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„Warszawa żyła w tych 
dniach na ulicach. (...) Gdy 11 
listopada, w historycznym 
dniu zawieszenia broni, wy-
szedłem rano na miasto, ulica 
miała wygląd jakiś zupełnie 
inny niż zwykle: ludzie poru-
szali się szybko, każdy patrzył 
z ciekawością naokoło, każdy 
czegoś wyczekiwał, zawią-
zywały się rozmowy między 
ludźmi nieznajomymi. Niem-
ców spotykało się niewielu i 
nie mieli już tak butnych min 
jak poprzednio, większość z 
nich miała już na mundurach 
czerwone rewolucyjne ko-
kardki, dyscyplina rozluźniła 
się, widziało się i czuło się 

już zupełną dezorganizację 
tej karnej armii. Ludność sa-
morzutnie zaczęła rozbrajać 
żołnierzy, którzy podawali się 
temu przeważnie bez prote-
stu.”   (M. Jankowski, „11 listo-
pada 1918 r.” Warszawa w pa-
miętnikach pierwszej wojny 
światowej, Warszawa 1971).

Miasteczkowianie tradycyj-
nie uczcili to święto uroczystą 
Mszą Świętą, po której zosta-
ły złożone kwiaty pod Pomni-
kiem Wdzięczności przy ul. 
Woźnickiej, na cmentarzu Pa-
rafialnym oraz w pozostałych 
miejscach pamięci narodowej 
na terenie naszej Gminy.

Justyna Foks

W ten najkrótszy sposób 
mogę opisać wojnę. Albo ra-
czej próbować wyobrazić ją 
sobie. Na szczęście, prawdo-
podobnie moje odczucia są 
inne od odczuć ludzi, którzy 

przeżyli zawieruchę wojenną. 
Zawieruchę, jak to beztrosko 
brzmi, tak poetycko. Dlacze-
go na szczęście? Tego wyjaś-
niać wydawałoby się nie trze-
ba, a jednak...

11 listopada 1918 roku w Compiegne we Francji podpi-
sano zawieszenie broni będące kapitulacją Niemiec i koń-
czące I wojnę światową. 

www.straty.pl
Huk, płacz dobiegający zza ściany, jeśli ona jeszcze ist-

nieje, paraliżujący lęk, albo cisza, wwiercająca się w ciało 
spragnione spokoju. Ciało funkcjonuje na najwyższych 
obrotach, przygotowane do obrony. 
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Spotykane krzyże w ca-
łej Europie występują o 
zróżnicowanym kształcie. 
Dlatego też należy po-
stawić sobie pytanie, czy 
istotny był kształt krzyża. 
Dowolność krzyża była 
efektem swobodnego wy-
boru wykonawcy, gdyż od 
zewnętrznej formy waż-
niejszy był sam proces wy-
kucia. Do najczęściej spo-
tykanych na Śląsku krzyży 
należą krzyże zawarte w 
formę łacińską o typowo 
prostych ramionach znaj-
dujących się na wysokości 
jednej trzeciej od góry. 
Również bardzo często 
spotyka się krzyże typu 
maltańskiego o rozsze-
rzonych ramionach na ze-
wnątrz tak przy podstawie 
jak i głowie krzyża. Trafiają 
się także krzyże określane 
mianem krzyża św. Anto-
niego w kształcie litery T 
zwane też przez niektó-
rych młotami.

Na Śląsku znajduje się 
jeden z pięciu w Europie 
krzyży i podwójnych ra-
mionach zwany krzyżem 
patriarchalnym.

Przyjmuje się według 
szacunku, że jedna trzecia 
krzyży ma wyryte z jednej 
a niejednokrotnie i z dru-
giej strony rozmaite znaki 
i napisy. Wykute znaki naj-
częściej przedstawiają całą 
gamę narzędzi „zbrodni” 
takich jak miecze, sztylety, 
topory, włócznie, kusze, 
strzały, noże, dzidy, szable, 
halabardy, pały, widły, ło-
paty, nożyce, sierp, kielich, 
a nawet koło furmanki. Jak 
się to ma co do wielkości 
wyobrażeń rytów np. 60 
krzyży posiada wyryty 

miecz, 20 krzyży posiada 
wyryty nóż, około 20 krzy-
ży posiada wykutą kuszę i 
strzałę, 13 krzyży posiada 
wyryty topór, 10 krzyży ma 

wyrytą włócznię, 4 krzyże 
posiadają wyryte szable. 
Nieliczna grupa krzyży po-
siada podwójne narzędzia 
zbrodni np. miecze i kuszę, 
cep i topór. W tej materii 
istnieje również pogląd 
wielu badaczy, iż wykute 
znaki w ogóle nie przed-
stawiają narzędzi „zbrod-
ni”, lecz oznaki zawodu 

KAMIENIE W ŚREDNIOWIECZNYM PRAWIE ZAPISANE
wykonywanego przez 
ofiarę. Tak np. wyryty na 
krzyżu miecz byłby ozna-
ką zamordowanego ryce-
rza, sierp lub cep – chło-

pa, topór - drwala, kielich 
– księdza. Spotyka się też 
krzyże, które w górnej czę-
ści głowy krzyża, a trafiają 
się także, że i na ramionach 
posiadają płytkie zagłę-
bienia – dołki w formie ku-
listej. Bywają także wgłę-
bienia tzw. Jamki. Jeden i 
drugi przypadek zawiera 
elementy prastarych oby-

czajów pogańskich, gdzie 
w pierwszym przypadku 
dla spokoju duszy ofiary 
miano palić nocą wosk, by 
zapobiec jego wiecznej 
tułaczce. W drugim przy-
padku jamki miały służyć 
do składania pożywienia 
dla ducha ofiary. Niektórzy 
badacze są skłonni stawiać 
hipotezę, iż drążąc w zle-
pieńcu krzyża wgłębienia 
pozyskiwało się „magicz-
ny” proszek, który uważa-
no i używano jako źródło 
mające chronić człowieka 
przed zarazami. Proszek o 
cudownej mocy miał też 
pomagać przy leczeniu 
ran. Można także natrafić 
na krzyże, w których wy-
stępują pionowe dosyć 
głębokie bruzdy prawdo-
podobnie pochodzące od 
ostrzenia szabel. Spotyka 
się także ryte w krzyżu 
znaki krzyżyka przybiera-
jące kształt wypukłej lub 
wklęsłej formy.

Niektóre krzyże pokut-
ne znajdują się do dziś w 
miejscu ich dawnego usy-
tuowania, inne zaś pełnią 
funkcję zgoła inną od ich 
pierwotnego założenia. 
Można je znaleźć jako 
„materiał” do budowy 
schodów, progów, podpór 
przy mostach, słupków 
drogowych, w przeszłości 
wykorzystywano je jako 
kamienie graniczne daw-
nych miast.

Pewna część krzyży zo-
stała zgrupowana przed 
pałacami i kościołami, by 
mogły pełnić rolę dekora-
cyjną. Wiele z nich wmuro-
wano w ogrodzenia i mury 
kościelne. CDN

Marian Lysik
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...ignorancja szczerząca się ze-
wsząd dowodzi, że nie potra-
fimy czerpać z doświadczeń 
poprzednich pokoleń. Dorasta-
łam, podobnie jak wielu, wielu 
innych, w spokojnym, ciepłym 
domu, w którym nigdy nie bra-
kowało chleba, wody i wygod-
nego łóżka. Kładłam się spać z 
głową przesiąkniętą dziecięcy-
mi, potem nastoletnimi proble-
mami. Przez myśl mi nawet nie 
przeszło, że rano mogę się już 
nie obudzić, albo, że ktoś może 
bezkarnie w każdej chwili wy-
wlec mnie z domu i w najlep-
szym wypadku wyląduję gdzieś, 
w jakimś obozie. A w najgor-
szym? Ziemia, po której stąpamy 
wchłonęła już wiele krwi. War-
stwa po warstwie i kości pew-
nie już zmurszały. 60 lat temu 
nasi rodzice, dziadkowie do-
świadczyli koszmaru wojennej 
rzeczywistości. Nie chcę sobie 
nawet wyobrażać, jak wtedy się 
żyło. Chociaż moje roczniki (już 
chyba jako jedne z ostatnich) 
maltretowano żywą pamięcią o 
ofiarach wojny. Obowiązkowa 
wycieczka w szkole podstawo-
wej do obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu wywarła na mnie 
ogromne wrażenie. Przeraża-
jące! Może o to chodziło? Żeby 
nas tak przerazić, aby już nigdy 
podobne okrucieństwa nie mia-
ły miejsca? 

Moja babcia za strony mamy 
na Opolszczyznę przybyła „ze 
wschodu”. Sama próbowałam 
wypytywać ją o opowiedzenie 
wojennych wydarzeń.  Zawsze 
płacze. Wyrwano jej kawałek 
serca. Pamięta – wielki głód, 
dół wykopany pośrodku wsi, do 
którego wrzucano ludzi, czasem 
jeszcze żywych. Syn własną mat-
kę sprzedawał za kawałek chle-
ba. Przed Niemcami ostrzegł ich 
Ślązak w niemieckim wojsku. 
Mówił, żeby uciekali, bo Niem-
cy planują masakrę. Nie zdążyli. 
Babcia opowiada – samocho-
dy z lufami, których buchały 
wielkie płomienie pojawiły się 
bardzo szybko na ulicach wsi 
i ogień pochłaniał wszystko 
szybko. Ludzie byli żywymi po-
chodniami. Ogień palił wszystko 

dookoła-sąsiadkę w widocznej 
ciąży, dzieci, bydło, domy. Po-
tem były bomby. Ciocia bardzo 
długo była uwięziona pod gru-
zami własnego domu. Do tej 
pory ma klaustrofobię. Braciszek 
babci zginął, kiedy wracali z są-
siedniej wsi z bańką mleka. Do-
stał odłamkiem. Dziadek nigdy 
nie chciał mówić o tym, co tam 
przeżył. Zamykał się w sobie, 
jedynie prenumerował gazety 
(wcześniej od kogoś takie spro-
wadzał, kiedy jeszcze nie było 
ich w sprzedaży) o prześladowa-
niach na ziemiach wschodnich. 
Nie wiadomo kto był gorszy 
– Niemcy czy Ukraińcy. Druga 
babcia ze strony taty, rodowi-
ta Tarnogórzanka, opowiadała 
o „Oflagu” (obozie oficerskim) 
– obecnie strzelnica wojskowa 
w Lasowicach, kartkach żywnoś-
ciowych i ubraniowych, głodzie 
„za Niemca”. Dziadek musiał iść 
do Wermachtu.  Potem przyszli 
„ruscy” i zabrali pradziadka rze-
komo na przesłuchanie. Wrócił 
po kilku latach z dalekiej Syberii. 
Uciekł. Jeden dziadek wywie-
ziony na przymusowe roboty 
do Niemiec, drugi zmuszony do 
służby w niemieckim wojsku. 
Jak wielkie straty ponieśli Polacy 
w II wojnie światowej? 

Tak naprawdę, pomimo wie-
loletniego szacowania strat, 
nadal nie mamy dokładnych da-
nych. I pewnie tak dokładnie już 
się nie dowiemy ile ta wojna nas 
kosztowała. W 2006 roku został 
zainicjowany program „Straty 
osobowe i ofiary represji pod 
okupacją niemiecką”. Program 
ten wspierają IPN (Instytut Pa-
mięci Narodowej), Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, a w chwil obecnej realizo-
wany jest przez Fundację „Pol-
sko – Niemieckie Pojednanie”. 

Cytuję: ”Celem programu 
jest stworzenie imiennej bazy 
danych, zawierającej wszystkie 
możliwe do uzyskania informa-
cje o ofiarach i prześladowaniach 
niemieckich wobec obywateli 
polskich w latach 1939-1945”.

Różne opinie krążą wśród 
ludzi na temat tego projektu. 
Pojawiają się takie słowa jak: 

”kpiny”, „żart” itp. Nie będę oce-
niała. Historie, które w ogrom-
nym skrócie opisałam, miały 
miejsce prawie w każdej polskiej 
rodzinie.  Dlatego zachęcam do 
odwiedzenia tej strony i zapo-
znania się z nią. Liczą się chęci 
inicjatorów tego projektu, a z 
pewnością były dobre. Cieszmy 
się z ocieplających się relacji z 
naszym zachodnim sąsiadem. 
I postarajmy się budować na 

nowo wzajemne zaufanie. Miej-
my również nadzieję, że nasze 
dzieci, wnuki, nigdy nie do-
świadczą tego, co wydarzyło się 
60 lat temu. Życie człowieka jest 
zbyt cenne żeby zaginęło gdzieś 
w tumanach wojny, a samo życie 
jest za krótkie na karmienie go 
nienawiścią. 

www.straty.pl 
Natalia Juszczak
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Zmiany w NIEMIECKIM 
prawie podatkowym (Einkommensteuergesetz)

Profitują małżeństwa
Zmiany, jakie obowiązują od stycznia 2008 znacznie ułatwiają 

opodatkowanie zarobku według korzystniejszych klas podatko-
wych przewidzianych dla zamężnych, żonatych oraz pracowników 
owdowiałych. Są nimi klasy III oraz IV.

EFEKTEM zastosowania innej niż dotychczas klasy podatkowej 
jest: 

-  zdecydowanie wyższy zwrot nadpłaty podatkowej,
-  obniżenie comiesięcznej zaliczki na podatek, 

czyli większa wypłata.
BIUROSERWIS RADZI:

Sprawdzić, czy za rok 2008 zwrócony został 
CAŁY podatek

-Ustalić, czy przy obliczeniu podatku za rok 2008 niemiecki 
urząd skarbowy rozliczył zamężnego/żonatego podatnika według 
klasy podatkowej III lub IV. 

-Wystąpić do urzędu o ponowne obliczenie podatku, jeżeli 
zastosowana została niewłaściwa klasa podatkowa, np. klasa I. 
Znając stan cywilny podatnika, urząd skarbowy powinien poin-
formować w decyzji o zmianach.

-Ustalić właściwą klasę podatkową na rok 2010.
-Złożyć oświadczenie podatkowe 2008 oraz za lata ubiegłe 

(w większości przypadków deklaracje podatkowe w Niemczech 
można składać za cztery poprzednie lata).

 UWAGA! Dokonanie rozliczenia za pośrednictwem biura podat-
kowego nie oznacza, iż uwzględniona została korzystna klasa po-
datkowa. Nawet niektóre urzędy skarbowe „nie zauważyły” waż-
nych dla pracowników UE zmian. 

SKORZYSTAJ  Z USŁUGI BIURA ADAM KULISCH-BIUROSERWIS!
INNE zakresy usług biura:
-zasiłek Kindergeld
-sprawy rent / emerytur/ zasiłku chorobowego w Niemczech
-wypełnianie niemieckich  wniosków/formularzy (np. o zasiłek 

dla bezrobotnych)
-analiza decyzji dotyczących wyżej wymienionych świadczeń 

socjalnych
-obywatelstwo niemieckie
-urzędowa korespondencja w języku niemieckim.

KONTAKT: 
Adam Kulisch, Saalfelder Str.16, 96484 Meeder
tel.: 0049 9566 807706  E-Mail: adam_kulisch@freenet.de
Nie chcesz ponosić kosztów? Napisz do nas e-mail ze swoimi danymi kon-

taktowymi.
Opisz swój problem a my oddzwonimy!
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szaleństwo tkwi w ekologicznej siatce
zwisającej smętnie z kaloryfera
szaleństwem są codzienne posiłki
spożywane o tych samych porach dnia
i sen jest szaleństwem
a może marzeniem o innych światach
Twoje oczy są szalone
codziennie odbite topory pędzą w moją stronę
z niewiarygodną prędkością
kiedyś mnie dopadną
z szalonym spokojem żuję cebulę
odpędzając wirusy
a one i tak nie odchodzą
szalona jest moja matka i ojciec
sąsiadka i sprzedawczyni w sklepie na rogu
mój kot - który wszystkich gryzie
powiew wiatru rozchylający moje usta -
jest szaleństwem
....
czy ja jestem szalona?
Tobie
otwarłam oczy
Tobie
zastygłam w czerwieni
Tobie - dziękuję
za dni w niepewności
W Tobie zasnęłam
oczekując potępienia
będąc - a zarazem Nie
jestem
zwiniętym w kłębek klonem
ludzkości
zamknięta w czterech ścianach
Wszechświata

natalia Juszczak
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Życzenia (Dariusz Mazur)

Choć z daleka, choć tak późno,
ślę życzenia nie na próżno,
Kwiat nadziei i spełnienia,
Twego serca wyróżnienia,
w świecie wielkim i kosmosie,
niech się przetną żyć dwie osie,
powędrują odtąd razem,
pojednania być nakazem,
Niechaj spełni też, co piękne,
szkło przed drzwiami raz też pęknie,
w białej sukni do ołtarza,
przysięgi słowa powtarzać,
Poślubioną zostać wkrótce,
i popłynąć w białej łódce,
galaktykę zwiedzić całą,
w swoim związku zostać stałą...

Istnienie
Pierwsze kwiaty wplecione w Twe włosy,
śpiewy ptaków, szmery traw, ludzkie głosy,
oczu błękit i świat kaleki oglądasz,
w głębię mórz, zakola rzek zaglądasz,
pytań ogrom, odpowiedzi szczątki,
życia dzień pozbierane wątki,
jakaś postać i zmierzasz do przodu,
myśli kierując do Raju bram ogrodu.

Wiersz romantyczny (Izabela Mazur)

Twój szept jest dla mnie,
niczym najpiękniejsza melodia,
Twój uśmiech jest jak świergot ptaków,
a w oczach Twych widzę miłość,
w sercu mym, jest serce Twe,
przysięgą złączeni,
jesteśmy jedną całością,
Kocham Cię.

O życiu
Życie jest jak kwiat,
który zakwita dając nadzieję,
że gdy się rozwinie,
pójdzie w świat jego woń,
i nie przeminie,
a gdy płatki odpadną,
zostaną wspomnienia i zdjęcia,
i pamięć wszystkich, którzy cię kochali,
bo Twe dobro i miłość nie przeminie,
w ludziach, którzy Cię znali.

izabela

i dariusz Mazur

fo
t.:

 J
us

ty
na

 F
ok

s

fo
t.:

 J
us

ty
na

 F
ok

s

W listopadzie MBP w Miasteczku Śl. zorganizowała serię spotkań z 
lokalnymi twórcami, których wiersze prezentujemy poniżej. Te „Je-
sienne wieczory z poezją” spotkały się z dużym zainteresowaniem. 
Prezentujący swoją twórczość artyści zadbali również o odpowiedni 
wystrój sali oraz atmosferę.
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bożena Michalik

On duży wysoki przystojniak
Ona mniejsza, delikatna, drobna
Na zielonej murawie
Posrebrzonej rosą
Nieznane nam uczucia
Daleko je niosą
On delikatnie ją muska
Za uszkiem
A ona czaruje go do góry brzuszkiem
Zrywają się, galop, podskoki, swawole
Przystają i ona dziewczyna z pazurem…
Znów w głębokiej trawie po pas z nim nurkuje
Zmęczeni, zziajani, oddechy głębokie
Tu chwila rozterki
I ona ukrywa się w trawie i
Czeka spragniona na jego zachętę i cisza…
Urwane oddechy, spojrzenia spod oczka
I znów się zaczyna. Biegają bok w boczek.
To on ją wyprzedza to ona znów pierwsza
Brakuje mi już słów do tego wiersza
Energia rozsadza te dwa dzikie serca
Motyl nad nimi trzepoce skrzydłami
A ona za kark go trzyma faflami
I tak wyglądają bokserów zaloty
Miłosne dzikie pieszczoty.

„Nie jestem aniołem” fragment

…nie jestem aniołem
Choć o tym marzysz…
I nie patrz w ten sposób
Na rysy mej twarzy
Delikatne usta i
Spojrzenie oczu…
Jest tylko złudzeniem
Iluzją twych oczu
To siedzi wewnątrz
Tego nie odgadniesz
To nie do zdobycia
To mam w sercu
Na dnie…
To co siedzi we mnie
To nieodgadnione
Ukryte przed Tobą
Cicho utajone…

Miłość nadaje sens naszemu życiu
Ożywia ciało, potrząsa struny
Jak ręka wprawia w 
Drżenie uśpiony dźwięk
Nadaje życiu sens
Niesie dreszczem wzdłuż
Ciała pieśń tę,
Która każdemu w duszy gra
Lecz nie na każdym instrumencie
I nie każdy wykonawca wirtuozem.

józef Jendruś

Miasteczkowskie zaduszki
Łod wcora polą sie znicze,
Dąbki chycioł srogi przymrozek.
Dzisiej pomnik juzaś sie wytrze,
Bo to przeca pamiynci łobrozek.

Jaki kolorowy i żywy jest tyn cmyntorz,
Choć bez tydziyń-markotny i siwy.
I dobrze, że łonich pamiyntos,
Bo ich niy zarosną zapomniynia pokrziwy.

Bo przeca my im wszystkim za życio przoli,
To przoć musymy i tera.
Niech sie w nos ta miłość niy wypoli,
Ino świyci jak srogo fojera.

Tak jak znicze u naszego Christophka,
Co je widać z gorki w Rubinie.
Bez to tera symni copka,
I przysiyngni, że pamiynć ło nich niy zaginie.

Jesień
Pożółkłe liście, drzewa bez życia.
Trawa już nie taka zielona.
Jesień nie oferuje nic do odkrycia,
Bo sama mgieł, deszczu i mroku spragniona.

A ty z myślami bój toczysz.
Bo wszystko złe, ludzie niesprawiedliwi.
Więc uważaj, bo krainę cienia przekroczysz!
I co cię wtedy usprawiedliwi?

Lecz można inaczej drogi przyjacielu:
Żółte liście jak piasek na plaży,
Ścielą się u stóp drzew wielu.
Niech ten kobierzec ich piękno obnaży.

Na skwerze wiewiórka z orzechem umyka,
Co od małego chłopca dostała.
Choć deszcz i mgła – szczęśliwa zmyka,
Bo wie, że przed nią jest zima cała.

A ty chłoniesz kolory jesieni,
Wyplączesz z włosów babie lato.
Niedługo krajobraz znów się zmieni,
Przyjdzie zima – i co ty na to?

Każdy ma w sobie dwie połowy.
To tak jakby na pół podzielić głowę,
W jednej żeś smutny, w drugiej do czynu gotowy.
Dzięki Ci Boże za drugą połowę!
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W dniu 6 listopada br. dokona-
no końcowego odbioru robót 
budowlanych, związanych z wy-
konywaniem istotnego zadania 
inwestycyjnego w kontekście 
powstającego osiedla mieszka-
niowego a mianowicie „Budo-
wy wodociągu Żyglin Północ II 
etap”. W wyniku realizacją tego 
etapu cały obszar osiedla został 
wyposażony w sieć wodociągo-
wą. 

Wykonawcą tego zadania była 
firma TARBAU Sp. z o.o. z Tar-
nowskich Gór.  

Mimo naszych obaw, wynika-
jących ze stosunkowo dość póź-
nego terminu rozstrzygnięcia 
postępowania przetargowego 
firma wykonała sprawnie zleco-
ne prace i bez uwag. Dokonanie 
odbioru robót budowlanych od-
było w terminie, chociaż trudno 
byłoby mówić w tym czasie o 
łaskawości pogody. Bowiem jej 
nietypowe załamanie w postaci 
między innymi opadów śnie-
gu nastąpiło w drugiej połowie 
października, a tym samym „za-
brało kilka dni z ustalonego har-
monogramu zadań”. Niemniej 
jednak prace zostały wykonane 

z profesjonalizmem godnym 
podkreślenia. Zresztą już po raz 
drugi przez tego samego wyko-
nawcę. 

W przeciwieństwie do innych 
inwestycji, wykonywanych w 
bieżącym roku, w odniesieniu 
do tego zadania nie mieliśmy 
większych obaw co do gwaran-
cji „bezpiecznej” realizacji tego 
przedsięwzięcia. Przede wszyst-
kim z racji stosunkowo niewiel-
kiego zakresu zadania, które w 
wymiarze finansowym zgodnie 
z kosztorysem inwestorskim 

opiewało na kwotę 332.100,- zł. 
Problematycznym było jedynie 
zorganizowanie montażu fi-
nansowego, zabezpieczającego 
środki inwestycyjne gminy. Zo-
stało ono dokonane niemalże 
„w ostatniej chwili” funkcjonu-
jących jeszcze środków w infra-
strukturalnej części Krajowego 
Funduszu Mieszkaniowego, 
którego dysponentem był Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Po-
nadto nieco kłopotliwym mogło 
się wydawać to, iż zapowiadało 
się że do przetargu przystąpi 
wiele firm i pojawią się utrapie-
nia, wynikające z przedłużającej 

- 20 X byliśmy organizatorami 
Konferencji Dyrektorów Przed-
szkoli

- 21 X Dyrekcja i nauczyciele 
naszej placówki brali udział w 
warsztatach na temat: „Pro-
ces diagnozy dziecka w wieku 
przedszkolnym w oparciu o 
wymagania nowej reformy”. 
Program szkolenia obejmował 
zagadnienia dotyczące plano-
wania diagnozy i wykorzystania 
arkuszy obserwacyjnych w pra-
cy nauczyciela, analizę gotowo-
ści dziecka do podjęcia nauki w 
szkole oraz dojrzałości szkolnej 
pięciolatka,

- przedstawienie dla naszych 
przedszkolaków „Zaczarowany 
świat iluzji”, podczas którego 
dzieci mogły zobaczyć wiele 
czarodziejskich sztuczek a także 
same zostać małymi „czarodzie-
jami”,

- konkurs plastyczny dla dzieci 
naszego przedszkola zorganizo-
wany przez nauczycielki G. Filip-
czyk i H. Pytlok na temat; „Pięk-
no jesiennego lasu”. Autorzy 
prac konkursowych wykazali się 
dużą pomysłowością podczas 
tworzenia kompozycji z wyko-

rzystaniem jesiennych darów 
przyrody zgromadzonych pod-
czas spacerów i wycieczek,

- przystąpienie przedszko-
la do programu „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury” organizo-
wanego przez firmę Tymbark 
oraz markę Kubuś. Partnerem 
merytorycznym programu jest 
Fundacja Partnerstwo dla Śro-
dowiska a patronat honorowy 
sprawuje Ministerstwo Środowi-
ska. Celem programu jest uka-
zanie dzieciom piękna przyrody 
oraz nauczenie ich jak ją szano-
wać i chronić. Podczas realizacji 
programu nauczycielki – J. Soł-
tysik i B. Hajduk poprowadzą 
cykl zajęć obejmujących nastę-
pującą tematykę: Las, Woda, 
Powietrze, Energia, Śmieci, Re-
cykling. Przyroda jest dla nas 
bezcennym skarbem, dlatego 
już od najmłodszych lat należy 
kształtować u dzieci wrażliwość 
na piękno natury i ochronę śro-
dowiska,

- wyjście dzieci na cmentarz, 
zapalenie zniczy z okazji dnia 
Wszystkich Świętych.

Bożena Hajduk

PRZEDSZKOLE NR 3 ZAKOŃCZENIE BUDOWY WODOCIĄGU 
ŻYGLIN PÓŁNOC II ETAP 
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się w nieskończoność proce-
dury przetargowej. Ale tak się 
nie stało. Bowiem złożonych 
zostało 5 ofert, w tym jedna po 
ustalonym terminie, z których w 
następstwie przeprowadzone-
go postępowania oceniającego 
najkorzystniejszą ofertą okaza-
ła się oferta wspomnianej firmy 
TARBAU Sp. z o.o. z Tarnowskich 
Gór. Zdobyła ona najwyższą 

ilość punktów, oferując cenę 
223.999,- zł brutto. I w konse-
kwencji z nią spisana została w 
dniu 24 września br. umowa, w 
następstwie której w parę dni 
później rozpoczęte zostały pra-
ce budowlane. 

         W tym miejscu trzeba 
jeszcze raz podkreślić, iż chociaż 
zakres prac był niewielki jak na 
możliwości firmy, to okres czasu, 
jakim mógł dysponować Wyko-
nawca był jeszcze krótszy. Zatem 
skoro nie było większych uwag i 
skarg w trakcie realizacji przed-
miotowych robót budowlanych 
– mimo że prace były wykony-

wane w pasie gruntowych dróg 
osiedlowych – to takie okolicz-
ności tylko potwierdzają fakt, iż 
firma wykonała z pewnością w 
przeszłości wiele takich zadań. 
Stąd też powtarzając się nieco 
– powiem, iż życzylibyśmy sobie 
więcej takich wykonawców na 
innych naszych placach budo-
wy. Tym bardziej, gdy „w ramach 
odtworzenia terenu” uzyskali-

śmy dodatkowo poprawę stanu 
nawierzchni gruntowych dróg 
osiedlowych.    

Dla porządku wypada mi jesz-
cze dodać, iż na przedmiotową 
inwestycję Gmina Miasteczko 
Śląskie uzyskała preferencyjny 
kredyt z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie w wy-
sokości 173.879,- zł, który sta-
nowił 70% kosztów całkowitych 
tego zadania, tj. kosztów robót 
budowlanych wraz z kosztami 
dokumentacji projektowej.

Zdzisław Franus, Z-ca Burmi-
strza Miasta            

7WIEŚCI Z RATUSZA

NASZA JUBILATKA

Dnia 18 listopada br. swoje 90-te urodziny obchodziła Pani Emilia 
PSIUK. Z tej okazji Wiceburmistrz Miasta Zdzisław Franus przekazał 
Dostojnej Jubilatce  życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz 
życzliwości i troski najbliższych na dalsze lata życia.   

 Lidka Kubecka

W dniu 15 października br. doko-
nano końcowego odbioru robót bu-
dowlanych, związanych z realizacją 
bardzo ważnego zadania inwesty-
cyjnego pn. „Termomodernizacja 
budynku Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego w Żyglinie”. Wykonaw-
cą tego zadania była Spółdzielnia 

Rzemieślnicza „Wielobranżowa” 
z Tarnowskich Gór. Mimo naszych 
obaw, wynikających ze zbyt póź-
nego terminu rozstrzygnięcia po-
stępowania przetargowego – co w 
przypadku robót budowlanych w 
i przy budynku placówki oświato-
wej nie jest sprawą bez znaczenia 
– firma wykonała sprawnie zlecone 
prace i bez większych uwag. Co 
prawda dokonanie odbioru robót 
budowlanych wewnątrz budynku 
było możliwe z kilkudniowym po-
ślizgiem, to niemniej jednak przy 
łaskawości pogody udało się wy-
konać wszystkie niezbędne prace 
instalacyjne tak, aby nie tylko od 
początku października br. ciepło 
„zagościło” już na dobre we wszyst-
kich pomieszczeniach Zespołu, ale 
także większa część elewacji zosta-
ła wykończona i wymalowana. 

Jak wspomniałem powyżej 
– mieliśmy wiele obaw co do gwa-
rancji „bezpiecznej” realizacji tego 
przedsięwzięcia. Przede wszyst-
kim z racji dość znacznego zakresu 
zadania, które w wymiarze finan-
sowym zgodnie z kosztorysem 
inwestorskim opiewało na kwotę 
650.000,- zł. Ponadto – po zorga-
nizowaniu montażu finansowego, 
zabezpieczającego środki inwe-
stycyjne gminy – z uwagi na zbyt 
późne rozpoczęcie prac u progu 
roku szkolnego i początku sezo-
nu grzewczego.  Tym bardziej, iż 
zapowiadało się ze do przetargu 
przystąpi wiele firm i pojawia się 
utrapienia, wynikające z przedłu-
żającej się w nieskończoność pro-
cedury przetargowej.  Ale tylko 
po części tak się stało, bo złożo-
nych zostało 3 ofert, z których w 
następstwie przeprowadzonego 
postępowania oceniającego naj-

korzystniejszą ofertą okazała się 
oferta wspomnianej Spółdzielni 
Rzemieślniczej „Wielobranżowa” 
z Tarnowskich Gór. Zdobyła ona 
najwyższą ilość punktów, oferu-
jąc cenę 500.200,- zł brutto. I w 
konsekwencji z nią spisana zosta-
ła w dniu 17 sierpnia br. umowa, 

w następstwie której w parę dni 
później rozpoczęte zostały prace 
budowlane. Składały się na nie: do-
cieplenie przegród zewnętrznych 
w metodzie lekko-mokrej, docie-
plenie dachów, wymiana stolarki 
okiennej oraz wymiana instalacji 
wewnętrznej c.o.

W tym miejscu trzeba zazna-
czyć, iż był to bardzo duży zakres 
prac jak na okres czasu, jakim mo-
gła dysponować firma. Znaczące 
przedsięwzięcie w każdym wymia-
rze. Zatem mimo niewątpliwych 
dokuczliwości dla całej społeczno-
ści szkolnej i przedszkolnej, jakie 
związane były z funkcjonującym 
placem budowy wewnątrz i na 
zewnątrz budynku, firma zdała 
egzamin nad wyraz dobrze. I trze-
ba również podkreślić, że nie było 
większych uwag i skarg w trakcie 
wykonywania przedmiotowych 
robót budowlanych. Co potwier-
dza tylko fakt, iż z pewnością wiele 
takich zadań wykonała w przeszło-
ści. Stąd też powtarzając się nieco 
– powiem, iż życzylibyśmy sobie 
więcej takich wykonawców na in-
nych naszych placach budowy. 

Dla porządku wypada mi jeszcze 
dodać, iż na przedmiotowa inwe-
stycję Gmina Miasteczko Śląskie 
uzyskała pożyczkę z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach 
(WFOŚiGW) w wysokości 300.000,- 
zł, która zgodnie z obowiązującymi 
zasadami podlegać będzie naj-
pierw rozliczeniu do 15 listopada 
br. a następnie po spełnieniu kilku 
dodatkowych warunków w 50% 
umorzeniu. 

Zdzisław Franus,
Z-ca Burmistrza Miasta            

ZAKOŃCZENIE TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO
W ŻYGLINIE 
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Urząd Miejski w Miasteczku 
Śląskim nawiązując do in-
formacji zamieszczanych na 
stronach „Wieści z Ratusza” 
oraz na stronie internetowej  
naszego Urzędu, dotyczących 
zadania pn. „Infrastruktura 
okołolotniskowa Międzyna-
rodowego Portu Lotniczego 
Katowice w Pyrzowicach 
– gospodarka wodno – ście-
kowa.  Budowa sieci kanali-
zacyjnej na terenie sołectwa 
Brynica” które to zadanie 
współfinansowane będzie ze 
środków unijnych, informuje, 
iż został rozstrzygnięty prze-
targ nieograniczony na wy-
konywanie czynności Inwe-
stora Zastępczego dla wyżej 
wymienionego zadania.

„Inwestorem Zastępczym” 
dla inwestora będącego 
jednostką samorządu tery-
torialnego, może być osoba 
fizyczna lub osoba prawna 
wykonująca na rzez tego in-
westora konkretne czynno-
ści organizatorskie, mające 
zapewnić określony rezultat 
budowlany. Aczkolwiek w 
rozumieniu przepisów Prawa 
Budowlanego, inwestor za-
stępczy nie jest uczestnikiem 
procesu budowlanego. Stąd 
pozwolenie na budowę jest 
wydawane na rzecz inwesto-
ra, czyli w przypadku jedno-
stek samorządu terytorialne-
go na rzecz tejże jednostki.  
Niemniej jednak, inaczej mó-
wiąc  za Inwestora Zastęp-
czego uznajemy podmiot, 
który zawiera z inwestorem 
bezpośrednim umowy o za-
stępstwo inwestycyjne, a na-
stępnie podejmuje zastępcze 
czynności, które generalnie 
należą do zakresu działań in-
westora bezpośredniego. 

Zatem w tym przypadku 
funkcja Inwestora Zastępcze-
go dla trzech Gmin, uczestni-
ków i beneficjentów Projektu, 

polegać będzie na zarządza-
niu całością zadań mających 
za cel realizacje przedmioto-
wej inwestycji, w tym m. in. :

1.Przygotowywanie i or-
ganizacje postępowania o 
udzielenie zamówienia pub-
licznego zgodnie z przepisa-
mi ustawy Prawo zamówień 
publicznych na generalnego 
wykonawcę/wykonawców 
robót budowlanych Inwesty-
cji, przy założeniu że przed-
miotem zamówienia jest  za-
projektowanie i wykonanie 
robót budowlanych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku – Prawo budowla-
ne,

2.Pełnienie nadzoru inwe-
storskiego w pełnym zakresie 
zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane,

3.Wykonywanie innych 
podstawowych obowiązków 
Inwestora Zastępczego, do 
których należeć będzie mię-
dzy innymi: 

-uzyskanie niezbędnych da-
nych do realizacji i nadzoro-
wania zadania, 

-kontrolowanie wykony-
wania dokumentacji pro-
jektowej w każdej fazie jej 
opracowywania pod kątem 
zgodności z umową o dofi-
nansowanie projektu, 

-uczestnictwo w imieniu 
Inwestora właściwego  wraz 
z Wykonawcą robót w proce-
durze uzyskania koniecznych 
pozwoleń na budowę dla 
zadania, oraz innych decyzji 
administracyjnych,

-prowadzenie narad robo-
czych,

-przygotowanie wszelkich 
materiałów do umożliwienia 
dokonania odbioru końco-
wego oraz powiadomienie 
wszystkich uczestników pro-
cesu inwestycyjnego o termi-
nie obioru,

-sporządzanie kosztorysów,  
protokołów odbioru oraz 
faktur wystawianych przez 
Wykonawcę robót,

4.Prowadzenie promocji 
projektu, kampanii informa-
cyjnej w prasie lokalnej i re-
gionalnej. 

Wyłonienie Inwestora Za-
stępczego dla trzech Gmin 
(Ożarowice, Mierzęcice i 
Miasteczko Śląskie) jako in-
westorów bezpośrednich od-
było się zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

Postępowanie o zamó-
wienie publiczne w imieniu 
wspomnianych Gmin prze-
prowadzała Gmina Ożarowi-
ce będąca Liderem Projektu,  
która na bieżąco zamieszcza-
ła  na swojej stronie interne-
towej Biuletynu Informacji 
Publicznej, w zakładce Zamó-
wienia Publiczne, informacje 
dotyczące kolejnych etapów 
przetargu nieograniczonego 
na wyłonienie Inwestora Za-
stępczego dla przedmioto-
wej inwestycji. 

W ogłoszeniu o przetargu 
zawarto wymagania, jakie 
należało spełnić aby oferta 
mogła brać udział w postę-
powaniu. Termin wykonania 
zamówienia obejmuje okres 
od podpisania umowy do 
całkowitego rozliczenia za-
dania tj., do 31.12.2013 roku. 
Oferty wraz z wadium należa-
ło złożyć do dnia 21.10.2009r. 
do godziny 10:30, w siedzibie 
Urzędu Gminy Ożarowice 
mieszczącego się przy ulicy 
Dworcowej 15 w Ożarowi-
cach. 

Wpłynęło 6 ofert, w tym 
dwie  złożone przez Konsor-
cja Firm.

Kwota przewidziana przez 
Partnerów Projektu na cał-
kowitą realizację zadania 
pełnienia funkcji Inwestora 

Zastępczego wynosiła 3 312 
200,00 zł brutto. 

W następstwie przeprowa-
dzonego postępowania oce-
niającego,  najkorzystniejszą 
ofertą okazała się oferta:

Konsorcjum firm:
1. Raciborskie Przedsiębior-

stwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Lecznicza 7
47 – 400 Racibórz – LIDER
2. Inwestycje – Budow-

nictwo – Handel „INWEST 
– COMPLEKS” Sp. z o.o.

ul. Góry Chełmskiej 15
44 – 100 Gliwice
3. Agencja Rozwoju Lokal-

nego AGROTUR S.A.
ul. Główna 5
42 – 693 Krupski Młyn
Komisja Przetargowa, w 

skład której wchodzili przed-
stawiciele wszystkich gmin, 
po sprawdzeniu poprawno-
ści i zgodności oferty  Konsor-
cjum firm :  Raciborskie Przed-
siębiorstwo Inwestycyjne Sp. 
z o. o., „INWEST – COMPLEKS” 
Sp. z o. o., Agencja Rozwo-
ju Lokalnego AGROTUR S.A,  
ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówieni, oraz 
po dogrywce, tj. po złożeniu 
dodatkowych ofert (bowiem 
początkowo dwie oferty 
opiewały na tę samą cenę ry-
czałtową), uznała w/w ofertę 
za najkorzystniejsza, ponie-
waż na podstawie kryterium 
oceny ofert określonego w 
SIWZ –  zaproponowała naj-
niższą cenę.

 Ponadto należy jeszcze za-
znaczyć, że w wyniku prze-
prowadzonego postępowa-
nia o udzielenie zamówienia 
publicznego nie zostały od-
rzucone żadne oferty oraz z 
postępowania nie wykluczo-
no żadnego Wykonawcy.

Barbara Zębik - Ziaja

INWESTOR ZASTĘPCZY DLA BUDOWY KANALIZACJI W BRYNICY
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Mają skrajnie pozytywne nastawienie do ludzi i nie 
boją się brać na siebie cudzych problemów. Potrafią też 
zachować dystans. Lubią pracę z ludźmi i chcą pomagać 
tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. To codzienność 
każdego pracownika socjalnego. Zawód ma charakter in-
terdyscyplinarny, wymaga nie tylko szerokiej wiedzy, ale 
również charyzmy i powołania.

PRACOWNIK SOCJALNY –ZAWÓD CZY POWOŁANIE

Pracownik socjalny to osoba 
pierwszego kontaktu, pracująca 
z klientami pomocy społecznej, 
występująca w ich imieniu i dla 
ich dobra, której głównym ce-
lem jest niesienie pomocy. Dzia-
łalność pracowników socjalnych 
często określana jest jako „mi-
sja publiczna” bowiem wyma-
ga ona obok szerokiej wiedzy, 
umiejętności, predyspozycji, 
ciągłej gotowości szczególnego 
osobistego zaangażowania od 
osób wykonujących ten zawód. 
To szczególne zainteresowanie 
często określa się jako empatię 
czyli umiejętność wczucia się 
w sytuację drugiego człowieka. 
Niektórzy zawód pracownika 
socjalnego określają jako „sztu-
kę”, a pracowników socjalnych 
jako „mistrzów” rozwiązujących 
trudne problemy społeczne..    
Pracownicy socjalni XXI wieku 
muszą być profesjonalistami 
przygotowanymi na eksplozję 
problemów społecznych. Ktoś 
trafnie nazwał pracownika so-
cjalnego „menadżerem ryzyka”, 
czyli profesjonalistą wykonują-
cym takie zadania, których nie 
jest w stanie podjąć nikt inny. 
Przed przedstawicielami tej 
profesji ciągle stoją nowe wy-
zwania. Zmieniająca się sytua-
cja społeczna i polityczna kraju, 
gospodarka wolnorynkowa, 
globalizacja, jednoczenie się 
Europy powodują powstawanie 
kolejnych zagrożeń, a pomoc 
społeczna przejmuje coraz to 
nowe zadania i w związku z tym 
zmieniają się role zawodowe 
pracownika socjalnego, który 
obecnie powinien być on prze-
de wszystkim animatorem lo-
kalnej społeczności propagują-
cym pomoc dla samopomocy i 
producentem usług socjalnych. 

Zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej pracownikiem so-
cjalnym „może być osoba, któ-
ra posiada dyplom ukończenia 
kolegium pracowników służb 
społecznych lub ukończyła stu-
dia wyższe na kierunku praca 
socjalna bądź o specjalności 
przygotowującej do zawodu. 
Jednoczenie pracownik socjal-
ny zobowiązany jest do nie-
ustannego podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych poprzez 
min. uzyskiwanie stopni specja-
lizacji zawodowej.

Dzień Pracownika Socjalnego 
obchodzony jest 21 listopada. 
Ustanowiony został zapisem 
ustawy o pomocy społecznej. 
Ma na celu wzmocnienie rangi 
i pozycji zawodu pracownika 
socjalnego.

Z okazji zbliżającego się Dnia 
Pracownika Socjalnego, skła-
dam serdeczne podziękowania 
za dotychczasowy trud i po-
święcenie w niesieniu pomocy 
drugiemu człowiekowi Pracow-
nikom Socjalnym, jak również 
pozostałym Pracownikom Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Miasteczku Śląskim.

Życzę także, aby dalsza praca 
nacechowana była oddaniem 
i zaangażowaniem w sprawy 
społeczności lokalnej Miastecz-
ka Śląskiego, bo jak powiedział 
Albert Einstein „tylko życie 
poświecone innym jest warte 
przeżycia”.

W sposób szczególny prag-
nę złożyć moim Pracownikom 
serdeczne życzenia dobrego 
zdrowia i samopoczucia  oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym.

Kierownik MOPS
Elżbieta Kamaszuk

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim przypomi-
na, iż od 1 stycznia 2008 roku obowiązuje nowa 
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007), 
wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 
251, poz. 1885).

W związku z tym od dnia wejścia w życie roz-
porządzenia wpis podmiotów podejmujących 
działalność, bądź podmiotów, które już działal-
ność gospodarczą prowadzą, a w ich zaświadcze-
niach widnieje „stare PKD 2004” mają obowiązek 
zaktualizowania wpisu w zaświadczeniu o pro-
wadzonej działalności gospodarczej do dnia 31 
grudnia 2009 r. Aktualizacji proszę dokonać na 
podstawie zintegrowanego wniosku EDG-1 „Wpis 
do ewidencji działalności gospodarczej” w  Refe-
racie Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w 
Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8, pokój nr 28 
(II piętro), tel. 32 39 38 029.

Aldona Wosz

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!
NOWA POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI

„PKD 2007”

Powiat Tarnogórski zaproponował m.in. Gminie Miasteczko Ślą-
skie przystąpienie w roli Partnera do projektu pn. „Festiwal Kultury 
Powiatu Tarnogórskiego”. 

Projekt ten realizowany będzie w ramach Priorytetu IV Kultura, 
Działanie 4.3 Promocja Kultury Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze Środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 
– 2013, we współpracy z Powiatem Tarnogórskim, pełniącym funk-
cję Lidera Projektu oraz gminami - Partnerami: Tarnowskie Góry, 
Radzionków, Kalety, Zbrosławice, Ożarowie, Świerklaniec, Tworóg 
i Krupski Młyn. 

Zakres przedmiotowy projektu, tryb jego realizacji i zarządzania, 
zadania Lidera oraz Partnerów, a także zasady współfinansowa-
nia określa zawarte Porozumienie Partnerskie CSF –4/2009 z dnia 
29 kwietnia 2009r. Wniosek o dofinansowanie projektu złożył w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Lider Projektu.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2064/293/III/2009 z 
dnia 11 sierpnia 2009r. dokonał wyboru 19 projektów do dofinan-
sowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego na lata 2007 – 2013. Na liście wybranych projektów znajduje 
się „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”.

 Celem projektu jest promocja kultury Powiatu Tarnogórskiego. 
Polegał będzie na organizacji w 2010r. imprez o charakterze kultu-
ralnym na terenie każdej z gmin Powiatu. W ramach projektu opra-
cowana będzie także strategia rozwoju kultury Powiatu Tarnogór-
skiego na lata 2010 – 2020.

Koszt całkowity projektu wynosi 520 000,00 złotych, w tym 
wnioskowane dofinansowanie 442 000,00 złotych, a wkład włas-
ny Miasteczka Śląskiego to 15 % wartości kosztów organizacji im-
prezy na jego terenie ( z okazji Dni Miasteczka Śląskiego) i wynosi 
6.000,00 złotych.

Aurelia Gryc

PROJEKT Z ZAKRESU PROMOCJI KULTURY
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Dzień Edukacji Narodowej 
15 października dzieci uczciły 
przygotowując dla pracowni-
ków przedszkola artystyczne 
występy i prace: grupa naj-
starsza „Pracowite Pszczółki 
Plastusia Przyjaciółki” zrobiły 
przepiękne kwiaty zrobione z 
kolorowej bibułki. Grupa śred-
nia „Słoniki” przygotowały 
kwiaty z pięknymi życzeniami 
natomiast maluszki „Puchatki” 
wręczyły panią piękne jabłusz-
ka i zrobiły zbiorową laurkę 
wypełnioną życzeniami dla 
wszystkich pań.

21 października odwiedził 
nasze dzieci iluzjonista, który 
przedstawił występ pt. „Cza-
rodziejski kramik”. Podczas 
występu iluzjonista czarował 
naszych przedszkolaków wy-
ciągając z cylindra rozmaite 
ciekawe przedmioty. Najwięk-
szą atrakcją dla naszych przed-
szkolaków było wyciągnięcie 
z cylindra żywych gołąbków i 
króliczka. Dzieci brały czynny 
udział pomagając czarować, 
były bardzo zachwycone i za-
dowolone.

22 października odbyła się 
uroczystość „Pasowanie na 
przedszkolaka”.

Z tej okazji grupa najstarsza 
„Pracowite Pszczółki Plastusia 
Przyjaciółki” zaśpiewały pio-
senki oraz powiedziały wier-
szyki, które do tej pory się na-
uczyły. Grupa średnia „Słoniki” 
zaśpiewały piosenkę pt. „4 sło-
nie” oraz wyrecytowali wier-
szyki. Po części artystycznej 
nastąpiła część oficjalna i każdy 
wychowanek przedszkola zo-
stał pasowany przez panią dy-
rektor mgr Barbarę Fischer na 
prawdziwego przedszkolaka.

Natomiast w grupie najmłod-
szej „Puchatków” pasowanie 
na przedszkolaka nastąpiło 28 
października. Maluszki zapre-
zentowali piosenkę z przed-
szkolnego repertuaru „Jestem 
sobie przedszkolaczek” oraz 
wyrecytowali pięknie nauczo-
ny wiersz pt. „Pasowanie na 

przedszkolaka” oraz „Pani Je-
sień”.

Ewelina Rutkowska
18 listopada odbyło się ze-

branie z rodzicami, na którym 
przedstawiono podsumowanie 
okresu adaptacyjnego i wstęp-
nej obserwacji. 

„Mówi się, że przedszkole jest 
drugim domem dla dzieci, gdyż 
spędzają w nim większą część 
dnia. Jak każdy dom zapewnia 
dzieciom poczucie bezpieczeń-
stwa i miłości, tak i przedszkole 
stara się o to zadbać. Bardzo 
ważną rolę odgrywa tutaj po-
stawa nauczyciela. Każde dzie-
cko, będąc indywidualnością, 
oczekuje od nauczyciela cze-
goś innego: nieśmiałe czeka na 
dodanie mu odwagi, niezdarne 
na pomoc, lubiące samotność 
pragnie spokojnego miejsca 
do zabawy, nieumiejące pod-
jąć decyzji prosi o radę. Wrażli-
we na krzywdę łatwo się wzru-
szają, uparte pragną postawić 
na swoim, zbyt rozmowne nie 
pozwalają wypowiedzieć się 
innym. Te nieliczne przykłady 
różnic między dziećmi wskazu-
ją na trudności w wychowaniu 
ich grupy. Oczywiście można 
je przezwyciężyć, znając psy-
chikę dziecka i warunki jego 
rozwoju. W życzliwej atmosfe-
rze, kiedy jest się otwartym na 
potrzeby małego człowieka, 
można bardzo wiele osiągnąć. 
Dziecko nasze pozytywne 
nastawienie do niego potrafi 
doskonale wyczuć i odwzajem-
nić. Czasem wystarczy tylko 
uśmiech, aby rozweselić jego 
smutną buzię, by poczuło się 
w przedszkolu bezpiecznie, bo 
przecież „przedszkole to nasz 
drugi dom”. (fragment art. z  
niezbędnika dyrektora)

W tym roku  Święty Mikołaj 
odwiedzi nasze przedszkole 4 
grudnia. Dzieci z grupy najstar-
szej i średniej przywitają Świę-
tego Mikołaja wierszykami oraz 
piosenkami przygotowanymi 
przez siostrę Renatę.

Barbara Fischer  

PRZEDSZKOLE NR 1
W dniu 15 października 2009 roku odbyła się XXXVII Sesja Rady Miej-

skiej w Miasteczku Śląskim, na której została podjęta UCHWAŁA Nr 
XXXVII/317/09 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok.

Tekst podjętej uchwały jest dostępny na stronie internetowej www.
bip.miasteczko-slaskie.pl oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego – pokój Nr 30.

Ewa Okaj

SESJA RADY MIEJSKIEJ

3 listopada gościem biblio-
teki była Pani Natalia Juszczak, 
która reprezentuje nurt „poe-
zji trzewiowej”, wyrażającej w 
uniwersalnym wymiarze ból 
egzystencjalny współczesne-
go człowieka. Zapoznała ona 
uczestników z fragmentami 
prozy i utworami lirycznymi, 
umożliwiła zgromadzonym wy-
słuchanie nastrojowej muzyki i 
obejrzenie zdjęć autorskich.

10 listopada odbyło się spot-
kanie z Państwem Izabelą i Da-
riuszem Mazurami - twórcami 
wierszy o różnej tematyce, wy-
rażających silny związek z filozo-
fią franciszkańską.

Pani Bożena Michalik („Wil-
czyca”) gościła w MBP 17 listo-
pada. Zauroczyła ona słuchaczy 

fragmentem prozy napisanym 
specjalnie z myślą o wieczorze 
autorskim. Pani Michalik para się 
literaturą od niedawna, zatem 
również zaprezentowała utwo-
ry, które nie były dotąd publiko-
wane.

Nieodłącznym elementem 
„Jesiennych wieczorów z poe-
zją” była dyskusja pomiędzy au-
torami a czytelnikami, pojawiały 
się w niej głosy pełne podziwu, 
aprobaty, ale również krytyki 
świadczące o tym, iż obcowanie 
z żywym słowem wywołuje w 
ludziach różne emocje.

Ostatnie spotkanie poetyckie 
zaplanowane zostało na 24 li-
stopada, a jego gościem będzie 
Pan Józef Jendruś.

Mirosława Sierzputowska

BIBLIOTEKA 
„Jesienne wieczory z poezją” - to pierwsza edycja imprezy 

literackiej organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Miasteczku Śląskim. Wieczory pomyślane zostały jako moż-
liwość zaprezentowania miasteczkowskim czytelnikom sylwe-
tek i twórczości lokalnych artystów.
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14 listopada 2009r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Ślą-
skim odbył się VII Ogólnopolski Turniej Rock’n’Rolla.  Na zakup na-
gród, pucharów i inne wydatki związane z organizacją Turnieju MOK 
otrzymał środki ze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 
(grant w Konkursie). Sędzią głównym Turnieju był Pan Jacek Miecz-
kowski – wielokrotny mistrz Polski i Europy w rock’n’rollu. Laureata-
mi tegorocznej Edycji Turnieju zostali:

I miejsce – Karolina Gruner i Daniel Wojtyra
II miejsce- Agnieszka Wienczek i Paweł Kurzac
III miejsce – Agata Płonka i Łukasz Zok
Serdecznie dziękuję Pani Danucie Hetmańczyk za ufundowanie 

nagród dla uczestników Turnieju. 
Wszystkim uczestnikom Turnieju gratulujemy i zapraszamy na 

przyszły rok
Jednocześnie informujemy, że w Miejskim Ośrodku Kultury w Mia-

steczku Śląskim działa Klub Rock’n’rolla, gdzie pod okiem instruk-
tora Tadeusza Tarnowskiego można nauczyć się tego wspaniałego 
tańca. Zapraszamy w każdy czwartek na godzinę 18,00.

ZAPROSZENIA: 
28 listopada o godzinie 18:00 zapraszamy na Andrzejki z zespo-

łem Akcent. Wstęp 25 zł/osoba.
Wszystkie dzieci zapraszamy 5 grudnia o godzinie 16:00 na przed-

stawienie z okazji Mikołaja. Wstęp wolny.
Przypominamy o konkursie na postać św. Mikołaja i plastycznym 

na kartkę lub stroik świąteczny. Szczegóły na stronie www.mok-
miast.art.pl. Zapraszamy w grudniu na wystawy po konkursowe. 

Irena Lukosz-Kowalska
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Serdeczne życzenia z okazji urodzin

dla  Pana Józefa Myśliwczyka
- Przewodniczącego Rady Miejskiej

w Miasteczku Śląskim,
wiele radości, zdrowia, powodzenia 

w życiu zawodowym oraz prywatnym
życzą

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
Bronisław Drozdz

oraz
Redaktor Naczelna Justyna Foks
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7 listopada 2009 r. w Restauracji „Stylowa” w Miasteczku Śl. odbyło się 
comiesięczne spotkanie Forum Kobiet.

Tym razem Panie gościły Kierownika Posterunku Policji w Miasteczku 
Śl. asp. szt. Ireneusza Kubicę. Pan Policjant próbował przybliżyć arkana 
trudnej pracy Organów Ścigania, ale przede wszystkim uczulał w jaki 
sposób zabezpieczyć się na ulicach, czy będąc na zakupach, przed kie-
szonkowcami i drobnymi złodziejaszkami. Panie miały wiele pytań, więc 
pogawędka przy filiżance kawy i ciastku (choć na niezbyt miłe tematy) 
miała całkiem miły charakter.

Tym razem Panie miały również jeszcze innego gościa Panią Annę 
Rabsztyn wraz z córką.

Pani Ania przy Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach 
Śl. prowadzi Kółko Zainteresowań i przyjechała podzielić się swymi do-
świadczeniami w tej dziedzinie. Tam, co tydzień, chętne Panie i dzieci 
spotykają się i wykonują przeróżne prace ręczne. Robią różnego rodza-
ju stroiki, wyszywają, szydełkują, a przede wszystkim wymieniają do-
świadczenia i uczą się nawzajem.  Pani Ania przywiozła ze sobą wiele 
swoich prac i uczestniczki spotkania mogły z bliska temu się przyjrzeć. 
Były piękne serwety, serwetki, gwiazdki, aniołki itp.

Bardzo miła i ciekawa forma spędzania czasu, może i nasze forumo-
wiczki kiedyś zaczną robić coś podobnego?

Forumowiczki naszego miasta mają nie tylko „sportowego ducha”, 
ale także czułe serca.

W odpowiedzi na apel o pomoc w nakarmieniu zwierząt  z „Ciche-
go Kąta”,  Panie zorganizowały,  z powodzeniem , zbiórkę suchej karmy 
dla psów i kotów. Dary zostaną przekazane do Społecznego Azylu dla 
Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt” w Opatowicach. Przekazując tę wia-
domość, mamy cichą nadzieję, iż idąc za 
przykładem Kobiet z Forum, znajdzie się 
więcej osób, którym również drgnie serce 
i zechcą pomóc w nakarmieniu zwierza-
ków „Cichego Kąta”.

Forumowiczka Bożena Wiokała

Forum Kobiet Dzień Seniora
17 listopada 2009 roku w Miejskim Ośrodku kultury odbyła impreza 

z okazji Dnia Seniora zorganizowana przez tutejszy Związek Rencistów 
Emerytów i Inwalidów. Licznie zebrani goście bawili się przy muzyce ze-
społu Akcent.

Justyna Foks

fo
t.:

 Ju
st

yn
a 

Fo
ks

fo
t.:

 B
oż

en
a 

W
io

ka
ła


