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31 sierpnia 2009 roku w 
Urzędzie Miejskim w Mia-
steczku Śląskim odbyła 
się uroczystość wręczenia 
gratulacji Pani Helenie 
Buszka z okazji 100-nej 
rocznicy urodzin. Zwykle 
to Burmistrz odwiedza 
jubilatów, tym razem sta-
ło się jednak inaczej. To 
Pani Helena wraz z rodzi-
ną przybyła do magistra-
tu, była bowiem ciekawa 
jak wygląda ów budynek 
obecnie: „nie byłam tutaj 
50 lat” zaznaczała.

Jubilatka jest mieszkan-
ką Żyglina, ma dwoje dzie-
ci, dziewięcioro wnucząt i czternaścioro prawnucząt. Po śmierci 
matki zajęła się wychowaniem swego rodzeństwa (12 dzieci). 
Sama wyszła za mąż w wieku 25 lat.

Pani Helena jest bardzo pogodną osobą, ciekawą świata i 
mimo swego wieku jest w świetnej formie fizycznej.

Z okazji tej pięknej rocznicy życzymy Pani Helenie kolejnych 
100 lat.

Justyna Foks 

16 marca 2009 roku prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę 
o funduszu sołeckim, która umożliwia sołectwom pozyskiwanie 
od gmin środków na realizację inicjatyw lokalnych.

Rada Gminy podejmuje uchwałę wyrażającą zgodę (bądź nie 
wyraża zgody) na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na 
fundusz sołecki. Rozstrzygnięcie rady gminy podejmowane jest 
do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. W roku 2009 
rady gminy miały czas do 30 czerwca, aby zadecydować o prze-
znaczeniu środków na fundusz sołecki. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, 
środki z funduszu można przeznaczyć na realizację przedsię-
wzięć określonych we wniosku sołectwa, które: 

- są zadaniami własnymi gminy, 
- służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz 
- są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Ponadto na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Warunkiem przyznania tych środków jest złożenie przez sołe-

ctwo wniosku do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wnio-
sek, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, powinien zawierać 
określone elementy:

• wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na ob-
szarze danego sołectwa, 

• oszacowanie kosztów przedsięwzięć, 
• uzasadnienie. 

Fundusz Sołecki
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„Odra” kontra „Czarni”
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7 września 2009 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekrea-
cji w Miasteczku Śląskim odbyło się kolejne spotkanie Forum 
Kobiet. W miłej atmosferze, przy filiżance kawy zebrane panie 
miały możliwość zapoznania się z serią produktów ekologicz-
nych (chemią gospodarczą i kosmetykami), które przedstawiła 
Pani Bożena Wiokała - gość spotkania. Pani Bożena w ciekawy 
sposób pokazała jak prosto, szybko i ekologicznie zadbać o 
siebie, dom oraz rzeczy, których używamy na co dzień.

Wszystkich chętnych informujemy, że spotkania Forum Ko-
biet odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w 
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim, 
przy ulicy Srebrnej 6 o godzinie 17:00.

Nasze Forumowiczki nie poprzestają na spotkaniach przy 
kawie, wolny czas lubią spędzać aktywnie – w słoneczną po-
godę wyruszają na wycieczki rowerowe. Zaznaczają, że tem-
po dostosowują do najsłabszej uczestniczki wyprawy. Takie 
wycieczki to wspaniała forma wypoczynku, w gronie przyja-
ciół można odetchnąć od codziennych spraw, a jednocześnie 
poprawić swoją kondycję fizyczną. „Na liczniku jest już prawie 
800 km” – mówi jedna z Pań. Wśród odwiedzonych miejsc są: 
Brynica, Ptakowice, Piekary Śląskie, Kalety, Repty, Bobrowniki, 
Drukarnia, Zielone, Chechło, Świerklaniec, Gierlach, Pniowiec, 
Kozłowa Góra, Żyglin, Mikołeska.

Panie biorą udział w festynach, dniach miast, uczestniczą w 
akcjach charytatywnych.

Justyna Foks

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim 
realizuje projekt pn.

”Od wykształcenia do zatrudnienia osób długotrwale 
pozostających bez pracy”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Priorytet VII, 
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych  i nie pracujących  
będących długotrwałymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Miasteczku Śląskim.

Projekt realizowany od marca 2009r. do grudnia 2009r.

 Uczestnicy są objęci 3 instrumentami aktywizacji: społecznej, 
zawodowej, edukacyjnej. Obecnie zakończyli udział w pierwszym 
etapie tj. doradztwie psychospołecznym, zawodowym, wizażu i 

stylizacji oraz zajęć z pracodawcą. W chwili obecnej rozpoczynają 
kursy zawodowe w ramach aktywizacji edukacyjnej. Swój udział w 

projekcie zakończą w listopadzie. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bożena Michalik
Na co czekamy…
Na narodziny 
Na powrót z pracy 
Chłopca, dziewczyny

To na wypłatę
Z urzędu kasę
Na kurs, na wywiad
I na wygraną

Na esemesa
I na wiadomość
Na święta
Przyjaciół, rodzinę

Na fajną pracę
Nową posadę
Na wyjazd w góry
Miód prosto z ula

Mleko od krowy
I na udane ryb połowy
To na natchnienie
A to na deszcz

Jedni na wiosnę
Inni na śnieg
Poranną rosę, na ciepły chleb
Jedni na miłość, inni na śmierć.
 

Zielone korale
Zielone korale
W każdym troszkę z nas
Pod wiewiórką
Przy murze
Piękny czas
Przytuleni na rogu
Pod rękę
Za dłonie
Wtuleni spojrzeniem
Nad pizzą z sosami
Pod pomnikiem
W podcieniach
Nad Wisłą
W Krakowie
Zielone korale
Jedna kulka, druga…
Czas wracać do domu
W ten zwyczajny czas
Zielonych korali
Tak bardzo mi brak
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Fundusz Sołecki

Wniosek sołectwa 
uchwalany jest na zebra-
niu wiejskim z inicjatywy: 

• sołtysa, 
• rady sołeckiej lub 
• co najmniej 15 pełno-

letnich mieszkańców sołe-
ctwa. 

Wniosek należy przeka-
zać wójtowi (burmistrzowi, 
prezydentowi miasta) do 
30 września roku poprze-
dzającego rok budżetowy 
w celu uwzględnienia go 
w projekcie budżetu gmi-
ny. 

Wniosek może zostać 
odrzucony przez wójta 
(burmistrza, prezydenta 
miasta) – ocena formalna 
- jeśli: 

• nie został uchwalony 
przez zebranie wiejskie z 
inicjatywy sołtysa, rady 
sołeckiej lub co najmniej 
15 pełnoletnich mieszkań-
ców sołectwa, 

• nie zawiera przewidzia-
nych przez ustawę ele-
mentów, 

• nie został złożony w 
terminie do 30 września 
roku poprzedzającego rok 
budżetowy, na który może 
być przyznany fundusz. 

Sołtys może w terminie 
7 dni od dnia otrzymania 
informacji o odrzuceniu 
wniosku z przyczyn formal-
nych podtrzymać wniosek, 
kierując go do rady gminy 
za pośrednictwem wójta 
(burmistrza, prezyden-
ta miasta). W przypadku 
podtrzymania wniosku 
przez sołtysa, rada gminy 
rozpatruje wniosek w ter-
minie 30 dni od dnia jego 
otrzymania.

Oceny merytorycznej 
wniosku dokonuje rada 
gminy.

Uchwalając budżet, rada 
gminy odrzuca wniosek 
sołectwa, gdy zamierzone 
zadania nie spełniają wa-
runków określonych w art. 
1 ust. 3 ustawy, a więc: 

• nie są zadaniami włas-
nymi gminy, 

• nie służą poprawie wa-
runków życia mieszkań-
ców, 

• nie są zgodne ze strate-
gią rozwoju danej gminy.

Wysokość środków 
obliczana jest w opar-
ciu o specjalny algorytm 
uwzględniający liczbę 
mieszkańców sołectwa 

oraz wskaźnik dochodów 
bieżących gminy. Z sza-
cunków MSWiA wynika, że 
średnia wartość funduszu 
dla jednego sołectwa wy-
niesie ok. 10,3 tys. zł.

W razie niewykorzysta-
nia środków w roku bu-
dżetowym, zgodnie z usta-
wą o funduszu sołeckim, 
wygasają one z upływem 
roku. 

10 września br. w Brynicy 
tamtejsi mieszkańcy zade-
cydowali, że kwota z fun-
duszu sołeckiego w wyso-
kości 13.994,00 zł zostanie 
przeznaczona na:

- Doposażenie placu za-
baw (zjeżdżalnia, huśtaw-
ka, tor przeszkód, ławy, 
stoły)

- Doposażenie świetlicy: 
(gry, zakup wyposażenia 
kuchni)

- Wyremontowanie pod-
łogi w świetlicy.

14 września br. w Bibieli 
tamtejsi mieszkańcy zade-
cydowali, że kwota z fun-
duszu sołeckiego w wyso-
kości 10.082,24 zł zostanie 
przeznaczona na:

- Wyposażenie placu za-
baw:

• zakup piaskownicy, 
huśtawek, zjeżdżalni

• uporządkowanie tere-
nu pod plac zabaw, wyko-
nanie 2 ławek i stołu

- Zorganizowanie impre-
zy integracyjnej dla miesz-
kańców sołectwa.

Justyna Foks

dokończenie ze s. 1



Pałacyk doktora Rubina
Nieopodal rynku mieści się w Miasteczku piękny pałacyk wraz z 

parkiem, tzw. Dębina. Jest to budynek piętrowy, na planie kwadra-
tu. W północno-wschodnim narożniku znajduje się czworoboczna 
wieżyczka z zamkniętymi półkoliście okienkami. Obecnie mieści się 
w nim przedszkole. Legenda mówi o Białej Damie straszącej na Dę-
binie. 

Nikt już nie pamięta kiedy dokładnie pałacyk został zbudowany, 
podobno ok. 1890 roku. Pamiętają jednak ludzie o bogatym lekarzu 
Ryszardzie Rubinie, który był właścicielem pałacyku. Rubin mieszkał 
w pałacyku wraz z piękną o 20 lat od siebie młodszą żoną Klarą. Była 
ona bowiem pierwszym dzieckiem jakie w swej karierze odbierał 
doktor Rubin. W roku 1907 państwu Rubinom urodziła się córka Eli-
zabeth Margarete, a w 1908 syn Lothar Ludwig. Po śmierci córki Ru-
binka (tak nazywali ja miasteczkowianie) stroniła od dzieci. Śmierć 
męża i wyjazd syna do Niemiec załamał ją całkowicie. Odizolowana i 
pozbawiona ciepła rodzinnego dopuszczała do siebie zaledwie kilka 
zaufanych osób. Zmarła w 1949 roku, od tej chwili zaczęły dziać się 
na Dębinie niewiarygodne rzeczy-widzieli ludzie postać bez głowy, 
słyszeli w pustym już domu dziwne odgłosy. Straszenie ustało do-
piero, gdy ksiądz pokropił pałacyk święconą wodą i odprawił mszę. 
Klara Rubin została pochowana na cmentarzu przy ulicy Norwida. 
Nie wystawiono jej jednak pomnika, jedynie masywny kamień bez 
napisu.

Przysiółek Szyndros
Niewielu z nas pamięta o schowanym w lasach przysiółku Szyn-

dros. Dawne nazwy to Siędros oraz Schindross. Położony w obrębie 
parafii żyglińskiej, zbudowany został w XIX wieku przez rodzinę Don-
nersmarck. Mieszczący się tutaj kompleks składał się z leśniczówki, 
zabudowań mieszkalnych i gospodarczych oraz murowanego z 
czerwonej cegły pieca chlebowego. Wszystkie te budynki zachowa-
ły się do dnia dzisiejszego.

Okolice te są nie lada gratką dla grzybiarzy oraz osób lubiących 
spacery w pięknej i cichej okolicy.

Justyna Foks 
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Z okazji zbliżającej się (16 października) 31 – rocznicy wyboru Jana 
Pawła II na Stolicę Piotrową pragnę zaprezentować Czytelnikom 
Miasteczka Śląskiego moje opowiadanie będące wspomnieniem z 
wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na lotnisku w Muchowcu Kato-
wicach w 1983 roku. Nie jest to kronika wydarzeń, a raczej impresja 
widziana oczami autora. Życzę przyjemnej lektury i pozdrawiam 
czytelników Miasteczka Śląskiego. 

Ryszard Trzęsioch
Spotkanie z Piotrem – opowieść biblijna.
Głęboko przeżyliśmy to spotkanie. Przybył do nas Mąż Świątobli-

wy. Owego dnia wszyscy pospieszyliśmy na wyznaczone miejsce, 
chociaż nie prowadziła nas żadna Gwiazda.

Szliśmy na spotkanie człowieka, którego wszyscy zwali Piotrem 
– ze wszystkich stron jak rzeki do morza. Długa podróż, rzesze ludzi 
tak musiała wyglądać wędrówka do Betlejem. 

Na to miejsce przybyliśmy już zmęczeni. A jednak poruszyły się 
nasze serca na widok wielkich stalowych owadów, którymi przybył 
Piotr. Ten mężczyzna o twarzy zawsze tak dobrotliwej przyniósł nam 
Słowa piękne, Słowa ważne, Słowa miłości. My nie mogliśmy mu dać 
nic prócz kochających spojrzeń i ofiary trudów naszego pielgrzymo-
wania. 

I przemawiał do słuchających rzesz, a Duch Święty czuwał nad 
nim. I była tam także Niewiasta imieniem Maria, która czcił Piotr 
i tłum, i której wszyscy przedstawiali w modłach niespełnione na-
dzieje, zapiekłe żale, swój ból i rozpacz. Było także niewielu, którzy 
dziękowali Jej za wstawiennictwo i otrzymane łaski. A Mąż świętob-
liwy błogosławił nas i odpuszczał nasze przewiny.

I były niekończące się śpiewy i głos Tego Człowieka spokojny 
i mocny, napełniający otucha i wiarą, który chciałby się zatrzymać. 

I przyszła chwila rozstania i przedłużające się nieuchronne pożeg-
nanie i wreszcie coraz cichszy warkot oddalających się owadów.

Zapadła noc i rozpoczęła się wędrówka powrotna i ta sama za-
tłoczona droga i żołnierze rzymscy po obu jej stronach. I był męż-
czyzna o twarzy Jezusa pięknie śpiewający przy akompaniamencie 
strun. Wraz ze swymi ludźmi przybył z dalekiego miasta, do którego 
namiestnik nie wpuścił Piotra. I pieśń ta była z nami pośród powrot-
nej drogi i były Słowa, które powiedział Piotr i była to Święta Noc.

Słowa towarzyszyły nam do naszych domostw i były dalej z nami, 
były przy spożywaniu wieczerzy i przy udaniu się na spoczynek nie 
pozwoliły nam zasnąć tej nocy, gdyż zbyt piękne były niebo i gwiaz-
dy i odmienione nasze wnętrze.

Ryszard Trzęsioch
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Piękne zakątki 
Miasteczka Śląskiego



Stowarzyszenie Klub Absty-
nentów „ITAKA” powstało w 
1998 roku z inicjatywy trzech 
osób prywatnych: Józefa Musia-
lik, Gerarda Foks, Niny Musialik 
oraz ówczesnego Burmistrza 
Miasta Stanisława Wieczorka. 
Nazwa „ITAKA” została wymyślo-
na przez Ninę Musialik. Jej zamy-
słem było, aby klub kojarzył się 
z ciepłym domem, do którego 
warto przyjść, wrócić. Miejscem, 
w którym znaleźć można wspar-
cie. „Alkoholicy tak jak Odys tuła-
ją się przez wiele lat, tutaj mogą 
znaleźć ciepło i wsparcie”- mówi 
Nina Musialik. Siedziba klubu 
mieści się w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Miastecz-
ku Śląskim, przy ulicy Staromiej-
skiej 8. Spotkania odbywają 
się w każdy wtorek i piątek w 
godzinach 16:30-20:00. Działa 
tutaj również telefon zaufania 
032 288 84 11. Są to spotkania 
samopomocowe i wspierające, 
indywidualne oraz grupowe z 
zakresu rozwiązywania prob-
lemów alkoholowych. W te dni 
udzielane są również informacje 
i konsultacje osobom zainte-
resowanym formami leczenia i 
rehabilitacji osób uzależnionych 
i ich rodzin. Ukazywane są róż-
ne możliwości radzenia sobie 
w sytuacjach, gdzie dominuje 
alkohol.

Członkowie klubu promu-
ją zdrowy styl życia poprzez 
uczestnictwo w różnych wyjaz-
dach terapeutycznych i kultural-
nych na terenie całego kraju. Ich 
organizacją zajmuje się skarbnik 
Gerard Foks. Z ważniejszych 
można wymienić coroczne Fo-
rum Abstynenckie, Wielkopost-
ne Dni Skupienia i Refleksji w Ko-
szęcinie, Jasnogórskie Spotkania 
AA w Częstochowie, Ogólnopol-
skie Spotkania Trzeźwościowe w 
Licheniu, Ogólnopolskie Spot-
kania na Groniu, Wiosenny Zlot 
Rodzin Abstynenckich w Małym 
Cichym koło Zakopanego, Rajd 
Szlakami Jana Pawła II. Jedno-
cześnie corocznie odbywa się 
Ogólnopolski Przegląd Twórczo-
ści Abstynenckiej w Olsztynie 
koło Częstochowy, gdzie Gerard 

Foks jest współorganizatorem, 
a jeden z członków klubu - Jan 
Ligudziński prezentuje swo-
ją poezję. Od lat nad zalewem 
Nakło-Chechło w drugą sobotę 
czerwca klub Itaka organizuje 
„Wieczór poezji i wspomnień”. 
Pomocą służy tutaj Pan Jan Je-
lonek udostępniając lokal. W im-
prezie tej bierze udział około 70 
osób z ościennych stowarzyszeń 
abstynenckich oraz 20 osób ze 
Stowarzyszenia Brata Alberta w 
Zabrzu. Spotkania takie są wspa-
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niałą okazją dla członków sto-
warzyszeń abstynenckich i ich 
rodzin do wspólnego spędzania 
czasu radośnie, lecz bez alkoho-
lu. Od kilku lat klubowicze wraz 
z rodzinami mają okazję uczest-
niczyć w wyjazdowych zaje-
ciach terapeutycznych prowa-
dzonych przez profesjonalistów 
oraz szkoleniach organizowa-
nych przez Regionalny Związek 
Stowarzyszeń Abstynenckich 
Województwa Śląskiego. 

Stowarzyszenie Klub Absty-

nencki „Itaka” działa na zasadzie 
pomocy społecznej, dotacji ko-
misji ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, ale przede 
wszystkim pracy społeczności 
klubu dla dobra tejże społecz-
ności oraz ich rodzin. 

„Przeżywamy każdą rocznicę 
„nie picia” naszych członków, 
każdy kolejny rok to wspaniały 
sukces. Sukces danej osoby oraz 
całego klubu”- mówi prezes Jó-
zef Musialik, który 8 września 
br obchodził swoją 18 rocznicę 
abstynencji. 

Aktualny zarząd klubu:
- Prezes Józef Musialik
- Z-ca Prezesa Bronisław Win-

szczyk
- Skarbnik Gerard Foks
- Sekretarz Nina Musialik
- Członek Zarządu Teresa Kali-

nowska.
Prace zewnętrzne klubu:
- Gerard Foks jest długoletnim 

działaczem i reprezentantem 
Trzeźwościowego Stowarzysze-
nia Kulturalno-Turystycznego w 
Katowicach 

- Nina Musialik pełni funkcję 
skarbnika w Zarządzie Regio-
nalnego Związku Stowarzyszeń 
Abstynenckich

- Józef Musialik reprezentuje 
komisję do spraw R.P.A.

19 września odbyła się 11 rocz-
nica powstania S.K.A.”ITAKA”. 
Przybyło około 20 klubów absty-
nenckich z całego śląska, władze 
miasta, przedstawiciele MOK-u , 
MOPS-u , pełnomocnik ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych, członkowie klubu, ich 
znajomi i rodziny oraz wiele in-
nych gości, za których obecność 
serdecznie dziękujemy.

Podczas spotkania wystąpili: 
Kasia, Kornel, Basia, zespoły ta-
neczne z MOK-u, które dostały 
owacje na stojąco. Do zabawy 
tanecznej przygrywał zespół 
Format z Zabrza. Przygotowa-
niem poczęstunku zajęły się 
członkinie klubu oraz rodziny. 

Wszystkie wymienione po-
wyżej działania integrują ludzi 
z problemem alkoholowym, 
integrują rodziny, a także poka-
zują ludziom, że uzależnieni od 
alkoholu mogą na powrót egzy-
stować i pracować jako pełno-
wartościowi obywatele. Nasza 
praca polega na wolontariacie. 
Dziękujemy za dotychczasową 
współpracę i składamy podzię-
kowanie wszystkim, którzy rozu-
mieją ten problem. Doceniamy 
pomoc każdego Członka klubu. 
Nasza dewiza brzmi: ”Zdrowa 
rodzina – trzeźwa rodzina”.

Nina Musialik

„Każdy z nas wraca do swojej Itaki” – I.Gałczyński
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W dniu 29.08.2009 r. na boisku 
sportowym LZS Żyglin odbyły 
się Miejskie Zawody Sportowo 
– Pożarnicze „Żyglinek 2009”.
W zawodach wzięło udział 6 
zastępów z pięciu jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz 1 drużyna żeńska (OSP Żyg-
linek).

Sędzią głównym zawodów był 
młodszy kapitan A. Tobor.
Wśród zaproszonych gości byli 
m.in.:

Burmistrz Miasta Miasteczko Ślą-
skie – Bronisław Drozdz; Naczel-
nik Wydziału Zarządzania Kryzy-
sowego Miasta Tarnowskie Góry 
– Jerzy Okoński; Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej – starszy brygadier Ma-
rian Mielniczuk; Członek Prezy-
dium Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Pol-
skiej – Jan Ozga.

Zastępy OSP Żyglinek wystąpi-

ły w składzie (na zdjęciu zbioro-
wym od góry):
D. Jaśkiewicz, K. Urbańczyk, G. 
Drzyźla, P. Jaśkiewicz, O. Bu-
chenfeld, A. Maichrzyk, R. Ber-
nat, S. Urbańczyk, R. Gros, J. Sze-
ja, M. Gancarczyk, M. Gwóźdź, Ł. 
Kąkol, M. Sobańska, W. Widera, 
K. Szczepkowska, S. Gwóźdź, R. 
Gros, F. Musik.

Nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Miasta wręczyli:
Burmistrz Miasta Miasteczko 

Śląskie; Naczelnik Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego Miasta 
Tarnowskie Góry; Komendant 
Powiatowy PSP; Członek Prezy-
dium Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSPRP.

Kolejnymi zawodami na 
szczeblu powiatowym, w któ-
rych uczestniczyły zastępy OSP 
Żyglinek były zawody w dniu 
19.09.2009 r.

Bogdan Tomaszowski
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Gorąco zachęcamy Czytelni-
ków do odwiedzenia Filii nr 1 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
gdzie podziwiać można wystawę 
reprodukcji prac jednego z naj-
bardziej oryginalnych i najzdol-
niejszych malarzy młodego 
pokolenia - częstochowianina 
Tomasza Sętowskiego. Obrazy 
artysty wpisują się w nurt zwany 
w sztuce realizmem fantastycz-
nym (magicznym). Oryginały 
prac prezentowanych w naszej 
filii wystawiane są w galeriach 
Nowego Jorku i cieszą się wiel-
kim zainteresowaniem. Artysta 
w swoim mieście rodzinnym 

prowadzi autorską galerię pod 
nazwą „Muzeum Wyobraźni”.

W żyglińskim oddziale biblio-
teki można również obejrzeć 
efekty wakacyjnej akcji „Wyko-
rzystujemy surowce wtórne”: fi-
gurki lwów, gąsienic i motylków 
wykonane z rolek po papierze 
toaletowym, koniki z kartoników 
po sokach, helikoptery i pacyn-
ki.

Serdecznie zapraszamy przed-
szkolaków i uczniów wraz 
z wychowawcami na zajęcia bi-
blioteczne, które pomogą w po-
znawaniu świata literatury, roz-
budzą wyobraźnię i ciekawość 
świata oraz pomogą młodym 
ludziom rozwinąć nawyki czy-
telnicze.

Mirosława Sierzputowska

WIEŚCI
Z BIBLIOTEK



Oferta zajęć dla dzieci i dorosłych 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim, 

ul. Srebrna 24, tel. 032 288-88-70
- rock and roll - czwartki godz. 18:00 (zajęcia bezpłatne)
- warsztaty ceramiczne - piątki godz. 15:30 (zajęcia bezpłatne)
- nauka gry na keyboardzie - piątki od godz. 14:00 (zajęcia płatne, mie-

sięcznie 40,00)
- nauka gry na skrzypcach i pianinie - piątki od godz. 14:00 (zajęcia 

płatne, miesięcznie 40,00)
- taniec dla Pań w różnym wieku - środy godz. 19:00 (zajęcia bezpłat-

ne)
- zajęcia plastyczne – wtorki i środy godz. 17:00 (zajęcia bezpłatne)
- aerobic dla pań - poniedziałki, środy i piątki godz. 18:00 (zajęcia bez-

płatne)
- break dance i hip hop - wtorki godz. 16:30 (zajęcia bezpłatne)
- zajęcia taneczne dla dzieci – zespoły Crazy, Smerfy i Krasnoludki (za-

jęcia bezpłatne) 
- zajęcia plastyczne dla dzieci starszych i młodzieży środa godz. 17:00 

(zajęcia bezpłatne)
- Chór Mieszany „Sienkiewicz” – poniedziałki i czwartki godz. 19:00
- Młodzieżowy Chór Rozrywkowy – piątki godz. 19:00 
- Miejska Orkiestra Dęta – środy godz. 18:00 (salki przy kościele w Mia-

steczku Śl.)
- taniec ludowy w Zespole Folklorystycznym „Brynica” – zajęcia pro-

wadzone w Brynicy
- Chór Męski „Piast” – zajęcia prowadzone w Żyglinie
- zespół wokalny „Groszki” – zajęcia prowadzone w Żyglinie
- Zespół Folklorystyczny „Brynica” – zajęcia prowadzone w Brynicy
- zajęcia świetlicowe dla dzieci w Brynicy
W Miejskim Ośrodku Kultury działają również zespoły muzyczne: Coda, 

Another World, SBTS, Off-a-Side, Second Impact, zespół Z. Stolarczyka. 

Informujemy ponadto, że w Miejskim Ośrodku Kultury rozpoczął 
działalność Punkt Sprzedaży biletów na mecze Górnika. Można tu-
taj zakupić również gadżety związane z działalnością Klubu.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
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dokończenie na s. 11

26 września br. w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Miastecz-
ku Śląskim zainaugurowane 
zostaną obchody Jubileuszu 
90 lat działalności chóru „Sien-
kiewicz”. Pod kierunkiem dyry-
genta – Pana Alojzego Darmasa 
usłyszymy krótki koncert w wy-
konaniu połączonych chórów 

– jubilatów: Lutnia z Koszęcina, 
Harfa z Radzionkowa i Sienkie-
wicz z Miasteczka Śląskiego.

Chór Mieszany „Sienkiewicz” 
działający przy Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Miasteczku Śląskim 
jest jednym z najstarszych ama-
torskich zespołów śpiewaczych 
zrzeszonych w Polskim Związku 

Chórów i Orkiestr. Założony zo-
stał przez Józefa Nowaka w dniu 
1 listopada 1919r.- z inicjatywy 
miejscowej społeczności pol-
skiej.

Niespełna rok później zespół 
wystąpił po raz pierwszy na 
zjeździe kół śpiewaczych w Tar-
nowskich Górach, a śpiewacy i 
wielu mieszkańców Miasteczka 
ufundowało Towarzystwu Śpie-
waczemu sztandar, który został 
poświęcony 12 września 1920r.

Trudno zliczyć wszystkie pub-
liczne koncerty, z jakimi „Sien-
kiewicz” wystąpił w ciągu 90 lat 
działalności, bowiem każdego 
roku zespół odnotowuje średnio 
około 30 występów na terenie 
miasta, powiatu, województwa, 
a także w wielu zakątkach kraju 
i za granicą.

Chór „Sienkiewicz” zdobył 
wiele odznaczeń oraz wyróżnień 
zbiorowych i indywidualnych. 

W zawodach śpiewaczych 
Tarnogórskiego Okręgu PZChiO 

chór kilkakrotnie zajmował czo-
łowe miejsca, a ostatnim osiąg-
nięciem jest wyróżnienie zdo-
byte na Okręgowym Festiwalu 
Polskiej Pieśni Chóralnej w roku 
bieżącym.

Za całokształt działalności ar-
tystycznej chór odznaczony zo-
stał w 1975r. Złotą Odznaką, a w 
1984r. Złotą Odznaką z Laurem 
PZChiO.   

Zespół w swoim repertuarze 
ma kilkaset pieśni religijnych, 
utworów świeckich oraz śląskich 
pieśni ludowych. Są to przede 
wszystkim wiązanki oraz liczne 
piosenki biesiadne w układzie 
jedno-, dwu- i czterogłosowym. 

Życzeniem śpiewaków jest 
wzrost liczebności członków 
chóru, dlatego zapraszamy 
wszystkich, którym leży na ser-
cu by „nigdy nie zaginęło w Mia-
steczku śpiewanie”.

Irena Lukosz-Kowalska

Śpiew i muzyka towarzyszą 
ludziom od niepamiętnych 
czasów. Jednak zorganizo-
wana działalność śląskich 
chórów zaczęła rozwijać się 
dopiero w latach dwudzie-
stych minionego stulecia. Do 
założonego w 1920 r. Związku 

Kół Śpiewaczych, zrzeszają-
cego wówczas kilka chórów, 
w 9 lat później wstąpiło kil-
kanaście nowych zespołów 
m.in. „Sienkiewicz” z Mia-
steczka Śl., „Lutnia” z Koszę-
cina i „Harfa” z Radzionkowa, 
które swoje 90. urodziny po-

Jubileusze śpiewaków stanowiły uczcić wspólnymi 
koncertami.

Jubileuszowe obchody – na 
które organizatorzy zapra-
szają wszystkich sympatyków 
pieśni chóralnej – rozpoczną 
się 26 września o godz. 17:00 
Miejskim Ośrodku  Kultury w 
Miasteczku Śląskim. 10 paź-
dziernika jubilaci wystąpią w 

Koszęcinie a 26 października 
w Radzionkowie.

Uroczystości te wpisują się 
w obchody 100-lecia Śląskie-
go Oddziału Chórów i Or-
kiestr. Jubileuszowy koncert 
odbędzie się 19 września w 
Katowicach – Zadolu.

Antoni Famuła
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Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie informuje, że w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, na tablicy ogłoszeń 
zostały wywieszone następujące wykazy:

1. Wykaz Nr G-72241/16wyk/2009 nieruchomości zabudowanej po-
łożonej w Miasteczku Śląskim przy ulicy Woźnickiej 14, przeznaczo-
nej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

2. Wykaz Nr G-72241/18wyk/2009 nieruchomości niezabudowa-
nych położonych pomiędzy ulicą Wspólną i Słoneczną, przeznaczo-
nych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 15.09.2009 
r. do dnia 06.10.2009 r. Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości (na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami, Dz. U. z 2004 r. Nr 261. poz. 2603 z późn. 
zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 27.10.2009 r.

Burmistrz Miasta Bronisław Drozdz

Informacja o podjęciu przez Radę Miejską w Miasteczku Ślą-
skim Uchwały Nr XXXV/294/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w 
sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.) informuję, że Rada Miejska w Miasteczku Śląskim Uchwałą Nr 
XXXV/294/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku przyjęła dokument pn. 
„Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie”. 

Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 
2) oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywoła-
nej ustawy zapoznać się można w Referacie Budownictwa, Gospo-
darki Gruntami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Ślą-
skim. 

Zuzanna Kubanek

Urząd Miejski informuje, że w ramach prowadzonej gospodarki 
odpadami komunalnymi, w dniach: 

- 13.10.2009 r. na parkingu przy ulicy Sokoła w Żyglinie w godzi-
nach 8:00 do 16:00 

- 14.10.2009 r. na parkingu UM przy ulicy Dudy w godzinach 8:00 
do 16:00 

przeprowadzona zostanie akcja zbierania odpadów niebezpiecz-
nych w strumieniu odpadów komunalnych oraz zbiórki zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zbierane będą następujące odpady:
- leki cytotoksyczne, cytostatyczne oraz wszelkie inne leki
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecz-

nych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 
substancje niebezpieczne

- baterie i akumulatory
- inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Akcja przeprowadzona zostanie poprzez ustawienie mobilnego 

specjalistycznego kontenera wraz z odpowiednią obsługą osobo-
wą.

Zachęcamy do pozbywania się w/w odpadów niebezpiecznych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z państwa 
mieszkań. 

Grzegorz Pietrucha

INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA
o zbiórce odpadów niebezpiecznych

W dniu 28 sierpnia 2009 roku odbyła się XXXV Sesja Rady 
Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte 
następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XXXV/290/09 w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2009 rok.

2. Uchwała Nr XXXV/291/09 w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i 
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszą-
cych projektowi budżetu.

3. Uchwała Nr XXXV/292/09 w sprawie przystąpienia do 
realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury informa-
tycznej, niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w Mia-
steczku Śląskim”, w ramach Priorytetu II Społeczeństwo 
informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług 
publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007-2013.

4. Uchwała Nr XXXV/293/09 w sprawie przystąpienia do 
realizacji projektu pn. „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogór-
skiego”, w ramach Priorytetu IV Kultura, Działanie 4.3 Pro-
mocja Kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego.

5. Uchwała Nr XXXV/294/09 w sprawie zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Miasteczko Śląskie. 

6. Uchwała Nr XXXV/295/09 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

7. Uchwała Nr XXXV/296/09 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

8. Uchwała Nr XXXV/297/09 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

9. Uchwała Nr XXXV/298/09 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

10. Uchwała Nr XXXV/299/09 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Ślą-
skie.

11. Uchwała Nr XXXV/300/09 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Ślą-
skie.

12. Uchwała Nr XXXV/301/09 w sprawie udzielania po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

13.  Uchwała Nr XXXV/302/09 w sprawie nadania statutu 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Śląskim.

14.  Uchwała Nr XXXV/303/09 w sprawie przyjęcia Progra-
mu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z 
terenu Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2009-2032.  

15. Uchwała Nr XXXV/304/09 w sprawie określenia warun-
ków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju spor-
tu kwalifikowanego.

Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie interne-
towej www.bip.miasteczko - slaskie.pl oraz w Referacie Or-
ganizacyjnym Urzędu Miejskiego – pokój Nr 30.

Ewa Okaj

SESJA RADY MIEJSKIEJ



9WIEŚCI Z RATUSZA

BURMISTRZ MIASTA
MIASTECZKO  ŚLĄSKIE

ogłasza

  przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej  w Miasteczku Śląskim

Dla działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXV/294/09 dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie „zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie” działki przeznaczone są pod tereny 
usług różnych ukształtowane.

  Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasteczko Śląskie. Nieruchomość pozostaje w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Miasteczku Śląskim.
  W cenie wywoławczej zawarte są następujące środki trwałe:
* działka wraz z budynkiem;
* kotłownia gazowa;
* instalacja przeciwpożarowa;
* zmywarka;
* centrala telefoniczna;
* pozostałe środki trwałe w używaniu.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Rynek 8, 
pokój 3 o godz. 13:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości jak wyżej w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 20 listopada 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.
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 10a lit. a,b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U z  2004., nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji prze-
targowej w dniu przetargu 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 rejestru (ważny trzy miesiące), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
* oryginał dowodu wpłaty wadium
* pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców;
* pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium;
Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winny przedstawić notarialnie 
poświadczone pełnomocnictwo.
Jeżeli nieruchomości są nabywane do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków, jest on zobowiązany do 
przedłożenia przed przetargiem pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetar-
gu.
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 Mia-
steczku Śląskim, pokój 27, tel. 393-80-38, 393-80-27. Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.bip.miasteczko-slaskie.pl.
Szczegóły dotyczące trybu udziału w przetargu umieszczone są w ogłoszeniu na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Bronisław Drozdz

Lp. Nr działki Pow.
w ha Nr KW Obręb, k.m.

Cena
wywoławcza

w zł
Wadium

1.

981/59
1618/59
1351/59
1611/58

0.3600 52189
i 52186

obręb
Miasteczko Śląskie

k.m. 1
2.990.000,00 299.000,00



BURMISTRZ MIASTA
MIASTECZKO ŚLĄSKIE

ogłasza
  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Miasteczku Śląskim

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 169 MN.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Rynek 8, 
pokój 3 o godz. 12:00
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości jak wyżej w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 23 października 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. W 
tytule przelewu należy podać numer działki, na którą wadium jest wpłacane.
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 
rejestru (ważny trzy miesiące), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
* oryginał dowodu wpłaty wadium
* pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców;
* pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium;
Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winny przedstawić notarialnie poświadczone peł-
nomocnictwo.
Jeżeli nieruchomości są nabywane do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków, jest on zobowiązany do przedłożenia przed 
przetargiem pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu.
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  i  www.miasteczko-slaskie.pl
Szczegóły dotyczące trybu udziału w przetargu umieszczone są w ogłoszeniu na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Bronisław Drozdz
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Lp. Nr działki Pow.
w ha Nr KW Obręb, k.m.

Cena
wywoławcza

w zł
Wadium

1. 2004/82 0.1798 84081 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 89.200,00 8.920,00

2. 2003/82 0.0805 84083 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 39.700,00 3.970,00

3. 2002/82 0.0857 84082 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 43.000,00 4.300,00

4. 2001/82 0.1000 84084 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 50.000,00 5.000,00

5. 2000/82 0.1153 84085 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 56.500,00 5.650,00

6. 1999/82 0.1149 84089 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 57.300,00 5.730,00

7. 1998/82 0.1000 84088 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 50.000,00 5.000,00

8. 1997/82 0.1000 84087 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 50.000,00 5.000,00

9. 1996/82 0.0922 84086 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 46.200,00 4.620,00

10. 1994/82
1980/81 0.1008 84090 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 50.400,00 5.040,00

11. 1993/82
1981/81 0.1040 84091 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 52.000,00 5.200,00

12. 1992/82
1982/81 0.1020 84092 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 51.000,00 5.100,00

13. 1991/82
1983/81 0.1020 84093 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 51.000,00 5.100,00

14. 1990/82
1984/81 0.1367 84094 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 66.800.00 6.680,00

15. 1978/81 0.0967 84095 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 48.400,00 4.840,00

16. 1977/81 0.1040 84096 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 52.000,00 5.200,00

17. 1976/81 0.1020 84097 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 51.000,00 5.100,00

18. 1975/81 0.1020 84098 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 obręb 
Żyglin k.m. 1 d 4 51.000,00 5.100,00

19. 1974/81 0.1020 84099 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 51.000,00 5.100,00

20. 1973/81 0.0706 84100 obręb Żyglin k.m. 1 d 4 34.900,00 3.490,00
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje...
Realizacja Projektu Systemo-

wego „Od wykształcenia do 
zatrudnienia osób długotrwa-
le pozostających bez pracy” 
współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go- realizowanego przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Miasteczku Śląskim. 

Uczestnikami ww. projektu jest 
12 osób, które zakwalifikowały 
się do udziału w nim w wyniku 
rekrutacji. Uczestnicy w ramach 
projektu uczestniczyli w kursie 
„Autopromocja” realizowanego 
w formie czterech bloków pro-
gramowych tj. 

1. „Doradztwo psychospołecz-
ne”, w trakcie którego uczestni-
cy nabyli wiedzę z zakresu:

- Integracji grupy i kształtowa-
nia umiejętności autoprezenta-
cji,

- Kształtowania umiejętności 
komunikacji interpersonalnej w 
różnych sytuacjach życiowych,

- Asertywności, samopoznania 
i samooceny (autoanaliza),

- Radzenia sobie ze stresem, 
napięciem emocjonalnym i trud-
nymi sytuacjami życiowymi,

- Określenia celów życiowych i 
podejmowanie decyzji.  Blok ten 
był niezmiernie ważny w dalszej 
realizacji projektu, ponieważ 

uczestnicy poczuli się dowartoś-
ciowani a podczas zajęć indywi-
dualnych mogli porozmawiać o 
sprawach ważnych, o których 
nie potrafili mówić otwarcie.

2. „Doradztwo zawodowe”, w 
trakcie którego uczestnicy po-
znali różne aspekty ważne w ży-
ciu zawodowym, tj.: 

- Rola pracy w życiu człowieka: 
      a) konsekwencje bezrobo-

cia,
      b) emocje po utracie pracy,
- Indywidualne predyspozycje 

zawodowe, 
- Nieaktywne i aktywne meto-

dy poszukiwania pracy, 
- Rola autoprezentacji w szuka-

niu pracy, 
- Autoprezentacja w kontak-

tach interpersonalnych, 
- Przygotowanie dokumentów 

aplikacyjnych: CV i listu moty-
wacyjnego, 

- Przygotowanie do rozmowy 
kwalifikacyjnej, 

- Rozmowa kwalifikacyjna, 
- Indywidualne zajęcia dla każ-

dego uczestnika. 
W tej części kursu w sposób 

obszerny przedstawiono uczest-
nikom jak ważna jest aktywność 
podczas poszukiwania pracy, 
na co należy zwracać uwagę, co 
jest ważne aby znaleźć i być za-
trudnionym. 

Kolejny blok to:
3. „Wizaż i stylizacja”, podczas 

którego wykładowca przedsta-
wił uczestnikom iż niezbędne 
jest również dbanie o wygląd 
podczas szukania, starania się 
o pracę jak również później w 
trakcie zatrudnienia.  Program 
„Wizażu i stylizacji” obejmował:

- Budowę skóry, typy cery, za-
sady pielęgnacji.

- Pielęgnację włosów, dobór 
fryzury do kształtu twarzy.

- Pielęgnację i upiększanie dło-
ni i stóp. Prosty manicure. 

- Makijaż dzienny, wieczoro-
wy- prezentacja.

- Dobór stroju w zależności od 
figury.

- Odpowiedni wizerunek na 
rozmowę o pracę.

- Indywidualne porady dla każ-
dego z uczestników.

Uczestnicy projektu realizując 
ten blok tematyczny otrzymali 
zestaw kosmetyków zawierają-
cy niezbędne artykuły do ćwi-
czeń praktycznych realizowane-
go programu. Blok ten odbył się 
podczas szkolenia na wyjeździe 
w Ośrodku Szkoleniowo – wypo-
czynkowym w Ustroniu. Uczest-
nicy bardzo chętnie uczestni-
czyli w zajęciach.

Na zakończenie autopromocji 
odbyło się spotkanie z praco-
dawcą. 

4. „Zajęcia z pracodawcą”. 
 Tematem spotkania były:
- Różne rodzaje umów o pracę 

– wady i zalety.
- Obowiązki pracownika.
- Cechy osobowe pracownika 

pomagające utrzymanie pracy 
oraz rozwój zawodowy. 

- Odpowiedzialność pracow-
nika. 

- Przygotowanie do spotkań 
indywidualnych.

Powyższe zajęcia odbywały się 
w budynku Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Miastecz-
ku Śląskim.

Celem kursu Autoprezenta-
cji było wzmocnienie poczucia 
własnej wartości i swojego wi-
zerunku dla lepszego radzenia 
sobie z problemami w życiu 
osobistym i zawodowym oraz 
przygotowanie do efektywnego 
poszukiwania zatrudnienia.

Kolejnym etapem naszego 
programu będzie aktywizacja 
edukacyjna, podczas której 
uczestnicy projektu będą brali 
udział w wybranych przez siebie 
kursach zawodowych, których 
celem jest zdobycie odpowied-
nich kwalifikacji i umiejętności.

W ramach promocji uczestni-
cy otrzymali gadżety opatrzone 
odpowiednimi logotypami oraz 
wsparcie finansowe.

Elżbieta Kamaszuk

30 września rozpoczynamy II Festiwal Muzyczny im. ks. Theodora 
Christopha.
I dzień Festiwalu: 30 września 2009 (środa) godz. 18:45
„Pieśni Biblijne” A. Dvorzaka
Marcin Wolak – bas – baryton (Capella Cracoviensis – Kraków)
Wacław Golonka – organy 
II dzień Festiwalu: 1 października 2009 (czwartek) godz. 18:45
Repertuar koncertu pt. „VOX POPULI VOX DEI” w ramach II Festiwalu 
Muzycznego im. Th. Christopha  
Karin Wiktor-Kałucka – sopran, Jerzy Sypek – bas, Jerzy Sobeńko 
– akompaniament

Bogurodzica
Na skrzydłach pieśni-K. Studzinski
G. F. Haendel-Largo
Ave Maria-C. Franck
Aria Sarastra- W. A. Mozart
Człowieczy los-F. Lehar
Caro mio ben-G. Giordani
Sławimy Cię o Pani-S. Bortnianski
Magnifikat-J. S. Bach
Ave Maria- Dossi
Ave Maria- F. Schubert
Wie lieblich ist der Boten Schritt-Aria z or. Messias-G. F. Haendel
Lungi dal caro bene- Aria z op. Giulio Sabino- G. Sarti
Wenn Gott ist -aria z or. Messias G. F. Haendel
Vidit suum-aria z or. Stabat Mater-G.Pergolesi
Cosi volete-aria z kan.- G. Carissimi
Caldo sanque-aria z or. Il sedecia, Re di Gerusalemme-A. Scarlatti
Lascia ch’io pianga-aria z op. Rinaldo-G. F. Haendel

Ave Maria-G. Caccini
Panis angelicus-C. Franck
Ave Maria-J. S. Bach-Ch. Gounod
Modlitwa-P. Tosti
duet Ave Maria G. Donizetti
III dzień Festiwalu: 2 października 2009 (piątek) godz. 18:45
JULIAN GEMBALSKI - organy
Koncert organowy
Program:

Johann Pachelbel (1653-1706)
Fantazja i fuga d-moll
Preludium chorałowe „Allein Gott in der Höch sei ehr”
Toccata e-moll

Julian Gembalski (1950)
Wariacje chorałowe na temat pieśni maryjnej (improwizacja)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fantazja i fuga a-moll  BWV 561
Preludium chorałowe „Wenn wir in höchsten Nöten sein” BWV 691 
i 690a

Władysław Żeleński (1837-1921)
 Dwa preludia op. 38

Julian Gembalski
 Improwizacje

IV koncert Festiwalu – 4 października 2009 (niedziela) godz. 16:30
Ewa Wolak - mezzosopran 
Marek Stefański - organy
Koncert pt. „Ave Maria w muzyce”

Irena Lukosz-Kowalska

dokończenie ze s. 7

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
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KADRA I ZESPOŁU
KL. „A” SEZON 
2009-2010
1. Biedrzycki Tomasz
2. Buszka Kamil
3. Frajer Mariusz
4. Garncarski Andrzej
5. Gręda Łukasz
6. Filipczak Szymon
7. Gogola Artur
8. Kaczmarczyk Marcin
9. Kandzia Stanisław
10. Karminski  Paweł
11. Kłosek Dawid
12. Łapok Bartosz
13. Murlowski  Adam
14. Paruzel Paweł
15. Podolski  Karol
16. Połednik Grzegorz
17. Seher Robert
18. Skrzypiec Jacek 
19. Skrzypiec Sebastian 
20. Janecki Marcin
21. Małczak Michał 
22. Blacha Łukasz
23. Smoliński Marcin
24.  Janiak Robert
25. Milczuk PIOTR
26. Stańko Łukasz

KADRA K.S CZARNI 
SUCHA GÓRA
1. Barwiński Tomasz
2. Białas Adam
3. Bury Sebastian 
4. Cieniawski Adam
5. Cygan Damian
6. Czypionka Mateusz
7. Eliasz Rafał
8. Gmur Dariusz
9. Jędralczyk Tomasz 
10. Krawczyk Dawid
11. Lossa Łukasz
12. Makles Krzysztof 
13. Małecki Krzysztof
14. Markiefka Tomasz
15. Markowicz Radosław
16. Mazurkiewicz Michał0
17. Mol Arkadiusz 
18. Nowak Jacek 
19. Ochman Paweł 
20. Płatek Robert
21. Puchała Mateusz
22. Róża Mateusz
23. Strzałkowski Roman
24. Szastok Marek
25. Śmigiel Dominik
26. Trzeja Grzegorz
27. Trzeja Krzysztof
28. Wachlarz Arkadiusz
29. Warot Krzysztof 
30. Zakrzewski Sławomir

9 września br. o godz 16:30 na Miasteczkowskim boisku odbył się mecz „Odra” Miasteczko Śląskie 
kontra „Czarni” Sucha Góra. Wynik spotkania 3:0 (Miasteczko Śląskie : Sucha Góra).
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„Odra” Miasteczko kontra „Czarni” Sucha Góra


