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Wielkanoc (Pascha) jest najstarszym świętem chrześcijań -
skim, a od 17 wieków obchodzonym w pierwszą niedzielę po 
wiosennej pełni księżyca.

Wiosenne święta od zawsze kojarzyły się z nowym życiem 
i były przesiąknięte kultem płodności. Wyrażały radość życia 
doczesnego, jego biologiczny wymiar i jego żywiołowość. 
Jajko – symbol życia. Każdy chyba wie jak najprościej farbo -
wać jajka w wywarze z obierków z cebuli, by potem powstały 
piękne pisanki. Pisanki były również kiedyś darem grzeczno -
ściowym, silnie wierzono w ich magiczną moc. Pisanka rzuco -
na w ogień – posiadała moc gaszenia pożaru, postawiona na 
parapecie okna – chroniła przed piorunami, zakopana przed 
domem – broniła wstępu siłom nieczystym. Woda, w której 
gotowały się pisanki także posiadała cudowną moc – miano -
wicie, dodawała urody. 

Śniadanie wielkanocne było posiłkiem, który nazywano 
„obiadem bez dymu”, zazwyczaj przeciągało się do późnych 
godzin popołudniowych. Po długim okresie postu, rodzina 
zasiadała do suto nakrytego stołu i mogła najeść się do syta. 
Śniadanie rozpoczynano od symbolicznego dzielenia się świę -
conym (jajkiem). Zazwyczaj nic nie marnowało się ze świątecz -
nego stołu. Resztki otrzymywały zwierzęta, a kości i okruszyny 
rozsypywano na polach i w ogrodach w intencji zapewnienia 
urodzaju i odstraszania szkodników. 

dokoń czenie s. 2

W I E L K A N O C

fot.: akka bakka

Kasia Kowalska - ur.13 czerwca 1973 r. w Sulejówku. 
Piosenkarka chyba z krwi i kości, potra� sama skompono-
wać muzykę, sama też pisze swoje teksty. Jej muzyka już 
od 15 lat gości na polskiej scenie muzycznej i wydaje się 
że jest już jej stałym elementem i niezależnym punktem. 
Charyzmatyczna, pełna scenicznego wigoru ale i kojąca 
świetnością swych ballad. Sama określa się okropną za-
dziorą, która potrafi być agresywna. Czyżby?

Grzegorz Michalik – Na wstę-
pie gratuluję wspaniałego wystę -
pu. Cieszę się, że mogłem wresz -
cie zobaczyć koncert na żywo. 
Chciałem porozmawiać 
trochę o muzyce, ale i o 
Kasi Kowalskiej, takiej 
innej spoza teledysku. 
Jest nowa płyta, na któ -
rą trzeba było czekać aż 
cztery lata. To najdłuż -
sza przerwa w Twojej 
karierze, czym spowo-
dowana?

Kasia Kowalska – 
Tak, to już ósma płyta. 
Przerwa spowodowa-
na... szukaniem koncepcji, innymi 
pracami, nowym uczuciem, ciążą 
zagrożoną, odpoczynkiem, pew-
nym zagubieniem.

To się tak wydaje, ale to jed-
nak trochę czasu zabiera, także te 
cztery lata rzeczywiście zleciały 
nieprawdopodobnie szybko. Ja 
nie odczułam tego jakby to był nie 
wiadomo jak długi czas.

G.M. - Czyli to nie było takie wi-
dzi mi się Kasi Kowalskiej, tylko to 
było spowodowane pewną nor -
malnością?

K.K. - Tak, oczywiście. A ja nie 
jestem też takim dyrektorem mar-
ketingu, który planuje, że tego         
i tego dnia wydaję taką a nie inną 

płytę i już. To po prostu były takie 
prozaiczne problemy życiowe.

G.M. - Twoja muzyka jest wciąż 
żywa, wszechobecna. Piosenki 
są wciąż grane w mediach. I tak 
naprawdę dotąd, nam fanom, to 
mimo wszystko wystarczyło. Jak 
się robi tak dobre piosenki, które 
się gra przez lata?

K.K. - Tak naprawdę, zdajesz so-
bie sprawę, ja nie mam na to wpły -
wu czy daną piosenkę się gra. Po 
prostu ona spełnia jakieś kryteria, 

Kasia Kowalska
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Dzisiejsze „Śmigus Dyngus” 
kiedyś były dwoma, odrębny -
mi świętami. Do XV w. istniały 
osobno, z upływem czasu zo -
stały scalone w jedno. 

Dyngus – to niemieckie sło -
wo, określenie wykupu przed 
rabunkiem, lub okupu wojen-
nego. Dygowanie jest relik-
tem zamierzchłych wierzeń w 
moc przekazania siły młodych 
pędów przez smaganie ciała 
i w możliwość zmywania win 
przez polewanie się wodą. 

Dyng - był ofiarą, datkiem, 
wykupem od razów rózgami. 

Śmigus był niemal identycz -
nym zwyczajem smagania 
przypadkowym delikwentom 
nóg brzozowymi rózgami i ob-
lewania wodą. 

Wielkanocny zwyczaj ob-
lewania się wodą zapewne 
bierze początek przekonań o 
jej oczyszczającej mocy. Być 
może, w zwyczaju pozostał 
ślad z pierwszych lat chrześci -
jaństwa w Jerozolimie, w której 
Żydzi oblewali z okien wodą 

ludzi gromadzących się na uli-
cach i rozmawiających o zmar-
twychwstaniu Jezusa.

Albo też, Lany Poniedziałek 
może być odbiciem siłowego 
wprowadzenia na Litwie chrze-
ścijaństwa, gdzie tłumy zapę -
dzano do wody lub stojące na 
brzegu polewano wodą w celu 
ochrzczenia.

W wiosenne święto dzieci 
szukały pod krzakami prezen -
tów, które zostawiał dla nich 
zajączek, w Wielką Sobotę 
obowiązywał ścisły post, moż -
na było zjeść tylko jeden po -
siłek, przeważnie były to – żu -
rek z grzybkami lub barszczyk 
i śledzie.

Dzisiaj Śmigus – Dyngus 
znamy jako dzień, w którym 
chłopcy oblewają dziewczyny 
wodą.

Faktem jest, iż święto to, ma 
bardzo głębokie korzenie, jesz -
cze w tradycjach pogańskich. 

Wielkanoc zawiera ideę zwy-
cięstwa dobra nad złem i odro -
dzenia duchowego. 

(Natalia Juszczak)

dokoń czenie ze s. 1

WIELKANOC

W każdym postępowaniu – w 
którym występuje opłata wpiso -
wa od wniosku czy pozwu – stro-
na postępowania, która składa pi -
smo może poprosić Wysoki Sąd o 
zwolnienie od kosztów sądowych 
[oprócz tego, że poprosi o zasą-
dzenie późniejszych kosztów po-
stępowania od strony przeciwnej 
według norm przepisanych]. Taką 
prośbę składa się na formularzu, 
zatytułowanym: „Oświadczenie 

o stanie rodzinnym, majątku, do-
chodach i źródłach utrzymania”. 
Formularz najlepiej dołączyć od 
razu – wraz ze złożeniem pierw -
szego pisma, które podlega ewen-
tualnej opłacie sądowej. Wzór 
formularza można otrzymać w 
każdej kancelarii prawnej albo w 
sądzie i nie jest on odpłatny. Bo -
wiem sąd – na odstawie ustawy z 
dnia 28. Lipca 2005 r. – o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych 

postanawia albo obciążyć stronę 
kosztami sądowymi, albo zwol-
nic ją od kosztów w całości lub 
w części, przy czym to sąd decy -
duje o tym, czy uchyli obowiązek 
opłaty. W tym przypadku należy 
wypełnić formularz w taki sposób, 
ażeby wyczerpująco wykazywał 
on wszystkie dochody i wydatki, 
stan majątkowy oraz możliwości 
zarobkowe wnioskodawcy. Szcze-
góły wypełniania formularza po -
dam w kolejnej części dotyczącej 
wniosku o zwolnienie od kosztów. 
A zatem w piśmie składanym do 
sądu prosimy o zwolnienie od 
kosztów sądowych i jednocześnie 
– w załączeniu – dodajemy wypeł -
niony formularz. Jeśli nie dołączy -
my Oświadczeni a majątkowego, 
a poprosimy o zwolnienie, sąd 
przyśle nam wezwanie do uzupeł -
nienia braków formalnych w ter-
minie dni 7 i jednoczenie porosi 
i wypełnienie formularza, który zo -
stanie doręczony razem z tym we-
zwaniem. Wówczas mamy tydzień 
na jego wypełnienie i odesłanie.

Mając przed sobą formularz 
oświadczenia majątkowego zmu -
szeni jesteśmy go wypełnić – 
i – jak to poprzednio zostało wspo -
mniane – najlepiej załączyć go do 
pozwu lub wniosku sądowego 
[przypominam, że oczywiście 
wniosek o zwolnienie od kosztów 
jest bezpłatny]. Na początku trze -
ba określić sąd, do którego kiero -
wany jest wniosek o zwolnienie 
od kosztów, czyli ten, do którego 
kierujemy pozew. Trzeba też po-
dać jego adres. W kolejnej rubry-
ce jest miejsce na sygnaturę akt. 
To pole wypełniamy tylko wów -
czas, gdy sprawa już jest w toku 
i znamy nadaną jej sygnaturę akt. 
W przeciwnym razie pole należy 
wykreślić. Następnie należy po -
dać posiadane ewentualne skład -
niki swojego majątku w zakresie 

nieruchomości [własność działki, 
mieszkania, domu, garażu, etc.]. 
Jeżeli takowe są, to trzeba podać 
ich powierzchnię. Następnie po-
dajemy wszystkie źródła dochodu 
i ich wysokość [wynagrodzenie za 
pracę, renta, emerytura, czynsz 
z najmu, dzierżawy, zasiłek, etc.]. 
Dołączamy np. zaświadczenie 
o zarobkach, pasek emerytury. 
Sądowi trzeba też podać – jeżeli 
posiadamy – ewentualne środki 
pieniężne [np. na koncie, lokacie], 
ewentualnie wartościowe przed -
mioty powyżej 10. 000 zł. Bardzo 
ważne jest wyspecyfikowanie 
wszystkich możliwych wydatków 
– które co do zasady ponosimy 
w rozliczeniu miesięcznym. Suma 
tych wydatków musi się zgadzać 
z podanymi źródłami dochodu             
i ma przekonać sąd do tego, że nie 
jesteśmy w stanie ponosić kosz -
tów sądowych, a ich uiszczenie 
pozostawałoby z uszczerbkiem 
dla utrzymania własnego i rodzi -
ny. Tylko wówczas – na podstawie 
ustawy o kosztach sądowych w 
sprawach cywilnych – sąd może 
nas zwolnić od poniesienia kosz-
tów w całości albo przynajmniej 
w części. Wniosek na koniec pod -
pisujemy i opatrujemy datą. Kieru-
jemy go na adres odpowiedniego 
sądu tylko w jednym egzempla-
rzu, ponieważ to jest informacja 
tylko dla sądu, a nie dla pozosta-
łych uczestników postępowania 
sądowego. Trzeba pamiętać, że 
wypełniamy wszystkie pola. Jeże -
li jakieś pozostają bez adnotacji, 
to należy je wypełnić poprzez ich 
wykreślenie. Instytucja wniosku o 
zwolnienie od kosztów nie zawsze 
jest wykorzystywana przez strony 
wnoszące sprawę do sądu, a warto 
starać się o minimalizację kosztów 
sądowych.

(Marek Niechwiej)

WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW  SĄDOWYCH

Jestem  osobą  starszą  i  mam  bardzo niską emeryturę. Jedno-
cześnie od wielu lat gospodaruję na nieruchomości, której stan 
prawny nie jest uregulowany. Nie przeprowadzono postępowań 
spadkowych po rodzicach i dziadkach, a ja mieszkam w tym miej-
scu, uprawiam ogródek, działka jest ogrodzona, opłacam podatki. 
Wszystko to robię razem z mężem,  który  również  ma  bardzo  ni -
skie  dochody. W tej sytuacji chcielibyśmy złożyć w sądzie rejono -
wym w wydziale cywilnym wniosek o stwierdzenie nabycia prawa 
własności do nieruchomości przez zasiedzenie. Wiemy jednak, że 
opłata  sądowa  od  wniosku  wynosi  aż  2. 000 zł., a zatem moje 
pytanie dotyczy tego, czy – w przypadku, gdy nie stać mnie na po-
noszenie tak wysokich kosztów sądowych – mogę prosić o zwol-
nienie od opłat przynajmniej w części i ewentualnie kiedy złożyć 
tą prośbę?

Bliżej prawa
radzi Mecenas Marek Niechwiej

Zapraszamy na bezpłatne 
porady prawne udzielane
w każdy wtorek
od godz. 17:00
w budynku MOSIR-u
przy ul. Srebrnej 6, III piętro 
pok. 419.
Zapisy pod numerem:
(032) 288 86 05 w.  119
w godz 9:00 - 15:30
lub w pok. 104 budynek 
MOSIR
(punkt KSERO)
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Przedstawiam działalność 
Stowarzyszenia Klubu Absty-
nentów „ITAKA” w Miasteczku 
Śląskim i częściowo Trzeź-
wościowego Stowarzyszenia 
Kulturalno Turystycznego w 
Katowicach, których jestem 
członkiem.

Na samym początku chciał-
bym wyjaśnić i przedstawić 
różnice między Klubem Abs-
tynentów i Grupą Anoni-
mowych Alkoholików (AA). 
Klub Abstynentów jest Sto-
warzyszeniem, który zrzesza 
abstynentów (alkoholików 
niepijących), ich rodziny, 
sympatyków oraz abstynen-
tów z wyboru. Klub działa 
na podstawie statutu i jest 
zarejestrowany w Sadzie Re-
jestrowym. Natomiast AA 
jest Wspólnotą mężczyzn  
i kobiet, którzy utrzymają się 
z własnych, dobrowolnych 
datków i działają w oparciu o 

12 kroków i 12 tradycji.
Stowarzyszenie Klubu Abs-

tynentów „ITAKA” w Miastecz-
ku Śląskim został założony 22 
września 1998 roku (minęła 
10 rocznica) i jest zarejestro-
wany w Sądzie Rejonowym, 
otrzymał osobowość prawną 
zgodnie ze statutem. Klub 
działa na zasadzie pomocy 
społecznej, utrzymując się 
głównie ze składek człon-
kowskich oraz dotacji osób 
prawnych. Klub otrzymuje 

również dotację z Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
z wyszczególnieniem na 
konkretne cele-szkolenia fo-
rum, seminarium, dopłaty na 
obozy terapeutyczne, zloty 
rodzin abstynenckich, rekre-
acyjnych, terapeutycznych  
i integracyjnych. Ostatnio w 
dniach 5-8 marca 2009 roku 
uczestniczyliśmy w „XVIII 
ABSTYNENCKIM FORUM TU-
RYSTYCZNYM’ –TATRY -2009”, 
które odbyło się w Małem Ci-
chym k/ Zakopanego i brało w 
nim udział 82 osoby ,w tym 6 
osób z  SKA „ITAKA”. Ja Gerard, 
jako jedyny z powiatu tarno-
górskiego jestem członkiem 
Trzeźwościowego Stowarzy-
szenia Kulturalno-Turystycz-
nego w Katowicach, które 
to Forum zorganizowało. Na 
FORUM był czas na rekreacje, 
narty, wody termalne, wy-

pad w góry oraz 2 dni obrad. 
Podsumowaliśmy pracę sto-
warzyszenia za ubiegły rok  
i wypracowaliśmy plan pracy 
na rok 2009. Ja już jak co roku 
opracowuję KALENDARIUM 
imprez Kulturalno- Turystycz-
no-religijnych i AA, które od-
bywają się na terenie całego 
kraju. W tym roku do najważ-
niejszych będą należały:

„XVIII Zlot Rodzin Abs- –
tynenckich – TATRY-2009” 
uczestników ok. 1500

„XXI Jasnogórskie  –
Spotkania AA” – kil-
kaset tysięcy 

 „X Jubileuszowe  –
Spotkanie Absty-
nentów - 2009na 
Groniu Jana Pawła 
II „

„XI Rajd Rowero- –
wy Środowisk Abs-
tynenckich Dooko-
ła Polski” (01.07 -15 
08.2009r.)

„XV Jubileuszowy  –
Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczny – LEŚNA -2008”

„XVII Ogólnopolskie Spotka- –
nia Trzeźwościowe – LICZEŃ 
-2009”

„ŚWIETO LUDZI GÓR -2009”  –
na Turbaczu 1310m.n.p.m. 
(kilkadziesiąt tysięcy)

„XVIII Ogólnopolski Prze- –
gląd Twórczości Abstynenc-
kich – ZAMCZYSKO-2009” 
w Olsztynie k/Częstochowy 
(uczestników ok. 100 i ok. 
1000 widzów)

„I Wyprawa Treningowa   –
w Himalaje” NEAPOL

Poza w/w są jesz-
cze takie imprezy 
jak: dni skupie-
nia, rekolekcje, 
seminaria, brydż 
sportowy, tenis 
sportowy, biegi ro-
dzinne, piłka siat-
kowa, piłka nożna, 
rzut wałkiem w 
chłopa, rzuty bere-
tem dzieci, regały, 
żagle wędkarstwo 
spławikowe, kaja-
ki, rajdy turystycz-
ne i górskie, rajdy 
rowerowe, wcza-
sy pod żaglami  

i wczasy zagraniczne WŁO-
CHY, GRECJA, ok. 40 imprez 
w całej Polsce, które zgłosiły 
się do tego czasu inne sto-

warzyszenia Trzeźwościowe. 
I jeszcze jedna ważna impre-
za 35-LECIE w Polsce wraz ze 
Świętem Radości czasopisma 
„ZDRÓJ”, która to odbędzie 
się we Wrocławiu w hali stu-
lecia uczestników kilkaset 
tysięcy.

Klub Abstynentów „ITAKA” 
W Miasteczku Śląskim czyn-
ny jest we wtorki i piątki,  
w godz. 16 -19. W klubie pro-
wadzone są zajęcia edukacyj-
ne, spotkania społeczności 
klubowej oraz spotkania to-
warzysko-okolicznościowe, 
na które uczęszcza wielu sym-
patyków ruchu abstynenc-
kiego i trzeźwościowego. Jest 
to miejsce, gdzie pomagając 
innym pomagamy również 
sobie. Wszystkie te działania 
integrują ludzi z problemem 
alkoholowym, integrują ro-
dziny, przyczyniając się do 
powstrzymywania straszliwej 
choroby, jaką jest alkoholizm. 
Ukazują społeczeństwu, że 
ludzie uzależnieni od alkoho-
lu mogą na powrót egzysto-
wać i pracować jako pełno-
wartościowi i odpowiedzialni 
obywatele.

Z abstynenckim pozdrowie-
niem POGODY DUCHA (Mia-
steczko Śląskie, 10.03.2009 r.)

(Gerard Foks)
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F I R M A  D R O G - M O L
Z AT R U D N I

S T R Ó Ż A - D Y S P O Z Y T O R A
( P R E F.  E M E R Y T,  U M O WA  Z L E C E N I E ,

m .  P Y R Z O W I C E )
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Nie tak dawno obchodziliśmy 
dzień kobiet. W niechlubnych 

czasach komunizmu, kobiety obda-
rowywane były przy tej okazji poń-
czochami, których normalnie w skle-
pie kupić nie można było, albo 
goździkami. Tyle warte byłyśmy w 
czasach przodowniczek pracy i od-
budowy naszego Kraju. A w każdy, 
powszedni dzień, kobiety szły na 
traktory, do spawania, na budowę 
oraz do innych męskich prac. Jak to 
jest w chwili obecnej? Powoli, powo-
li, czasy się zmieniły. W naszej rzeczy-
wistości kobieta może awansować, 
zarobić prawie tyle samo co mężczy-
zna, nie jest już degradowana tylko 
do roli żony i matki. Śmiało może się 
spełniać zawodowo, wychowując 
przy tym dzieci i prowadząc rodzinę. 
W tym szczególnym dniu, nie obda-
rowują już nas goździkami (a szkoda, 
bo to piękny kwiat), pończochy jeśli 
same zechcemy możemy sobie ku-
pić, a na przodownictwie nikomu już 
nie zależy, chyba, że za solidną opła-
tą. W zasadzie, niewiele kobiet do-
staje kwiaty w tym dniu, a przecież 
kobietę powinno się kochać, szano-
wać i doceniać. Życie kobiet nigdy 
nie było usłane różami, jak to się po-
tocznie mówi, od zarania dziejów 
obarczane były ciężkimi obowiązka-
mi. To na ich głowie było pilnowanie 
domowego ogniska, pielęgnowanie 
swojego mężczyzny i swoich potom-
ków. To one były (i są) podporą mę-
skiej strony ludzkości i niejednokrot-
nie swoją odwagą i męstwem 
dorównywały mężczyznom (jak 
choćby królowa Wiktoria czy Joanna 
D’arc). Kobieta, powód waśni i wojen 
(słynna wojna o Helenę trojańską), 
czy też wdzięczny temat do przed-
stawiania jej w sztuce. Ileż to pięk-
nych dzieł literackich powstało dzięki 
kobietom i o nich samych, ileż to cu-
downych obrazów możemy oglądać 
dzisiaj w muzeach całego świata, z 
których spoglądają na nas tajemni-
cze oblicza modelek sławnych arty-
stów. Kobieta, istota zrodzona z że-
bra Adama, kusicielka, matka, 
kochanka, wojowniczka i buntownik. 
Istota, wprowadzająca ciągłe zamie-
szanie od zarania dziejów. Kobieta – 
dzisiaj, określenie używane dla okre-
ślenia człowieka płci żeńskiej, 
dopiero w XVIII w. wyparło „niewia-
stę”. Żona – jest najstarszym określe-

niem kobiety w ogóle, dopiero od 
XIV w. zawęziło się do pojęcia ślub-
nej towarzyszki życia mężczyzny. 
Samo słowo –żona, pochodzi etymo-
logicznie od rodzenia. Niewiasta, zaś, 
wg. A. Brucknera jeszcze w XIV w. 
oznaczała nie kobietę w ogóle, lecz 
synową, jako osobę obcą przy ogni-
sku, nieznaną, dopóki urodzeniem 
syna (nie córki!) nie uzyskała praw w 
rodzinie. A jak to jest w życiu co-
dziennym? Są języki, w których poję-
cie człowieka i mężczyzny określa się 
tym samym słowem – z włoskiego 
-uomo-, z francuskiego – homme-,  
z angielskiego – man -, z łacińskiego 
– homo -. Podobnie ma się rzecz w 
języku polskim, jeśli zawołamy w tłu-
mie:”hej! Człowieku!”, obrócą się sami 
mężczyźni. Dawny dziedzic zwracał 
się tylko do mężczyzn w ten sposób: 
”mój dobry człowieku”, a do rozmów-
czyni w spódnicy kierował zwrot:” 
moja dobra kobieto!”. Jak widać, je-
den tylko krok był już od odmówie-
nia człowieczeństwa kobietom lub 
też uznania ich za „ludzi podlejszej 
jakości”. Jak i kiedy to się stało, że 
mężczyźni zamknęli kobiety w do-
mach i ograniczyli ich świat do po-
mieszczeń kuchennych i rodzenia 
dzieci? Przecież znane są obecnie 
ślady kultury opartej na wzorach ma-
triarchatu. Najwcześniejsze pomniki 
literatury egipskiej są starsze od naj-
starszych części Biblii o 1600 lat!  
A sumeryjskie o 1400 lat! W dziedzi-
nie tych pierwotnych religii znalazło 
to odbicie w naczelnej pozycji bogiń 
– matek, w dziedzinie społecznej zaś 
dominującej pozycji kobiety jako 
„dawczyni życia”, „matki narodu”, 
„przodka plemienia”, i wreszcie „ka-
płanki bogini – matki”. Więc, idąc da-
lej tym tropem, śmiało możemy 
stwierdzić, iż współczesne kobiety 
żądające pełni praw i rzeczywistego 
równouprawnienia dla siebie, nie 
proszą mężczyzn o jakiś dar, ale o 
zwrot tego, co im się słusznie należy, 
a co mężczyźni im odebrali. No tak, 
ale wracając do sławnego żebra Ada-
ma. W judeochrześćjańskich doktry-
nach dla uzasadnienia i podporząd-
kowanej roli kobiety przywołuje się 
często cytat z Biblii: „Przypuścił tedy 
Pan Bóg twardy sen na Adama: a gdy 
zasnął, wyjął jedno żebro z niego,  
i napełnił ciałem miasto niego. I zbu-
dował Pan Bóg z żebra, które wyjął  
z Adama, białogłowe i przywiódł ją 
do Adama”. (Ks. Genesis, R. II, 21 – 22). 

A przecież, o czym zapominamy,  
w rozdziale poprzednim tejże księgi 
jest akapit brzmiący całkiem inaczej: 
„inaczej stworzył Bóg człowieka na 
obraz i podobieństwo swoje: na wy-
obrażenie Boże stworzył go: mężczy-
znę i białogłowę stworzył je. I błogo-
sławił im Bóg, i rzekł: rozmnażajcie 
się, i napełniajcie ziemię, a czyńcie ją 
sobie poddaną”.  Kobiety od zarania 
dziejów miały istotny wpływ na roz-
wój cywilizacji, i nie chodzi bynaj-
mniej o rodzenie dzieci. Bo jest to 
sprawa oczywista. Kobieta od zawsze 
gotowa była na różnego rodzaju po-
święcenia.  W starożytnej Kartaginie 
np. kobiety pyszniły się bardzo długi-
mi włosami. Gdy w roku 149 n.e Kar-
tagina znalazła się w niebezpieczeń-
stwie, kobiety poświęciły swoje 
wspaniałe włosy na powrozy nacią-
gające katapulty, z których miotano 
głazy na atakujących Rzymian. Po-
mysłowość kobiet nie zna granic, bo 
skąd niby wzięło się to niemieckie 
przysłowie: „kobieta potrafi wynieść 
więcej w fartuszku z domu, niż męż-
czyzna doń wywiezie ładownym wo-
zem”. W dzisiejszym świecie, kobiety 
zdegradowano do roli żony, matki, 
kochanki. Przykładowo – Japonka do 
dzisiaj nie ma prawie żadnych szans 
na karierę zawodową. W Afryce, ko-
biety ciężko pracują fizycznie, do ich 
obowiązków należy zbieranie opału, 
codzienne mielenie kukurydzy na 
pokarm oraz prace na roli. W pracach 
rolnych kobietom przypada wyczer-
pująca rola siły pociągowej, ciągną 
drewniane sochy, którymi mężczyźni 
orzą pod uprawę. W Pakistanie jeśli 
ktoś dopuści się czynu karalnego, to 
wystarczą zeznania jednego świadka 
płci męskiej, ale muszą być aż dwai 
świadkowie na tę samą okoliczność, 
jeśli są oni płci żeńskiej. Kobieta, któ-
ra złoży skargę o zgwałcenie, sama 
może zostać oskarżona o zdradę 
małżeńską, zakładając, iż została 
zgwałcona, ponieważ niezbyt ener-
gicznie broniła się i w gruncie rzeczy 
przyzwoliła na to. Kara za zabicie ko-
biety jest o połowę niższa aniżeli  
o zabicie mężczyzny. Jest też pozy-
tywna strona dzisiejszych czasów. 
Dawniej mężczyznom nie przycho-
dziło nawet do głowy uczestniczenie 
w pracach domowych, jak – pranie, 
zmywanie naczyń, zakupy, gotowa-
nie itp. Ostatnio badania naukowe 
wykazują duże zmiany zachodzące 
w tej dziedzinie. Coraz więcej męż-

czyzn uznaje za słuszne uczestnicze-
nie w obowiązkach domowych, na 
równi z kobietą.  Reasumując, kobie-
ty są na ogół zdrowsze, wytrzymal-
sze i silniejsze. Żyją przeciętnie o 4 – 
5 lat dłużej od mężczyzn. Kiedy 
mężczyzna nie widzi już żadnego 
wyjścia z sytuacji postanawia „ zgi-
nąć z honorem”, kobieta natomiast, 
nie poddaje się, szuka rozwiązania. 
Kobieta posiada znacznie silniejsze 
poczucie odpowiedzialności za życie 
własne i za życie tych, których wyda-
ła na świat. Mężczyzna jest często 
niedojrzały i nieszczęśliwy. Mimo to, 
jako pierworodny syn Boga, czuje się 
zwolniony z obowiązku pracy nad 
sobą, bardzo chętnie natomiast za-
biera się za zmienianie świata i rzą-
dzenie. Choć cały czas drzemie w 
nim lęk i niepewność i co każda ko-
bieta doskonale wie, ciągle domaga 
się pochwał i zaszczytów. Jednocze-
śnie, to na nas – kobietach spoczywa 
wielki ciężar, jakim jest wychowanie 
swoich synów na dobrych mężów. 
Jest to trudne zadanie. Tym bardziej, 
iż jesteśmy takim pokoleniem kobiet, 
które nie ma szczęścia do mężczyzn. 
Dzisiaj ciężko znaleźć prawdziwego 
mężczyznę, spotykamy raczej wiecz-
nych chłopców, niedojrzałych emo-
cjonalnie i nieodpowiedzialnych. 
Dzisiejsi synowie to przede wszyst-
kim synowie swoich matek a nie – oj-
ców, jak być powinno. Cały czas do-
rasta pokolenie dzielnych kobiet, 
gotowych radzić sobie w najtrud-
niejszych sytuacjach. Rosną też na-
sze oczekiwania, coraz trudniej nas 
zadowolić. My, współczesne kobiety 
potrafimy spełniać się zawodowo,  
a jednocześnie przy tym i ładnie wy-
glądać. Nie bardzo więc w obecnej 
dobie pasuje do naszej płci stwier-
dzenie, jakoby nasza płeć była tą 
słabszą. To My, kobiety – zdobywa-
my. Przez wieki mężczyźni wymyślali 
takie oto przysłowia dla połechcenia 
swojego męskiego ego: „Kobiety są 
do kochania, a nie do rozumienia.” 
Idąc za słowami poety, które chyba 
trafnie określają kobiecość w całym 
swoim kształcie i istocie, chciałabym 
zakończyć moje rozważania na te-
mat kobiet, kobiecości i feminizmu:

„Kobieto, puchu marny
ty wietrzna istoto…

Kobieto, duchu dziwny,
Ty wieczna istoto…”

(Natalia Juszczak)

D Z I E Ń  K O B I E T
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M.Ch.: Czy oprócz kick-boxingu 
masz jeszcze jakieś sportowe za-
interesowania?

- Oczywiście, nie ograniczam 
się tylko do Kick-boxingu! Jak 
wspomniałem w poprzednim 
pytaniu wymieniłem skoki spa-
dochronowe i wspinaczkę, ale 
również bardzo często organizuje 
sobie wraz z kolegami wycieczki 
rowerowe. Jeśli chodzi o intereso-
wanie się czymś jako kibic to nie 
mam takiego sportu, bo nie lubię 
patrzeć jak ktoś gra np. w piłkę,  
a ja siedzę. Totalnie nie jestem ty-
pem kibica.
M.Ch.: Chciałeś trenować kick 
–boxing, czy ktoś Cię do tego 
zmuszał?

- Pewnego dnia, gdy jeszcze 
nie trenowałem pobiłem się z 
rówieśnikiem 
po szkole. Bar-
dzo dobrze 
mi to wyszło 
i postano-
wiłem uczyć 
się jakiegoś 
sportu walki. 
Zastanawia-
łem się nad 
boksem, lecz 
doszedłem do 
wniosku, że 

przydałoby się również nauczyć 
używać nóg. I tak zapisałem się 
na Kick-boxing. Mogłoby się wy-
dawać, że będę jeszcze bardziej 
kłopotliwy w szkole niż byłem. 
Nie ma nic bardziej błędnego! 
Bardzo się uspokoiłem. Emocje, 
których doznawałem na trenin-
gach były wystarczające, aby nie 
popisywać się przed kolegami 
moimi nowymi umiejętnościami. 
M.Ch.: Co taki sportowiec jak ty 
może jeść?

- Jestem sportowcem amato-
rem, nie mam specjalnie ukła-
danej diety. Ale oczywiście jako 
sportowiec muszę się odżywiać 
zdrowo, aby trzymać dobrą for-
mę. Staram się nie jeść dużo sło-
dyczy, mimo, że je bardzo lubię.

(Mateusz Chojnacki)

Łukasz Wabnic ur. 18.09.1987 
roku, Częstochowianin, student 
politologii na Akademii im. 
Jana Długosza w Częstocho-
wie. Od lat trenuje kick-boxing. 
Miasteczko Śląskie odwiedził 
na zaproszenie Janusza Pfaffa, 
który prowadzi w Miastecz-
ku Śląskim zajęcia karate dla  
dzieci.
Mateusz Chojnacki: Od ilu lat 
trenujesz kick-boxing? 

- Zacząłem trenować mając  
13 lat. W chwili obecnej mam 21. 
M.Ch.: Ile razy byłeś na mistrzo-
stwach świata? 

- Na mistrzostwach Świata mia-
łem przyjemność być 2 razy. Na 
Węgrzech zająłem 3 miejsce po 
serii ciężkich walk. Natomiast we 
Włoszech nie przygotowałem się 
wystarczająco kondycyjnie i nie-
stety nie udało mi się zająć żad-
nego miejsca. 
M.Ch.: Ile zdobyłeś medali i ja-
kich?

- W swoim sportowym do-
robku udało mi się wywalczyć 3 
medale z Mistrzostw Europy, 18 
z Mistrzostw Polski i nie uwzględ-
niam pucharów Polski i turniejów 
lokalnych.

M.Ch.: Ile razy w tygodniu masz 
treningi?

- Treningi Kick-boxingu odby-
wają się cztery razy w tygodniu 
od poniedziałku do czwartku. Na-
leży również dodać, że istotnym 
elementem cyklu treningowego 
jest także siłownia i basen. Nato-
miast w okresie przedstartowym, 
czyli przed zawodami liczba tre-
ningów wzrasta. Nagle z czterech 
treningów w tygodniu nawar-
stwia się ich do 8. Jest to spowo-
dowane tym, że musze pracować 
na kondycją oraz doszlifować 
technikę.
M.Ch.: Jakie jest Twoje ulubione 
hobby (oprócz Kick-boxingu)?

- Mam wiele ulubionych hobby. 
Uwielbiam skoki spadochrono-
we, wspinaczkę, przedstawienia 
teatralne (oglądać i występo-
wać). Nie potrafię wybrać tego 
jedynego, ale teatr u mnie jest 
ostatnio bardzo „na topie”. Pró-
buje swoich sił w serialach TV  
i jak na razie udało mi się zagrać 
pierwszoplanowe role w „W11”  
i „Detektywach”. Ostatnio podpi-
sałem umowę z nową agencja ar-
tystyczną i nie ukrywam, iż liczę 
na kolejne zlecenia. 

Ł u k a s z  W a b n i c
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Już za chwilę rozpoczynają 
się piłkarskie rozgrywki o mi-
strzostwo klasy A. Po zimowym 
odpoczynku i przedsezonowych 
przygotowaniach nasze drużyny 
rozpoczynają wiosenną rundę 
od meczów w roli gospodarzy. 
I tak w ostatni weekend marca 
Odra Miasteczko podejmować 
będzie drużynę Orła Bobrowni-
ki. Zaś LKS Żyglin gościć będzie 
wyżej notowaną drużynę Orła 
Koty. Sympatycy futbolu z pew-

nością będą z zainteresowaniem 
patrzeć na osiągi Odry, która zaj-
mując 5 lokatę wciąż nie jest po-
zbawiona szans na promocje do 
ligi okręgowej. Niestety awans 
nie grozi LKS- owi Żyglin, który 
do pierwszej drużyny z Szom-
bierek Bytom traci już 22 pkt. 
Ich zmagania nie mniej jednak 
interesować będą kibiców LKS- 
u, którzy zawsze wspierają swoją 
drużynę.

Kiedy piłkarze są w pełni przy-
gotowań swoje rozgrywki koń-
czą zawodnicy tenisa stołowego. 

W tym sezo-
nie nastąpiła 
reorganiza-
cja kształtu 
r o z g r y w e k  
i ligi. Nie po-
służyło to 
naszym za-
wodnikom, 
którzy słabiej 
w y p a d a j ą 
niż w po-

przednim sezonie, kiedy zdobyli 
wicemistrzostwo swojej grupy. 
Teraz III- ligowa ekipa plasuje 
się co prawda w górnej części 
tabeli lecz do mistrzostwa no  
i do awansu, niestety sporo już 
brakuje. Podopieczni trenera 

nazja i szkoły średnie. Grali 
ministranci z: Miasteczka Ślą-
skiego, Świerklańca, Bytomia  
i Suchej Góry

(Mateusz Chojnacki)

Nasze rozgrywki
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Ireneusza Popandy 25 marca 
o godzinie 18- tej rozegrają w 
tutejszej hali swój ostatni mecz 
tego sezonu. Na który w imieniu 
organizatorów serdecznie zapra-
szamy.

(Grzegorz Michalik)

Dnia 7 marca 2009 na 
hali sportowej MOSIR-u w 
Miasteczku Śląskim odbył 
się turniej Piłki Halowej mi-
nistrantów w kategoriach 
szkoły podstawowe, gim-
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Dnia 24 lutego br. w Urzędzie Miej-
skim w Miasteczku Śląskim odbyła 
się uroczystość wręczenia medali „za 
długoletnie pożycie małżeńskie” pa -
rom, które obchodziły 50-lecie poży-
cia małżeńskiego. Burmistrz Miasta 
Bronisław Drozdz udekorował Jubi -
latów okolicznościowymi medalami 
przyznanymi przez Prezydenta RP. 

Medale otrzymali Państwo:
Alfreda i Ryszard CABAJ, Teresa 
i Jan CHWAŁEK, Marta i Eryk GRYC, 

Róża i Rudolf KLOZY, Anna i Jan 
LAMIK, Krystyna i Ernest NEUBA, 
Helena i Julian NOWAK 

Na uroczystości obecna była Pani 
Justyna Schmidt Naczelnik Wydziału 
Sportu, Turystyki, Promocji i Komu-
nikacji Społecznej Starostwa Powia -
towego w T. Górach, która w imieniu 
Starosty wręczyła jubilatom listy 
gratulacyjne. Obecni byli również 
przedstawiciele Huty Cynku i tygo-
dnika GWAREK. 

W tym roku w naszym mieście 
jeszcze 21 par 
będzie obcho-
dzić „Złote Gody”, 
trzy osoby będą 
obchodzić 90-tą 
rocznicę urodzin, 
a dwie osoby 100-
ną rocznicę uro-
dzin.

(Lidia Kubecka)

Medale „z różą”

fo
t.:

 U
M

W miesiącu grudniu 2008 r. ukoń-
czono karosację samochodu pożar-
niczego Jelcz będącego na wypo-
sażeniu jednostki OSP Żyglinek w 
Miasteczku Śląskim. Ponad dwudzie-
stoletnie auto (rok produkcji 1987) 
przekazane zostało OSP z likwidowa -
nej jednostki Huty Cynku „Miastecz-
ko Śląskie” w roku 1990. Karosacja 
– czyli kompleksowa przebudowa 
nadwozia samochodu była wynikiem 

zużycia mechanicznego jednostki 
gaśniczej oraz brakiem spełniania 
norm Państwowej Straży Pożarnej. 
Z poprzedniego samochodu pozo-
stał jedynie silnik z osprzętem, rama 
i pompa wodna, pozostałe elementy 
nadwozia i wyposażenia są nowe, 
spełniające surowe wymagania tech -
niczne samochodu pożarniczego. 
W budżecie miasta na 2008 rok za-
bezpieczono kwotę 150.000,-. Stara-
niem Naczelnika OSP Jana Jenczka 
z budżetu Zarządu Głównego Związ -
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Warszawie przyznano kwotę 
45.000,-. W miesiącu lutym 2009 
r. dokonano ostatnich kosmetycz-
nych poprawek i mocowań sprzętu, 
a samochód został zgłoszony do 
pełnienia swoich trudnych   i niebez -
piecznych zadań na terenie miasta 
i powiatu – oby jak najrzadziej. 

(Bogdan Tomaszowski)

KAROSACJA SAMOCHODU 
POŻARNICZEGO
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W dniu 12 marca 2009 r. w 
MOK w Miasteczku Śl. zostały 
przeprowadzone konsultacje 
społeczne wersji roboczej Lo -
kalnego Programu Rewitaliza-
cji (LPR) Miasteczka Śl. na lata 
2009-2013.

O przystąpieniu do prac na 
tym Programem dla Gminy 
Miasteczko Śl. zdecydowała  
Rada  Miejska w Miasteczku 
Śl. Uchwałą Nr XXV/198/08 na 
sesji w dniu 31 października 
2008 r.

LPR 1 to program wielolet-
nich działań w sferze prze -
strzennej, społecznej i ekono -
micznej, prowadzący w danym 
okresie do rewitalizacji terenu 
znajdującego się w stanie kry-
zysowym. Lokalny Program 
Rewitalizacji powinien zawie-
rać przynajmniej następujące 
elementy:

zasięg terytorialny rewitali-
zowanego obszaru (wyznacze-
nie granic) i uzasadnienie,

planowane działania/zada -
nia w latach 2007-2013 (obliga-
toryjnie) i w latach następnych 
(fakultatywnie) na obszarze 
rewitalizowanym (wymienione 
z nazwy oraz podany przedział 
czasowy),

plan �nansowy realizacji re-
witalizacji w latach 2007-2013 
(obligatoryjnie) i w latach na-
stępnych (fakultatywnie),

system okresowej aktuali-
zacji we współpracy z lokal -
nymi partnerami społeczno 
- gospodarczymi,

sposoby monitorowania, 
oceny i komunikacji społecz -
nej.

Innymi słowy Lokalny Pro -
gram Rewitalizacji  Miasteczka 
Śl. na lata 2009-2013 jest doku-
mentem programowym, który 
integruje potrzeby społecz -
ności miasta w zakresie ładu 
przestrzennego, społecznego 
oraz gospodarczego. W swoich 
założeniach bazuje na doku -
mentach i programach plani-
stycznych, będących podstawą 
polityki rozwoju zarówno na 
poziomie lokalnym jak i regio-
nalnym. Warunkiem koniecz-
nym jego skutecznej realizacji 
jest zgodność ze strategiczny -
mi dokumentami planistycz-
nymi miasta jak i regionu.

Wreszcie LPR stanowi pod-
stawę do ubiegania się Gminy 
Miasteczko Śl.o środki z fundu -
szy unijnych na realizację dzia-
łań, zawartych w tym Progra -
mie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 
2007-2013.

Bene�cjentami mającymi 
prawo do korzystania ze środ -
ków w ramach RPO WŚL są:

jednostki samorządu teryto-1.
rialnego, ich związki i stowa-
rzyszenia, 

podmioty, w których więk-2.
szość udziałów lub akcji po -
siadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki 
i stowarzyszenia,

podmioty  działające   na  3.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 
MIASTECZKA ŚLĄ SKIEGO

NA LATA 2009 - 2013

WIEŚCI
dokoń czenie s. 8

1 Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Katowice, luty 2009
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7 marca 2009 grupa taneczna „Adamant Crew” pod kierunkiem  ●
pani Agaty Zeliszek wystąpiła na II Festiwalu Tańca Ulicznego w 
Sosnowcu. Zdobyła wyróżnienie III stopnia.
13 marca 2009 dzieci i młodzież z zespołów tanecznych „Crazy”   ●
i „Smerfy I” pod kierunkiem pani Alicji Kowaluk brały udział w 
nagrywaniu teledysku do piosenki „Baila Morena” znanego wo-
kalisty Jacka Silskiego. Efekty tej pracy będzie można juz wkrót-
ce zobaczyć w TVS.
4 kwietnia 2009 o godzinie 16.00 zapraszamy wszystkie dzieci  ●
na taneczny program pt. „Najpiękniejsza bajka mojego dzieciń-
stwa”.
Do 3 kwietnia można nadsyłać jeszcze prace plastyczne na kon- ●
kurs „Najpiękniejsza kartka lub stroik wielkanocny”.
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w X Edycji Kon- ●
kursu Plastycznego o tematyce Ekologicznej „Matka Ziemia”  
i „Zabawka Ekologiczna”. Prace prosimy składać w biurze MOK 
do końca kwietnia.
Zapraszamy również do konkursu literackiego na najpiękniejszy  ●
wiersz o mamie. Prace można nadsyłać do 15 maja 2009.
23 kwietnia 2009 odbędzie sie Konferencja Naukowa, w której  ●
wezmą udział wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego.
25 kwietnia 2009 zespoły taneczne „Crazy” i „Smerfy” wystąpią w  ●
MDK w Piekarach Śl. na koncercie autorskim Jacka Silskiego.
29 kwietnia 2009 z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca za- ●
prosimy na koncert pt. „Z tańcem przez świat”. Zespoły taneczne 
zaprezentują tańce z różnych zakątków świata.

(Irena Lukosz-Kowalska)

7 marca 2009 w Miejskim Ośrodku Kultury po raz kolejny 
spotkały się na wspólnej zabawie wszystkie piękne panie. 
Tegoroczny „Babski Comber” obfitował w wiele niespodzia-
nek. Niewątpliwie jedną z nich było pojawienie się wesołego 
clowna Ruperta, który zabrał uczestniczki zabawy w bajko-
wy świat dziecięcych lat.  

Muzyczną oprawę zabawy przygotowały zespoły „Berna-
deta Kowalska i Przyjaciele” oraz „Music Trio”. Nie zabrakło 
również konkursów- na najciekawsze przebranie, najlepszy 
taniec, konkursy strażackie. Wszystkie panie bawiły się wy-
śmienicie. Do zobaczenia w przyszłym roku!

B a b s k i  C o m b e r
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MOSIR

...Bieli nawiało dobry metr
Słońce ma wąsy pobielone

Zimowe dzieci lubią biel
To od niej uszy są czerwone...

W dniu 21 lutego 2009 odbył się Rodzinny Kulig. Brało w nim udział 
prawie 40 osób!! Wszyscy postanowi wykorzystać cudowną zimowa 
aurę!!!! Planowaliśmy odbyć trasę dookoła Zalewu Nakło – Chechło 
ale śniegu było tak dużo, że niestety olbrzymie  zaspy uniemożliwiły 
nam przejazd bajecznymi leśnymi trasami. Na początku uczestnicy 
rozegrali walkę  na śnieżne kulki, a potem zaczęła się wspaniała san-
na. W przerwach posilaliśmy się gorącym bigosem i herbatką. Zaba-
wa była przednia i dużo śmiechu!!! Nawet dorośli mogli się poczuć 
dziećmi!!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dziękuje wszystkim, którzy mieli 
ochotę spędzić z nami sobotnie przedpołudnie.

Zapraszamy na kolejne atrakcje.
Chcecie zobaczyć jak wspaniale się bawiliśmy? zajrzyjcie 
na stronę www.miasteczko-slaskie.pl

(Małgorzata Rzepka)

O g ł o s z e n i e

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim uprzejmie informu-
je, że z dniem 10 marca 2009 r. nastąpią zmiany w rozkła-
dzie jazdy autobusów MZKP:

w dni wolne ●  – obsługa przystanku „Miasteczko Śląskie 
Osiedle” zostanie wycofana dla linii nr 87 wyjeżdżającej 
z Tarnowskich Gór o godz. 21.00 w kierunku Żyglina,
w dni robocze ●  – zostanie wprowadzona obsługa przy-
stanku „Miasteczko Śląskie Osiedle” na linii nr 151 wyjeż-
dżającej o godz. 14.20 z przystanku „Miasteczko Śląskie 
Huta” w kierunku Tarnowskich Gór,
w dni wolne ●  – nastąpi przyspieszenie kursu autobusu 
na linii nr 87 z godz. 5.15 rozpoczynającego kurs z przy-
stanku „Żyglin Kościół” o 10 min. na godz. 5.05.

Burmistrz Miasta
Bronisław Drozdz
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zlecenie jednostek samorządu 
terytorialnego wybrane zgod-
nie z prawem zamówień pu-
blicznych,

szkoły wyższe,4.
kościoły i związki wyzna -5.

niowe oraz osoby prawne ko-
ściołów i związków wyznanio -
wych,

organizacje pozarządowe,6.
jednostki zaliczane do sek-7.

tora �nansów publicznych, po-
siadające osobowość prawną 
(nie wymienione wyżej),

spółdzielnie mieszkaniowe, 8.
wspólnoty mieszkaniowe,

porozumienia podmiotów 9.
wymienionych w pkt 1-8 repre-
zentowane przez lidera,

 podmioty działające 10.
w oparciu o umowę/ poro-
zumienie zgodne z zapisami 
ustawy o partnerstwie publicz-
no-prywatnym.

W myśl założeń RPO WŚL 
na lata 2007-2013 rewitaliza-
cja zdegradowanych terenów 
poprzemysłowych, powoj -
skowych i popegeerowskich 
kładzie główny nacisk na 
przywracanie ładu przestrzeni 
publicznej. Rewitalizacja przy-
czynić się ma do nadania m.in. 
nowych funkcji gospodarczych, 
edukacyjnych, turystycznych, 
rekreacyjnych, społecznych 
i kulturalnych obiektom i tere-
nom zdegradowanym.

Projekty w ramach rewita-
lizacji obejmować będą za-
gospodarowanie przestrzeni 
miejskich, uzupełnienie istnie -
jącej zabudowy, przygotowa-
nie terenów inwestycyjnych z 
dostępem do krajowej lub mię-
dzynarodowej sieci drogowej 
jako element kompleksowego 
projektu rewitalizacyjnego.

Dodatkowym uzupełnie -
niem tych działań, zmierza -
jących do kompleksowej 
rewitalizacji obszarów zde-
gradowanych, będą również 
inwestycje w zakresie tkanki 
mieszkaniowej związane tyl-
ko z usuwaniem azbestu wraz 
z jego utylizacją.

Wszystkie projekty realizo-
wane w ramach Poddziałania 

6.2.2, a także objęte wsparciem 
w ramach rewitalizacji, muszą 
bezpośrednio wynikać z zapi -
sów LPR, sporządzonego dla 
terenu gminy.

Granice rewitalizowanego 
obszaru Miasteczka Śl. zosta-
ły wyznaczone na podstawie 
wielowymiarowej analizy uwa-
runkowań, charakteryzujących 
obszar poszczególnych części 
miasta, które wymagają pro-
cesu odnowy, pobudzenia ak-
tywności środowisk lokalnych 
i stymulowania współpracy 
na rzecz rozwoju społeczno-
gospodarczego oraz przeciw-
działania zjawisku wykluczenia 
społecznego poprzez szyb -
szy wzrost gospodarczy oraz 
wzrost zatrudnienia a także 
poprawę stanu przestrzeni pu-
blicznej miasta.

Zidenty�kowano trzy obsza-
ry miasta, które charakteryzują 
się najwyższym stopniem dys-
funkcji społecznych, gospodar -
czych i przestrzennych:
1. obszar rewitalizacji nr 1 – 
Huta Cynku wraz z przylegają-
cym terenem; 
2. obszar rewitalizacji nr 2 – 
Historyczne i administracyjne 
centrum miasta Miasteczko Śl. 

wraz z osiedlem mieszkanio-
wym; 
3. obszar rewitalizacji nr 3 – Za-
bytkowa część Żyglina w obrę -
bie kościoła.

Obszar rewitalizacji Nr 1 
obejmuje północno – central -
ną część Miasta, na obszarze 
której znajduje się Huta Cynku 
wraz ze zniszczonym terenem 

przylegającym.
Działania rewitalizacyjne na 

tym obszarze koncentrować 
się będą na stworzeniu warun-
ków dla alternatywnego wo-
bec Huty rozwoju społeczno 
– gospodarczego, zmierzają-
cego do powstawania nowych 
podmiotów gospodarczych, 
przy zachowaniu nienaru-
szalności stanu środowiska 
przyrodniczego. Pierwszym 
etapem w ramach tych działań 
będzie adaptacja terenów na 
cele inwestycyjne oraz popra-
wa infrastruktury technicznej, 
w tym utworzenie odpowied-
niego ciągu komunikacyjnego. 

Obszary rewitalizacji Nr 2 
i Nr 3 obejmują centralną oraz 
centralno – południową część 
miasta. W obu wypadkach są 
to tereny historycznej zabu-
dowy miejskiej, objęte ochro-
ną konserwatorską bądź nie-
ruchomości położone w ich 
otoczeniu albo w końcu takie, 
które stanowią przykłady bu -
downictwa właściwego dla 
czasów PRL-u. Wszystkie razem 
wymagają odnowy, moderni-
zacji i konserwacji, bo na każ-
dym z nich z osobna zostało 
odciśnięte piętno wspomnia -
nych czasów.    

Realizacja programu służyć 
ma racjonalnemu wykorzy-

staniu możliwości zagospoda -
rowania terenów i obiektów, 
obecnie nie wykorzystanych 
lub zdegradowanych, czy 
zaniedbanych. Mimo istnie-
jącego zagospodarowania 
i zainwestowania oraz licz-
nych elementów infrastruktury 
miejskiej, istnieją w centrum 
i w południowo – centralnej 

części miasta możliwości zre -
witalizowania terenów i obiek-
tów, zarówno w kontekście 
historyczno – kulturowym, jak 
i w zakresie poprawy jakości 
środowiska miejskiego, infra -
struktury technicznej, bazy 
kulturalnej, turystycznej, rekre-
acyjnej i sportowej oraz sub-
stancji mieszkaniowej.

W ramach Priorytetu VI. 
Zrównoważony rozwój miast, 
Działania 6.2. Rewitalizacja ob -
szarów zdegradowanych i Pod-
działania 6.2.2. Rewitalizacja 
– „małe miasta”, Zarząd Woje -
wództwa Śląskiego przewiduje 
ogłoszenie dwóch edycji kon -
kursowych. Jedna rozpoczyna 
się we wrześniu bieżącego 
roku, druga w grudniu 2010 
roku.

Gmina Miasteczko Śl. posta-
nowiła przystąpić do ww. kon -
kursów. W tym kontekście jak i z 
uwagi na występujące obecnie 
możliwości pozyskania dodat -
kowych środków �nansowych 
z RPO WŚL na lata 2007-2013 
– należy zaznaczyć, iż moż -
na byłoby na gruncie Gminy 
wpisać się z wieloma propo-
zycjami projektów w cel tego 
działania. A tym celem ma być 
wielofunkcyjne wykorzystanie 
zdegradowanych obszarów, 
rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów poprzemysłowych, 
powojskowych i popegeerow-
skich, w gminach do 50 tys. 
mieszkańców. Mimo, że może 
wydawać się, iż takie obszary 
w granicach Gminy nie wystę-
pują, to nie ulega wątpliwości, 
że tereny objęte strefą oddzia-
ływania Huty Cynku, obej -
mujące Miasteczko Śl., Żyglin 
i Żyglinek, w pełni mogą kwa -
li�kować się jako zdegrado-
wane. Bowiem uzasadnieniem 
podjętych działań w tych loka -
lizacjach staje się przywracanie 
ładu przestrzeni publicznej, 
w tym podnoszenie warto-
ści substancji miejskiej, która 
w tych warunkach również 
wiele wycierpiała.

W ramach LPR Miasteczka 
Śl. na lata 2009-2013, Gmina 
Miasteczko Śl. zamierza zreali-
zować następujące pilotażowe 
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Sesja Rady Miejskiej

W dniu 13 marca 2009 roku odbyła się XXX Sesja Rady 
Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte 
następujące uchwały:

Uchwała Nr XXX/236/09 w sprawie zmian w uchwale 1.
budżetowej na 2009 rok.
Uchwała Nr XXX/237/09 w sprawie zmiany Uchwały 2.
Nr XXIX/222/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z 
dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia prefe-
rencyjnego kredytu ze środków Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego.
Uchwała Nr XXX/238/09 w sprawie Programu Rozwoju 3.
Miasta Miasteczko Śląskie w dziedzinie sportu, turystyki 
i rekreacji na lata 2009 - 2017.
Uchwała Nr XXX/239/09 w sprawie wyrażenia zgody 4.
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomo-
ści gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko 
Śląskie.
Uchwały od Nr XXX/240/09 do Nr XXX/250/09 w spra -5.
wie wyrażenia zgody na udzielenie boni�katy od ceny 
nieruchomości.
Uchwała Nr XXX/251/09 w sprawie zmiany Regulaminu 6.
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mia -
steczko Śląskie wprowadzonego Uchwałą Nr XIII/89/07 
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 paździer-
nika 2007 roku.
Uchwała Nr XXX/252/09 w sprawie wystąpienia ze 7.
Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działa -
nia „Krynica to nie granica” z siedzibą w Ożarowicach.
Uchwała Nr XXX/253/09 w sprawie podziału Gminy 8.
Miasteczko Śląskie na stałe obwody głosowania oraz 
ustalenia ich granic i numerów.
Uchwała Nr XXX/254/09 w sprawie planu pracy Komisji 9.
Rewizyjnej na II kwartał 2009 roku.
Uchwała Nr XXX/255/09 w sprawie planu pracy Komisji 10.
Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska na Ii 
kwartał 2009 roku.
Uchwała Nr XXX/256/09 w sprawie planu pracy Komisji 11.
Budżetu i Inwentaryzacji na II kwartał 2009 roku.

Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie inter -
netowej www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz w Referacie 
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego – pokój Nr 30.

(Ewa Okaj)

projekty, które zostały zawarte w wersji roboczej Programu, a są 
nimi:

Rewitalizacja Parku Rubina,1.
Odnowienie willi Rubina wraz z zagospodarowaniem przyległego 2.
otoczenia,
Rewitalizacja Rynku jako układu urbanistycznego, komunikacyj -3.
nego wraz z budynkami użyteczności publicznej (Ratusz, kom -
pleks obiektów kościelnych),
Reaktywacja Gónośląskiej Kolei Wąskotorowej wraz z rewitalizacją 4.
przyległych terenów na cele sportowo – rekreacyjne na terenie 
Miasteczka Śl.,
Budowa centrów rekreacyjno – sportowo – rozrywkowych w ciągu 5.
ul. Gałczyńskiego wraz z rewitalizacją cmentarza żydowskiego,  
budowa parku sportowo – rekreacyjnego przy ul. Gałczyńskiego,●
budowa Centrum Rekreacyjno – Plenerowo – Rozrywkowego przy ●
ul. Gałczyńskiego za peronem kolejki wąskotorowej,
Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Srebrnej 8 6.
i 22 wraz z utylizacją azbestu, 
Rewitalizacja ciągu pieszo – jezdnego obejmującego układ histo -7.
ryczno – urbanistyczny miasta w ciągu ulic Matejki i ul. Czarniec-
kiego oraz placów: od placu przy budynku MOPS-u, poprzez Plac 
Jagiełły do placu przy ul. Rubinowej,
Remont budynku MOK-u wraz z ponownym zagospodarowaniem 8.
przyległego otoczenia,
Remont (termomodernizacja) budynku MOSiR-u (Gościniec Spor-9.
towy) wraz z ponownym zagospodarowaniem przyległego oto -
czenia, 
Rewitalizacja terenu wokół Kościoła w Żyglinie wraz z obiektami 10.
o znaczeniu historycznym i kulturowym (budynek starej szkoły 
para�alnej, kapliczka św. Marka),
Kompleksowe przygotowanie terenu w obrębie i przylegającego 11.
do Huty Cynku, przeznaczonego pod działalność gospodarczą 
wraz z budową ciągu komunikacyjnego od ul. Woźnickiej przez ul. 
Gajową do ul. Leśnej i ul. Kolejowej.

Dla każdego z wyżej wymienionych projektów ustalono zakres rze -
czowy i prognozę �nansową.

B e n e f i c j e n c i 
mający prawo ko-
rzystać z do�nan-
sowania inwestycji 
ze środków unij -
nych, będą mogli 
zgłaszać kolejne 
swoje projekty w 
już ustanowionych 
obszarach rewitali-
zacji, bądź na pod-
stawie tych zgłoszeń będą wyznaczane kolejne obszary, gdyż zakła -
da się aktualizację Programu. Należy jednak zauważyć, że Program 
nie obejmuje osób prywatnych lub �rm prywatnych, z wyjątkiem 
wspólnot mieszkaniowych oraz tych, którzy  są właścicielami obiek -
tów zabytkowych. Rewitalizacja nie może też obejmować indywidu -
alnych mieszkań.

Program jest szeroką propozycją dla inwestorów, bez obowiązku 
realizacji wszystkich ujętych w nim projektów. Jednakże, warunkiem 
aplikowania o do�nansowanie ze środków pomocowych Unii Euro -
pejskiej jest obecność projektu w Programie. Wysokość do�nanso -
wania może wynosić do 85% kosztów kwali�kowanych inwestycji.

(Katarzyna WOSZ)
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Dyrektor Zespołu Szkół Elektroniczno_Ekonomicz -
nych w Kaletach, ul. Rogowskiego 43

Informuje, że  istnieje  możliwość  powołania  z  dniem 
1 września 2009 roku bezpłatnego 2-letniego Uzupeł-
niającego Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub 3-letniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Osoby zaintereso -
wane tą informacją prosimy o kontakt ze szkołą pod nu -
merem telefonu (034) 357 70 23 lub e-mail: 
zsee.kalety@konto.pl

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 
MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2009 - 2013
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Data wywieszenia ogłoszenia
10 marca 2009 roku

BURMISTRZ MIASTA
MIASTECZKO  ŚLĄSKIE

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych

w Miasteczku Śl.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śl.:
działka nr 102/11 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo – usługową – symbol planu MU. Północno – zachodnia 1. 
część działki o powierzchni około 320 m2 położona jest w strefie bezpośredniego oddziaływania Huty Cynku. W strefie tej 
wyklucza się nowe realizacje w postaci budownictwa mieszkaniowego oraz wszelkie funkcje usługowe związane ze stałym 
pobytem ludzi.
działka nr 314/92 i 315/92 przeznaczona jest pod tereny usług komercyjnych – symbol planu U.3. Działka położona jest  2. 
w strefie bezpośredniego oddziaływania Huty Cynku. W strefie tej wyklucza się nowe realizacje w postaci budownictwa 
mieszkaniowego oraz wszelkie funkcje związane ze stałym pobytem ludzi.
Opis działek:
Działka nr 102/11 1. 

     Działka zlokalizowana jest przy ulicy Wyciślika. W niewielkiej odległości (około 200 m) przebiega ulica Woźnicka. Działka po-
łożona jest poza ścisłym centrum Miasteczka Śl. Najbliższe sąsiedztwo stanowi luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
oraz zieleń izolacyjna Huty Miasteczko Śląskie. Huta Cynku znajduje się w odległości około 600 m. Uzbrojenie ulicy Wyciśli-
ka stanowi sieć elektryczna, wodociągowa, gazowa i telefoniczna. Nawierzchnia ulicy utwardzona, bitumiczna. Kształt działki 
regularny zbliżony do prostokąta. Działka jest niezabudowana i nie ogrodzona. Teren porośnięty trawą. Wzdłuż południowej  
i zachodniej granicy działki występuje zadrzewienie. W obrębie działki (wzdłuż jej północnej granicy) przebiega napowietrzna 
linia elektryczna ze słupem.

Działka nr 314/92 i 315/922. 
     Działka zlokalizowana jest  przy ulicy Wyciślika niewielkiej odległości (około   200 m) przebiega ulica Woźnicka. Działka po-
łożona jest poza ścisłym centrum Miasteczka Śl. Najbliższe sąsiedztwo stanowi luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
oraz zieleń izolacyjna Huty Miasteczko Śl. Huta Cynku znajduje się w odległości około 600 m. Uzbrojenie ulicy Wyciślika stanowi 
sieć elektryczna, wodociągowa, gazowa i telefoniczna. Nawierzchnia ulicy utwardzona, bitumiczna. Kształt działki regularny 
zbliżony do prostokąta. Działka jest niezabudowana i nie ogrodzona. Teren gęsto porośnięty młodymi drzewami i krzewami.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śl., Rynek 8, pokój 
3 o godz. 1300

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości jak wyżej w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 17 kwietnia 2009 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śl.: ING Bank Śląski S.A. 
Katowice Oddział Miasteczko Śl. na konto Nr 42 1050 1386 1000 0002 0086 1235.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu, potwierdzony 
wyciągiem bankowym.

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia za-
mknięcia przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od podpisania aktu notarialnego 
w wyznaczonym terminie.

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi  
nabywca. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 roku, poz. 2603 z późn. zm.)

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miejskie-
go w Miasteczku Śl., pokój 27, tel. 393-80-38, 393-80-27. Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej:
www.bip.miasteczko-slaskie.pl 
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Lp Nr
działki

Pow. 
w ha

Nr 
KW

Położenie,
obręb, k.m.

Cena
wywoławcza

w zł

Wadium
w zł

1 102/11 0.0836 41773
ul. Wyciślika 

obręb Żyglinek 
k.m. 7

22.500,00 2.250,00

2 314/92
315/92 0.1671 55491

ul. Wyciślika 
obręb Żyglinek 

k.m. 9
47.800,00 4.780,00
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M i a s t e c z k o    Ś l ą s k i e 
 od  20  do  22  kwietnia  2009 r. 

ul. Dworcowa - KP71. 
ul. Norwida (garaże) - KP332. 
ul. Plac Jagiełły - KP333. 
ul. Tetmajera – Wybickiego - KP7 4. 
ul. Norwida – Pindora - KP75. 
ul. Modrzewskiego–Działkowa -KP76. 

ul. Sportowa - KP77. 
ul. Woźnicka - KP78. 
ul. Cynkowa - KP79. 
ul. Ceramiczna – Dworcowa - KP710. 

ul. Norwida (dworzec PKP) - KP711. 

ROZSTAWIENIE KONTENERÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
NA ODPADY KOMUNALNE

NA TERENIE GMINY
MIASTECZKO ŚLĄSKIE 

W ramach corocznie prowa-
dzonej akcji zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, w bieżą-
cym roku, akcja przeprowadzo-
na będzie w terminie od 20 do 
29 kwietnia.

Akcja zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych przeznaczona 
jest wyłącznie na potrzeby pra-
widłowego zagospodarowania 
odpadów wielkogabarytowych, 
a więc takich, których nie można 
składować w pojemnikach sta-
nowiących wyposażenie posesji. 
W związku z powyższym, proszę 
o nie składanie do pojemników 
wielkogabarytowych odpadów z 
rozbiórek budynków, remontów 
oraz innych odpadów komunal-
nych. Apeluję jednocześnie o 
zachowanie porządku i czystości 
wokół rozstawianych pojemni-
ków i nie zostawianie odpadów 
przed pojemnikami.

Szczegółowy harmonogram 
rozstawienia kontenerów przed-
stawia się następująco:

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 9 marca 2009r. wybory do Parla-
mentu Europejskiego zarządzone zostały na niedzielę 7 czerwca br.. Wybierzemy w nich 

50 przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Ww. dokument zawiera także kalendarz czynności 
wyborczych, w tym m.in. dotyczących obowiązków jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. 
Najważniejsze z nich:

do dnia 23 kwietnia 2009r•	 .: dokonanie zmian stałych obwodów głosowania, utworzenie obwodów 
głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śled-
czych,
do dnia 8 maja 2009r.•	 : podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo-
dów głosowania utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłasza-
nie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych,
do dnia 17 maja 2009r.•	 : powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych ko-
misji wyborczych,
do dnia 24 maja 2009r.•	 : sporządzenie przez gminy spisów wyborców, składanie przez wyborców nie-
pełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania 
na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, składanie przez wyborców 
przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych wniosków o do-
pisanie do spisu wyborców,
w dniu 7 czerwca 2009r. godz. 8.00 - 22.00•	 : głosowanie.          (Aurelia Gryc)

Ż y g l i n  -  Ż y g l i n e k
od  23  do  25  kwietnia  2009 r. 

ul. Wyciślika - KP71. 
ul. Paprotna - KP72. 
ul. Św. Marka - KP73. 
ul. Śląska  - 2 szt. - KP74. 
ul. Harcerska - KP75. 
ul. Wita Stwosza - KP76. 
ul. Stacyjna - KP77. 

B i b i e l a   -  B r y n i c a
od  27  do  29  kwietnia  2009 r. 

ul. Starowiejska (pętla autobus.) - KP71. 

ul. Starowiejska (leśniczówka) - KP72. 

ul. Rzeczna - KP73. 
ul. Łokietka - KP7 4. 

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim informuje, iż w związku ze 

zmianą przepisów prawnych zmieniły się również niektóre zasady dotyczące przyznawania 
świadczeń rodzinnych. Zmiany dotyczą przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu uro-
dzenia się dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz wydłużenia i tym samym zmia-
ny okresu zasiłkowego, na który przyznawane są świadczenia rodzinne.

Od 1 listopada 2009r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się 1. 
dziecka (tzw. becikowe), jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że 
matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia 
ciąży do porodu. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, 
które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, 
które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego  z  tytułu urodzenia się dziecka przed dniem 
1 listopada 2009r. Powyższe zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o 
zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Minister właściwy do spraw 
zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, 
określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego za-
świadczenia
Zgodnie z obowiązującym od dnia 2 stycznia 2009r. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 paź-2. 
dziernika 2008r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych okres zasiłkowy rozpoczy-
nający się w dniu 1 września 2008r., na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych, 
przedłuża się do dnia 31 października 2009r. Zmiana decyzji następuje w tym przypadku 
z urzędu i nie wymaga zgody strony. Przedłużenie prawa do zasiłku rodzinnego, przyzna-
nego z odpowiednimi dodatkami do 31 sierpnia 2009r., obejmuje również prawo do przy-
znanych dodatków. Przedłużenie okresu zasiłkowego na podstawie decyzji zmieniającej 
nie obejmuje dodatków, które w decyzji zmienianej nie zostały przyznane.
Od stycznia 2009r. zmianie uległy również zasady przyznawania dodatku do zasiłku ro-3. 
dzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 
2009r. brzmieniem art. 14 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wniosek o wypłatę 
dodatku składa się do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny 
albo roczne przygotowanie przedszkolne. Zmiana polega na tym, iż zniknęło ogranicze-
nie zgodnie, z którym wniosek o dodatek należało złożyć w terminie 4 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia roku szkolnego, co oznacza, że wniosek można złożyć w terminie do zakoń-
czenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny.  (Elżbieta Kamaszuk)

MOPS

Wybory Europejskie 7 czerwca 2009r. - cd.

(Henryk Felka)



12

Gazeta Nasze Miasteczko
Wydawca: Art Grafo Justyna Foks
Redaktor Naczelna: Justyna Foks
Teksty i fotografie w numerze: Natalia Juszczak, Grzegorz Michalik, 
Marek Niechwiej, Gerard Foks, Maciej Juszczak (skład), Mateusz 
Chojnacki
Adres Redakcji: Miasteczko Śląskie 42-610 | ul. Srebrna 6, p. 104
tel. kom.: 0696 28 70 21 | tel.: (032) 288 86 05 w. 119
e-mail: artgrafo.foks@gmail.com
Druk: Drukpol sp.j., ul. Kochanowskiego 27, 42-600 Tarnowskie Góry.

Nasze Miasteczko  

bądź nie. Teraz co raz trudniej te kryteria spełnić. Co więcej, media co raz 
silniej próbują wpłynąć na to jak i jakie piosenki robić, a wręcz jak mają 
być zaaranżowane i zagrane. Ja mam to szczęście się tam jakoś prze -
ślizgiwać cały czas i robić takie piosenki które radio puszcza. Nie wiem 
co ci mam powiedzieć. Chyba nie mam tak naprawdę recepty na dobrą 
piosenkę.

G.M. - Piszesz teksty sama.
K.K. - Tak.
G.M. - Przychodzą nagle, spontanicznie czy jest jakiś plan?
K.K. - Różnie. Często jestem tak wkurzona, że jedyne co mogę zrobić 

to albo rozbiję wazon albo coś napiszę, więc siadam i piszę. Często przy -
chodzi mi to jak krew z nosa, czasem jest po prostu pomysł. Jest różnie.

G.M. - Szukasz inspiracji w czymś, coś zobaczysz, usłyszysz?
K.K. - Tak, absolutnie, ciągle szukam. Wiesz, czasem zainspiruje mnie 

jakiś dialog w filmie, czasem jakaś scena, czasem jakaś historia, którą 
opowie koleżanka ze swojego życia. Często tak bywa, np. utwór „To co 
dobre” to tak naprawdę o mojej koleżance, która miała pewne problemy 
w małżeństwie.

G.M. - Śpiewasz od?
K.K. - Od dziecka? Ale nie mylmy pojęć. To 

nie jest tak, że byłam cudownym dzieckiem 
i na uroczystościach rodzinnych było „ Och, 
nasza Kasia coś zaśpiewa”. Tylko śpiewam bo 
zawsze gdzieś mnie to pociągało. Mój ojciec 
dorabiał sobie grając po weselach na klar -
necie i saksofonie. Po nim prawdopodobnie 
odziedziczyłam jakąś smykałkę do muzyki. 
Ale nikt w rodzinie mnie nie wspierał. Jeśli 
chodzi o pójście do szkoły muzycznej, do 
której zdałam a nie mogłam pójść bo nie 
było pieniędzy aby ktoś ciągle woził mnie 
do Warszawy. Wiesz, ta muzyka stała się dla 
mnie pewnym buntem, chciałam udowod -
nić rodzicom, że ja tak naprawdę muszę to 
robić. I to udowodniłam.

G.M. - Kiedy nastąpił ten przełom, prze-
kroczyłaś ten próg w którym zrozumiałaś, że 
jesteś już rozpoznawalna, gdzie stanęłaś po 
tej drugiej stronie?

K.K. - Tak naprawdę to był chyba nieszczę-
sny festiwal w Sopocie. Oczywiście wcze -
śniej wydałam płytę „Gemini”, ona dobrze się sprzedawała, ja zagrałam 
trasę przed Edytą Bartosiewicz jako kompletnie nieznana osoba. Ale tak 
naprawdę ten dobry i ten zły aspekt popularności poznałam w 95 roku 
w Sopot Festiwal i pomimo, że wygrałam wtedy dwie nagrody poznałam 
ten cień sławy.

G.M. - Trudno jest być wielkim?
K.K. - Wiesz co, nie byłam chyba nigdy wielka. Chociaż … mogę po-

wiedzieć, że czułam coś takiego wyjątkowego, taki strumień boskiej 
energii. To oczywiście było na scenie , to było na koncercie „List do Erdla” 
w Spodku, kiedy wykonywałam „Modlitwę”. Wtedy było to dla mnie coś 
niesamowitego, coś co mogę nazwać taką chwilą wyjątkową.

G.M. - Czyli miłe chwile jednak występują?

K.K. - Rzadko, ale są.
G.M. - Można do nich zaliczyć występy przed Stingiem, Robertem 

Plantem?
K.K. - Tak. Wiesz, bardzo fajnie nas ludzie przyjęli. Aczkolwiek ja by-

łam bardzo tym przerażona. Wiesz jak wyglądają supporty dla wielkich 
gwiazd. Po prostu grasz o osiemnastej pod słońce, bez doświetlenia, 
nagłośnienia bo wszystkie heble są opuszczone na dół, a podnoszą je 
dopiero gdy wchodzi np. Sting, bo wtedy musi być to walnięcie. Ale naj-
ważniejsze było to, że wyszłam, powiedziałam, że jestem zdenerwowana 
tym występem, pół nocy nie spałam i tymi słowami jakoś rozładowałam 
te emocje. I ludzie bardzo fajnie nas przyjęli.

G.M. - Koncertowałaś w Stanach, wkrótce jedziesz na Wyspy. Nie masz 
ochoty podbić świata?

K.K. - Mam za duże poczucie obciachu. Wiem, że gdybym go nie 
miała, byłabym bardziej otwarta to spokojnie dałabym radę. Uważam, 
że jest we mnie dużo takiej ikry, charyzmy i troszkę żałuję, że nie mam 
takiej szansy. Ale to jest trochę taka nasza polskość, czujemy się zawsze 
trochę gorsi.

G.M. - Kasię Kowalską określa się jako 
osobę wrażliwą i ciepłą w muzyce. Ale 
w 98 roku płyta „Pełna obaw” coś w wi-
zerunku zmieniła. Trochę inna muzyka, 
nowy wtedy image.

K.K. - Jak w każdym życiu człowieka są 
różne etapy. Etap buntu nastolatki, etap 
wyciszenia, macierzyństwa, niespełnio -
nych miłości itd. itd. I to wszystko gdzieś 
się tam odzwierciedlało w tym co nagry -
wałam w danej chwili. Jestem emocjonal -
ną osobą. Czy jestem ciepła? Potrafię być 
ciepła, ale generalnie jestem zadziorna.

G.M. - Twardy charakter.
K.K. - Oj! ciężki charakter (śmiech).
G.M. - W tym roku wybija 15 lat odkąd 

Kasia Kowalska istnieje na dużej scenie. 
Jakaś feta, coś specjalnego dla fanów?

K.K. - Bardzo bym chciała. Brałam te-
raz udział w takim koncercie MTV Wil -
ków, coś fajnego. Bardzo bym chciała 
kiedyś mieć taki koncert, zaprosić paru 
gości, tak aby było kameralnie. Nie wiem, 
Wiesz, położyć jakieś dywany, świeczki, 

trochę poopowiadać, wytworzyć taką intymną atmosferę.
G.M. - Kasia dzisiaj a 15 lat wstecz jest inna?
K.K. - Jest inna. Zmądrzałam jednak(śmiech).
G.M. - Czy muzyka rajcuje jak dawniej?
K.K. - Nawet bardziej, bo człowiek odczuwa przemijający czas … 

i Wiesz, dwa dni temu pochowałam koleżankę z podstawówki … I myślę 
jeśli mam tego nie robić i nie teraz to kiedy i co innego? To jest wielki dar, 
że mogę robić to co zawsze chciałam i mogę tym bawić i wzruszać ludzi. 
Ci ludzie są dla mnie ważni.

G.M. - Rzadko widać Cię w tabloidach. Tak skutecznie się chronisz?
K.K. - Nie. Są tam jacyś paparazzi, którzy stoją pod domem, śledzą 

w sklepach aby sfotografować z dzieckiem bądź z moim chłopakiem. Ja 
czasem nawet podchodzę i mówię, że nie mają na co czekać. I myślę, że 
nie jestem mocnym tematem.

G.M. - Nie prowokujesz?
K.K. - Nie. Staram się, choć i to czasem się zmienia.
G.M. - Oby nie.
G.M. - Świetnie.
K.K. - Dziękuję. Cześć.

(Grzegorz Michalik)
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