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Dzień Matki

Miesiąc maj obrodził w różnego rodzaju święta. Mamy aż 2 dni wolne 
od pracy!

Ten cudowny, wiosenny miesiąc rozpoczyna się od robot-
niczego święta pracy. Prawidłowo – Międzynarodowy Dzień 
Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 maja. Jest to międzynaro -
dowe święto klasy robotniczej (jak każdy z pewnością wie), obchodzone 
od 1890 roku corocznie 1 maja właśnie. 

Jak kształtowała się sytuacja robotników zanim zaczęto 
obchodzić ich święto?

Ruch robotniczy wysunął się na widownię dziejową niespełna sto 
kilkadziesiąt lat temu. Dziś, partie robotnicze sprawują władzę w wielu 
krajach świata. Historia naszego kraju pełna jest dramatycznych spięć 
i powikłań. Państwo polskie wymazywane było kilkakrotnie z mapy 
Europy. Narodowi groziła zagłada. Klasa robotnicza rozwijała się sto -
sunkowo słabo. Obok robotników przemysłowych dużą rolę odgrywali 
robotnicy rolni i rzemieślnicy. Cechą charakterystyczną dla naszego ro -
dzimego ruchu robotniczego było rozbicie polityczne oraz dążenie do 
łączenia walki o wyzwolenie społeczne z walką o wyzwolenie narodowe. 
W wyniku traktatów rozbiorowych między Rosją, Austrią i Prusami Pol-
ska w 1795 roku przestała istnieć jako państwo. Polacy przeżyli krótki 
okres złudnych nadziei, kiedy to Napoleon I prowadząc wojnę w Prusa -
mi i Austrią, a potem z Rosją, stworzył w 1807r. Księstwo Warszawskie. 
Od początku XVIII wieku Rzeczpospolita szlachecka przeżywała głęboki 
kryzys polityczny i gospodarczy na skutek panowania stosunków pod-
dańczo – pańszczyźnianych w rolnictwie, braku silnej władzy centralnej, 
samowoli magnaterii, uprzywilejowania szlachty itd. Itd. Zniknięcie pol-
ski jako państwa zaważyło również na sytuacji ogólnoeuropejskiej.

Ciążące nad osiemnastowieczną Europą antagonizmy, naj -
pierw między Francją i Austrią, a potem między Francją 
i Anglią, obok której dużą rolę odgrywała Rosja, zostały zastąpione 
w wyniku rozbiorów polski trwalszą dominantą sojuszu trzech zaborców 
Polski. 

W zaborze pruskim już w latach trzydziestych XIX w. na-
stąpiło znaczne ograniczenie praw ludności polskiej. Pro -
ces ten pogłębił się po stłumieniu ruchów postępowych okre -
su Wiosny Ludów. Polityka zaborców spowodowała zmiany 
w sytuacji społecznej i roli polskich klas posiadających. Proletariat 
na ziemiach polskich był zróżnicowany pod względem narodowym. 
W jego szeregach znajdowali się Polacy, Rosjanie, Niemcy, Żydzi, Ukraińcy, 
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Litwini, Białorusini. Momentem przełomowym dla rozwoju całego ruchu 
robotniczego, a więc i polskiego, była Komuna Paryska 1871 r. Ostatecz -
ne uformowanie się klasy robotniczej i wystąpienie jej na arenę walki 
klasowej nastąpiło na ziemiach polskich w latach 1880 – 1890. Pierwsza 
partia polskiej klasy robotniczej powstała w 1882 r. w Królestwie Polskim. 
Przyjęła ona nazwę Międzynarodowa Socjalno – Rewolucyjna Partia 
Proletariat.

Proletariat to jedna z wyróżnianych w socjologii klas 
społecznych. W starożytnym Rzymie nazywano tak najuboższych oby -
wateli utrzymywanych przez państwo i zwolnionych z podatku oraz 
służby wojskowej. Marksiści mianem tym określali robotników na -
jemnych (klasę robotniczą), a proletariuszami tych wszystkich, którzy 

W dniach 27-29 marca w Katowicach odbyły się XV już 
Międzynarodowe Targi Turystyczne, na których Nasza Gmina 
reprezentowana była przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekre -
acji oraz Fundacja Na Rzecz Rozwoju Miasteczka Śląskiego. 
Ważnym gościem tegorocznych Targów była Pani Elżbieta 
Dzikowska.

(Justyna Foks)
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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)

Umowa o partycypację  z TBS
Zawierając umowę o partycypację z Towarzystwem Budownictwa 

Społecznego – przy dokładnym sprawdzeniu treści umowy doszłam do 
przekonania, że zawiera ona nielegalne zasady odstąpienia od umowy. 
Mam wrażenie, że umowa o partycypację, której jestem stroną zawiera 
przepisy niekorzystne dla mnie. Zamierzam nawet zwrócić się do Urzę -
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ażeby zostały one usunięte. 
Dokonując analizy umowy o partycypację zaniepokoił mnie zapis, 
że od niezapłaconej w terminie jakiejkolwiek kwoty wynikającej z umo -
wy partycypacji są zobowiązani do zapłacenia odsetek ustawowych, bez 
konieczności dokonania jakichkolwiek wezwań ze strony towarzystwa. 
Ponadto umowa zastrzega, że zwłoka przekraczająca 14 dni w zapłacie 
jakiejkolwiek kwoty wynikającej z tej umowy skutkuje automatycznym 
jej rozwiązaniem z dniem następnym, bez konieczności dokonywania 
przez towarzystwo wezwań lub składania oświadczeń. Kolejnym zapi -
sem, który mnie zastanawia z punktu widzenia praw konsumentów, jest 
zaznaczenie, że w przypadku nieuregulowania w terminie wszystkich 
wpłat lub nie wskazania osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu 
towarzystwo wzywa partycypantów do spełnienia obowiązków w ter -
minie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po upływie terminu umowa 
ulega rozwiązaniu, a partycypanci tracą wszystkie roszczenia, w szcze-
gólności roszczenie o zwrot dokonanych wpłat, które zostaną zaliczone 
na poczet kary umownej. Prawo wskazania najemcy przechodzi na to-
warzystwo. Czy powyższe zapisy pozostają zgodne z naszym prawem?

Należy się – początkowo – kilka słów wyjaśnienia w nawiązaniu do 
tematu. Towarzystwa budownictwa społecznego to �rmy, które mają 
za zadanie przede wszystkim budowanie domów mieszkalnych i ich 
eksploatację na zasadach najmu. Partycypacja to �nansowy wkład 
w budowę mieszkania, który daje prawo wytypowania najemcy 
lokalu w zasobach TBS. Aby uzyskać takie prawa, partycypant musi 
zawrzeć z TBS przed rozpoczęciem inwestycji umowę o partycypa-
cję. Określa ona prawa i obowiązki stron wynikające z faktu wpłace -
nia wkładu partycypacyjnego. Jak się niestety okazuje, także w tego 
typu umowach zawierane są klauzule, które łamią prawa klientów.

Takie zapisy o rozwiązaniu umowy z TBS – jakie Pani wskazała – 
stanowiły by w moim przekonaniu naruszenie prawa, a dokładnie 
naruszenie klauzuli, zawartej w art. 3851 par. 1 kodeksu cywilnego, 
kształtuje bowiem prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzecz -
ny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Umowa 
o partycypację jest umową wzajemną. Towarzystwo powinno więc 
regulując skutki niewykonania przez klienta zobowiązań stosować 
przepisy kodeksu cywilnego. Natomiast jak wynika z art. 491 par. 1 
k.c. - w sytuacji, gdy jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykona-
niu ciążącego na niej zobowiązania, druga strona może wyznaczyć 
jej dodatkowy termin do wykonania. Strona wzywająca powinna 
również zawrzeć w takim piśmie zastrzeżenie, iż w razie bezskutecz -
nego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstą -

Bliżej prawa
radzi Mecenas Marek Niechwiej

pienia od umowy. Może także żądać wykonania zobowiązania i na -
prawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Konsument oczekuje bowiem 
od profesjonalisty, że będzie postępował zgodnie z obowiązujący -
mi przepisami oraz dobrymi obyczajami i zwyczajami handlowymi. 
Stanowią one dla konsumenta gwarancję pewności i stabilności 
warunków kontraktu oraz działań profesjonalisty. Z Pani relacji wyni -
ka też naruszenie prawa w zapisie umowy zTBS, dotyczące przenie -
sienia prawa. Mamy do czynienia z tzw. niedozwolonymi klauzulami 
umownymi, o których mowa w art. 3853 pkt 5 oraz 13 k.c. Punkt 5 
wskazanego przepisu prawa cywilnego wyraźnie stanowi, iż niedo -
zwolonym postanowieniem umownym jest zapis, który zezwala kon-
trahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obo-
wiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta. Omawiany 
przypadek jest tym bardziej nieuczciwy, że dotyczy przeniesienia 
bez zgody konsumenta jego praw i obowiązków, a podmiotem przej-
mującym te prawa jest pozbawiający ich kontrahent konsumenta. 
Ponadto zdanie drugie par. 10 może być zakwali�kowane jako niedo -
zwolone postanowienie umowne, o którym mowa w art. 3853 pkt 13 
k.c. Zgodnie z tym przepisem takim postanowieniem jest zapis, który 
przewiduje utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumen -
ta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony 
wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy. Taka sytuacja 
z całą pewnością będzie miała miejsce w przypadku, gdy partycypan -
ci nie wskażą w terminach - określonych przez towarzystwo - najem-
ców albo ci ostatni nie spełnią wszystkich warunków niezbędnych 
do zawarcia z nimi umowy najmu. Wówczas partycypanci, poza 
prawem do wskazania najemców, równocześnie tracą swoje prawo 
żądania zwrotu spełnionych świadczeń w postaci zapłaconych już rat 
na wykup prawa najmu lokalu.

Co zrobić, gdy umowa zawiera niedozwolone postanowienia? 
Przede wszystkim próbować negocjować umowę z towarzystwem. 
Zwrócić się do miejskiego rzecznika konsumentów lub Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdy dojdzie do naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów. Zwrócić się do odpowied-
niego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu 
z towarzystwem. Gdy �rma nie usunie klauzuli i nie wyrazi zgody 
na sąd polubowny, wnieść pozew do sądu powszechnego o ustale -
nie, że konkretny paragraf umowy stanowi klauzulę niedozwoloną. 
Na przykład – jak już wykazano – zgodnie z art. 3853 pkt 5 kodeksu 
cywilnego - zapis w umowie, który zezwala kontrahentowi konsu-
menta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających 
z umowy bez zgody konsumenta, jest niedozwolony. 

Partycypant powinien zwrócić się do rzecznika praw konsumenta 
o zbadanie, czy umowa nie zawiera niedozwolonych lub niekorzyst-
nych dla niego postanowień, oraz spróbować negocjować z TBS-em 
zmianę takich zapisów. Towarzystwo, które zamieściło w swojej umo -
wie takie lub podobne postanowienie łamiące prawa partycypanta, 
powinno je usunąć lub przeredagować. 

Przy podpisywaniu umowy partycypacyjnej przyszły najem -
ca winien zwrócić uwagę, aby kwota partycypacji w kosztach 
budowy lokalu mieszkalnego, jaką zobowiązuje się uiścić, nie 
przekraczała 30 proc. kosztów budowy lokalu. W umowie winny 
być również określone m.in. skutki braku lub opóźnienia wpła -
ty opłaty partycypacyjnej, a także termin zakończenia inwestycji. 
Umowy partycypacyjne winny być również wolne od tzw. klauzul 
abuzywnych, m.in. nie powinny nakładać na partycypanta rażąco 
wygórowanych kar umownych, pozbawiać wyłącznie jego upraw -
nień do rozwiązania umowy, uprawniać TBS do jednostronnej zmiany 
umowy, nakładać wyłącznie na partycypanta obowiązku zapłaty usta -
lonej sumy na wypadek rezygnacji z umowy. Najczęściej spotykanymi 
nieprawidłowościami w umowach partycypacji są te, które przewidują: 
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c.d. Świąteczny Maj 
podzielali z nimi poglądy marksistowskie (później leninowskie i stali-
nowskie – komuniści).  Tyle słów przypomnienia, rodem z poprzedniej 
epoki. Święto pracy wprowadziła Międzynarodówka dla upamiętnie -
nia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 r. 
w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią 
ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8 – godzinnego dnia 
pracy. Kolor przelanej krwi demonstrantów (czerwień) oraz nawiązanie 
do koloru najczęściej występującego w miejscu pracy manifestującej 
wtedy grupy zawodowej (również czerwień), dały pomysł do przyjęcia 
tego koloru, jako symbolu walki przeciw wyzyskowi robotników. W Pol-
sce święto obchodzone było po raz pierwszy w 1890 r. W czasie PRL–u 
było jednym z ważniejszych świąt państwowych. Święto jest nadal ob -
chodzone w całej Europie. 

Drugim majowym świętem są obchody konstytucji 3 maja. Na począt -
ku trzeba zaznaczyć, iż ustawa rządowa z 3 maja 1791 r. była drugą na 
świecie (po stanach Zjednoczonych) ustawą konstytucyjną, regulującą 
organizację władz państwowych, także prawa i obowiązki obywateli. 

Mały rys historyczny – wielu historyków uważa, iż głównym powo -
dem upadku kraju było nadużywanie prawa liberum veto, które od 1652 
r. pozwalało każdemu posłowi na zerwanie Sejmu i odrzucenie wszyst -
kich przyjętych przez Sejm uchwał. Korzystając z takiej możliwości ma -
gnaci, a nawet agenci działający na rzecz państw ościennych, mogli 
z łatwością przekupić jedną lub więcej osób, aby odrzucić jakiekolwiek 
niewygodne z ich punktu widzenia reformy. Sejm Czteroletni (zwany też 
Sejmem Wielkim), który przyjął Konstytucję Trzeciego Maja był właśnie 
sejmem wolnym od liberum veto i to pozwoliło jak na ówczesne czasy, 
przyjęcie radykalnych reform. Konstytucja Trzeciego Maja miała być od -
powiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która jeszcze 150 lat temu była jedną 
z największych potęg europejskich największym krajem w Europie. Kon-
stytucja wprowadzała istotne zmiany do organizacji najwyższych władz 
Rzeczypospolitej. Przede wszystkim nastąpiło dalsze scalenie państwa 
polskiego i litewskiego. Zlikwidowane zostały odrębne instytucje cen -

Umowa o partycypację  z TBS
zwłokę w realizacji inwestycji bez ponoszenia przez Towa -
rzystwo odpowiedzialności kontraktowej z tego tytułu, 
a z drugiej strony - w wypadku nienależytego wykonania umowy przez 
konsumenta - obowiązek zapłaty wyłącznie przez niego kary umownej 
lub zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej. Szczególnie nieko -
rzystne i naruszające interesy konsumentów są postanowienia uzależ-
niające rozliczenie, w przypadku rozwiązania umowy partycypacji, od 
podpisania nowej umowy z innym partycypującym lub wręcz przewi-
dujące utratę umownych uprawnień konsumenta, w tym wyłączające 
obowiązek zwrotu wniesionych przez niego opłat (tzw. kwoty partycy -
pacji). Postanowienia o takiej treści zostały już uznane za niedozwolone 
prawomocnymi wyrokami Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
i wpisane do rejestru niedozwolonych postanowień umownych.

Wskazując ewentualne możliwości nadużyć ze strony TBS-ów przy 
zawieraniu umów z przyszłymi najemcami jednocześnie podkreśliłem, 
jak bronić się przed zawarciem niekorzystnej dla siebie umowy, która 
de facto chronić może jedynie interesy towarzystwa. Dobrze jest zatem 
wiedzieć, że w granicach zagwarantowanej nam przez Ustawę kodeks 
cywilny swobody umów możemy też negocjować z TBS-em warunki 
umowy, jednakże w takim zakresie, żeby nie wykraczały one poza usta -
wę, przesłanki niezbędne do zawarcia konkretnej umowy nazwanej [np. 
umowy najmu czy partycypacji] oraz zasady współżycia społecznego. 
Umowa powinna bowiem zabezpieczać obie strony, również najem -
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tralne, wprowadzona wspólność wojska i skarbu, jakkolwiek utrzymały 
się nadal odrębności prawne, a szlachta litewska uzyskała prawo obsa -
dy połowy stanowisk w organach centralnych. Sejm pozostawał nadal 
najważniejszym organem władzy. Konstytucja ograniczała uprawnie -
nia senatu, który otrzymał tylko prawo veta zawieszającego w sto -
sunku do uchwał izby poselskiej. Także król przestał odgrywać rolę 
„trzeciego stanu” w sejmie. Znacznie zmniejszyła się zależność sejmu 
od sejmików. Wreszcie, co 25 lat miał się zbierać specjalny sejm kon -
stytucyjny i tylko on mógłby zmieniać prawa fundamentalne zawarte 
w konstytucji. Ważną innowacją stało się wprowadzenie w Polsce 
monarchii dziedzicznej. Po Stanisławie Auguście tron miał przypaść 
Wettinowi z elektorskiej linii saskiej. W ten sposób spodziewano się 
zmniejszyć możliwość ingerencji państw obcych w sprawy polskie. 
Usprawnieniu uległo także sądownictwo, zwłaszcza miejskie. Konstytu -
cja Trzeciego Maja nadawała organizacji państwa polskiego charakter 
monarchii konstytucyjnej. Konstytucja Trzeciego Maja była wyraźnym 
dziełem myśli polskiej, odpowiadającej potrzebom i możliwościom 
chwili. Nie zmieniając w sposób zasadniczy charakteru państwa, 
w którym nadal hegemonem pozostała szlachta, otwierała jednak lep -
sze możliwości do zabezpieczenia jego bytu  niezależności. 

5-go maja 1791 roku dzień 3 maja został uznany Świętem kon-
stytucji Trzeciego Maja. Obchody tego święta były zakazane pod -
czas rozbiorów, ponowne jego obchodzenie zostało wznowione 
w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto konstytucji 3 maja 
zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas oku -
pacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych 
demonstracjach 1946 r. nie było obchodzone w Polsce, natomiast za -
stąpione obchodami święta 1 maja. W styczniu 1951 roku święto to 
zostało o�cjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Do 
roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i de -
monstracji antyrządowych, antykomunistycznych. W roku 2007 po raz 
pierwszy na Litwie obchodzono święto konstytucji 3 maja. 

Niech więc, na pamiątkę tamtych wydarzeń, zawisną �agi państwo-
we. A kto chętny, może wybrać się na pochód pierwszomajowy, po -
dobno nadal są organizowane, tak dla podtrzymania tradycji. 

(Natalia Juszczak)

cę [partycypanta]. W przypadku wątpliwości porady można zasięgnąć 
w kancelarii prawnej. Ważne jest jednak to, ażeby nie radzić się już po 
podpisaniu umowy, tylko przed jej zawarciem. Podpis pod tekstem 
świadczy bowiem o tym, że wyrażamy własną wolę i godzimy się – 
z wyłączeniem wad oświadczenia woli – na warunki umowy. Wielokrot -
nie spotykam się z problemem, że osoba dopiero po zawarciu umowy 
spostrzega się, że nie do końca była świadoma tego, co podpisuje. Nie 
może już jednak powołać się na nieważność swojego oświadczenia woli, 
ani nie ma podstaw prawno-cywilnych do uchylenia się od jego skutków. 
Każda umowa rodzi bowiem zobowiązanie po obydwu stronach. To zna -
czy, że powstaje stosunek prawny i jednocześnie ewentualne roszczenie 
przed sądem cywilnym, które może być dochodzone w postępowaniu 
procesowym. Ważne jest zatem to, ażeby nie narażać się na ewentual -
ne kłopoty i rozważyć warunki, na jakich proponuje się nam mieszkanie 
w TBS. Warto też mieć pewność, że na wypadek śmierci prawo do miesz -
kania podlega dziedziczeniu na podstawie ogólnych zasad dziedzicze-
nia, wynikających z części spadkowej Ustawy kodeks cywilny. Jednym 
słowem – decydując się na mieszkanie w TBS, które niejednokrotnie 
jest jedyną szansą na wejście w posiadanie własnego lokum – warto 
zabezpieczyć się korzystną umową, która wykluczy ewentualne spory. 
Na koniec nadmieniam, że warto dokładnie przeanalizować warunki 
ewentualnego rozwiązania umowy [tryb wypowiedzenia, zobowiązania 
na wypadek chęci zbycia prawa do lokalu mieszkalnego].

(Mecenas Marek Niechwiej)
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Co to jest klub
abstynencki?

Można by na to pytanie od-
powiedzieć jednym zdaniem 
jest to miejsce, w którym czło-
wiek znajduje możliwość roz-
wiązania swoich problemów z 
alkoholem poprzez prace nad 
sobą, bycie z ludźmi mającymi 
ten sam problem, którzy wrócili do normalnego, trzeźwego 
życia.

To oczywiście odpowiedź w ogromnym skrócie. Do klu-
bów co roku w całym kraju trafiają tysiące kobiet i mężczyzn, 
by uzyskać bezpłatną informację o problemie alkoholowym 
oraz pomoc w jego rozwiązywaniu. Alkoholizm wyraża się  
w podobny sposób u każdego.

To niepokój, strach, depresja, kłopoty finansowe, a po 
pewnym czasie inne skutki psychiczne i fizyczne związane  
z rosnącym uzależnieniem.

W klubie odbywają się zajęcia samopomocowe w odpo-
wiednich, zapewniających dyskrecję warunkach, oparte  
o wzajemną przyjaźń i zaufanie. Nikt się tam z nikogo nie 
śmieje i nie szydzi czy znieważa, ludzie są tam po to, by  
pomagać innym na drodze do trzeźwego życia.

Jest to miejsce, w którym ludzie uzależnieni oraz ich rodzi-
ny uczą się nowego życia, życia na trzeźwo; uczą się radzić 
sobie w każdej nowej sytuacji i z każdym problemem. Panu-
jąca atmosfera stwarza poczucie bezpieczeństwa dla każde-
go,sprzyja pracy nad sobą. 

Jest to także miejsce spotkań towarzyskich, wspólnych  
zabaw, wyjazdów rekreacyjnych, pracy z dziećmi i młodzie-
żą; miejsce gdzie odzyskuje się wiarę w siebie, spokój duszy.

Kiedy człowiek pozbędzie się problemu alkoholem -  
uzyska więcej możliwości , aby zdobyć

szacunek otoczenia, rodziny, społeczności ; poprawienia 
swoich warunków bytowych oraz poziomu życia; odzyska 
także godność i zaufanie poprzez trzeźwość , która jest tak 
bardzo ważna dla rozwoju osobistego człowieka. Trzeźwość 
– to warunek, by przeżyć swoje życie w pełni szczęśliwie  
i godnie.

Należy również dodać, że klub abstynencki, jako jednost-
ka organizacji społecznej, spełnia bardzo ważna rolę w spo-
łeczności lokalnej; w gminach wielkiego i małego miasta, 
we wsiach. Członkowie klubu współpracują z komisjami ds. 
przeciwdziałania alkoholizmowi, które powoływane są przy 
gminach. Uczestniczą w wywiadach środowiskowych, inter-
wencjach, współpracują z policją, zespołami opieki zdrowot-
nej, szkołami, zakładami pracy, zakładami karnymi itp. Przy-
czyniają się do tego, że np. poprzez opiekę społeczną wielu 
uzależnionych ludzi trafia do klubów, że mniej spraw trafia 
do sądów, że przy zakładach pracy powstają takie właśnie 
kluby. Efektem współpracy ze szkołami są młodzieżowe klu-
by abstynenckie, do których należą ci, którzy chcą rozwijać 
się i dorastać trzeźwym otoczeniu. 

Klub jest szkołą życia w abstynenckiej trzeźwości.
Kluby- poprzez Regionalny Związek Stowarzyszeń Absty-

nenckich Województwa Śląskiego.

Materiał udostępniony przez klub ITAKA.

Poezja

Józef Jendruś

Tak po śląsku brzmiałby wiersz J. Brzechwy Leń

Proznok
Siedzi proznok na szeslongu,
Psinco robi w dalszym ciągu.

Jak to?Jo nic niy robia?
Ciyngym sie po glacy skrobia.

A wto  zjod  na śniadanie kołocek
A wto wmociył podzimek polocek.

A wto smarkoł do rynkowa?
A wto porwoł kozie trowa
A wto straciył kajś gomiki
Dziyc to moje sa konsztiki.

Siedzi proznok na szezlongu,
Psinco robi w dalszym ciągu.

O przepraszam?Awto dzisiej wypiył tran
A przi myciu urwoł kran

A cy jo niy popluł ujka Zemla? 
I to wszystko mo być nic?

Jo mom kajsik taki wic!

Sziedzi proznok na szezlongu,
Nic niy robi w dalszym ciągu.

Niy poszed do szkoły,udawo głuptasia,
Niy zrobiył zadanio,straciył pukeltasia!

Niy zawiązał trzewików , bo mu się niy chciało.
Niy pozdrowiył starzika, bo się niy spomniało.

Niy naloł wody Reksowi przy budzie,
Niy doł futru  ptokowi - są tyż inni ludzie!

Mioł jeść wieczerzo, ze chlebym smażona,
Niy zdążył,bo usnył i śpi jak biedronka.

Okropny mioł syn nasz proznok malutki, 
Ale jak łobudziył, to był blank milutki.
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Poezja

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do wzięcia udziału  
w konkursie!!!

Pierwsza osoba, która zgłosi się do Redakcji z aktual-
nym numerem gazety oraz będzie znała odpowiedź na  
pytanie otrzyma płytę „ Julio Iglesias by Jacek Silski”. Nagroda  
ufundowana została przez Wydawcę Gazety – Firmę ART GRAFO 
Justyna Foks.

W konkursi e nie mogą brać udziału osoby związane  
z Redakcją Gazety Nasze Miasteczko Śląskie oraz ich rodziny.

Pytanie konkursowe:
Podaj dokładną datę zalania kopalni w Pasiekach.

Życie towarzyskie na przełomie dziejów podlega ustawicznym 
zmianom. Obyczaje zmieniają się prawie jak w kalejdoskopie. Ostat-
nio, wpadła mi w ręce bardzo ciekawa pozycja, mianowicie książka  
z 1928 r. pod znaczącym tytułem: ” Zwyczaje Towarzyskie – podręcz-
nik praktyczny dla Pań i Panów”, autorstwa Mieczysława Rościszew-
skiego.

Tak oto autor rozpoczął lekturę w ramach słowa wstępnego:
„W zmartwychwstałej Polsce ustrój życia towarzyskiego uległ na 

ogół wielkim zmianom odnośnie warunków, jakie obowiązywały 
przed wojną światową. Skurczyły się gościnne domy nasze, roz-
przęgła się rodzina w jej świętym pojęciu jednolitego związku dusz  
pokrewnych, żywioły niepożądane jęły zakłócać spokój sanktuariów 
naszych(…)

Żaden człowiek śmiesznym nie chce być i dlatego, dlatego ile uda 
się nam wynaleźć złoty środek pomiędzy nowym a starym światem, 
o tyle będziemy pewni, żeśmy odpowiedzieli zadaniu. „

W każdym kolejnym numerze, postaram się państwu przedstawić 
jak najciekawsze porady towarzyskie z tamtego okresu. Czy tak wiele 
się zmieniło? zostawiam to państwa ocenie. 

Oto kilka porad z rozdziału zatytułowanego: ”Mądrość życia  
powszedniego jej konsekwencje dla nabycia dobrego tonu”:

„Nie omijaj psa śpiącego na twojej drodze, za twoją delikatność,  
za to, że go obudzić nie chciałeś, gotów cię ukąsić. Potrąć go gdy ci leży 
na drodze, albo przejdź obojętnie.

Unikaj nudów jak ognia. Nuda bywa podszeptem niejednej zbrodni.
Wystrzegaj się dziwactw.
 Ćwicz się w poznawaniu ludzi!
Nie ufaj barometrowi ani przepowiedniom pogody i bierz parasol, 

płaszcz i kalosze, jeżeli się nie chcesz przeziębić ani zmoknąć.
Nie wyrządzaj krzywdy rodzicom swoim, nie psuj tego, co żywe i co 

dobre.
Każda kobieta musi posiadać sztukę łatania i cerowania, farbowania 

i nicowania.
Nie rób się śmiesznym!
Błędem jest twierdzenie, że dzieci mogą tyle  pracować, co starsi i że im 

więcej się uczą, tem więcej umieć będą.
Błędną jest groszowa oszczędność w ogóle, a w kuchni w szczególno-

ści.
Ciało należy obmywać często czystą wodą, zwłaszcza latem„ 

Czytając ową lekturę, stwierdziłam, że nie wszystkie moralne pora-
dy są przestarzałe lub wręcz śmieszne. Niektóre tchną świeżością do 
dnia dzisiejszego, szkoda tylko, że coraz mniej osób przykłada wagę 
do swojego zachowania czy ubioru. W następnych edycjach po-
staram się zainteresować wyborem ciekawych porad. Można sobie  
będzie wyobrazić choć cząstkę życia w przedwojennej Polsce. 

(Natalia Juszczak)

Ż YCIE TOWARZ YSKIE

MATKO
Matko coś swym dzieciom życie dała

Matko coś je wychowała!

Matko coś je modlitwy uczyła

Matko coś je do serca tuliła

Matko coś je wychowała

Matko coś im przykład dała.

Matko przyjm od nas życzenia – by dobrze Ci było,

By anioł nad Tobą – skrzydła swe rozwinął,

Byś żyła w dostatku – biedy nie zaznała,

Byś od dzieci swoich – zawsze radość miała.

Aby Bóg o Tobie – nigdy nie zapomniał

I stale w swej opiece Cię miał

Byś doznała pociechy wielkiej tu na ziemi

By Ci Matka Boska swych łask nie skąpiła

I jak Ty swe dzieci do serca tuliła,

A po śmierci mogła razem ze świętymi

I dziadkami twymi,

Mężem Twym kochanym,

Spoczywać na wieki w niebie – Amen.

K O N K U R S

Mikołaj Musik
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Na przełomie lutego i marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Miasteczku Śląskim można było podziwiać tematyczną wystawę 
książek różnych autorów, skierowaną do dorosłych, związaną z 64 
rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz. Czytelnikom przypomnia-
no między innymi utwory Tadeusza Borowskiego, Zo�i Nałkowskiej, 
Seweryny Szmaglewskiej. 

W ramach edukacji czytelniczej zorganizowano również coroczny 
kiermasz książki za złotówkę, cykl zajęć plastycznych oraz popołu -
dniowe głośne czytanie.  

W Filii nr 1 w Żyglinie w każdy piątek odbywają się spotkania 
z dziećmi, w trakcie których dotychczas przybliżono im wiadomości 
związane z kompletowaniem szkieletu śląskiego dinozaura i bezpie -
czeństwem na drogach. Dzieci świetnie się bawiły, wykonując także 
wiosenne i wielkanocne kompozycje z przypraw kuchennych. Efekty 
prac podziwiać można w formie gazetek w oddziale biblioteki. 

Żywe zainteresowanie młodych czytelników wzbudziły przygody 
Mikołajka - głównego bohatera książki Rene Goscinnego i Jeana Ja-
cquesa Sempe’go, z którym zapoznały się w ramach akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom”. Wszystkim uczestnikom piątkowych spotkań ser-
decznie dziękujemy za współpracę. 

Wszelkie podejmowane inicjatywy mają przekonać Czytelników, 
że biblioteka - jako instytucja kulturalna - jest nie tylko miejscem, 
do którego przychodzi się po ciekawą lekturę, ale również po to, by 
w sposób niebanalny spędzić czas.   

  (Aleksandra Ruda)

1 maja-  zespół folklorystyczny „Brynica” oraz zespół wokalno-
taneczny „Groszki” wystąpią w Skansenie w Chorzowie, w ramach 
Festiwalu „Wici”. W marcu 2009r., w niedzielę goikową, Brynica wy-
stąpiła w Skansenie, prezentując obrzędy ludowe związane z poże -
gnaniem zimy i powitaniem wiosny. Telewizja katowicka (program 
III) pokazała relację z tej 
imprezy. 
5 maja-  o godz.17.30 
wszystkich chętnych 
zapraszamy na spo-
tkanie i do wzięcia 
udziału w dyskusji na 
temat „Rola i znaczenie 
kultury w jednoczącej 
się Europie”. Spotkaniu 
towarzyszyć będzie kon-
cert piosenki europejskiej 
w wykonaniu zespołu „Trio 
KSJ”.
9 maja-  o godz.16.00 
z okazji Dnia Europy za-
praszamy do MOK wszyst-
kich miłośników tańca. 
Zobaczymy zespoły z MOK 
w repertuarze europejskim.
26 maja-  o godz.17.00 zapraszamy wszystkie Mamy na pro-

gram artystyczny z okazji 
Dnia Matki. Wystąpią dzie-
ci z zespołów amatorskich 
działających w MOK-u.
- 31maja zespoły ta -
neczne „Crazy” i „Smer-
fy” wystąpią z rewią 
taneczną „Kopciuszek” 
w Ośrodku Kultury w Raj-
czy.

Przypominamy, że 
można nadal nadsy-
łać prace na konkurs 
poetycki pt. „Wiersz dla 
Matki” – szczegóły na stro -
nie www.mokmiast.art.pl

(Irena Lukosz-Kowalska)
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MOSIR
W dniach od 8 do 12 marca br. przedstawicielki naszej szkoły: dy-

rektor Ewa Tempich-Garczarczyk, nauczycielka języka angielskiego 
Katarzyna Matejczyk-Wylężek oraz uczennice Ewa Siwiec (z kl. 6a)  
i Hanna Janik (z kl. 6b) przebywały z wizytą w szkole partnerskiej St. 
Bride’s Primary School w Belfaście, stolicy Irlandii Północnej.

 Było to drugie – po wizycie w Rumunii w listopadzie 2008 r. – spo-
tkanie przedstawicieli ze szkół partnerskich uczestniczących w projekcie 
„Razem uczyńmy 
świat zdrowszym”. 
Tym razem oprócz 
nauczycieli przybyli 
również uczniowie: 
trzech chłopców ze 
szkoły z Gravesend 
(Londyn,Wielka Bry-
tania) i trzy dziew-
czynki ze szkół ru-
muńskich (Rusenii 
Vechi i Tutora).

Nasi irlandzcy partnerzy otoczyli nas opieką od samego początku. 
Przyjęli nas w szkole z wielką gościnnością i przygotowali dla nas wiele 
atrakcji. Przede wszystkim mieliśmy okazję zapoznać się z pracującymi 
w szkole nauczycielami i odwiedzić uczące się w szkole dzieci. Duże 
wrażenie zrobiło na nas wyposażenie i wystrój szkoły, wszędzie wisiały 
okolicznościowe gazetki, na których widniały nawet napisy po polsku 
„Witamy”. Trzeba również dodać, że St. Bride’s Primary School to właści-
wie kompleks budynków i placów zabaw, w obrębie którego znajduje 
się nawet „szkolny” kościół, ponieważ jest to szkoła katolicka.

Miło nam było spotkać uczące się tam dzieci z Polski! Mieliśmy szczę-
ście, ponieważ termin naszej wizyty przypadł na czas przygotowań do 
obchodów dnia irlandzkiego patrona  Świętego Patryka. Saint Patric-
k’s Day to wielkie święto w całej Irlandii, obchodzone hucznie co roku 
17 marca. Z tej okazji również uczniowie i nauczyciele szkoły irlandzkiej 
przygotowali wystawne przedstawienie, w czasie którego mogliśmy 
posłuchać śpiewane i grane przez dzieci piosenki, zobaczyć tradycyjne 
tańce irlandzkie, a nawet posłuchać występu nauczycieli, którzy przygo-
towali króciutki koncert tradycyjnej muzyki irlandzkiej!

Oprócz czasu spędzonego w szkole i dyskusji nad działaniami podej-
mowanymi w ramach realizacji naszego projektu, zwiedziliśmy również 
centrum miasta Belfast, gdzie zobaczyliśmy City Hall i ogromne centrum 
handlowe Victoria Center, a także Queens University, z którego miesz-
kańcy północnej części Irlandii są bardzo dumni. Wreszcie ciekawostka 

– zawitaliśmy do 
portu, w którym zo-
stał wybudowany 
Titanic! 

Ostatniego dnia 
pobytu wybraliśmy 
się na wycieczkę 
do Folk Museum, 
oddalonego kil-
ka kilometrów od 
centrum Belfastu, 
gdzie znajduje się 

małe miasteczko na wzgórzu odbudowane i wyposażone na wzór osady 
sprzed stu lat. Była to prawdziwa podróż w czasie! 

Kolejnym działaniem w projekcie będzie wizyta wszystkich naszych 
partnerów w Polsce. W naszej szkole 20-osobowa delegacja będzie prze-
bywać od 3 maja do 8 maja br.

(Ewa Tempich-Garczarczyk)

Z wizytą w Irlandii
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W dniach 14 marca 2009, 21 oraz 22 marca 2009 i 04 oraz 05 kwiet-
nia 2009 odbyła się II Spartakiada Miasteczka Śląskiego. 

Zawody zostały rozegrane w następujących dyscyplinach: tenis  
stołowy, piłka nożna oraz piłka siatkowa. Organizatorami Spartakia-
dy byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim oraz  
Stowarzyszenie Góra Jerzego.

Tenis Stołowy
W sobotę 14.03.2009r. rozegrane zostały zawody tenisa stołowego. 

Oto wyniki:
Miejsce I Ireneusz Popanda
Miejsce II Marek Seget
Miejsce III Przemysław Juryniec

Piłka nożna
Przedmiotowe zawody budziły emocje zarówno wśród zawodników 

jak i wśród kibiców, których na sobotniej Spartakiadzie nie brakowało. 
Przepiękne i odważne akcje  w ataku, determinacje zespołów, zacięte sy-
tuacje podbramkowe i nad podziw zgrane podania piłki wśród zawod-
ników, towa-
rzyszyły nam 
przez cały tur-
niej. Kibicom 
zafundowano 
odważne i bra-
wurowe wido-
wisko na wyso-
kim poziomie, 
o c z y w i ś c i e 
zgodne z zasa-
dami fair play. 

W turnieju udział wzięły następujące drużyny: 
Pogromcy Mamrotów  - Brynica
Loża Szyderców   - Żyglin
Torcida    - Georgnberg 
Turniej zakończył się zwycięstwem drużyny Georgenberg z ilością 30 

strzelonych bramek, drugie miejsce z wynikiem 28 strzelonych bramek 
zajęła Loża Szyderców, a trzecie miejsce z 26 strzelonymi bramkami  
zajęła drużyna z Żyglina. 

Królem strzelców tegorocznej Spartakiady został Rafał Wyżgoł  
z drużyny z Żyglina, który w rozegranych meczach strzelił w sumie 11  
bramek. 

Siatkówka
W sobotę 4 kwietnia o godzinie 10:00 został rozegrany turniej siatków-

ki. W zawodach wzięło udział 8 drużyn, które zostały losowo podzielone 
na dwie grupy.
GRUPA A: Cocksy, Złote Orły , Stare Pnioki, Sąsiedzi i Spółka
GRUPA B: Dream Team, Góra Jerzego, Ostre Pomarańcze

Wyżej wymienione drużyny rozegrały w dniu następnym, tj. 5 kwiet-
nia mecze półfinałowe, o III miejsce i finał. Turniej rozgrywaliśmy do 2 
wygranych setów (do 20 pkt.), natomiast finały to już pełne 3-setowe 
pojedynki (do 25 pkt.). Walka była niezwykle dramatyczna i zacięta.
Miejsce I Sąsiedzi i Spólka
Miejsce II Cocksy
Miejsce III Dream Team

W niedzielę po zakończeniu zawodów i przerwie technicznej odbyło 
się wręczenie pucharów, medali i nagród. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach, a zwy-
cięzcom serdecznie gratulujemy.        

(Małgorzata Rzepka)

II Spartakiada Miasteczka Sląskiego
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Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim uprzejmie informuje, że w dniu 
20.04.2009 r. odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie remon-
tów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych i chodników oraz dojaz-
dów do działek na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2009 roku. Po 
podpisaniu umowy z Wykonawcą zostaną przeprowadzone niezbędne 
prace remontowe. W związku z tym, za wynikłe z tego tytułu utrudnie-
nia w ruchu drogowym przepraszamy.

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim uprzejmie informuje, że w bie-
żącym roku tereny zieleni miejskiej naszej gminy będą utrzymywane 
przez firmę REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. stosowna umowa 
została zawarta dnia 09.04.2009 r. Wykonawca został wyłoniony w try-
bie przetargu nieograniczonego.

Uwaga Rolnicy
W bieżącym roku tut. Urząd Miejski zabezpieczył środki finansowe 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na re-
alizację wapnowania użytków rolnych.

Zainteresowanych otrzymaniem wapna nawozowego rolników pro-
simy o zgłaszanie potrzeb w zakresie jesiennego wapnowania użytków 
rolnych w terminie do 29 maja br.

Zgłoszeń należy dokonywać w Referacie Gospodarki Miejskiej tut. 
Urzędu lub u Sołtysów.

Konsultacje społeczne
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zapewnia aktywny 

udział stron w opracowywaniu, przeglądzie i uaktualnianiu Planu Go-
spodarowania Wodami na obszarze dorzeczy.

W czasie od 22 grudnia 2008 r do 22 czerwca 2009 r macie Państwo 
możliwość wpływania na kierunki, kształt i perspektywy gospodarki 
wodnej kraju. 

Aby wyrazić swoją opinię wystarczy:
wypełnić ankietę dotyczącą projektu planów gospodarowania wodami •	
na obszarach dorzeczy
zgłosić pisemnie lub podczas spotkań konsultacyjnych uwagi, które •	
będą pomocne przy opracowaniu ostatecznej wersji planów na lata 
2009 – 2015.
Wszelkich informacji dot. konsultacji udziela RZGW Gliwice (Zespół 

Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej) tel. 032 777-
49-72 w godzinach 9.00 – 14.00 e-mail: dyrekcja@rzgw.gliwice.pl

Ponadto odpowiednie materiały informacyjne oraz formularze  
ankiet są dostępne dla zainteresowanych w Referacie Gospodarki 
Miejskiej Urzędu Miejskiego.              (Henryk Felka)

Informacje

Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego  
w Miasteczku Śląskim

Z dniem 1 kwietnia 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim 
rozpoczął działalność Referat Inwestycji i Rozwoju Miasta. Kierownikiem 
tego referatu została Pani Hanna Pesta. Do podstawowych zadań referatu 
należy prowadzenie dużych gminnych inwestycji, pozyskiwanie środków  
z funduszy Unii Europejskiej i funduszy celowych, pozyskiwanie inwestorów, 
nawiązywanie partnerstwa z innymi gminami w kraju i za granicą, współpra-
ca z partnerami zagranicznymi i wytyczanie nowych ścieżek tej współpracy. 
Pracownikom nowopowstałego referatu życzymy wiele zapału, determina-
cji w usprawnianiu życia mieszkańcom gminy, dobrych i trafionych pomy-
słów na realizację gminnych inwestycji i dobrej współpracy z partnerami  
w realizacji zadań.         (Agnieszka Nowak)

Kwalifikacja wojskowa

 W bieżącym roku pobór zastąpiono tzw. kwalifikacją wojskową. Ter-
min przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dla Miasteczka Śląskie-
go wyznaczono na 7 i 8 maja (2 dni).  Siedziba Powiatowej Komisji Le-
karskiej dla Powiatu Tarnogórskiego mieści się  w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach.  
Do kwalifikacji wojskowej wzywani są mężczyźni: 

urodzeni w 1990 roku, •	
urodzeni w latach 1985-1989, którzy nie posiadają określonej zdol-•	
ności do czynnej służby wojskowej, 
urodzeni w roku 1989 i w latach wcześniejszych uznani za czasowo •	
niezdolnych do odbycia czynnej służby wojskowej oraz ci którzy 
wnioskowali o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby woj-
skowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy 
przedstawia:

burmistrzowi – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na •	
ustalenie tożsamości,
powiatowej komisji lekarskiej - posiadane dokumenty dotyczące •	
stanu zdrowia,
wojskowemu komendantowi uzupełnień - potwierdzenie zgłosze-•	
nia się do rejestracji, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4cm bez 
nakrycia głowy oraz dokumenty stwierdzające poziom wykształce-
nia lub pobieranie nauki. 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej kolejny raz przedsta-
wia:

burmistrzowi – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na •	
ustalenie tożsamości,
powiatowej komisji lekarskiej – dokumenty lekarskie dotyczące •	
zmian w stanie zdrowia,
wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument •	
tożsamości.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn 
nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym termi-
nie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym burmistrza. 
Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie 
i miejscu lub odmowa poddania się badaniom lekarskim albo nie 
przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało naka-
zane podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

(Lidia Kubecka)

3-go Maja 2009r.
W związku ze zbliżającym się Świętem Narodowym Trzeciego Maja oraz 

kolejną rocznicą wybuchu III Powstania Śląskiego, zapraszam wszystkich 
Mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie na uroczystą Mszę Św. w intencji 
Ojczyzny. Msza odbędzie się dnia 3-go maja br. o godzinie 930 w kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Miasteczku Śląskim. Pa-
tronat nad powyższymi obchodami pełni Urząd Miejski w Miasteczku 
Śląskim przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.

W związku z tym, stosowne wieńce i kwiaty zostaną złożone:
Święto Narodowe Trzeciego Maja:

Pomnik Wdzięczności – ul. Woźnicka -
Rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego:

Grób Powstańców Śląskich – cmentarz katolicki parafialny w Żyglinie, -
Grób Powstańców Śląskich – cmentarz katolicki parafialny w Mia- -
steczku Śląskim,
Tablica pamiątkowa – miejsce egzekucji 5-ciu powstańców – ul. Woź- -
nicka 
Pomnik Powstańców Śląskich – ul. Śląska  -

(Aurelia Gryc)
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Uchwała Nr XXX/253/09
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 13 marca 2009 roku

w sprawie  podziału gminy Miasteczko Śląskie na stałe obwody 
głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.)  i  art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 

– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) - na wniosek 
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:

§ 1
Dokonać podziału gminy Miasteczko Śląskie na cztery stałe obwo-

dy głosowania. 
§ 2

Ustalić granice i numery obwodów głosowania zgodnie z treścią 
załącznika do uchwały.

§ 3
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie  

Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.
§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego oraz  podaniu do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Numer 
obwodu Granice obwodu

1 2

1
Białego, Cegielniana, Ceramiczna, Dworcowa od nr 75 - 
142, Kolejowa, Leśna, Metalowa, Norwida od nr 82 - 132, 
Pindora, Srebrna , Złota.

2

Asnyka, Astronautów, Cynkowa,  Czarnieckiego, Dębina, 
Dudy, Dworcowa od nr 1 - 73, Działkowa, Fredry, Gajo-
wa, Gałczyńskiego, Gierzyna, Gwiaździsta, Kilińskiego,  
Konopnickiej, Krótka, Kruczkowskiego, Matejki,  
Modrzewskiego, Niepodległości, Norwida od nr 1 - 67, 
Orkana, Pękatego, Piwna, Plac Władysława Jagiełły,  
Północna, Promienna, Rubinowa, Rycerska, Rydla, Rynek, 
Słoneczna, Sportowa, Staromiejska, Sztolniowa, Tetma-
jera, Woźnicka, Wspólna, Wybickiego, Żołnierska.

3

Akacjowa, Brynicka, Budowlana, Bukowa, Brzozowa, 
Chełmońskiego, Dębowa, Długosza, Gwarecka, Grabo-
wa, Harcerska, Imielów, Jesionowa, Jodłowa, Karpac-
ka,  Księdza Wyciślika, Łąkowa, Makowa, Malczewskie-
go, Modrzewiowa, Nowowiejska, Okólna, Paprotna,  
Podleśna, Polna, Południowa, Poniatowskiego, Przygod-
na, Przyjaźni, Ptasia, Rolna, Skautów, Skrajna, Sokoła,  
Sosnowa, Stacyjna, Studzienna, Stwosza, Sztygarska,  
Szyndros, Śląska, Świerkowa, Świętego Marka, Wodociągi –  
Bibiela.

4 Borowa, Grobla, Władysława Łokietka, Rzeczna, Staro-
wiejska, Tartaczna, Żyglińska.

Strategia Rozwiązywania Problemów  
Społecznych Miasteczka Śląskiego na lata  

2009-2017
Dnia 6 lutego 2009r. Uchwałą Nr XXIX/225/09 Rady Miejskiej  

w Miasteczku Śląskim została przyjęta „Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasteczka Śląskiego na lata 2009-2017”. 
Dokument ten został opracowany przez MOPS w Miasteczku Ślą-
skim we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej – 
Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana 
Pańki z siedzibą w Katowicach.

Do konsultacji oraz wypracowania celów i kierunków Strategii zo-
stał powołany Konwent Strategiczny składający się z przedstawicie-
li MOPS, Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, placówek oświatowych 
i kulturalnych, opieki zdrowotnej, policji, Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowych, Lokalnego 
Okienka Przedsiębiorczości.

W trakcie debaty Konwentu Strategicznego, która miała miejsce 
w siedzibie MOPS dnia 25 listopada 2008r., w oparciu o diagnozę 
problemów społecznych i analizę SWOT, wskazano mocne i słabe 
strony rozwoju polityki społecznej na terenie Gminy Miasteczko 
Śląskie.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest doku-
mentem, który wyznacza kierunki działań mających na celu zapew-
nienie godnych warunków życia mieszkańcom miasta. Stanowi ona 
także istotne narzędzie w realizacji polityki społecznej. 

Zadaniem dokumentu jest wprowadzenie skutecznych metod 
przeciwdziałania problemom społecznym na terenie naszej Gminy 
przy ścisłej współpracy podmiotów realizujących zadania w zakre-
sie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicz-
nego, edukacji, kultury oraz sportu.

Wynikiem realizacji strategii będzie systematyczne podnoszenie 
jakości życia i bezpieczeństwa socjalnego, wyrównywanie szans 
rozwoju mieszkańców, a także integracja społeczna.

Posiadanie przez Gminę Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych jest także jednym z warunków i wymogów meryto-
rycznych udziału instytucji w realizacji projektów systemowych 
współfinansowanych ze środków unijnych. 

(Elżbieta Kamaszuk)

MOPS

KONDOLENCJE

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
Brata

Józefowi Myśliwczykowi - Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Miasteczku Śląskim składają: Burmistrz 

Miasta, radni Rady Miejskiej oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Miasteczku Śląskim.

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
Matki 

Władysławowi Noga - Wiceprzewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Miasteczku Śląskim składają: Burmistrz 

Miasta, radni Rady Miejskiej oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Miasteczku Śląskim.
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Data wywieszenia ogłoszenia
21 kwietnia 2009 roku

BURMISTRZ MIASTA
MIASTECZKO  ŚLĄ SKIE

ogłasza 
  przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej  w Miasteczku Śląskim

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w ha

Nr 
KW Położenie, obręb, k.m. Cena 

wywoławcza w zł
Wadium 

w zł

1
2502/117
2501/118
2531/127

0.1565 54434 ul. Kruczkowskiego obręb 
Miasteczko Śląskie k.m. 2 166.000,00 16.600,00

Dla wyżej wymienionej nieruchomości zabudowanej brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań  i kierunków zago -
spodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie” nieruchomość przeznaczona jest pod tereny cmentarzy.

Opis działki:
Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części Miasteczka Śląskiego przy ulicy Kruczkowskiego. Najbliższe sąsiedztwo stanowi cmentarz oraz zabudo -

wa mieszkaniowa, jednorodzinna. Uzbrojenie ulicy Kruczkowskiego stanowi sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna. Kształt dzia -
łek regularny. Teren płaski. Składnikiem budowlanym nieruchomości jest budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Został wzniesiony 
w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W budynku mieści się dom przedpogrzebowy. Powierzchnia użytkowa budynku: 138,10 m2, kubatura: 740,00 
m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, a także w agregat chłodniczy. Ogrzewanie budynku elektryczne. Stan 
techniczny budynku jest dobry. Budynek mieści kaplicę oraz przechowalnię zwłok z chłodnią oraz część biurowo – socjalną. Wejście dla uczestników ceremonii 
pogrzebowych od strony wschodniej budynku. Zaplecze socjalne mieści pomieszczenie biurowe, sanitariaty i umywalnię. Teren działki jest zagospodarowany. 
Droga dojazdowa do budynku utwardzona, nawierzchnia bitumiczna. Występują nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Przed budynkiem zainstalowano 
lampy oświetleniowe na słupach.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Rynek 8, pokój 3 o godz. 1400

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości jak wyżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 
2009 roku włącznie,  na rachunek Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim: 

ING Bank Śląski S.A. Katowice Oddział Miasteczko Śląskie 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 zamknięcia 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%.
W przetargu mogą wziąć udział osoby �zyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu prze -

targu następujące dokumenty:
w przypadku osób �zycznych dowód tożsamości;
w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny wypis właściwego dla danego podmiotu reje -
stru (ważny trzy miesiące), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
oryginał dowodu wpłaty wadium

Pełnomocnicy osób �zycznych oraz osoby �zyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winny przedstawić notarialnie poświadczone pełno -
mocnictwo.

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 Miejskiego w Miasteczku Śląskim, pokój 
27, tel. 393-80-38, 393-80-27. Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.bip.miasteczko-slaskie.pl   (Z up. Zdzisław Franus)

Z dniem 31 marca 2009 r. weszły 
w życie nowe przepisy dotyczące 
rozpoczęcia działalności gospodar -
czej oraz rejestrowania jej w ewi-
dencji działalności gospodarczej. 

W przeciwieństwie do poprzed-
nio obowiązujących przepisów 
prawnych a tym samym stosowa-
nej praktyki – od tego dnia osoba 
�zyczna rozpoczynająca działal -
ność gospodarczą będzie składać 
jeden zintegrowany wniosek EDG 
o wpis do działalności gospodar -
czej tylko w urzędzie gminy.

A zgodnie z ustawą Prawo działalności 
gospodarczej wniosek może wpłynąć do 
urzędu gminy w następujący sposób:

jako formularz papierowy przyniesio-
ny przez samego przedsiębiorcę do 
urzędu gminy albo jego pełnomocni -
ka;
jako formularz papierowy, przesłany 
listem poleconym, z notarialnym po-
twierdzeniem własnoręczności podpi -
su wnioskodawcy;
elektronicznie przesłany za pomocą 
formularza dostępnego na stronie in-
ternetowej urzędu gminy niepodpisa-

PRAWNE I ORGANIZACYJNE ZMIANY W REJESTRACJI  
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ny elektronicznie;
elektronicznie przesłany za pomocą 
formularza dostępnego na stronie 
internetowej urzędu gminy podpisa-
ny elektronicznie.

Przedsiębiorca może podjąć działal -
ność gospodarczą już w dniu złożenia 
wniosku, jednak za wyjątkiem złożenia 
wniosku w wersji elektronicznej bez 
podpisu elektronicznego. Procedura 
przyjęcia wniosku i wpisu przewiduje 
niezwłoczne wydanie przedsiębiorcy 
zaświadczenia o wpisie w ewidencji.

Wniosek powinien być wypełniony 
wyraźnie, literami drukowanymi bez 
żadnych skreśleń czy poprawek, z uwa -
gi na potencjalne nie przyjęcie go przez 

naczelników urzędów skarbowych 
i jednostki terenowej ZUS. 

Wniosek o wpis oprócz dotychcza-
sowych danych (oznaczenie przed-
siębiorcy, PESEL, miejsce zamieszka-
nia, adres przedsiębiorcy, przedmiot 
działalności podany zgodnie z PKD, 
data rozpoczęcia) będzie zawierał 
również numer NIP przedsiębior-
cy, numer telefonu kontaktowego 
i adres poczty elektronicznej, o ile 
przedsiębiorca takie posiada.

Po dokonaniu wpisu i wystawieniu 
z urzędu zaświadczenia o wpisie, 
dane z wniosku wraz z kopią za-
świadczenia o wpisie organ ewiden -

dokoń czenie  s. 11
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Data wywieszenia ogłoszenia
21 kwietnia 2009 roku

BURMISTRZ MIASTA
MIASTECZKO  ŚLĄSKIE

ogłasza 
 przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej  w Miasteczku Śląskim

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w ha

Nr 
KW Położenie, obręb, k.m. Cena  

wywoławcza w zł
Wadium  

w zł

1 2024/1340 0.6710 74532 ul. Leśna obręb  
Miasteczko Śl.  k.m. 1 177.300,00 17.730,00

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie działka przeznaczona jest w niewielkiej części pod tereny produkcyj-
no – składowe, transportu i zaplecza technicznego – symbol planu P oraz w znacznej części pod tereny usług komercyjnych – symbol planu U. 

Opis działki:
Najbliższe sąsiedztwo stanowią od północy teren nieczynnej obecnie wytwórni mas bitumicznych, od południa i wschodu tereny po eksploatacji gliny i nie-

użytki. W pobliżu zlokalizowana jest również oczyszczalnia ścieków. W odległości około 200 m przebiega magistrala kolejowa Katowice – Gdynia. Odległość od 
centrum handlowo – administracyjnego miasta oraz linii drogowej Tarnowskie Góry – Częstochowa wynosi około 1,5 km. Uzbrojenie ulicy leśnej stanowi sieć 
elektryczna i wodociągowa. Nawierzchnia ulicy utwardzona, bitumiczna. Kształt działki regularny. Działka stanowi teren po eksploatacji gliny (wyrobiska). Po-
wstałe w trakcie pozyskiwania gliny niecki wypełniono gruntem o różnym pochodzeniu. W zachodniej części teren płaski, we wschodniej części działki znajduje 
się zagłębienie terenu wyrobisko po eksploatacji gliny). Działka nie jest zabudowana i nie jest ogrodzona. W części zachodniej porośnięta kępami drzew i mło-
dych krzewów (samosiejki). Na terenie działki liczne pryzmy nie rozplanowanej ziemi. Teren działki wymaga niwelacji i rekultywacji. Jako pozostałość – wyrobi-
sko po dawnej eksploatacji gliny działka jest zanieczyszczona z uwagi na prowadzoną w czasach PRL-u w sposób niekontrolowany gospodarkę odpadami.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, 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 29 maja 
2009 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim: 

ING Bank Śląski S.A. Katowice Oddział Miasteczko Śląskie 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 zamknięcia 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%.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu prze-

targu następujące dokumenty:
w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości;•	
w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny wypis właściwego dla danego podmiotu reje-•	
stru (ważny trzy miesiące), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
oryginał dowodu wpłaty wadium•	

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winny przedstawić notarialnie poświadczone pełno-
mocnictwo.

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 Miejskiego w Miasteczku Śląskim, pokój 
27, tel. 393-80-38, 393-80-27. Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.bip.miasteczko-slaskie.pl            (Z up. Zdzisław Franus)

-cyjny niezwłocznie, nie później 
niż w ciągu 3 dni od dokonania 
wpisu przesyła do naczelnika 
urzędu skarbowego, urzędu sta-
tystycznego, jednostki tereno-
wej ZUS albo Centrali KRUS.
Złożenie wniosku o wpis czy 
jego zmiana oraz wydanie za-
świadczenia o wpisie nie pod-
legają żadnym opłatom. Należy 
zaznaczyć, że do tej pory zgło-
szenie rejestracji podlegało opła-
cie w wysokości 100,- zł a zmiany 
wniosku w kwocie 50,- zł. 

W następstwie znowelizowa-
nych przepisów prawnych wypa-
da podkreślić, iż wniosek o wpis 

do ewidencji działalności gospodarczej 
jest jednocześnie:

wnioskiem o wpis do krajowego reje-•	
stru urzędowego podmiotów gospo-
darki narodowej (REGON); 
zgłoszeniem identyfikacyjnym albo •	
aktualizacyjnym, o których mowa  
w przepisach o zasadach ewidencji i 
identyfikacji podatników i płatników; 
zgłoszeniem płatnika składek albo •	
jego zmiany w rozumieniu przepisów 
o systemie ubezpieczeń społecznych 
lub też zgłoszeniem oświadczenia 
o kontynuowaniu ubezpieczenia 
społecznego rolników w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników.

UWAGA!
Niezależnie od wypełnienia wnio-

sku EDG przedsiębiorca dokonuje 
zgłoszenia do ubezpieczeń społecz-
nych i/lub ubezpieczenia zdrowotne-
go, składając formularz ZUS ZUA lub 
ZUS ZZA, który może zostać przeka-
zany do ZUS w formie elektronicznej 
(opatrzony bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu) lub papierowej (bezpo-
średnio w terenowej jednostce orga-
nizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem 
poczty).

Mimo dokonanych zmian trzeba 
jednak zauważyć, iż przedsiębiorcy 
rejestrujący działalność gospodarczą 

zobowiązani są do zgłoszenia się 
do właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego w określonym przepi-
sami terminie celem dopełnienia 
innych formalności, wynikających 
z ustaw podatkowych, w tym np. 
wyboru formy opodatkowania  
w podatku dochodowym, rejestra-
cji dla potrzeb podatku VAT.

Ponadto przedsiębiorca ma 
obowiązek poinformować wła-
ściwego naczelnika urzędu skar-
bowego jak również jednostkę 
terenową ZUS o wszelkich zmia-
nach, do przekazania których or-
gan ewidencyjny, zgodnie z prze-
pisami, nie jest zobowiązany.

(Aldona Wosz)

PRAWNE I ORGANIZACYJNE ZMIANY W REJESTRACJI  DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ  c.d.
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Co roku, o tej 
samej porze 

– 26 maja, wyraża-
my swój szacunek 
wobec wszystkich 
matek. W tym dniu, 
pragniemy okazać matkom miłość i podziękowanie za trud 
włożony przezeń w nasze wychowanie i nie tylko. Składamy 
na ręce naszych mam kwiaty, laurki, drobne upominki, wszyst-
ko po to, by najważniejsze kobiety w naszym życiu mogły od-
czuć, ile dla nas znaczą. Nie trzeba zaznaczać, że oprócz waż-
nych funkcji pełnionych czy też przypisywanych kobietom, 
podstawową i zarówno pierwotną ich rolą jest oczywiście 
– macierzyństwo. Kobieta już od swych narodzin jest powoli 
przygotowywana do roli matki. Małe dziewczynki niańczą lal-
ki – dzidziusie, wożąc je w maleńkich wózkach i udają dorosłe 
kobietki. Z biegiem czasu, 
na krótki moment zatraca 
się ta potrzeba macierzyń-
stwa, mała kobietka zaczy-
na dojrzewać. Teraz jej cia-
ło zaczyna przygotowywać 
się do możliwości noszenia 
życia. Najpiękniejszym mo-
mentem w życiu każdej ko-
biety jest chwila, kiedy na 
świecie pojawia się nowa, 
maleńka istota. I pełnym 
ufności spojrzeniem obda-
rza swoją rodzicielkę. Od 
tego momentu rozpoczyna 
się trudna droga obojga. 

Matki niestety nie zawsze 
na co dzień są docenia-
ne. Po prostu – są. Wydaje 
nam się to tak oczywiste, 
że często zapominamy 
o ich potrzebach. Matki 
też mają swoje marzenia, 
niejednokrotnie zrzekają 
się wielu przyjemności na 
rzecz swoich pociech. 

26 maj – dobre to świę-
to, dzień, w którym mo-
żemy podarować naszym 
mamom uśmiech. Począt-
ki święta sięgają aż cza-
sów starożytnych Greków  
i Rzymian. Wtedy to kul-
tem otaczano matki – bo-
ginie, symbole płodności  
i urodzaju. 

Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod 
nazwą „niedziela u matki” i początkowo oznaczał wizytę  
w katedrze. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wol-

ny od pracy. Do 
tradycji należało 
składanie mat-
ce podarunków, 
głównie kwiatów  
i słodyczy, w za-

mian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do 
ok. XIX w. ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu  
II wojny światowej. 

W USA natomiast w 1858 r. amerykańska nauczycielka Ann 
Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy, zaś od 1872 
Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia Ward Howe. Ann Ma-
rie Jarvis, córce AnnJarvis, w 1905 udało się ustanowić Dzień 
Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal 
wszystkie stany, zaś w 1914 Kongres USA uznał przypadają-
cy na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe. 

W Polsce Dzień Matki ob-
chodzono po raz pierwszy  
w Krakowie. 

Wracając do Matki – Bo-
gini. Już od zamierzchłych 
czasów na wszystkich kon-
tynentach, we wszystkich 
kulturach świata czczono 
boginię – matkę. Sama Bo-
gini jest uniwersalną Matką, 
która stanowi źródło płod-
ności, nieskończonej mą-
drości i czułości. 

Celtowie dziękowali bo-
gini Brygidzie za pierwsze, 
wiosenne mleko. W XVII 
wieku Anglia zaczęła cele-
brować Niedzielę służenia 
Matce. Z tej okazji przygo-
towywano specjalny pla-
cek tzw.  Mothering cake,   
podobny do ciastka wypeł-
nionego owocami, który 
podawano na podwie-
czorek ze słodkim daniem  
ze zboża. 

W Kolumbii Dzień Matki 
obchodzony jest oficjalnie 
w drugą niedzielę miesiąca 
maja, ale w rzeczywistości 
uroczystości przeciągają się 
do trzech tygodni, trwając 
aż do końca miesiąca. W ko-
lumbijskich domach dzieci  
i ojcowie ofiarują ko-
bietom (mamom, bab-

ciom, siostrom, ciociom) kwiaty i ubrania, po czym za-
wożą je do domów handlowych na wspólny obiad. Tego 
dnia jest prawie niemożliwe znalezienie wolnego stolika  
w kawiarniach i restauracjach. Wszędzie siedzą ładnie ubrane  
i świeżo uczesane panie z bukietami kwiatów na kolanach, 
rozkoszując się swoim świętem. 

Cokolwiek by nie mówić, matkom należy się szacunek i mi-
łość na co dzień, bo przecież gdyby nie one – nas nie byłoby 
na tym świecie. 

(Natalia Juszczak)

Dzień M atk i




