrna 24, woj. śląskie,
otwarcie wystawy prac nadesłanych na Konkurs oraz
wręczenie nagród laureatom nastąpi 25 maja o godzinie
1800.
Najciekawsze prace wystawione zostaną w Galeriach na
terenie Śląska.
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•
•

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac,
prace nadesłane na Konkurs przechodzą na własność
Organizatora.
Najciekawsze prace umieszczone zostaną w wydanym
Katalogu.
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