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Wiosna nastraja do rozru-
szania kości i pobudzenia 
mięśni, które rozleniwiły się 
zimą. Spacery czy rowerowe 
wycieczki pomogą nie tylko 
zgubić zbędne kilogramy 
nagromadzone w pochmur-
ne, mroźne miesiące, ale 
także, usprawnią kondycję 
fizyczną, co z kolei spowo-
duje lepsze samopoczucie 
i wzmocni zdrowie. Nieda-
leko nas jest wiele intere-
sujących miejsc, w których 
można spędzić naprawdę 
cudowne chwile. 

W któryś ciepły weekend 
można urządzić sobie rowe-
rową wycieczkę na „Pasieki”. 
O tej porze roku jest tam na-
prawdę pięknie. Trasa jest 
doskonale oznakowana, a po 
wędrówce można spocząć 
i np. spożyć posiłek w miej-
scu „dla turysty” (tak bym je 
nazwała), gdzie w ciszy i oto-
czeniu drzew, dzięki „Fundacji 

Na Rzecz Rozwoju Miasteczka 
Śląskiego” oraz Paniom z „Fo-
rum Kobiet” stoją solidne, wy-
godne drewniane ławy i stół. 
Miejsce jest urokliwe, przed 

zwiedzaniem „Pasiek” warto 
zapoznać się z ich historią. 

Polecam gorąco wycieczkę 
na „Zielone”. Ścieżką eduka-
cyjną dojdziemy do żeremi 

bobrów. Start przy koniach, 
gdzie można również zapo-
znać się z sympatycznym dzi-
kiem i dwiema wypasionymi 
świnkami. 
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Z okazji Święta wszystkich Mam 
Za wczoraj i dziś, zawsze tak samo,
każdym czułym serca uderzeniem

i każdym z niego płynącym życzeniem
zdrowia, sił i codziennej radości

wraz ze słowami największej wdzięczności. 
Za wszystkie trudy i starania 

składamy dzisiaj podziękowania.
Wszystkiego najlepszego wszystkim 

Mamom
Życzy 

Redakcja 

dokończenie na s. 5
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Fundacja Na Rzecz Rozwoju Miasteczka Śląskiego
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Serdecznie zaprasza wszystkie Dzieci 29 maja 2010 r. o godz. 10:00
na imprezę z okazji Dnia Dziecka.

Miejsce: boisko MOSIR w Miasteczku Śląskim (wejście od ulicy Sportowej).
W programie m.in.:
- bajkowy Świat z Królikiem Bugs i Tweety,
- zabawy z klaunami, dmuchany zamek
- słodki poczęstunek
- konkursy z nagrodami
- i wiele innych atrakcji.
Więcej szczegółów na plakatach i ulotkach.



2

KAMIENIE W ŚREDNIOWIECZNYM PRAWIE ZAPISANE
Instytucja pręgierza w Tar-

nowskich Górach funkcjono-
wała od samego początku po-
wołana lokacją miasta. Bardzo 
często wspomina się w aktach 
magistrackich, że przestęp-
cę skazano na pręgierz. Jak 
wynika z zapisów burmistrz 
Piskorzy w 1548 roku kazał 
przed ratuszem ustawić nowy 
pręgierz. Jednak już dwa lata 
później w 1550 roku zamówio-
no nowy pręgierz kosztem 20 
florenów i 9 groszy (widocznie 
ten pierwszy z 1548 roku był 
nie bardzo solidny). Jak wynika 
z obyczaju prawa w Tarnow-
skich Górach przy mniejszych 
przewinieniach skazany na 
pręgierz nie potrzebował oso-
biście stać pod pręgierzem, 
wystarczyło że przybito do 
pręgierza kartkę z nazwiskiem 
przestępcy i wymierzeniem 
przestępstwa.

W 1556 roku kat przed wy-
konaniem wyroku na niejakim 
Jakubie obciął przy pręgierzu 
publicznie uszy niejakiej Mar-
cinkowej. W 1587 roku po-
stawiono przed więzieniem 
nowy kamienny pręgierz, któ-
rego koszt wyniósł 44 floreny 
23 grosze i 1 halerz. W roku 
1719 sąd wójtowski dla miasta 
Tarnowskich Gór skazał kilka 
kobiet na zakucie przy pręgie-
rzu. Ze względu, że skazane 
używały wulgarnych słów pod 
adresem sądu i gawiedzi zało-
żono skazanym na twarz tzw. 
„Gruszki”, które były swoistym 
rodzajem kagańca zamyka-
nym na kłódkę. W ten sposób 
uniemożliwiono skazanym 
wypowiadanie jakichkolwiek 
słów. Chłop o nieustalonym 
nazwisku, a pochodzący z Ko-
chłowic za kradzież koni został 
ukarany przez sąd tarnogórski 
w 1803 roku na 40 uderzeń 
batem, a wyrok wykonano 
przy pręgierzu. Ostatni wyrok 
śmierci na mordercy Hajnie 
miał być wykonany na miej-
scu straceń „Galgenbergu” 
przez ścięcie toporem. Egze-
kucji jednak w tym miejscu nie 

dokonano, ponieważ hrabia 
Donnersmarck jako właściciel 
gruntu odmówił zezwolenia 
na wykonanie w tym miejscu 
wyroku. Miasto wyznaczyło za 
miastem miejsce stracenia na 
tzw. Płuczkach przy drodze do 
Lasowic. Kat 31.07.1849 roku 
wykonał swoją powinność, 
ciało zostało pogrzebane pod 
szafotem. Była to ostatnia 
publiczna egzekucja w Tar-
nowskich Górach. Przy tym 
ostatnim publicznie wykona-
nym wyroku nic nie wspomina 
się o pręgierzu.

To, co było dumą średnio-
wiecza, w XIX wieku uznano 
za kompromitujące, uwłacza-
jące godności ludzkiej. Wcho-
dząc w wiek XIX na Śląsku 
coraz rzadziej wykorzystuje 
się stosowanie kary przy prę-
gierzu, dlatego pozbywanie 
się pręgierzy traktowano jako 
wielkie osiągnięcie cywilizacji. 
Wydarzenia Wiosny Ludów w 
1848 roku przyspieszyły upa-
dek instytucji pręgierza.

PRĘGIERZE KOŚCIELNE
Rzadziej w krajobrazie ślą-

skiego prawa można było 
zauważyć pręgierze kościel-
ne zwane także kamieniami 
pręgierzowymi lub kamienia-
mi pokuty. Pojawiły się jako 
kamienne słupki o niewielkiej 
średnicy, sięgającej do 60 cm 
wysokości zmuszając skazane-
go do stania na jednej nodze. 
Bywały i takie, gdzie słupek 
miał górną część powierzchni 
wypukłą, a to miało na celu 
większe utrudnienie stania, 
co w efekcie było naprawdę 
bardzo niewygodne. Pręgie-
rze kościelne stawiano zawsze 
na placach kościelnych przed 
głównym wejściem do kościo-
ła, na cmentarz, wszędzie tam, 
gdzie były zauważalne przez 
wszystkich wchodzących i wy-
chodzących z kościoła i cmen-
tarza.

Napiętnowani grzesznicy 
musieli stać na nich w trakcie 
nabożeństwa. Skazanej na 
znak pokuty zakładano na gło-

wę wianek, natomiast skaza-
nemu do rąk wkładano świecę. 
Było i tak, że nad kamieniami 
pręgierzowymi umocowane 
były żelazne kuny, które skaza-
nym zakładano na szyję. Kuny 
umieszczano niejednokrotnie 
na różnej wysokości, nieraz i 
tak, że odbywający karę zmu-
szany był do klęczenia. Przy tej 
formie pokuty nie wykonywa-
no kary chłosty, ani żadnych 
kar cielesnych. Wyroki przy 
pręgierzu kościelnym były 
zarządzane przez władze koś-
cielne, chociaż mogły być tak-
że zasądzane wyrokiem sądu 
wójtowskiego i to za narusze-
nie przykazań kościelnych lub 
za łamanie przyjętych norm 
obyczajowych.

Z zapisów sądownictwa 
tarnogórskiego wynika, że 
jako kary wójt stosował karę 
chłosty, zamykanie w kuny, 
stanie przed bramą kościelną 
oraz co jest znamienne dla Tar-
nowskich Gór, przywiezienie 
kamieni i gruzu na brukowa-
nie ulic. Po stronie wydatków 
sądu wójtowskiego z dnia 3 
maja 1546 roku między in-
nymi zakupiono kunę żela-
zną i kajdanki do zamykania. 
Wspomniana kuna składała 
się z dwóch części w kształcie 
półobrączek, które nakładano 
złoczyńcy na szyję, a potem 
zamykano na kłódkę. Kuna tar-
nogórska była przymocowana 
do drzewa stojącego przed 
kościołem, gdzie skazani mu-
sieli odbyć swoją karę podczas 
niedzielnego nabożeństwa, 
czasem także w dni targów i 
jarmarków. I dalej czytamy, że 
w 1638 roku córka obywatela 
Tarnowskich Gór, niejakiego 
Łukasika utrzymywała stosun-
ki cielesne z żołnierzami prze-
bywającymi w Tarnowskich 
Górach na kwaterze.Za takie 
przestępstwo sąd wójtowski 
skazał ją na karę kościelną, 
gdzie zakuta w kunę musia-
ła przez cztery niedziele stać 
przed bramą kościoła.

Niewiele zachowało się do 

naszych czasów tego rodzaju 
reliktów prawa. Na Śląsku jest 
jeszcze sześć pręgierzy koś-
cielnych, pięć w dawniejszym 
województwie wrocławskim i 
jeden w województwie opol-
skim.

KUNY
Kuna będąca na wyposaże-

niu pręgierza dla wielu mniej-
szych miejscowości stawała 
się samodzielnym narzędziem 
do wymierzania kary hańby. 
Kuny wykonane z żelaza jako 
proste obrączki z miejscem na 
zamknięcie połączone z łań-
cuchem umocowane były do 
ścian ratusza przy głównym 
wejściu, do ściany kościoła 
przy głównych drzwiach, by-
wało i tak, że po obu stronach 
drzwi lub przy bramach wej-
ściowych na cmentarz. Spot-
kać je można było również we 
wnętrzu kościoła na tzw. „ba-
bieńcu”.

Kuny znajdujące się w koś-
ciołach, wmontowane w ścia-
ny kościołów lub w ich pobliżu 
uważano jako pręgierze koś-
cielne. Nie jest wykluczone, że 
stawały się także narzędziem 
do egzekwowania kar nakła-
danych przez władze wójta, 
burmistrza.

Umieszczając je na placach 
kościelnych czy na placach, 
gdzie przewijało się dużo ludzi 
starano się w ten sposób uczy-
nić karę zakucia w kunę aktem 
publicznym. Dlatego niedziela 
i święta stawały się dniami, w 
których przymykano do kuny 
podczas nabożeństw dziew-
ki, nierządnice, plotkarki lub 
parobków, by udający się na 
mszę parafianie i wierni z oko-
licy mogli się do woli przyjrzeć 
napiętnowanym.

Stosowano różne formy 
przykucia, jednych zamykano 
za szyję jak to miało miejsce w 
kościele (babińcu) w Lubecku 
koło Lublińca, czy Cieszowej 
przy drzwiach na zewnątrz 
kościoła, drugich za nogę jak 
to stosowano w Bełku.

CDN Marian Lysik
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1. Nie daj się zwieść wy-
mówkom wymyślanym przez 
alkoholika, ponieważ nie 
istnieje żaden powód, który 
uzasadniałby jego picie.

2. Nie bierz na siebie winy 
za czyjeś picie. Alkoholizm 
jest chorobą, a nie proble-
mem wywołanym przez żony, 
mężów, przyjaciół, dzieci czy 
rodziców. 

3. Nie przyjmuj często to-
warzyszących tej chorobie 
zaprzeczeń. W odpowied-
nich sytuacjach wciąż zwra-
caj uwagę na rezultaty picia. 

4. Szukaj pomocy u innych 
i nie nastawiaj się, że sam w 
pojedynkę doprowadzisz al-
koholika do trzeźwości. 

5. Nigdy nie prowadź 
dyskusji z pijanym. Niewie-
le można zyskać próbując 
wtedy zwiększyć jego wgląd 
w problem. Staraj się prze-
konać go wówczas, gdy jest 
trzeźwy.

6. Musisz przyznać się do 
bezradności wobec swojej 
obsesji na punkcie alkoho-
lika, tak jak alkoholik musi 
przyznać się do bezradno-
ści wobec swojej obsesji na 
punkcie alkoholu.

STOWARZYSZENIE KLUB 
ABSTYNENTÓW „ITAKA”

42-610 Miasteczko Śląskie, 
UL. Staromiejska 8
TEL: (32) 288-84-11 

WSKAZÓWKI
DLA OSÓB
UWIKŁANYCH 
W BLISKOŚĆ 
Z ALKOHOLIKIEM 

Telewizor marki Rubin,
Materace i poducha,
Jakieś krzesło połamane,
Kierownica „od malucha”,
Resztki tapicerki z Fiata,
Stos butelek plastikowych,
Pięć kartonów po napojach
Jakichś „wieloowocowych”,
Paczki z chipsów co pół kroku,
Stare trampki typu „korki”,

Rama po składaku „Wigry”, 
Na niej trzy dziurawe worki.

- Ktoś pomyśli, że śmietnisko
Jakieś wszerz i wzdłuż 
przeszedłem.
Nic z tych rzeczy!
To jest opis, tego lasu za 
osiedlem.

Marek Kaleja

DREWNO OPAŁOWE I KOMINKOWE
cena za 1m pociętego drewna na klocki
- sosna, świerk 140 zł
- brzoza, olcha 150zł
- dąb, buk 160 zł

tel. 505 362 561
tel. (34) 357 83 50

20 kwietnia 2010 roku w 
Miejskim Ośrodku Kultury w 
Miasteczku Śląskim odbyło 
się tradycyjne spotkanie Mia-
steczkowskiego Koła Emery-
tów Rencistów i Inwalidów z 

okazji Światowego Dnia In-
walidy. Dla przybyłych człon-
ków koła oraz zaproszonych 
gości grał zespół Akcent 
z Radzionkowa.

Justyna Foks

Dzień Inwalidy

Rymowanka
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Podczas dobierania ele-
mentów zestawu kompu-
terowego często zdarza 
się, że użytkownik próbu-
je zaoszczędzić pieniądze 
kosztem wyboru zasilacza. 
Tymczasem oszczędzanie na 
tym podzespole może bar-
dzo negatywnie odbić się 
na jakości działania kompu-
tera a w skrajnych przypad-
kach przyczynić się do jego 
uszkodzenia.

Wybierając zasilacz trze-
ba określić jaka moc będzie 
potrzebna do sprawnego 
działania komputera. Moc 
można wyliczyć samemu lub 
skorzystać z wielu interneto-
wych kalkulatorów mocy.

W kalkulatorze wystarczy 
podać z jakich części składa 
się zestaw, a on sam policzy 
jakiej mocy zasilacz będzie 

potrzebny. Warto porównać 
wyniki z różnych kalkulato-
rów, aby margines błędu był 
jak najmniejszy. Kupując za-
silacz trzeba zwrócić uwagę 
na jego markę. W sklepach, 
czy na aukcjach można za-
kupić zasilacze bardzo dużej 
mocy, za bardzo niską cenę, 
ale jest to tylko moc, jaką 
zasilacz potrafi dać przez 
bardzo krótki czas, a nie moc 
ciągła, potrzebna do pracy. 
Skutek będzie taki, że kom-
puter nie będzie pracował, 
lub podczas pracy będzie się 
wyłączał. Stosowanie takich 
zasilaczy często powoduje 
uszkodzenia płyty głównej 
w komputerze.

Porady udzielił:
Andrzej Ogrodnik
(Finanzcom, Miasteczko Śląskie,
ul. Rynek 9, I piętro)

ODPOWIEDNI DOBÓR ZASILACZA DO KOMPUTERA

25 maja o godzinie 17:00 
zapraszamy na specjalny kon-
cert.  W pierwszej części zo-
baczymy układy taneczne do 
muzyki Fryderyka Chopina w 
wykonaniu naszych zespołów i 
zaproszonych gości (m.in. gru-
py Z.A.B. W drugiej części - wy-
stępy dedykowane kochanym 
Mamom.  Wstęp wolny!

28 maja w MOK odbędzie się 
Piknik zorganizowany przez 
Przedszkole nr 3.

30 maja o godzinie 16:00 w 
Kościele w Miasteczku Śląskim 
posłuchać będzie można Pieśni 
Maryjnych w wykonaniu chóru 
„Canzona” i „Sienkiewicz”.

1 czerwca zapraszamy naj-
młodsze dzieci na 9,16 na 
spektakl teatralny pt. „Rubino-
wy książę” w wykonaniu Teatru 
„Art. Re” z Krakowa. 

5 czerwca odbędą się uro-
czystości z okazji Jubileuszu 90 
lat chóru „Piast”.

ZARYS HISTORII CHÓRU MĘ-
SKIEGO „PIAST”

Jesienią 1918 roku powołano 
do życia w Żyglinie Towarzy-

stwo Śpiewu „Piast”, którego 
Prezesem został piekarz Fran-
ciszek Krzęsiesa, a dyrygentem 
Edward Gzel. Wśród założycieli 
byli również druhowie Tomasz 
Żydek, Ignacy Idzik oraz Jan i 
Wincenty Siwy. Wiosną 1920 
roku Towarzystwo Śpiewu 
„Piast” zostało zarejestrowane 
jako chór mieszany i liczyło 57 
członków. W latach trzydzie-
stych lekcje odbywały się w 
sali restauracyjnej u p. Pielo-
ta, a później w starej szkole. 
Prezesami w okresie między-
wojennym byli: Ignacy Idzik i 
Paweł Dziewior a dyrygentami 
-nauczyciele Szkoły Powszech-
nej w Żyglinie: Jerzy Sztom-
pel, Juliusz Makarewicz, Paweł 
Krauze oraz Jerzy Heida. Po 
przerwie spowodowanej okre-
sem wojennym chór reaktywo-
wano w 1947 roku, a w styczniu 
1948 „Piast” zarejestrowano w 
PZChiO w Oddziale Śląskim. 
Prezesem został Franciszek 
Gulba, a dyrygentem Jan Gros.  

W 1960 roku chór liczył 60 
członków, w tym dużo mło-

MOK
dzieży, za sprawą aktywnej 
działalności Prezesa Eugeniu-
sza Letkiewicza. W następ-
nych latach zmniejszyła się 
ilość chórzystów do 30 osób. 
Kolejnymi prezesami byli: Teo-
dor Świtała, Stefan Horzela, 
Rajhold Urbańczyk oraz Aloj-
zy Horzela. W 1956 roku chór 
dzięki wysokiemu poziomowi 
przeszedł z kat. III do II chórów 
męskich. Od 1964 roku chórem 
dyryguje Henryk Kasza – dy-
rygent okręgowy PZChiO. W 
1965 r. „Piast” otrzymuje Zloty 
Laur 20-lecia PRL, rok później 
nagrywa audycje w Polskim Ra-
dio. W 1969 r. Prezesem zostaje 
Antoni Dziewior, a dyrygentem 
Marian Block. Po roku, nowym 
dyrygentem zostaje Paweł 
Mitręga – kapelmistrz orkie-
stry Kopalni „Julian”. W latach 
1972 i 73 chór uczestniczył w 
Ogólnopolskim Festiwalu w 
Kraśniku. W tym okresie pre-
zesem jest Alojzy Horzela. W 
1979 roku dyrygentem zostaje 
niespełna dwudziestoletni Sta-
nisław Dziewior, a Prezesem 
Alojzy Polok. „Piast” obsługuje 
wiele imprez o zasięgu powia-
towym. W 1981 roku dyrygen-
tem zostaje ponownie Marian 
Block. W latach 1983 i 1985 oraz 
w 1994 i 1997 chór uczestniczy 
w Ogólnopolskim Festiwalu 

Pieśni o Morzu w Wejherowie 
(w 1997 wyróżniony za najlep-
sze wykonanie pieśni o morzu 
i pieśni kaszubskiej).  „Piast” 
nawiązuje kontakt z chórem 
„Hejnał Echo” z Karwiny i chó-
rem żeńskim z Łodzi. Od 1996 r. 
prezesem chóru był Kazimierz 
Klonek. Po śmierci Kazimierza 
Klonka w marcu 2001 preze-
sem zostaje Marek Dziewior, w 
latach 2002 –2004 – Franciszek 
Jeziorski, w 2004r. – Jerzy Ge-
diga, w 2005r. – Marek Wylę-
żek. Obecnie Prezesem Chóru 
„Piast” jest Mirosław Imiolczyk. 
W 1999r. „Piast” otrzymuje 
sztandar ufundowany przez 
Burmistrza i Radę Miejską w 
Miasteczku Śl. W 2000r. umie-
ra długoletni dyrygent chóru 
– Marian Block, miejsce jego 
zajmuje Stanisław Dziewior. 
Kolejnymi dyrygentami byli: 
Beata Horzela, Mirosław Ju-
powicz, Wioletta Lis. Obecnie 
dyrygentem chóru „Piast” jest 
Pani Oliwia Bentkowska.  Chór 
od kilku lat jest gospodarzem 
koncertów Maryjnych i kolę-
dowych w żyglińskiej Parafii, 
występuje na lokalnych impre-
zach kulturalnych oraz zawo-
dach śpiewaczych organizowa-
nych przez PZChiO. Chór działa 
przy Miejskim Ośrodku Kultury 
w Miasteczku Śląskim.

dokończenie na s. 11
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dokończenie ze s. 1

Miejsca, które warto odwiedzić
Ścieżka edukacyjna biegnie 

wzdłuż jeziora, potem leśnymi 
ścieżkami, w pobliżu bagien i 
rozlewisk Małej Panwi, aż doj-
dziemy do pierwszych śladów 
pobytu bobrów Można poku-
sić się o spacer aż do samych 
źródeł Małej Panwi, ale jest to 
spory kawałek drogi, źródła te 
znajdują się niedaleko Woźnik. 
Trasa jest malownicza i warta 
zwiedzenia. 

Polecam również spacer po 
reptowskim parku, który moż-
na połączyć z wycieczką do 
Sztolni Czarnego Pstrąga. W 
parku rośnie wiele interesują-
cych gatunków drzew, w tym 
np. kasztan jadalny. Do parku 
można dojechać rowerem lub 
autobusem. W deszczową so-
botę bądź niedzielę, można 
podziwiać egzotyczne rośliny 
w Palmiarni w Gliwicach. tro-
pikalny klimat panujący we 
wnętrzach palmiarni uspoka-
ja, można spocząć przy ba-
nanowcach, wsłuchać się w 
szum strumyka i np. poczytać 
ciekawą lekturę. W strumyku 
pływają piranie, w terrariach 
mieszkają legwany, kajmany, 
węże, pająki oraz inni egzo-
tyczni przedstawiciele świata 
zwierząt. W palmiarni może-
my podziwiać również bardzo 
rzadkie okazy płazów żyją-
cych w Ameryce Centralnej 
– Ambystoma meksykańska 
odmiana - Aksolotl meksykań-
ski., ponadto, są tam ptaki i 
wiele wiele innych ciekawych 
okazów ze świata flory i fauny.

Osoby zmotoryzowane 
mogą udać się do Ogrodzień-
ca, latem często odbywają się 
tam ciekawe imprezy, rekon-
strukcje bitew historycznych. 
Z zamku Ogrodzieniec pieszo 
dojdziemy do rekonstrukcji 
grodu na górze Birów, z której 
to góry rozciąga się piękna pa-
norama Jury. 

Warto udać się do toszeckie-
go zamku, w którym również 
odbywają się imprezy kultu-
ralne, a po drodze odbić na 
Pławniowice, gdzie na plażach 

jeziora można urządzić sobie 
małe grilowanie. W Pławnio-
wicach znajduje się piękny 
pałac z małym parkiem, ob-
sadzonym rzadkimi okazami 
drzew, pałac można zwiedzić 
za drobną opłatą, obecnie 
znajduje się tam parafia. 

Na dłuższy, letni wypoczy-
nek gorąco polecam Słowa-
cję. Słowacja jest rajem dla 
osób kochających góry, wodę 
i słońce. A kiedy słońca brak - 
można korzystać z termalnych 
basenów, których wody po-
siadają również właściwości 
lecznicze. Cena kwater waha 
się w granicach ok. 30 złotych 
za osobę, a warunki miesz-
kaniowe są doskonałe. Szlaki 
górskie nie są tak przepełnio-
ne jak u nas, trasy są doskona-
le oznakowane. Ponadto, Sło-
wacja posiada tą przestrzeń, 
której u nas brak. Ludzie są 

bardzo przyjaźni, życzliwie 
nastawieni do turysty, kuch-
nia słowacka jest wyśmienita. 
Słowacja oferuje bardzo wiele 
atrakcji – kąpielisko Tatralan-
dia (z wodami termalnymi, 
miasteczkiem kowbojskim, 
licznymi zjeżdżalniami, base-
nami i imprezami towarzy-
szącymi), liczne jaskinie (np. 
Lodowa, Svobody, Niedźwie-
dzia itd.), liczne kolejki gór-
skie, zabytki (np.Vilkoliniec 
– wioska położona na szczycie 
góry, żywy skansen, wpisany 
na listę zabytków Unesco), itd. 
itd.  Jadąc trasą na Korbielów, 
tuż za granicą znajduje się 
Oravski Podzamok , w którym 
kręcony był jeden z odcinków 
„Janosika” i w którym to po-
dobno Janosik został stracony, 
o to zresztą od dawien dawna 
trwa spór pomiędzy Polakami 
a Słowakami, czy tak było w 

rzeczywistości. 
O Słowacji mogłabym pi-

sać i pisać...z rodziną od 8 lat 
spędzamy tam każde waka-
cje i każdy wyjazd jest bardzo 
atrakcyjny. Miejsca opisane 
powyżej znajdują się na Lip-
towie,  ale cała Słowacja warta 
jest zobaczenia. 

 Każdy z nas ma swoje ulu-
bione miejsca, do których lubi 
powracać, w których wypoczy-
wa, odrywa się od problemów 
i trosk. Takie oderwanie jest 
potrzebne. Jedni lubią smażyć 
się w tropikalnym słońcu, le-
niuchując na plaży, inni z kolei, 
pocą się na górskich trasach, 
wypacając stres nagromadzo-
ny przez cały rok. Jeśli brakuje 
funduszy, naprawdę warto po-
święcić soboty i niedziele na 
takie małe wycieczki w okolice, 
które napełnią nas pozytywną 
energią, a znajdują się tak nie-
daleko nas. Mamy to szczęście, 
że mieszkamy na obrzeżach 
aglomeracji śląskiej, i wokoło 
są lasy i łąki, a nie betonowa 
dżungla. Dlatego póki może-
my, warto z tego skorzystać!

Natalia Juszczak
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3-go Maja 2010r.
W związku ze Świętem Narodo-

wym Trzeciego Maja oraz kolejną 
rocznicą wybuchu III Powstania Ślą-
skiego w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Miastecz-
ku Śląskim odbyła się uroczysta Msza 
Św. w intencji Ojczyzny. 

Patronat nad powyższymi ob-
chodami pełnił Urząd Miejski w Mia-
steczku Śląskim przy współpracy ze 
Śląskim Urzędem Wojewódzkim w 
Katowicach.

Po Mszy Św. wieńce i kwiaty zosta-
ły złożone: pod Pomnikiem Wdzięcz-
ności – ul. Woźnicka, przy Grobie 
Powstańców Śląskich (cmentarz 
katolicki parafialny w Żyglinie), przy 
Grobie Powstańców Śląskich (cmen-
tarz katolicki parafialny w Miasteczku 
Śląskim), przy Tablicy pamiątkowej 
(miejsce egzekucji 5-ciu powstań-
ców – ul. Woźnicka), przy Pomniku 
Powstańców Śląskich (ul. Śląska).

Aurelia Gryc

PODZIĘKOWANIA…
Do naszej szkoły dotarły podzię-

kowania z Fundacji Pomocy Huma-
nitarnej „Redemptoris Missio” za 
udział w akcji „Ołówek dla Afryki”.

Nasi uczniowie z klas I – III za 
namową s. Szymony przystąpili do 
tej akcji, przynosząc z domu różne 
przybory szkolne. 

Dzięki otwartości i hojności na-
szych uczniów, dzieci w najbied-
niejszych krajach będą mogły cho-
dzić do szkoły, zdobywać wiedzę, 
polepszyć w przyszłości swój byt i 
spełniać swoje marzenia.

W podziękowaniu skierowanym 
do nas znalazły się również takie 
słowa:

„Choć dzieci z najbiedniejszych 
krajów nigdy nie poznają swoich 
dobroczyńców, to będą wiedzieć, 
że są ludzie, są dzieci, które o nich 
myślą i potrafią się z nimi dzielić 
tym, co mają”.

„BEZPIECZNA JAZDA”

Uczniowie naszej szkoły, pod 
kierunkiem p. Janusza Mikickiego, 
wzięli udział w konkursie „Bezpiecz-
na jazda” zorganizowanym przez 
Mc Donald’s.

W ramach działań konkursowych 
klasy IV wykonały gazetki tematycz-
ne w swoich klasach, na których 
powiesiły własnoręcznie wykonane 
znaki drogowe. Klasy I – III wykonały 
rysunki na temat „Bezpieczna droga 
do szkoły”. 

20 kwietnia br. uczniowie klas 
IV, ubrani w kamizelki odblaskowe, 
wielokrotnie przechodzili przez 
przejście dla pieszych.

Na barierkach powiesiliśmy trans-
parenty nawołujące do zachowania 
bezpieczeństwa na drodze, a nad-
jeżdżający kierowcy, po zatrzyma-
niu otrzymywali ulotki zaprojekto-
wane i wykonane przez uczniów.

Uzupełnieniem udziału w kon-
kursie były pokazy pierwszej po-

mocy z udziałem naszej higienistki, 
pani Ewy Koczyby oraz pogadanki i 
projekcje filmów na godzinach wy-
chowawczych.

Teraz opiekun konkursu przygo-

towuje sprawozdanie z realizacji 
podjętych działań oraz dokumenta-
cję zdjęciową i…..czekamy

na wyniki konkursu!!!
Martyna Nocoń

Szkoła Podstawowa Nr 1
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Z okazji zbliżającego się

Dnia Matki
Wiele radości,

pociechy z dzieci,
Uśmiechu na twarzy,

samych pogodnych dni
Oraz spełnienia

najskrytszych marzeń
życzy

Burmistrz Miasta
Bronisław Drozdz

oraz
Przewodniczący

Rady Miejskiej
Józef Myśliwczyk

Remonty dróg
Urząd Miejski w Miasteczku 

Śląskim uprzejmie informuje, że 
w dniu 05.05.2010 r. w oparciu o 
rozstrzygnięcie przetargu nie-
ograniczonego, podpisana zosta-
ła umowa na wykonanie remon-
tów cząstkowych nawierzchni 
dróg gminnych i chodników oraz 
dojazdów do działek na terenie 
Gminy Miasteczko Śląskie w 2010 
roku. 

Powyższe prace przeprowadzi 
Zakład Robót Drogowych i Bu-
dowlanych Erwin Heflik z siedzibą 
w Piekarach Śląskich. 

W związku powyższym, za wy-
nikłe z tego tytułu utrudnienia w 
ruchu drogowym przepraszamy.

Referat Gospodarki Miejskiej - Henryk Felka

Wieści z Przedszkola NR 3 
Kwiecień to jeden z wiosennych 

miesięcy, w którym możemy podzi-
wiać piękno rozkwitającej przyrody, 
dlatego też tematyką wiodącą w 
pracy z dziećmi była przyroda oraz 
ochrona środowiska naturalnego. 

22 kwietnia obchodziliśmy w 
naszym przedszkolu Dzień Ziemi. 
Na uroczystość została zaproszo-
na pani Monika Pasternak - leśnik z 
Nadleśnictwa Świerklaniec. Dzieci 
wystąpiły w programie artystycz-
nym o tematyce ekologicznej – in-
scenizacji „Na ratunek ziemi” oraz 
recytowały wiersze i śpiewały pio-
senki o przyrodzie. Nasz gość opo-
wiedział przedszkolakom o pracy 
leśnika i zachęcał do szanowania 
przyrody. Dzieci poszerzyły swój 
zasób wiadomości o roślinach i 
zwierzętach lasu oraz rozwiązywały 
zagadki słuchowe. Kulminacyjnym 
punktem spotkania było zasadzenie 
na naszym przedszkolnym podwór-
ku drzewa, symbolu naszej troski o 
przyrodę.

W miesiącu kwietniu zakończyli-
śmy realizację programu „Kubusio-
wi Przyjaciele Natury”. W ramach 
programu przeprowadzono min. 
następujące działania:

- Pierwszy Dzień Wiosny
- Zielony Dzień
- Dzień Marchewki
- Konkurs na najbardziej koloro-

we i najsmaczniejsze kanapki
- wycieczki do lasu, ogródków 

działkowych
oraz cykl zajęć związanych z 

ochroną środowiska dotyczący 
segregowania śmieci, szanowania 
wody, znaczenia lasu w życiu czło-
wieka. Odbiciem przeprowadzo-
nych zajęć były gazetki tematyczne 
oraz kącik ekologiczny. Dla naszych 

przedszkolaków przygotowano ga-
zetkę „Zdrowy przedszkolak”, z ro-
dzicami przeprowadzono ankietę, 
której celem było zachęcenie ich do 
włączania się w działania zmierzają-
ce do ochrony natury. 

Nasi przedszkolacy brali udział w 
następujących konkursach:

- „Najpiękniejsza kartka wielka-
nocna lub stroik”- zorganizowanym 
przez MOK w Miasteczku Śląskim, w 
którym grupa maluszków otrzyma-
ła wyróżnienie

- „Przyroda w kolorach” zorgani-
zowanym przez MDK w Krakowie

- „Moja rodzina” – zorganizowa-
nym przez MDK w Częstochowie

- „Wiosna tuż, tuż”
- „Ekologiczna wiosna”
- „Imiona dla Velvetek” 
- „Czysty las” 

- „Dobre rady na odpady” 
29 kwietnia dzieci z naszego 

przedszkola obejrzały teatrzyk ku-
kiełkowy pt „Jaś i Małgosia” w wy-
konaniu teatru lalek „Bajka”. Celem 
bajki było zachęcenie dzieci do 
czynienia dobra oraz do uprawiania 
sportu, zajęć ruchowych, aby nie 
mieć wad postawy. Podobały nam 
się oryginalne duże kukiełki oraz 
pięknie wykonane dekoracje. Po 
przedstawieniu aktorzy przeprowa-
dzili z dziećmi rozmowę dotyczącą 
treści bajki i przesłania wychowaw-
czego. 

21 kwietnia nauczyciele naszego 
przedszkola w ramach doskonale-
nia zawodowego brali udział w war-
sztatach „Ewaluacja wewnętrzna w 
przedszkolu”.

Bożena Hajduk

MOPS - STOP PRZEMOCY W RODZINIE!
Od kilku lat zaczyna przebijać się do świadomości społecznej problem prze-

mocy w rodzinie. Początkowo był on marginalizowany i przemilczany. Stop-
niowo jednak zaczęto podejmować różne działania mające na celu łagodzenie 
skutków społecznych tego zjawiska.

Zgodnie z art.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) przez przemoc w rodzinie należy ro-
zumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 
naruszające prawa lub dobra osobiste osób w szczególności narażające na nie-
bezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność 
cielesną, wolność, w tym seksualną, powodującą szkody na ich zdrowiu fizycz-
nym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 
dotkniętych przemocą.

Należy wyraźnie podkreślić, że stosowanie przemocy w rodzinie jest prze-
stępstwem. Prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:

- art. 207 §1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub 
nad inna osobą pozostającym w stałym lub przemijającym stosunku zależności 
od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan 
psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawieniami wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat( ścigane z urzędu)

- art. 191 §1 k.k. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w 
celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znosze-
nia- podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane z urzędu)

- art. 197 § 1 k.k. Kto przemocą lub groźbą bezprawną lub podstępem dopro-
wadza inna osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wol-
ności od roku do lat 10( ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego)

- art. 209 §1 k.k. Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim 
z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez nie łożenie na 

utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność 
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych- podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 2( ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego).

- Ściganie z urzędu polega na tym, że prokurator i policja prowadzą postę-
powanie niezależnie od woli i zgody osoby pokrzywdzonej. Wycofanie skargi 
lub odmowa zeznań nie jest podstawą umorzenia postępowania, jeśli istnieje 
uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.

- Ściganie na wniosek polega na tym, że bez wniosku osoby pokrzywdzonej 
postępowanie w danej sprawie nie może być wszczęte.

Ze względu na skalę problemu przemocy w rodzinie, jak również jego skutki 
społeczne ciągle trwają prace i konsultacje zmierzające do zahamowania tego 
zjawiska.

Efektem wieloletnich konsultacji i prac ekspertów jest nowelizacja ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którą dnia 06.05.2010r. uchwalił Sejm RP. 
Obecnie ustawą zajmuje się Senat RP, a znowelizowane przepisy mają obowią-
zywać od lipca br.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie ma skuteczniej chronić jej ofiary i zwiększyć uprawnienia pracowników so-
cjalnych.

Według nowelizacji, sprawca przemocy ma być skutecznie izolowany od 
rodziny przez nakaz opuszczenia mieszkania. Równocześnie rząd proponuje 
wprowadzenie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakazu stosowania kar 
cielesnych. Sprawcy przemocy w rodzinie mają być też kierowani na obowiąz-
kowe szkolenia edukacyjno- korekcyjne. Ofiary zyskają prawo do bezpłatnych 
badań lekarskich w celu wystawienia zaświadczenia o charakterze ich obrażeń. 
Dziś potrzebny jest do tego wniosek prokuratora.

Elżbieta Kamaszuk
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W zakresie bieżącego utrzy-
mania terenów zieleni miejskiej 
zostanie prowadzona bieżąca 
pielęgnacja skwerów, zieleńców, 
kwietników i gazonów. Utrzy-
manie kwietników planowane 
jest w trybie dwukrotnej obsa-
dy kwiatami. W ramach drugiej 
obsady kwietników planowana 
jest przebudowa kwietnika w 
obrębie ul. Paprotnej.

W ramach utrzymania parku 
Rubina planowane są wycinki 
drzew zagrażających bezpie-
czeństwu użytkowników oraz 
dokonanie odpowiednich cięć 
sanitarnych drzew.

W bieżącym roku przewiduje 
się dokonanie nasadzeń zieleni 
niskiej oraz drzew w rejonie par-

kingu oraz byłej kotłowni (rejon 
ul. Srebrnej).

Wykonawcą usług bieżące-
go utrzymania terenów zieleni 
miejskiej w drodze przetargu 
została wybrana firma: Remon-
dis Tarnowskie Góry sp. z o.o. z 
siedzibą w Tarnowskich Górach.

W ramach utrzymania ele-
mentów małej architektury pla-
nowane jest bieżące uzupełnia-
nie oraz wymiana ławek i tablic 
informacyjnych.

Dokonano już wymiany ławek 
na zieleńcu wokół Domu Kultury 
oraz uzupełniono ławki na Ryn-
ku i placu zabaw w Żyglinie.

Z ostatnich informacji wynika 
jednak, że ławki posadowione na 
placu zabaw przy ul. Harcerskiej 

w Żyglinie służyły mieszkańcom 
raptem przez dwa dni. W wyniku 
aktów wandalizmu jedną ławkę 
zniszczono, zaś druga została 
poważnie uszkodzona. Takie 
działanie jest powodem dodat-
kowych kosztów związanych z 
powtórnym montażem ławek 
oraz ich remontem. 

W związku z powyższym za-
uważone przez mieszkańców 
akty wandalizmu proszę zgła-
szać do Referatu Gospodarki 
Miejskiej Urzędu w godzinach 
pracy Urzędu oraz Policji przez 
całą dobę. Dokonanie takiego 
zgłoszenia proszę traktować 
jako wyraz troski o dobro gmi-
ny.

Henryk Felka
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Miejska
Biblioteka
Publiczna

Dnia 7 maja 2010r. w Wypożyczal-
ni dla Dorosłych MBP w Miasteczku 
Śląskim odbyło się otwarcie wysta-
wy fotografii piktorialnej autorstwa 
Pana Wojciecha Nogi zatytułowanej 
„W poszukiwaniu straconego cza-
su”. Nasz gość należy do nieformal-
nej grupy artystów „Pictorial Team” 
skupionej wokół osoby Mieczysława 
Wielomskiego, popularyzującej - nie 
tylko w Polsce -  fotografię piktorial-
ną. Formacja prezentowała swe pra-
ce w galeriach Montrealu, Warszawy, 
Wrocławia, Szczecina i wielu innych. 
W Miasteczku można dodatkowo 
obejrzeć zdjęcia Pana Marka Hołoty, 
które eksponowane są w Publicz-
nym Gimnazjum im. ks. T.Christopha 
przy ulicy Dworcowej, tworzące cykl 
„Umarła klasa”. Obydwie wystawy 
podziwiać można do końca maja.

Wernisaż Wojciecha Nogi jest 
jednocześnie imprezą kulturalną 
inaugurującą tegoroczny Tydzień Bi-
bliotek odbywający się pod hasłem 
„Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy”. 
Informacje szczegółowe o zaplano-
anych zajęciach dostępne są na pla-
katach.

Mirosława Sierzputowska

REMONTY I INWESTYCJE NA DROGACH GMINNYCH

W dniu 30 kwietnia 2010 roku od-
była się XLVII Sesja Rady Miejskiej w 
Miasteczku Śląskim, na której zostały 
podjęte następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XLVII/370/10 w spra-
wie rozpatrzenia sprawozdania z wy-
konania budżetu miasta Miasteczko 
Śląskie za 2009 rok oraz udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Miasteczko Śląskie,

2. Uchwała Nr XVII/371/10 w spra-
wie zmian w uchwale budżetowej na 
2010 rok,

3. Uchwała Nr XVII/372/10 w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za okres od 01.01.2009 
r. do 31.12.2009 r. Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Miasteczku Śląskim,

4. Uchwała Nr XLVII/373/10 w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za okres od 01.01.2009 
r. do 31.12.2009 r. Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Miasteczku Śląskim,

5. Uchwała Nr XLVII/374/10 w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy nierucho-
mości gruntowej stanowiącej włas-
ność Gminy Miasteczko Śląskie,

6. Uchwała Nr XLVII/375/10 w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy nierucho-
mości gruntowej stanowiącej włas-
ność Gminy Miasteczko Śląskie.

Teksty podjętych uchwał jest do-
stępny na stronie internetowej www.
bip.miasteczko                 - slaskie.pl oraz 
w Referacie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego – pokój Nr 30.

Ewa Okaj

Sesja Rady Miejskiej

W zakresie bieżącego utrzy-
mania dróg planowane jest wy-
konanie niezbędnych napraw 
nawierzchni dróg bitumicznych 
oraz remonty nawierzchni dróg 
gruntowych.

W rejonie osiedla „Żyglin Pół-
noc” wykonane zostaną utwar-
dzenia nowych dróg. Również w 
ramach bieżącego utrzymania 
dróg odtworzone zostanie istnie-
jące oznakowanie poziome. 

W zakresie robót inwestycyj-
nych przewiduje się następujące 
zadania do realizacji w 2010 roku:

1. Ulica Metalowa: Opracowa-
nie dokumentacji projektowej 
budowy miejsc postojowych w 
ciągu ulicy Metalowej w Miastecz-
ku Śląskim. 

2. Ulicy Wspólna: Opracowa-
nie dokumentacji projektowej 
przebudowy ulicy Wspólnej w 
ramach, której przewiduje się wy-
konanie nowej nawierzchni wraz 
z remontem istniejącej sieci kana-
lizacji deszczowej oraz pewnego 
odcinka kanalizacji sanitarnej, a 
także budowy dwustronnego 
chodnika.

3. Ulica Sportowa: Planowana 
jest przebudowa nawierzchni uli-
cy wraz z budową sieci kanalizacji 
deszczowej oraz miejsc postojo-
wych. 

4. Ulica Harcerska: Planowana 
jest przebudowa nawierzchni uli-
cy na odcinku od budynku Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego do 
skrzyżowania z ul. Skautów wraz z 

budową kanalizacji deszczowej.
5. Ulica Poniatowskiego: Trwają 

prace geodezyjne związane z po-
działem i uregulowaniem  stanu 
prawnego nieruchomości.  

Ponadto w ramach zawartego 
porozumienia z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Śląskiego 
wykonywana jest dokumentacja 
projektowa realizacji zadania pn.: 
„Opracowanie projektu przebu-
dowy drogi wojewódzkiej nr 908 
w centrum Miasteczka Śląskiego”. 

W związku z prowadzonymi 
pracami remontowymi oraz in-
westycyjnymi pragniemy bardzo 
serdecznie przeprosić za zwią-
zane z tym utrudnienia w ruchu 
drogowym.

Henryk Felka

23.04.2010 obchodziliśmy 15-
lecie uzyskania praw miejskich. Z 
tej okazji nasi wychowankowie zo-
stali zaproszeni na uroczytą sesję. 
Dzieci z grupy najstarszej „Praco-
wite Pszczółki Plastusia przyjaciół-
ki” Katarzyna Wilk i Adam Lembicz 
wyrecytowali wierszyki, przygoto-
wane przez pana Józefa Jendrusia, 
wręczyli na ręce Burmistrza 

Miasteczka Śląskiego pana 
Bronisława Drozda kwiaty oraz 
ręcznie wykonaną kartkę.  To był 
naprawdę wyjątkowy dzień, pe-
łen uśmiechu, radości i dumy dla 
wszystkich zgromadzonych.

„Dzień Hutnika” w naszym 
przedszkolu obchodziliśmy 
05.05.2010r. Dzieci z grupy śred-
niej „Słoniki” przygotowały z tej 
okazji krótkie występy: recytowali 
wiersze oraz zaśpiewali piosenkę. 

Średniacy przygotowali również 
mały upominek – laurkę.

Dzieci z naszego przedszkola 
dnia 11.05.2010r. wybrały się na 
wycieczkę do „Muzeum chleba” w 
Radzionkowie. W programie zor-
ganizowane zostało zwiedzanie:

- projekcja filmu pt. „Chleb” - o 
historii, kulturze i tradycjach zwią-
zanych z chlebem;

- opowiadanie pt. „Ballada o Bo-
chenku Chleba”;

- przygotowanie i własnoręczny 
wypiek bułeczek;

- zwiedzanie muzeum z prze-
wodnikiem;

- odbiór własnych wypieków;
- indywidualne pisanie rysikiem 

na kamiennej tabliczce.
Po atrakcjach związanych ze 

zwiedzaniem muzeum dzieci z 
naszego przedszkola odpoczęły 

na wolnym powietrzu przed mu-
zeum, gdzie wyeksponowane zo-
stały maszyny rolnicze.

      
13.05.2010 r. to Dzień Bibliote-

karza i Biblioteki w naszym mie-
ście, dzieci z grupy najstarszej 
„Pracowite Pszczółki Plastusia 
przyjaciółki” udały się jak co roku 
z życzeniami do Biblioteki. Przed-
szkolaki miały okazję, by wystąpić 
przed gośćmi i zaprezentować 
wiersze i piosenki, których na-
uczyły się na tę okazję. Goście bili 
brawa a dzieci były zadowolone i 
uśmiechnięte. 

      
„Święto Rodziny” w naszym 

przedszkolu wraz z pożegna-
niem starszaków odbędzie się 
17.06.2010r., na które serdecznie 
zapraszamy całe rodziny.

Ewelina Rutkowska

Wieści z Przedszkola NR 1

UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY
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BATALII O CENĘ WODY
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM CIĄG DALSZY …

Owszem formalnie sta-
ło się zadość procedurom 
uchwalania i wprowadza-
nia nowych taryf w życie. 
Od połowy maja br. będą 
obowiązywały nowe taryfy, 
o których więcej mówi się 
w przytoczonym na łamach 
tej gazety uzasadnieniu do 
przedmiotowej uchwały. 
Natomiast w tym miejscu 
– poza wspomnianymi for-
malnościami taryfowymi, 
wynikającymi z przepisów 
ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków 
– chciałbym wspomnieć 
jeszcze o jednym proble-
mie. A mianowicie o tym, 
że Veolia PWiK Sp. z o.o. 
w Tarnowskich Górach wy-
stąpił do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach ze skargą na 
Uchwałę Nr XLI/347/10 Rady 
Miejskiej w Miasteczku Ślą-
skim z dnia 4 stycznia 2010 
roku w sprawie odmowy 
zatwierdzenia „Taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na terenie 
Gminy Miasteczko Śląskie 
na okres od dnia 1 lutego 
2010 r. do dnia 31 stycznia 
2011 r.”. Skargę poprzedzi-
ło formalnie Wezwanie do 
usunięcia naruszenia inte-
resu prawnego PWiK-u Sp. z 
o.o. w Tarnowskich Górach 
w związku z podjętą Uchwa-
łą. Jak już prasa informowa-
ła Rada Miejska w Miastecz-

ku Śląskim w dniu 19 lutego 
2010 roku po rozpatrzeniu 
wezwania Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Tarnowskich 
Górach do usunięcia naru-
szenia prawa w Uchwale Nr 
XLI/347/10 Rady Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim z dnia 
4 stycznia 2010 roku w spra-
wie odmowy zatwierdzenia 
„Taryf dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy 
Miasteczko Śląskie na okres 
od 1 lutego 2010 r. do dnia 
31 stycznia 2011 r.” uznała 
to wezwanie za bezzasad-
ne. W ślad za taką uchwa-
łą Veolia PWiK Sp. z o.o. 
w Tarnowskich Górach mo-
gła wystąpić do WSA w Gli-
wicach z taką skargą. 

Skarżący zarzuca Gminie 
rażące naruszenie szere-
gu przepisów ww. ustawy 
o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków 
w związku z przepisa-
mi wykonawczymi Roz-
porządzenia Ministra 
Budownictwa z dnia 28 
czerwca 2006 r. w sprawie 
określania taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków. Jedno-
cześnie Veolia PWiK Sp. z o.o.  
w Tarnowskich Górach wno-
si o stwierdzenie nieważ-
ności zaskarżonej uchwały 

W nawiązaniu do artykułu pod tytułem „Drożej za 
wodę”, zamieszczonego w Tygodniku „Gwarek” z dnia 20 
kwietnia 2010r., gdzie mowa jest o tym, że Rada Miejska 
w Miasteczku Śląskim uchwaliła nowe ceny wody i odpro-
wadzanych ścieków oraz stawki opłat abonamentowych 
oraz że tym sposobem zakończył się spór między Gminą 
Miasteczko Śląskie a Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach – pragnę za-
znaczyć, iż te twierdzenia są prawdziwe, ale dotyczą tyl-
ko jednej strony medalu. 

w całości oraz zasądzenie 
na rzecz skarżącego zwrotu 
kosztów postępowania wg 
norm przypisanych.

Gmina Miasteczko Śląskie 
nie pozostała dłużną. Bo-
wiem zgłaszane na etapie 
postępowania weryfikacyj-
nego zastrzeżenia i uwagi, 
które stanowiły w konse-
kwencji właściwe uzasad-
nienie do wspomnianej 
uchwały odmawiającej 
zatwierdzenia taryf, jedy-
nie utwierdziły Burmistrza 
Miasta w przekonaniu, iż 
najlepszym rozwiązaniem 
w świetle już posiadanych 
wątpliwości i obiekcji, bę-
dzie wystąpienie do Urzę-
du Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów – Delegatura 
w Katowicach. Tym bardziej, 
że doświadczenia zdobyte 
w latach poprzednich w za-
kresie badania i uchwalania 
taryf oraz trwała obecność i 
dokuczliwość skutków do-
konanej w 2001 roku pry-
watyzacji PWiK-u w pełni 
przemawiały za taką decy-
zją.   

W swoim wystąpieniu Bur-
mistrz Miasta zawiadomił 
UOKiK o podejrzeniu stoso-
wania przez Veolię PWiK Sp. 
z o.o. w Tarnowskich Górach 
praktyk ograniczających 
konkurencję, polegających 
na nadużywaniu pozycji 
dominującej na rynku lokal-
nym. Ponadto zgłosił zawia-
domienie dotyczące podej-
rzenia stosowania praktyk 
naruszających zbiorowe in-
teresy konsumentów. 

Zatem bezpośrednią 
przyczyną wystąpienia Bur-
mistrza Miasta do UOKiK-
u były przede wszystkim 
zarzuty, dotyczące treści 
Wniosku o zatwierdzenie 
„Taryf dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy 

Miasteczko Śląskie na okres 
od dnia 1 lutego 2010 r. do 
dnia 31 stycznia 2011 r.” 
w związku z zapisami po-
dobnego wniosku sprzed 
roku, poprzedzającego 
wprowadzenie taryf dotąd 
obowiązujących. A pośred-
nio przyczyniła się do tego 
również swego rodzaju bez-
radność Burmistrza Miasta 
wobec obowiązujących za-
pisów umowy wdrożeniowej 
z dnia 15 listopada 2001 
roku. Jako podstawowy 
dokument prywatyzacyj-
ny wraz z pięcioma załącz-
nikami, a w szczególności 
z nowelizowanym już Bi-
znes Planem, ma zasad-
niczy wpływ na funkcjo-
nowanie Veolii PWiK Sp. 
z o.o. w Tarnowskich Gó-
rach na rynku lokalnym, 
w tym na ustalanie określo-
nych wskaźników wzrostu 
cen wody i odprowadza-
nych ścieków oraz stawek 
opłat abonamentowych 
w danym wniosku taryfo-
wym. I mimo że zgodnie 
z Biznes Planem rok 2010 
miał być pierwszym rokiem, 
w którym nie przewidywa-
ło się ponadinflacyjnego 
wzrostu cen i stawek opłat 
abonamentowych, to Veo-
lia PWiK Sp. z o.o. w Tarnow-
skich Górach i tak zapropo-
nowała w taryfach wzrost 
większy od planowanej in-
flacji. Wobec powyższego 
– w sytuacji ograniczonych 
możliwości zmiany warun-
ków umowy wdrożenio-
wej (prywatyzacyjnej) oraz 
w okolicznościach gwaran-
towanej co roku ponad 10 % 
wewnętrznej stopy zwrotu 
– decyzja Burmistrza Miasta 
w sprawie wystąpienia do 
UOKiK-u wydaje się w pełni 
uzasadniona. 

Zdzisław Franus,
Z-ca Burmistrza Miasta
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Przedstawiamy Państwu 
pierwszą część referatu 
zaprezentowanego przez 
Pana Mariana Lysika pod-
czas Uroczystej Sesji 23 
kwietnia br. Kolejne części 
zamieszane będą cyklicz-
nie w Wieściach z Ratusza.

Na polach położonych w 
rejonie zachodnim wsi Żyg-
lin, nastąpiło w latach dwu-
dziestych XVI stulecia od-
krycie bogatych pokładów 
kruszcu oraz rudy żelaza. 
W związku, z czym nastąpił 
ożywiony ruch górniczy, po-
wstały „Gory”, czyli kopalnie, 
przy których powstała osada 
górnicza przybierając pier-
wotną nazwę Żylińskich Gor i 
pod taką nazwą pojawiła się 
również w zapisach admini-
stracyjnych. Niebawem przy 
pierwszych niewielkich ko-
palniach, zaczęto stawiać za-
budowania, wręcz chaotycz-
nie bezpośrednio na terenie, 
gdzie prowadzone były prace 
wydobywcze. Wśród krętych, 
krótkich przesmyków tworzą-
cych namiastkę ulic, powsta-
ło budownictwo drewniane 
charakterystyczne dla tego 
regionu o konstrukcji zrębo-
wej, o dachach dwuspado-
wych, krytych słomą.

Najstarszy, zachowany do-
kument odnotowany w 1532 
roku dotyczący Żylińskich 
Gor dotyczył opłat górni-
czych, zwanych nieckowymi 
(Muldengelder), które płaco-
no właścicielom ziemi oraz 
Urzędowi Górniczemu w Tar-
nowskich Górach. Z powyż-
szego wynika, że górnictwo 
na Żyglińskich Gorach już 
było dobrze zorganizowane 
i zostało podporządkowane 
władzom górniczym. Napły-
wającym fachowcom stwo-
rzono warunki osiedlania się a 
także możliwość eksploatacji 
górniczej. Przybywali oni nie 
tylko z pobliskiego Bytomia, 
ale także z okolic Olkusza jak 
również z dalekiej Franko-
nii. Oni też przynieśli z sobą 
swoisty styl pracy, odrębne 
obyczaje i kulturę, a również 
wyróżniali się strojem. Także 
wśród rodzimych gwarków 

zaczął obowiązywać strój 
wzorowany na ubiorze gwar-
ków frankońskich.

Przybywający górnicy 
otrzymywali od księcia rozle-
głe nadania włącznie z nada-
niem pewnych obszarów pól 
(pańskie pola).

W 1534 roku na terenie ob-
jętym eksploatacją zarejestro-
wano zgłębienie 84 nowych 
szybów, przy których praco-
wały trzy odwadniarki konne 
(kunszty), do odprowadzania 
wody z szybów. Jednak w dal-
szym ciągu woda utrudniała 
prace wydobywcze. Dlatego 
też w 1537 roku urzędnicy z 
Karniowa zawiadomili mar-
grabiego Jerzego, iż górnicy 
na Gorach Żyglińskich mają 
zamiar uruchomić trzy kun-
szty konne, których celem 
było wyciągniecie wody pod-
skórnej. Następnego roku 
jeden z gwarków, zapewne 
przybysz z zachodu niejaki 
Hauserschmied napisał do 
Kamery Książęcej w Karnio-
wie o trudnościach z wydo-
bywaniem kruszcu w pobliżu 
Gor Żyglińskich z powodu 
znacznej ilości występującej 
wody. 27 grudnia 1543 roku 

Z kart historii Miasteczka Śląskiego

umarł margrabia Jerzy von 
Hohenzollern-Ansbach. Do 
czasu pełnoletniości opiekę 
nad jego małoletnim synem 
Jerzym Fryderykiem spra-
wował książę pruski Albrecht 
(brat jego ojca, ostatni wiel-
ki mistrz krzyżacki do 1525 
roku – hołd pruski). Kolejnym 
opiekunem został cesarz Au-
strii Ferdynand I Habsburg.

Zachowane pismo z 1548 
roku donosi księciu o skar-
gach na górników rud Żelaza, 
iż woda usuwana z ich kopalń 
utrudnia prowadzenie robót 
górnikom kopiącym położo-
ne głębiej złoża ołowiowo-
srebrne.16 kwietnia 1561 roku 
Krzysztof Keller z Wittenber-
gu zwany także Niemek czy 
też Niemczykiem oraz Hans 
Kartin z Wrocławia spisali dla 
siebie i swojego gwarectwa 
umowy z gwarectwami na 
Żyglinskich Gorach oraz w 

Tarnowskich Górach. Doku-
ment sporządzony dotyczył 
sprawy odwodnienia kopalń 
przez kunszty wodne nale-
żące do księcia. Jak na owe 
czasy były to doskonałe urzą-
dzenia odwadniające (w 1563 
roku król Zygmunt August 
upewniony przez swoich do-
radców, że Jan (Hans) Kartin 
wybudował i zastosował z 
dobrym skutkiem ulepszoną 
kopalnianą maszynę wycią-
gową nadał temuż Kartinowi 
przywilej na budowę włas-
nym kosztem takich maszyn 
w Polsce. W tym samym roku 
król Zygmunt August nadał 
przywilej na nowy sposób od-
wadniania kopalni - Krzyszto-
fowi Kellerowi. Król nadając 
przywileje zapewniał także 
ochronę nad wynalazkiem 
odwadniającym. 

CDN Marian Lysik
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��WIEŚCI Z RATUSZA

MZKP
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że w dniu 4 czerw-

ca 2010 r., tj. w piątek po Święcie Bożego Ciała, autobusy wszystkich 
linii obsługiwanych przez MZKP Tarnowskie Góry kursować będą wg 
rozkładów jazdy obowiązujących na soboty.

Linie autobusowe obsługiwane przez KZK GOP Katowice również 
kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązujących na soboty.

Referat Gospodarki Miejskiej - Henryk Felka

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 
roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) oraz Postanowienia Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 
roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Dz.U. Nr 65, poz. 405), w związku z Uchwałą Nr 
XXX/253/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 13 
marca 2009 roku w sprawie podziału gminy Miasteczko Ślą-
skie na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic i 
numerów oraz Postanowienia Nr 338/05 Burmistrza Miasta 
Miasteczko Śląskie z dnia 3 sierpnia 2005 roku w sprawie 
siedzib obwodowych komisji wyborczych w Miasteczku 
Śląskim, podaje się do wiadomości wyborców informację 
o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzi-
bach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 
czerwca 2010 r.

Numer 
obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej

1. 2. 3.

1.

Białego, Cegielniana, Ceramiczna, 
Dworcowa od nr 75-142,

Kolejowa, Leśna, Metalowa,
Norwida od nr 82-132,

Pindora, Srebrna, Złota

Miejski Ośrodek 
Kultury

ul. Srebrna 24

2.

Asnyka, Astronautów, Cynkowa, Czarnie-
ckiego, Dębina, Dudy, Dworcowa od nr 1 
- 73, Działkowa, Fredry, Gajowa, Gałczyń-

skiego, Gierzyna, Gwiaździsta, Kilińskiego, 
Konopnickiej, Krótka, Kruczkowskiego, 

Matejki, Modrzewskiego, Niepodległości, 
Norwida od nr 1 - 67, Orkana, Pękatego, 

Piwna, Plac Władysława Jagiełły, Północna, 
Promienna, Rubinowa, Rycerska, Rydla, 

Rynek, Słoneczna, Sportowa, Staromiejska, 
Sztolniowa, Tetmajera, Woźnicka, Wspólna, 

Wybickiego, Żołnierska.

 Publiczne Gimnazjum
ul. Dworcowa 8

3.

Akacjowa, Brynicka, Budowlana, Bukowa, 
Brzozowa, Chełmońskiego, Dębowa, Dłu-

gosza, Gwarecka, Grabowa, Harcerska, Imie-
lów, Jesionowa, Jodłowa, Karpacka,  Księdza 

Wyciślika, Łąkowa, Makowa, Malczewskie-
go, Modrzewiowa, Nowowiejska, Okólna, 

Paprotna, Podleśna, Polna, Południowa, Po-
niatowskiego, Przygodna, Przyjaźni, Ptasia, 
Rolna, Skautów, Skrajna, Sokoła, Sosnowa, 
Stacyjna, Studzienna, Stwosza, Sztygarska, 

Szyndros, Śląska, Świerkowa,  Świętego 
Marka, Wodociągi – Bibiela.

Zespół 
Szkolno-Przedszkolny

ul. Harcerska 5

4.
Borowa, Grobla, Władysława Łokietka, 

Rzeczna, Starowiejska, Tartaczna, Żyglińska.

Strażnica Ochotni-
czej Straży Pożarnej 

Brynica
ul. Władysława 

Łokietka 5

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie granic i numerów obwodów 
głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

w MIASTECZKU ŚLĄSKIM

 Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 20 czerwca 2010 
roku w godzinach  6:00 – 20:00.  

Lokale wyborcze w Publicznym Gimnazjum przy ul. 
Dworcowej 8 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy 
ul. Harcerskiej 5 zostały przystosowane do potrzeb wybor-
ców niepełnosprawnych.

Burmistrz Miasta Bronisław Drozdz

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)

Jeśli nosisz się z zamiarem:
- wymiany węglowego kotła centralnego ogrzewania 
- zabudowy gazowego kotła centralnego ogrzewania 
- montażu układu solarnego
Weź udział w Programie!!!
ZŁÓŻ wypełniony WNIOSEK w Urzędzie Gminy
Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do 
atmosfery, poprzez KOMPLEKSOWĄ LIKWIDACJĘ istniejących, 
nieefektywnych źródeł ciepła.

Uczestnicząc w programie zrealizujesz swoją modernizację z 
50 % dotacją Urzędu Miejskiego.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Punkcie Obsługi 
Klienta (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Srebrna 6 Miastecz-
ko Śląskie pokój 118) punkt czynny jest we wtorki od 11.00-16.00  
i środy od 7.30-10.30) lub pod numerem telefonu 032 285 70 13

Szczegóły Programu zawarte są w Regulaminie dostępnym w 
Urzędzie Miejskim, w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie in-
ternetowej www.pone.agrotur.org.pl

Referat Gospodarki Miejskiej - Henryk Felka

MOK
W związku z przygotowywaną wystawą poświęconą postaci Jó-

zefy Bramowskiej zwracam się z prośbą o przekazanie jakichkolwiek 
informacji bądź eksponatów związanych z życiem i działalnością po-
lityczną i społeczną tej wybitnej mieszkanki naszej Gminy. 

26 czerwca zapraszamy na tradycyjne Wianki do Brynicy. Wszyst-
kich miłośników turystyki rowerowej zachęcamy do przyjazdu na 
imprezę rowerem (Wiankom towarzyszy Zlot Rowerowy). Szczegó-
łowy program imprezy na plakatach. Już teraz zachęcamy do wzięcia 
udziału w Konkursie na najpiękniejszy Wieniec Świętojański (prace 
można składać do momentu rozpoczęcia imprezy w dniu 26 czerwca 
(w MOK do dnia 25 czerwca lub w Brynicy, w dniu imprezy).

Chcemy również poinformować o kolejnych sukcesach uczest-
ników zajęć w MOK. W kwietniu odbyły się Eliminacje Powiatowe 
35 Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych. 
Udział w nich wzięły również nasze zespoły. W kategorii „muzyka” 
solistka Julia Rachel z Żyglina przygotowana przez instruktorkę MOK 
Barbarę Bentkowską zdobyła II-gie miejsce, natomiast w kat. „taniec” 
I-sze miejsce zdobył zespół „Adamant Crew” pod kier. Agaty Zeliszek, 
II-gie miejsce przypadło zespołowi „Crazy II”, wyróżnienie otrzymał 
zespół Crazy I (oba zespoły pod kier. Alicji Kowaluk). Z kolei ucznio-
wie sekcji keyboard zdobyli laury na Wiosennym Przeglądzie Keybor-
dowym w Tarnowskich Górach (w Jordanie) II miejsce w swoich kat. 
wiekowych zajęli Dominik Wójtowicz i Rafał Pawełków, wyróżniony 
został Oliwer Hartlik. Instruktorem nauki gry na keyboardzie jest 
Krzysztof Kulisz. 

Natomiast w Konkursie organizowanym w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Bytomiu na II-gim miejscu uplasował się Rafał Pawełków. Lau-
reatom i instruktorom gratulujemy sukcesu.

Irena Lukosz-Kowalska

dokończenie ze s. 4



Mocno gdakała kura na grzędzie,
Całemu światu rzecz obwieszczając,
Że chwilę wcześniej, z wielkim 
wysiłkiem,
Zniosła wspaniałe, brązowe jajo.

Kot – jaj amator – słysząc gdakanie,
Żeby wyprzedzić, komuś się nie dać,
Jak strzała śmignął poprzez 
podwórko.
 - Kuro! Ty musisz jajo mi sprzedać.

Patrzy na kota Kura z uwagą,
Patrzy na jajo, potrząsa głową.
I wreszcie mówi – dam ci je darmo,
Wypowiedz tylko magiczne słowo!

Kot myśląc chwilę drapał się w ucho,
W końcu powiada – nie będę siedział,
Pewnie niczego tu nie wymyślę,
Pójdę do Osła – on będzie wiedział.

Zaryczał Osioł Kotu do ucha
- Wiesz, że głupota ma przysłowiowa,
Jeżeli ktoś ma odgadnąć słowa,
Z całą pewnością będzie to Krowa.

Idąc do Krowy, Kot już z daleka

Krzyczy donośnie – dzień dobry 
Krowo!
Właśnie przed chwilą Osioł 
powiedział,
Że znasz to tajne, magiczne słowo.

Drepcze Kot wokół potężnej Krowy,
Na jej odpowiedź cierpliwie czeka.
Wreszcie z muczenia jej coś zrozumiał,
- Że nie od słów jest, ale od mleka.

Prosto od Krowy poszedł do Świni.
Ta nie przestając taplać się w błocie
Chrząknęła groźnie – przyjdź kiedy 
indziej
- Widzisz, że jestem zajęta Kocie.

Kaczka mu kwakła – owszem 
pomyślę,
Teraz do stawu idę za płotem.
Pozwolisz Kocie, że się ochłodzę,
A na pytanie odpowiem potem.

Wszedł do gołębi o słowo spytać,
- Te omawiały swych lotów plany.
Nie chciały słuchać, bo w gołębniku
Nigdy Kot nie był mile widziany.

Może mi gęsi więcej powiedzą?
- Lecz u nich właśnie trwał kurs 
gęgania.
Szybko zrozumiał, że w takim zgiełku
Nikt nie usłyszy jego pytania.
Zrezygnowany Kot chodzi w koło,
Czując, że jajo mu się wymyka.
Nagle dostrzega ostatnią szansę!
W kącie podwórka dostrzegł Indyka.

Magiczne słowo? – Indyk gulgocze
- Kiedyś słyszałem – Mysz je mówiła,
Ale to pewnie z twego powodu
Gdzieś w mysią dziurę się zaszyła.

Ja zapomniałem – gulgocze dalej,
Ale pod lasem, za siódmą miedzą,
Na pięknej łące pasą się Konie,
- One na pewno ci powiedzą.

Miał pecha – Konie już były w stajni.
Gospodarz właśnie wrota zamyka,
Potem, o zgrozo! – Kot przerażony
Widzi, że idzie wprost do kurnika!

Poszedł do Kury i zabrał jajo.
Na nic się zdały prośby kokosze
O jedno piękne magiczne słowo.

Czy znasz te słowo?
Odpowiedz – PROSZĘ!
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Magiczne słowo… bajka nie t ylko dla dzieci

Marek Kaleja


