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42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE ul. RYNEK 8
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e-mail: burmistrz@miasteczko-slaskie.pl
Godziny pracy urzędu Miejskiego:
od Poniedziałku do Piątku od 7.30 do 15.30

22 listopada 2007 roku w urzędzie Miejskim
w Miasteczku Śląskim odbyło się spotkanie
inauguracyjne Grupy Roboczej dla przygoto-
wania projektu rewitalizacji i polityki społecznej 
Gminy Miasteczko Śląskie. kierownikiem Projek-
tu jest Pani Joanna Jałowiecka, na spotkaniach 
obecny jest również opiekun grupy, wyznaczo-
ny przez Stowarzyszenie Współpracy Regional-
nej Project Manager Pan Zbigniew karczewski.

Przez rewitalizację rozu-
mie się działanie skupio-
ne na tzw. zdegradowa-
nym obiekcie, przez co 
rozumieć należy zarów-
no dosłownie np. budy-
nek, określoną społecz-

ność lub jakiś obszar jej 
funkcjonowania, które 
to elementy z jakichś 
obiektywnych powodów 
doznały swego rodzaju 
wyniszczenia lub innego 
negatywnego zjawiska. 

PROJEkt REWItALIZACJI
SPOłECZNEJ

W NUMERZE:

(więcej str. 1�)
Teresa Kot i córki

(cd. na str. 3-4) (str. 11)

Joanna Jałowiecka kierownik Projektu w swoim biurze
przy ul. Srebrnej 6 (budynek MOSiR-u).
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Najemnik było możliwe 
dzięki wsparciu fi nan-
sowemu miejscowych 
przedsiębiorców: Meble 
Zwadło, Projektowanie 
Ogrodów Piotr Piełka 
oraz  Miejskiemu Domo-
wi Kultury. Na początku 
2007 roku odszedł perku-
sista Apache i zastąpił go 
Mateusz Nowak.
Zespół jest dobrze przyj-

mowany przez publikę 
i koncertuje na terenie 
całej Polski i zagranicą. 
Ma już za sobą koncerty 
u naszych południowych 
sąsiadów w Czechach 
i Słowacji, a w tym roku 
ma zamiar zaprezento-
wać się na scenie nie-
mieckiej.
Coda wystąpiła na ta-
kich festiwalach jak ME-
TALEXPANSION w Zabrzu, 
METALOWA TWIERDZA
w Nysie, METALPARK
w Tarnowskich Górach
i Heineken Rock Festiwal 
w Opavie.
Na XVIII Wojewódzkim 
Przeglądzie Amatorskich 
Zespołów Muzycznych 
INTERPRETACJE-BORO-
NÓW 2005 CODA zdo-
była 1 miejsce! W 2005 
roku na Przeglądzie Mło-
dzieżowych Zespołów 
ROCK’N’ROLLINKA w Ra-
dzionkowie zespół zdobył 

wyróżnienie. W 2006 roku 
na przeglądzie zespo-
łów rockowych Grejfest 
w Woli Coda zdobyła
3 miejsce i rok później 
miejsce 2. 
Coda zagrała min. przed 
takimi zespołami jak 
Dżem, T.Love, Armia, Od-
dział Zamknięty, Mech, 
Bracia czy Acid Drinkers.
W tej chwili Coda pracu-

je nad nowymi kawałka-
mi i gdy uzbiera potrzeb-
ne na to fundusze ma 
zamiar w najbliższym cza-
sie ponownie odwiedzić 
studio. W tym roku zespół 
ma w planach wiele kon-
certów w tym z zespoła-
mi zagranicznymi m.in. ze 
Stanów Zjednoczonych
i Szwecji.
Wszystkich chętnych, któ-
rzy w jakiś sposób chcie-
liby pomóc zespołowi 
prosimy o kontakt:
Marcin Marszałek
Tel kom. 664559337
e-mail: cinos100@o2.pl
Strona główna zespołu:
www.coda.metal.org.pl

Zespół powstał w 1996 
roku z inicjatywy Oygena 
(Gienek Popanda) i Apa-
cha (Marek Górecki). Na 
początku jeszcze bez 
nazwy grali lekkiego ro-
cka. Inspiracją dla nich 
były takie zespoły jak: 
Led Zeppelin, Black Sab-
bath, Deep Purple, Iron 
Maiden, dlatego też Oy-
gen uparł się, że przyjmą 
nazwę Coda (nawiąza-
nie do nazwy płyty Led 
Zeppelin) i tak też zosta-
ło. Pierwsze lata istnie-
nia Cody to były głów-

nie problemy składowe.
W pierwszych latach 
istnienia skład zespołu 
zmieniał się bardzo czę-
sto, dlatego trudno wy-
mienić nazwiska wszyst-
kich, gdyż było to dosyć 
dawno i osoby te nie 
zagrzewały zbyt długo 
miejsca w Codzie. Trzo-
nem był tylko gitarzy-
sta (Oygen) i perkusista 
(Apache).W 1999 roku 
zespół nagrał płytkę Cur-
se. Na płycie znalazło się 

7 własnych kompozycji. 
Dopiero od roku 2002 
skład grupy zaczął się 
stabilizować. Do zespołu 
dołączył basista Adrian 
Zwardoń (Adi), drugi gi-
tarzysta Marcin Szołty-
sik (Jones) no i wreszcie 
gdzieś na początku 2003 
zawitał do nas Wojciech 
Małota, który jest perkusi-
stą, ale że te stanowisko 
było zajęte musiał  śpie-
wać... i śpiewa do dziś!
No i w zasadzie wtedy 
coś się ruszyło w zespo-
le! Chłopaki tworzyli 

nowe kawałki i Coda 
grała wiele koncertów 
w pubach, klubach, na 
przeglądach. W 2005 
roku zespół zarejestro-
wał nagranie koncerto-
we z Tarnowskich Gór. W 
grudniu tego roku zespół 
zaczął nagrywać materiał
w studio MaQ RECORDS 
w Wojkowicach, czego 
efektem było wydanie 
na wiosnę 2006 roku płytki 
Najemnik. Trzeba zazna-
czyć, że wydanie płytki 

Obecny skład CODY:
Wojciech Małota-vocal
Eugeniusz Popanda-gitara
Marcin Szołtysik-gitara
Adrian Zwardoń-bas
Mateusz Nowak-perkusja

W dniu 1 lutego 2008 r. odbyła się XVII Sesja Rady Miej-
skiej w Miasteczku Śląskim.
Na Sesji zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XVII/121/08 w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2008 rok.
2. Uchwała Nr XVII/122/08 w sprawie gminnego progra-
mu profi laktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych oraz zapobiegania narkomanii na rok 2008.
3. Uchwała Nr XVII/123/08 w sprawie nadania nazwy 
ulicy.
4. Uchwała Nr XVII/124/08 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko Ślą-
skie.
5. Uchwała Nr XVII/125/08 w sprawie diet dla radnych, 
członków komisji Rady Miejskiej oraz przewodniczących 
organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
6. Uchwała Nr XVII/126/08 w sprawie ustanowienia Fun-
dacji o nazwie Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasteczka 
Śląskiego.
Teksty powyższych uchwał są dostępne na stronie inter-
netowej www.bip.miasteczko-slaskie.pl. lub w Refera-
cie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30.

Burmistrz Miasta
MIAStECZkO ŚLąSkIE

informuje,
że od dnia 3 marca 2008 roku

zmieniają się godziny pracy Urzędu Miejskiego w 
Miasteczku Śląskim.

Urząd czynny będzie
od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30

OGłOSZENIE
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim uprzejmie informu-
je, że od dnia 1 lutego 2008 r. uległ zmianie rozkład 
jazdy linii autobusowych nr 87, 145, 151, 614, 646.
Ze szczegółowymi informacjami można się zapo-
znać na stronie internetowej Miasteczka Śląskiego:
www.miasteczko-slaskie.pl oraz w siedzibie tut. 
Urzędu p. 28.

INfORMACJA
DLA PRODuCENtóW ROLNyCh

W związku z przedstawioną ofertą Przedsiębiorstwa Utyliza-
cji Odpadów Zwierzęcych PROfEt Sp. z o.o. Urząd Miejski 
informuje, że oddział: Punkt Pozyskiwania i Przeładunku Su-
rowców Utylizacyjnych w Bycinie ul. Leśna 3 Pyskowice pro-
wadzi zbiórkę padłych sztuk zwierząt na zasadach określo-
nych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 
2007 r w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków dzia-
łań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U, nr 77, poz. 
514 z późn. zm).
Usługi są świadczone na zasadach dofi nansowania ze 
środków ARiMR ponoszonych przez producentów rolnych 
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych 
zwierząt gospodarskich.
 Zgłoszenia padłych sztuk należy dokonywać telefonicznie 
pod numerami: (032) 333-21-22 lub (032) 230-56-27.
Ze szczegółami oferty fi rmy PROfEt Sp. z o.o. można zapo-
znać się w Referacie Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskie-
go Miastaeczko Śl (Ratusz pokój nr 28).

W związku z apelami mieszkańców zgłaszanymi do 
Redakcji Wieści z Ratusza, dotyczącymi wypusz-

czania samopas psów, prosimy o trzymanie ich na 
smyczy oraz zakładanie kagańców. Zwróćmy szcze-

gólną uwagę wieczorami, kiedy psy czują się nie 
swojo, nawet najspokojniejsze zwierzę wystraszone 

może ZAAtAkOWAć !

SESJA RADy MIEJSkIEJ

A P E L  d o  M i e s z k a ń c ó w

WyMIANA DOWODóW OSOBIStyCh
KOMUNIKAT

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy-
pomina, że  termin ważności książeczkowych dowodów 
osobistych upływa z dniem 31 marca 2008 r., jednak od 
01.01.2008 r. dokumenty te nie uprawniają do przekrocze-
nia granicy. Osoby legitymujące się książeczkowymi do-
wodami osobistymi powinny jak najszybciej złożyć wnioski
o wydanie nowego dowodu, ponieważ wobec osób, które 
uchylają się od posiadania ważnego dowodu osobistego 
po dniu 1 kwietnia 2008 r. mogą być zastosowane sankcje 
karne. Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych mieszkańców do złożenia wnio-
sków o wydanie nowych dowodów osobistych w pok. Nr 
25 II piętro w godzinach urzędowania tj.

w poniedziałki – od 9.00 do 17.00 (25.02.2008r.)
od wtorku do piątku – od 7.30 do 15.30
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(aut. Marcin Marszałek)
(fot. Marcin Marszałek
i Grzegorz Marszałek)
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fuNDACJA NA RZECZ DZIECI
„MIAStECZkO ŚLąSkIE”

Chcesz POMóC ?
Nie zastanawiaj się długo !

Nie będzie Cię to nic kosztować !
Przekaż nam 1% podatku ze swojego rozliczenia 

rocznego.
Wystarczy, że w swoim rozliczeniu PIT wpiszesz naszą 

Fundację:
fundacja Na Rzecz Dzieci

„Miasteczko Śląskie”
oraz nr kRS: 0000039720

Zgłaszanie bezpańskich psów:
(032) 393 80 29

WIEŚCI Z RATUSZA�

W związku z apelami mieszkańców zgłaszanymi do 
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Uchwały rad gmin w spra-
wie zatwierdzania taryf 
dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków 
– jak Polska długa i szeroka 
– zawsze wzbudzały wiele 
emocji społecznych. Tak 
wśród radnych gmin na 
etapie ich uchwalania jak 
i w poszczególnych spo-
łecznościach lokalnych, 
w czasie wchodzenia ich 
w życie. Bowiem dla  pod-
wyżek cen dostarczanej 
wody i odprowadzanych 
ścieków oraz innych opłat 
nigdy dotąd nie było sprzy-
jającego klimatu i zrozumie-
nia wśród mieszkańców. Nie 
mówiąc już o tym, że do dziś 
pokutuje dość powszechne 
przekonanie – i to niezależ-
nie od kondycji społeczno- 
majątkowej ludzi, iż woda 
nie jest towarem a dobrem, 
które się każdemu człowie-
kowi należy. A zatem skąd w 
ogóle pomysł, aby mówić 
o jakiejkolwiek cenie w jej 
przypadku?!    
Niemniej jednak póki, co 
w dniu 27 grudnia 2007 roku 
Rada Miejska w Miasteczku 
Śląskim przyjęła uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia „Ta-
ryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Miastecz-
ko Śląskie na okres od dnia 
1 lutego 2008 r. do dnia 31 
stycznia 2009 r.”. Zgodnie 
z tą uchwałą a zarazem w 
myśl przepisów art. 24 usta-
wy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków ustalone 
zostały taryfy na okres jed-
nego roku, tj. od 1 lutego 
2008 roku do 31 stycznia 
2009 roku. 
Przyjęcie tej uchwały po-
przedził uprzednio złożony 
wniosek Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Tarnowskich Gó-
rach, do którego dołączono 
szczegółowe kalkulacje cen 
i stawek opłat oraz warun-
ków rozliczeń. Przedmioto-
wy wniosek został poddany 
szczegółowemu sprawdze-
niu przez Burmistrza Miasta 
i jego służby, których zada-
niem było rozstrzygnięcie 
podstawowej kwestii, czy 
taryfy a także przedłożony 
dodatkowo plan rozwoju 
oraz modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urzą-
dzeń kanalizacyjnych zo-
stały opracowane zgodnie 
z przepisami ustawy. 
W następstwie przeprowa-
dzonej przez ww. służby 
weryfikacji kosztów, zwią-
zanych ze świadczeniem 
przez PWiK usług i analizy 
celowości ich ponoszenia 
w 12-  miesięcznym okresie 
poprzedzającym złożenie 
wniosku – należy podkreślić, 
iż nie było ani przeszkód for-
malnych ani prawnych, któ-
re mogłyby uniemożliwić 
podjęcie przedmiotowej 
uchwały. Bowiem w świetle 
brzmienia art. 24 ust. 5 ww. 
ustawy rada gminy podej-
muje uchwałę o zatwier-
dzeniu taryf w terminie 45 
dni od dnia złożenia wnio-
sku, jeżeli zostały one spo-
rządzone zgodnie z przepi-
sami. I tak było również w 
przypadku Rady Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim. Nie-
zależnie od samego wyniku 
głosowania radni nie mogli 
nie przyjąć tej uchwały. W 
przeciwnym razie, w sytua-
cji jej zgodności z prawem, 
naraziliby się na złamanie 
tego prawa. 
Takie stanowisko potwierdzi-
ła również przeprowadzona 
na zlecenie Gminy weryfi-
kacja wniosku, dokonana 
przez Kancelarię Prawną z 
Lublina, która specjalizuje 
się w tego rodzaju bada-
niach. Chociaż niektóre po-
ruszone sprawy wymagały 
co prawda składania do-
datkowych wyjaśnień przez 
Przedsiębiorstwo a w innych 
Kancelaria wskazywała na 
pewne odmienności przy-
jętych przez PWiK rozwiązań 
w porównaniu z dotąd wy-
pracowanymi standardami 
w kraju. To jednak wszystkie 
te kwestie razem biorąc, 
przemawiały także za przy-
jęciem taryf, zaproponowa-
nych przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Tarnowskich Gó-
rach.  
Generalnie należało-
by zaznaczyć, iż przyjęta 
w dniu 27 grudnia 2007 roku 
uchwała Rady Miejskiej za-
wiera szereg zmian w od-
niesieniu do dotąd obowią-
zujących taryf. 
I tak, jeżeli chodzi o kwestie 
zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę - z dotychczasowej 
jednej grupy odbiorców zo-

stały wyłonione 2 grupy ta-
ryfowe odbiorców: 
I grupa - odbiorcy indywi-
dualni (gospodarstwa do-
mowe) 
II grupa - odbiorcy pozosta-
li i odbiorcy przemysłowi. 
I jeśli dla I grupy nastą-
pił wzrost wysokości ceny 
za dostarczoną wodę 
z uwzględnieniem dotych-
czasowego poziomu do-
płat (0,22 zł netto) o 2,33 %, 
to dla II grupy przy takim 
samym poziomie dopłat 
przedmiotowa cena wzro-
sła o 5,36 %. Oczywiście 
– zarówno w tych przypad-
kach jak i tych analizowa-
nych poniżej – mówimy 
o podwyżkach w porów-
naniu do cen obowiązują-
cych w 2007 roku.  
W zakresie zbiorowego od-
prowadzania ścieków do-
tychczasowy podział na 
grupy odbiorców został za-
chowany. Natomiast wzrost 
wysokości cen za odprowa-
dzanie ścieków – przy za-
chowaniu dotychczasowe-
go trybu i poziomu dopłat 
dla odbiorców indywidual-
nych i pozostałych – osiąg-
nął wskaźnik zwiększenia 
o 2,23 %. 
W odniesieniu do stawek 
opłat abonamentowych 
sprawy ukształtowały 
się nieco inaczej. Przede 
wszystkim pojawiły się opła-
ty abonamentowe w zakre-
sie ścieków, za tzw. utrzyma-
nie w gotowości urządzeń 
kanalizacyjnych, których 
w istocie dotąd nie było 
w taryfach. Ponadto 
w kwestii wysokości stawek 
opłat abonamentowych, 
dotyczących dostarczanej 
wody, nastąpił znacznie 
większy niż koszt inflacji 
wzrost wśród odbiorów in-
dywidualnych – o 72,83 
%, tj. z 3,57 zł / odb./m-c 
w 2007 r na 6,17 zł/odb./m-
c w 2008 r. Zaś dla odbior-
ców pozostałych i prze-
mysłowych zwiększenie w 
2008 roku stało się w isto-
cie bardzo duże, bo rzędu 
440,36 % poziomu stawek 
opłat abonamentowych w 
2007 roku (wzrost z 14,05 zł/
odb./m-c w 2007 r. na 61,87 
zł/odb./m-c w 2008 r). 
Wracając do stawek opłat 
abonamentowych w za-
kresie ścieków należy za-
znaczyć, iż przy utrzymaniu 
2 grup taryfowych odbior-
ców wprowadzone zostały 
3 kategorie zróżnicowania 
wg średnich ilości odprowa-

dzanych ścieków, z których 
na gruncie miasteczkow-
skim najpowszechniejsze 
zastosowanie będzie miała 
stawka 2,36 zł/odb./m-c. 
Ponadinflacyjne wzrosty 
stawek opłat abonamen-
towych spowodowane 
zostały nie tylko koniecz-
nością klarownego od-
zwierciedlenia kosztów 
zgodnie z kryteriami zawar-
tymi w § 13 ust. 3 Rozporzą-
dzenia Ministra Budowni-
ctwa z dnia 28 czerwca 
2006 r w sprawie określenia 
taryf, wzoru wniosku o za-
twierdzenie taryf oraz wa-
runków rozliczeń za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, ale także wymo-
giem respektowanie dotąd 
naruszanej zasady, o jakiej 
mowa w ust. 6 tego rozpo-
rządzenia. A mianowicie, 
iż włączenie do stawki opła-
ty abonamentowej kosztów 
utrzymania w gotowości 
urządzeń wodociągowych 
lub kanalizacyjnych po-
mniejsza odpowiednio o tą 
część koszty eksploatacji 
i utrzymania tych urządzeń 
przy kalkulowaniu cen za 
wodę lub ścieki. 
W takich okolicznościach 
z pewnością nie jeden 
mógłby powiedzieć, iż 
skoro tak się stało, to skąd 
mimo wszystko wzrost wy-
sokości ceny za dostarczo-
ną wodę. I tu należałoby 
zaznaczyć, iż udział pro-
centowy i kwotowy czę-
ści kosztów eksploatacji i 
utrzymania tych urządzeń 
przy kalkulowaniu cen za 
1m³ wody lub 1m³ ścieków 
był nieznaczny, bowiem  
przede wszystkim rozkładał 
się na ogólne w skali gminy 
ilości dostarczonej wody i 
odprowadzanych ścieków. 
Stąd jego skutek ginął we 
właściwościach mechani-
zmu ustalania tego skład-
nika opłat.       
Przedstawiając obraz 
ostatnich podwyżek opłat 
za dostarczoną wodę i od-
prowadzane ścieki i nie ko-
mentując zanadto zacho-
wania niektórych radnych 
– pragnę jednocześnie 
w tych okolicznościach 
podkreślić, iż nie sposób 
przy tym zapominać o kon-
sekwencjach podjętych w 
przeszłości rozstrzygnięć 
prywatyzacyjnych, doty-
czących Przedsiębiorstwa 
oraz wynikających z tego 
zobowiązań, jakie jeszcze 

Podwyżki cen
                   wody i ścieków



Chociaż dzieci już pewnie 
zapomniały o feriach zimo-
wych, w oddziałach dzie-
cięcych biblioteki można 
podziwiać efekty feryj-
nych zajęć plastycznych, 
np. pejzaże, fantastyczne 
pojazdy, kolorowe kompo-
zycje kwiatowe oraz por-
trety, z których uśmiecha-
ją się babcie i dziadkowie. 
Styczeń to miesiąc, kiedy 
obchodzą oni swoje świę-
to, dlatego też w oddziale 
dziecięcym w Miasteczku 
Śląskim dnia 18 stycznia 
odbył się z tej okazji wie-
czór głośnego czytania 
fragmentów utworów li-
terackich. Starsi wspólnie 
z młodszymi przypomnie-
li sobie 365 opowieści 
dziadka, Babcię i słonia 
A. i J. Afanasjewów oraz 
Babcię Kluczykową M. Or-
łonia.

Kolejnym wydarzniem 
kulturalnym wzbogacają-
cym ofertę biblioteki była 
zorganizowana w oddzia-
le dla dorosłych prelekcja 
państwa Ireny i Romana 
Gatysów. 12 lutego za-
prezentowali oni w formie 
slajdów historię fabryki 
porcelany w Żarach oraz 
biografie jej właścicieli.
Państwo Gatysowie są 
autorami książki Fabryka 
porcelany w Żarach 1888-
1945 wydanej w 2007 roku, 
którą również przypomnia-
no podczas pokazu.
Podsumowując, uprzejmie 
przypominamy o zmianie 
godzin pracy filii w Żygli-
nie. Od 1 lutego placówka 
czynna jest według nastę-
pujacego porządku : po-
niedziałek, wtorek, środa, 
piątek od 14 do 18, czwar-
tek od 8 do 12.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w 

Miasteczku Śląskim

Nr 02 (111) luty 2008Nr 02 (111) luty 20084 5

Chcąc pozyskać po-
moc finansową na 
podjęcie własnej dzia-
łalności gospodarczej 
warto udać się do Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
w Tarnowskich Górach. 
Z pomocy takiej skorzystać 
mogą osoby zarejestro-
wane jako bezrobotne. 
Zgodnie z art. 46 ustawy 
o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy 
Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 
1001 z późn. zm. Staro-
sta ze środków Funduszu 
Pracy może jednorazowo 
przyznać bezrobotnemu 
na podjęcie działalności 
gospodarczej środki nie 
wyższe niż 5-krotna wyso-
kość przeciętnego wyna-
grodzenia (obecnie jest 
to kwota 13.221,70 zł). Na-
tomiast, gdy bezrobotny 
chce podjąć działalność 
na zasadach określonych 
dla spółdzielni socjalnych, 
wysokość przyznanych 
środków nie może prze-
kroczyć 3-krotnego prze-
ciętnego wynagrodzenia 
na jednego członka za-

łożyciela oraz 2-krotnego 
przeciętnego wynagro-
dzenia na jednego człon-
ka przystępującego do 
spółdzielni socjalnej po jej 
założeniu.
W celu pozyskania środ-
ków finansowych na roz-
poczęcie własnej dzia-
łalności należy odbyć 
bezpłatny kurs Zakłada-
my działalność – krok po 
kroku, następnie pobrać 
w Urzędzie Pracy od-
powiedni wniosek wraz 
z załącznikami, napisać 
biznes plan oraz znaleźć 
dwóch żyrantów. Złożony 
w Urzędzie wniosek wraz 
z biznesplanem rozpatry-
wany jest przez komisję, 
która decyduje o jego 
zatwierdzeniu lub od-
rzuceniu. O rozpatrzeniu 
wniosku zainteresowana 
osoba powiadamiana 
jest listownie. Szczegóło-
we informacje znaleźć 
można w rozporządzeniu 
MIPS z dnia 21 listopada 
2005 roku Dz. U. z 2005 r. Nr 
236, poz. 2002.

(aut. Justyna Foks)

długo będą ciążyć na 
Gminie Miasteczko Śląskie. 
I radni kolejnych kadencji 
Rady Miejskiej w Miastecz-
ku Śląskim są – jak sądzę – w 
pełni świadomi tych na-
stępstw. Stąd uważam, że 
w swoich postawach, tak 
przyjętych w przeszłości jak 
i wyrażanych obecnie, na 
co dzień, powinni być co 
najmniej konsekwentni. 
Zatem dopóki ustalenia, 
związane z warunkami pry-
watyzacji Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Tarnowskich 
Górach, które przecież 
przekładają się na możli-
wości działania PWiK-u, nie 
zostaną zmienione, dopóty 
trzeba się liczyć ze skutkami 
zarówno umowy wdroże-
niowej z dnia 15 listopada 
2001 roku jak i aneksami do 
niej zawartymi. I nie widzieć 
w firmie sprawcy wszystkich 
nieszczęść na tym polu. 
Bowiem jeżeli z aneksu nr 
3, zawartego w dniu 23 
czerwca 2006 roku i Biznes 
Planu, stanowiącego jego 
załącznik – wynika, że: 
* do 2009 roku ceny za 1m³ 
wody dla gospodarstw do-
mowych i dla przemysłu 
mają  wzrastać o określone 
stałe procentowe [w 2007r. 
– o 6 %, w 2008r. – o 5 % i 
w 2009r. – o 4 %] a od 2010  
roku będą korygowane 
rocznie o inflację według 
wskaźnika prognozowane-
go w ustawie budżetowej, 
i podobnie dla ścieków
* do 2009 roku ceny za 1m³ 
odprowadzanych ścieków 
z gospodarstw domowych 
i z przemysłu* mają wzra-
stać o określone stałe pro-
centowe [w 2007r. – o 36 % 
i 0 %*, w 2008r. – o 5 % i 3 %* 
oraz w 2009r. – o 4 % i 4 %*] 
a od 2010 roku będą kory-
gowane rocznie o inflację 
według wskaźnika progno-
zowanego w ustawie bu-
dżetowej,
to tak się dzieje na tym polu 
w świetle zatwierdzonych 
na 2008 rok taryf i tego nie 
można w żadnej mierze ig-
norować. I to niezależnie 
od faktu, iż powyższy aneks 
podpisany zastał w po-
przedniej kadencji władz 
samorządowych. Umów 
należy dotrzymywać, tym 
bardziej, iż Przedsiębior-
stwo działa zgodnie z za-
sadami, ustalonymi przez 
Strony umowy. 
Owszem Gmina Miastecz-
ko Śląskie powinna dążyć 

do ewentualnych korekt 
warunków prywatyzacji tej 
firmy, mając w perspekty-
wie przyszłe lata jej funkcjo-
nowania, ale jednocześnie 
jako udziałowiec w spółce 
nie może zapominać o jej 
„dniu dzisiejszym”, o ekono-
micznej równowadze dzia-
łalności PWiK-u. 
Pisząc o tym jako z-ca bur-
mistrza miasta i odpowie-
dzialny merytorycznie za 
te sprawy, nie mogę [i nie 
chcę!] lekceważyć zaan-
gażowania finansowego 
Gminy w tej dziedzinie, 
w postaci procesu realizo-
wanych dotąd i kontynu-
owanych dopłat dla tary-
fowych odbiorców usług 
z zakresu zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzenia 
ścieków. Co zresztą uchwa-
liła w dniu 27 grudnia 2007 
roku Rada Miejska w Mia-
steczku Śląskim na okres od 
1.02.2008 do 31.01.2009r. W 
tym kontekście pragnę tyl-
ko zaznaczyć, iż podejmo-
wanie w tej materii działań 
osłonowych warunkowane 
było i jest nie tylko wzglę-
dami społecznymi i eko-
nomicznymi, ale także 
ekologicznymi na polu go-
spodarki wodno-ściekowej. 
Zaś posiadane przez Przed-
siębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. 
na terenie Gminy Miastecz-
ko Śląskie mienie i płacony 
z tego tytułu podatek od 
nieruchomości a także od-
płatne korzystanie przez 
Przedsiębiorstwo z części 
gminnych sieci wodocią-
gowych i kanalizacyjnych 
stanowiły co prawda do-
chody budżetu miasta ale 
i dodatkowe koszty Przed-
siębiorstwa, które siłą rze-
czy muszą przekładać się 
na ustalane parametry ta-
ryfy. Stąd stało się w pełni 
uzasadnionym to, aby co 
najmniej o ten składnik do-
datkowych obciążeń dla 
PWiK-u rekompensować 
określonym odbiorcom 
skalę wydatków w postaci 
uchwalonych dopłat do 1 
m³ dostarczonej wody i od-
prowadzanych ścieków. 
Zatem ustalone w tym za-
kresie w przeszłości zasady 
zostały utrzymane i kon-
tynuowane w bieżącym 
roku.    

(aut. Z-ca burmistrza miasta 
Zdzisław Franus)
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JAk PoZySkAĆ ŚRodki
         na otwarcie własnej firmy

ka grupy z osobna, zgod-
nie z wybraną przez niego 
metodą i sposobem takich 
badań oraz adekwatnie do 
zidentyfikowanych i przed-
stawionych na spotkaniu 
potrzeb. 
Zaakceptowane cele szcze-
gółowe:
1) WYKONANIE / UZUPEŁ-
NIENIE CAŁEJ NIEZBĘDNEJ 
INFRASTRUKTURY SPORTO-
WO-REKREACYJNEJ W GMI-
NIE WRAZ Z ZAPEWNIENIEM 
ODPOWIEDNIEJ OFERTY DLA 
DZIECI, MŁODZIEŻY I INNYCH 
MIESZKAŃCÓW PRZEZ LOKAL-
NE OŚRODKI KULTURALNO-
SPORTOWO-OŚWIATOWE;

2) EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA 
LOKALNYCH JEDNOSTEK SPO-
ŁECZNEGO WSPARCIA W KO-
OPERACJI Z WŁADZAMI GMI-
NY DLA SKUTECZNEJ POMOCY 
POTRZEBUJĄCYM MIESZKAŃ-
COM;
3) STWORZENIE KLIMATU TRWA-
ŁEGO I CIĄGŁEGO DIALO-
GU WSZYSTKICH LOKALNYCH 
ŚRODOWISK INICJOWANE 
I PROWADZONE PRZEZ GMINĘ;
4) ZAANGAŻOWANIE SFERY 
BIZNESU W PROCESY SPO-
Ł E C Z N O - G O S P O DA R C Z E 
WSPÓLNIE ZE WSZYSTKIMI ŚRO-
DOWISKAMI LOKALNYMI POD 
PATRONATEM WŁADZ GMINY.
W kontekście zaakcepto-
wanej treści celów szcze-
gółowych projektu oraz 
częściowo sprecyzowanych 
już dla nich zadań, będą-
cych jednocześnie częścią 
propozycji rozwiązania zi-
dentyfikowanych w ciągu 
poprzednich spotkań prob-
lemów społecznych, prze-
analizowane zostały do-
tychczas zidentyfikowane 
propozycje działań, a efek-

tem tej analizy było przesze-
regowanie i zgromadzenie 
niektórych z nich w pewnej 
wspólnej grupie działań.
Dla niektórych celów i ziden-
tyfikowanych adekwatnych 
problemów, zaproponowa-
ne zostały kolejne, nowe 
działania. Jako kolejny etap 
tworzonego docelowego 
i pełnego spisu działań, 
podjęto próbę przyporząd-
kowania dalszych prac 
i analiz nad precyzowanymi 
działaniami do poszczegól-
nych członków grupy.
Wyniki przeprowadzo-
nych badań społecznych, 
z całą pewnością potwier-
dziły zidentyfikowane do-
tychczas problemy oraz 
pozwoliły dowiedzieć się 
o potrzebach i nowych 
propozycjach, które stano-
wią materiał dla powstania 
listy zadań do wykonania 
w krótszej i dłuższej per-
spektywie czasowej. 
Przesłane przez członków 
grupy materiały – opisy 
i analizy wyznaczonej przez 
każdego indywidualnie 
grupy problemów pozwoli-
ły przystąpić do pracy nad 
właściwą treścią tworzone-
go dokumentu - pierwszą 
częścią opracowania pro-

jektu rewitalizacji społecz-
nej dla Gminy Miasteczko 
Śląskie, która traktuje o tzw. 
społecznej sytuacji wyjścio-
wej mieszkańców Gminy. 
Kolejne dwie części stano-
wić będą treści dotyczące 
zrelacjonowania wyników 
przeprowadzonych wszyst-
kich rodzajów badań spo-
łecznych oraz kierunków 
i rodzajów działań, a także 
zadań z szacunkowym ich 
kosztorysem, które doce-
lowo staną się elementem 
planu podejmowania kolej-
nych kroków dla osiągnię-
cia poszczególnych celów 
szczegółowych i w efekcie 
celu głównego projektu re-
witalizacji społecznej. Na-
leży w tym miejscu z całą 
konsekwencją podkreślić, 
iż przygotowanie przedmio-
towego projektu oraz roz-
poczęcie jego wdrażania 
będzie kolejnym krokiem 
w realizacji Strategii Rozwo-
ju Miasteczka Śląskiego na 
lata 2007 – 2017.

Celem tego działania jest 
znalezienie dla niego no-
wego, praktycznego zasto-
sowania i doprowadzenie 
do stanu, w którym obiekt 
(lub obszar) stanie się war-
tościowy i funkcjonalny. Re-
witalizacja może polegać 
na remontach zniszczonych 
domów, ochronie zabytków, 
ale obejmuje również złożo-
ne problemy środowiskowe, 
społeczne i rozwojowe. PRO-
JEKT REWITALIZACJI określa 
kierunki działań rewitali-
zacyjnych i jest niezbędny 
w celu pozyskania środków 
zewnętrznych na ich reali-
zację.
Na początkowych spotka-
niach Grupy omówione 
zostały kolejno, przygoto-
wane przez poszczególnych 
uczestników zidentyfikowa-
ne potrzeby lokalnej spo-
łeczności i gminy, dotyczące 
przygotowania programu 
rewitalizacji społecznej. Każ-
dy z uczestników – zgodnie 
z otrzymanym formularzem 
identyfikacji potrzeb, opisał 
i krótko scharakteryzował 
potrzeby, jakie w jego śro-
dowisku i otoczeniu, w któ-
rym pracuje i na co dzień 
przebywa – występują. Po-
szczególne prezentacje dość 
dokładnie charakteryzowa-
ły wybrane problemy, które 
docelowo, po dokonaniu ich 
uporządkowania, pozwoli-
ły stworzyć cel główny oraz 
jasną i przejrzystą listę celów 
szczegółowych, które w na-
stępnej kolejności przerodzą 
się w przygotowanie cha-
rakterystyki i szczegółowego 
opisu poszczególnych zadań 
i czynności, składających się 
na całościowy projekt. 
Dostarczone przez Panią Ali-
cję Turyłę z PUP w Tarnow-
skich Górach wyniki analizy 
danych, dotyczących zare-
jestrowanych osób bezro-
botnych z Gminy Miasteczko 
Śląskie oraz dane dostarczo-
ne przez Panią Dyrektor Mia-
steczkowskiego MOPS-u 
Panią Elżbietę Kamaszuk, po-
zwoliły wyłonić szczegółowe 
problemy dotyczące m.in. 
poszczególnych grup wie-
kowych i społecznych wśród 
osób bezrobotnych oraz 

z problemami ekonomicz-
nymi w gminie. Omówiono 
także problemy dotyczące 
rodzin tych osób, w których 
zjawisko bezrobocia nie-
rzadko jest dziedziczone 
oraz problemy mieszkań-
ców, którzy mają pracę, lecz 
z różnych powodów, często 
niezależnych od nich sa-
mych – borykają się z różne-
go rodzaju problemami spo-
łecznymi. Zidentyfikowano 
także wiele problemów do-
tyczących dzieci i młodzieży 
w gminie.

W kontekście powstania celu 
głównego przygotowania 
przedmiotowego programu, 
wszyscy obecni uczestnicy 
zaakceptowali jego treść 
jako trafnie określającą pro-
jekt i zgodną z wyobraże-
niem i przekonaniami wszyst-
kich uczestników, a także 
wystarczająco pojemną, 
aby udało się zawrzeć w niej 
wszystkie wyłaniane, kolejne 
cele szczegółowe.
Zaakceptowany cel główny 
tworzonego projektu: 
Poprawa jakości życia 
mieszkańców Miasteczka 
Śląskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem tworzenia 
perspektyw dla młodych 
pokoleń.
Stworzenie tzw. celów szcze-
gółowych, które wyznaczyły 
poszczególne zadania i dzia-
łania do wykonania, stało się 
efektem przeprowadzonych 
badań w środowiskach po-
szczególnych członków gru-
py, które to badania zostały 
przeprowadzone indywidu-
alnie przez każdego człon-

PRoJekT RewiTALiZAcJi
SPOŁECZNEJ  (dokończenie ze str. 1)



Chociaż dzieci już pewnie 
zapomniały o feriach zimo-
wych, w oddziałach dzie-
cięcych biblioteki można 
podziwiać efekty feryj-
nych zajęć plastycznych, 
np. pejzaże, fantastyczne 
pojazdy, kolorowe kompo-
zycje kwiatowe oraz por-
trety, z których uśmiecha-
ją się babcie i dziadkowie. 
Styczeń to miesiąc, kiedy 
obchodzą oni swoje świę-
to, dlatego też w oddziale 
dziecięcym w Miasteczku 
Śląskim dnia 18 stycznia 
odbył się z tej okazji wie-
czór głośnego czytania 
fragmentów utworów li-
terackich. Starsi wspólnie 
z młodszymi przypomnie-
li sobie 365 opowieści 
dziadka, Babcię i słonia 
A. i J. Afanasjewów oraz 
Babcię Kluczykową M. Or-
łonia.

Kolejnym wydarzniem 
kulturalnym wzbogacają-
cym ofertę biblioteki była 
zorganizowana w oddzia-
le dla dorosłych prelekcja 
państwa Ireny i Romana 
Gatysów. 12 lutego za-
prezentowali oni w formie 
slajdów historię fabryki 
porcelany w Żarach oraz 
biografie jej właścicieli.
Państwo Gatysowie są 
autorami książki Fabryka 
porcelany w Żarach 1888-
1945 wydanej w 2007 roku, 
którą również przypomnia-
no podczas pokazu.
Podsumowując, uprzejmie 
przypominamy o zmianie 
godzin pracy filii w Żygli-
nie. Od 1 lutego placówka 
czynna jest według nastę-
pujacego porządku : po-
niedziałek, wtorek, środa, 
piątek od 14 do 18, czwar-
tek od 8 do 12.

Miejska Biblioteka Publiczna 
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Chcąc pozyskać po-
moc finansową na 
podjęcie własnej dzia-
łalności gospodarczej 
warto udać się do Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
w Tarnowskich Górach. 
Z pomocy takiej skorzystać 
mogą osoby zarejestro-
wane jako bezrobotne. 
Zgodnie z art. 46 ustawy 
o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy 
Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 
1001 z późn. zm. Staro-
sta ze środków Funduszu 
Pracy może jednorazowo 
przyznać bezrobotnemu 
na podjęcie działalności 
gospodarczej środki nie 
wyższe niż 5-krotna wyso-
kość przeciętnego wyna-
grodzenia (obecnie jest 
to kwota 13.221,70 zł). Na-
tomiast, gdy bezrobotny 
chce podjąć działalność 
na zasadach określonych 
dla spółdzielni socjalnych, 
wysokość przyznanych 
środków nie może prze-
kroczyć 3-krotnego prze-
ciętnego wynagrodzenia 
na jednego członka za-

łożyciela oraz 2-krotnego 
przeciętnego wynagro-
dzenia na jednego człon-
ka przystępującego do 
spółdzielni socjalnej po jej 
założeniu.
W celu pozyskania środ-
ków finansowych na roz-
poczęcie własnej dzia-
łalności należy odbyć 
bezpłatny kurs Zakłada-
my działalność – krok po 
kroku, następnie pobrać 
w Urzędzie Pracy od-
powiedni wniosek wraz 
z załącznikami, napisać 
biznes plan oraz znaleźć 
dwóch żyrantów. Złożony 
w Urzędzie wniosek wraz 
z biznesplanem rozpatry-
wany jest przez komisję, 
która decyduje o jego 
zatwierdzeniu lub od-
rzuceniu. O rozpatrzeniu 
wniosku zainteresowana 
osoba powiadamiana 
jest listownie. Szczegóło-
we informacje znaleźć 
można w rozporządzeniu 
MIPS z dnia 21 listopada 
2005 roku Dz. U. z 2005 r. Nr 
236, poz. 2002.

(aut. Justyna Foks)

długo będą ciążyć na 
Gminie Miasteczko Śląskie. 
I radni kolejnych kadencji 
Rady Miejskiej w Miastecz-
ku Śląskim są – jak sądzę – w 
pełni świadomi tych na-
stępstw. Stąd uważam, że 
w swoich postawach, tak 
przyjętych w przeszłości jak 
i wyrażanych obecnie, na 
co dzień, powinni być co 
najmniej konsekwentni. 
Zatem dopóki ustalenia, 
związane z warunkami pry-
watyzacji Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Tarnowskich 
Górach, które przecież 
przekładają się na możli-
wości działania PWiK-u, nie 
zostaną zmienione, dopóty 
trzeba się liczyć ze skutkami 
zarówno umowy wdroże-
niowej z dnia 15 listopada 
2001 roku jak i aneksami do 
niej zawartymi. I nie widzieć 
w firmie sprawcy wszystkich 
nieszczęść na tym polu. 
Bowiem jeżeli z aneksu nr 
3, zawartego w dniu 23 
czerwca 2006 roku i Biznes 
Planu, stanowiącego jego 
załącznik – wynika, że: 
* do 2009 roku ceny za 1m³ 
wody dla gospodarstw do-
mowych i dla przemysłu 
mają  wzrastać o określone 
stałe procentowe [w 2007r. 
– o 6 %, w 2008r. – o 5 % i 
w 2009r. – o 4 %] a od 2010  
roku będą korygowane 
rocznie o inflację według 
wskaźnika prognozowane-
go w ustawie budżetowej, 
i podobnie dla ścieków
* do 2009 roku ceny za 1m³ 
odprowadzanych ścieków 
z gospodarstw domowych 
i z przemysłu* mają wzra-
stać o określone stałe pro-
centowe [w 2007r. – o 36 % 
i 0 %*, w 2008r. – o 5 % i 3 %* 
oraz w 2009r. – o 4 % i 4 %*] 
a od 2010 roku będą kory-
gowane rocznie o inflację 
według wskaźnika progno-
zowanego w ustawie bu-
dżetowej,
to tak się dzieje na tym polu 
w świetle zatwierdzonych 
na 2008 rok taryf i tego nie 
można w żadnej mierze ig-
norować. I to niezależnie 
od faktu, iż powyższy aneks 
podpisany zastał w po-
przedniej kadencji władz 
samorządowych. Umów 
należy dotrzymywać, tym 
bardziej, iż Przedsiębior-
stwo działa zgodnie z za-
sadami, ustalonymi przez 
Strony umowy. 
Owszem Gmina Miastecz-
ko Śląskie powinna dążyć 

do ewentualnych korekt 
warunków prywatyzacji tej 
firmy, mając w perspekty-
wie przyszłe lata jej funkcjo-
nowania, ale jednocześnie 
jako udziałowiec w spółce 
nie może zapominać o jej 
„dniu dzisiejszym”, o ekono-
micznej równowadze dzia-
łalności PWiK-u. 
Pisząc o tym jako z-ca bur-
mistrza miasta i odpowie-
dzialny merytorycznie za 
te sprawy, nie mogę [i nie 
chcę!] lekceważyć zaan-
gażowania finansowego 
Gminy w tej dziedzinie, 
w postaci procesu realizo-
wanych dotąd i kontynu-
owanych dopłat dla tary-
fowych odbiorców usług 
z zakresu zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzenia 
ścieków. Co zresztą uchwa-
liła w dniu 27 grudnia 2007 
roku Rada Miejska w Mia-
steczku Śląskim na okres od 
1.02.2008 do 31.01.2009r. W 
tym kontekście pragnę tyl-
ko zaznaczyć, iż podejmo-
wanie w tej materii działań 
osłonowych warunkowane 
było i jest nie tylko wzglę-
dami społecznymi i eko-
nomicznymi, ale także 
ekologicznymi na polu go-
spodarki wodno-ściekowej. 
Zaś posiadane przez Przed-
siębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. 
na terenie Gminy Miastecz-
ko Śląskie mienie i płacony 
z tego tytułu podatek od 
nieruchomości a także od-
płatne korzystanie przez 
Przedsiębiorstwo z części 
gminnych sieci wodocią-
gowych i kanalizacyjnych 
stanowiły co prawda do-
chody budżetu miasta ale 
i dodatkowe koszty Przed-
siębiorstwa, które siłą rze-
czy muszą przekładać się 
na ustalane parametry ta-
ryfy. Stąd stało się w pełni 
uzasadnionym to, aby co 
najmniej o ten składnik do-
datkowych obciążeń dla 
PWiK-u rekompensować 
określonym odbiorcom 
skalę wydatków w postaci 
uchwalonych dopłat do 1 
m³ dostarczonej wody i od-
prowadzanych ścieków. 
Zatem ustalone w tym za-
kresie w przeszłości zasady 
zostały utrzymane i kon-
tynuowane w bieżącym 
roku.    

(aut. Z-ca burmistrza miasta 
Zdzisław Franus)

WIEŚCI Z RATUSZA WIEŚCI Z RATUSZA

JAk PoZySkAĆ ŚRodki
         na otwarcie własnej firmy

ka grupy z osobna, zgod-
nie z wybraną przez niego 
metodą i sposobem takich 
badań oraz adekwatnie do 
zidentyfikowanych i przed-
stawionych na spotkaniu 
potrzeb. 
Zaakceptowane cele szcze-
gółowe:
1) WYKONANIE / UZUPEŁ-
NIENIE CAŁEJ NIEZBĘDNEJ 
INFRASTRUKTURY SPORTO-
WO-REKREACYJNEJ W GMI-
NIE WRAZ Z ZAPEWNIENIEM 
ODPOWIEDNIEJ OFERTY DLA 
DZIECI, MŁODZIEŻY I INNYCH 
MIESZKAŃCÓW PRZEZ LOKAL-
NE OŚRODKI KULTURALNO-
SPORTOWO-OŚWIATOWE;

2) EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA 
LOKALNYCH JEDNOSTEK SPO-
ŁECZNEGO WSPARCIA W KO-
OPERACJI Z WŁADZAMI GMI-
NY DLA SKUTECZNEJ POMOCY 
POTRZEBUJĄCYM MIESZKAŃ-
COM;
3) STWORZENIE KLIMATU TRWA-
ŁEGO I CIĄGŁEGO DIALO-
GU WSZYSTKICH LOKALNYCH 
ŚRODOWISK INICJOWANE 
I PROWADZONE PRZEZ GMINĘ;
4) ZAANGAŻOWANIE SFERY 
BIZNESU W PROCESY SPO-
Ł E C Z N O - G O S P O DA R C Z E 
WSPÓLNIE ZE WSZYSTKIMI ŚRO-
DOWISKAMI LOKALNYMI POD 
PATRONATEM WŁADZ GMINY.
W kontekście zaakcepto-
wanej treści celów szcze-
gółowych projektu oraz 
częściowo sprecyzowanych 
już dla nich zadań, będą-
cych jednocześnie częścią 
propozycji rozwiązania zi-
dentyfikowanych w ciągu 
poprzednich spotkań prob-
lemów społecznych, prze-
analizowane zostały do-
tychczas zidentyfikowane 
propozycje działań, a efek-

tem tej analizy było przesze-
regowanie i zgromadzenie 
niektórych z nich w pewnej 
wspólnej grupie działań.
Dla niektórych celów i ziden-
tyfikowanych adekwatnych 
problemów, zaproponowa-
ne zostały kolejne, nowe 
działania. Jako kolejny etap 
tworzonego docelowego 
i pełnego spisu działań, 
podjęto próbę przyporząd-
kowania dalszych prac 
i analiz nad precyzowanymi 
działaniami do poszczegól-
nych członków grupy.
Wyniki przeprowadzo-
nych badań społecznych, 
z całą pewnością potwier-
dziły zidentyfikowane do-
tychczas problemy oraz 
pozwoliły dowiedzieć się 
o potrzebach i nowych 
propozycjach, które stano-
wią materiał dla powstania 
listy zadań do wykonania 
w krótszej i dłuższej per-
spektywie czasowej. 
Przesłane przez członków 
grupy materiały – opisy 
i analizy wyznaczonej przez 
każdego indywidualnie 
grupy problemów pozwoli-
ły przystąpić do pracy nad 
właściwą treścią tworzone-
go dokumentu - pierwszą 
częścią opracowania pro-

jektu rewitalizacji społecz-
nej dla Gminy Miasteczko 
Śląskie, która traktuje o tzw. 
społecznej sytuacji wyjścio-
wej mieszkańców Gminy. 
Kolejne dwie części stano-
wić będą treści dotyczące 
zrelacjonowania wyników 
przeprowadzonych wszyst-
kich rodzajów badań spo-
łecznych oraz kierunków 
i rodzajów działań, a także 
zadań z szacunkowym ich 
kosztorysem, które doce-
lowo staną się elementem 
planu podejmowania kolej-
nych kroków dla osiągnię-
cia poszczególnych celów 
szczegółowych i w efekcie 
celu głównego projektu re-
witalizacji społecznej. Na-
leży w tym miejscu z całą 
konsekwencją podkreślić, 
iż przygotowanie przedmio-
towego projektu oraz roz-
poczęcie jego wdrażania 
będzie kolejnym krokiem 
w realizacji Strategii Rozwo-
ju Miasteczka Śląskiego na 
lata 2007 – 2017.

Celem tego działania jest 
znalezienie dla niego no-
wego, praktycznego zasto-
sowania i doprowadzenie 
do stanu, w którym obiekt 
(lub obszar) stanie się war-
tościowy i funkcjonalny. Re-
witalizacja może polegać 
na remontach zniszczonych 
domów, ochronie zabytków, 
ale obejmuje również złożo-
ne problemy środowiskowe, 
społeczne i rozwojowe. PRO-
JEKT REWITALIZACJI określa 
kierunki działań rewitali-
zacyjnych i jest niezbędny 
w celu pozyskania środków 
zewnętrznych na ich reali-
zację.
Na początkowych spotka-
niach Grupy omówione 
zostały kolejno, przygoto-
wane przez poszczególnych 
uczestników zidentyfikowa-
ne potrzeby lokalnej spo-
łeczności i gminy, dotyczące 
przygotowania programu 
rewitalizacji społecznej. Każ-
dy z uczestników – zgodnie 
z otrzymanym formularzem 
identyfikacji potrzeb, opisał 
i krótko scharakteryzował 
potrzeby, jakie w jego śro-
dowisku i otoczeniu, w któ-
rym pracuje i na co dzień 
przebywa – występują. Po-
szczególne prezentacje dość 
dokładnie charakteryzowa-
ły wybrane problemy, które 
docelowo, po dokonaniu ich 
uporządkowania, pozwoli-
ły stworzyć cel główny oraz 
jasną i przejrzystą listę celów 
szczegółowych, które w na-
stępnej kolejności przerodzą 
się w przygotowanie cha-
rakterystyki i szczegółowego 
opisu poszczególnych zadań 
i czynności, składających się 
na całościowy projekt. 
Dostarczone przez Panią Ali-
cję Turyłę z PUP w Tarnow-
skich Górach wyniki analizy 
danych, dotyczących zare-
jestrowanych osób bezro-
botnych z Gminy Miasteczko 
Śląskie oraz dane dostarczo-
ne przez Panią Dyrektor Mia-
steczkowskiego MOPS-u 
Panią Elżbietę Kamaszuk, po-
zwoliły wyłonić szczegółowe 
problemy dotyczące m.in. 
poszczególnych grup wie-
kowych i społecznych wśród 
osób bezrobotnych oraz 

z problemami ekonomicz-
nymi w gminie. Omówiono 
także problemy dotyczące 
rodzin tych osób, w których 
zjawisko bezrobocia nie-
rzadko jest dziedziczone 
oraz problemy mieszkań-
ców, którzy mają pracę, lecz 
z różnych powodów, często 
niezależnych od nich sa-
mych – borykają się z różne-
go rodzaju problemami spo-
łecznymi. Zidentyfikowano 
także wiele problemów do-
tyczących dzieci i młodzieży 
w gminie.

W kontekście powstania celu 
głównego przygotowania 
przedmiotowego programu, 
wszyscy obecni uczestnicy 
zaakceptowali jego treść 
jako trafnie określającą pro-
jekt i zgodną z wyobraże-
niem i przekonaniami wszyst-
kich uczestników, a także 
wystarczająco pojemną, 
aby udało się zawrzeć w niej 
wszystkie wyłaniane, kolejne 
cele szczegółowe.
Zaakceptowany cel główny 
tworzonego projektu: 
Poprawa jakości życia 
mieszkańców Miasteczka 
Śląskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem tworzenia 
perspektyw dla młodych 
pokoleń.
Stworzenie tzw. celów szcze-
gółowych, które wyznaczyły 
poszczególne zadania i dzia-
łania do wykonania, stało się 
efektem przeprowadzonych 
badań w środowiskach po-
szczególnych członków gru-
py, które to badania zostały 
przeprowadzone indywidu-
alnie przez każdego człon-

PRoJekT RewiTALiZAcJi
SPOŁECZNEJ  (dokończenie ze str. 1)



cji dostarczyły wszystkim 
przygotowane konkursy. 
Szczególnie dużo śmiechu 
było w trakcie nadmuchi-
wania balonów na czas, 
ponieważ jedne pęka-
ły, a inne nie dawały się 
w ogóle nadmuchać. 
Wiele skupienia i precyzji 
wymagał taniec baloni-
ków w parach. Zadaniem 

dzieci było dobrać się 
w pary, umieścić między 
sobą balony, a następnie 
tańczyć w rytm piosen-
ki. Pary, którym udało się 
utrzymać balony, otrzy-
mały słodkie nagrody. 
Na zakończenie bal od-
wiedził jeszcze miły gość 
– bohater jednej z ulubio-
nych wieczorynek- Miś 
Uszatek. Zaproponował 
on wszystkim uczestnikom 
wyciszającą, a zarazem 

dostarczającą wiele ra-
dości zabawę: Na dywa-
nie siedzi jeż. Wszystkie 
dzieci na prośbę Misia 
zawiązały duże koło, a 
następnie usiadły na dy-
wanie. Miś został jeżem i 
zajął miejsce w środku, po 
czym wszyscy bawiący 
się wyrecytowali tekst za-
bawy: Na dywanie siedzi 

jeż. Co on zrobi, to my też. 
Jeżu, jeżu, co my mamy 
robić? Miś - jeż zaprezen-
tował kilka podskoków, 
które dzieci powtórzyły za 
nim, potem wybrał swo-
jego następcę i zabawa 
trwała nadal. Na pożeg-
nanie Uszatek wręczył 
każdemu dziecku lizaka.
Zapraszamy na naszą 
stronę internetową: www.
przedszkolenr1.jasky.pl

w karnawale nigdy nie 
brakuje okazji do dobrej 
zabawy. w Przedszkolu 
nr 1 w Miasteczku Ślą-
skim przygotowania do 
corocznego balu prze-
bierańców rozpoczęły 
się dość wcześnie, by 
uniknąć niechcianej 
nerwowości i zapewnić 
uczestnikom towarzy-
stwo profesjonalnego 
wodzireja i fotografa. 

31 stycznia w budynku 
przedszkola odbyła się 
wyczekiwana impre-
za. Stroje karnawałowe 
przedszkolaków przygo-
towali rodzice, których 
pomysłowość i inwencja 

były ogromne. Dzieci 
w niepowtarzalnych prze-
braniach wyglądały ba-
jecznie kolorowo. Wśród 

chłopców największym 
powodzeniem cieszy-
ły się kostiumy żołnierzy, 
Batmanów oraz Indian. 
Dziewczynki, natomiast, 
wybrały stroje księżniczek 
i wróżek, ale były również 
biedronki, Pippi Lang-
strumpf, czarownica oraz 
Cyganka. Bal rozpoczął 
się od przedstawienia 
gości i wykonania grupo-
wych zdjęć. Następnie, 

wśród balonów i serpen-
tyn, przyszedł czas na ulu-
bione tańce i wesołe za-
bawy, którym przewodził 
wodzirej. Młodsze przed-
szkolaki chętnie tańczyły 
w kółeczkach i łączyły się 

w wesołe pociągi. Starsze 
wybierały pląsy indywi-
dualne lub w parach. 
Jednak najwięcej emo-

PRZedSZkoLe nR 1
Pomoc społeczna w pi-
gułce.
Pomoc społeczna umożli-
wia przezwyciężanie trud-
nych sytuacji życiowych 
tym, którzy nie są w stanie 
sami ich pokonać, wyko-
rzystując własne upraw-
nienia, zasoby i możliwości. 
Wspiera ich w wysiłkach 
zmierzających do zaspoko-
jenia niezbędnych potrzeb 
i umożliwia im życie w wa-
runkach odpowiadających 
godności człowieka. Zada-
niem pomocy społecznej 
jest także zapobieganie 
trudnym sytuacjom życio-
wym przez podejmowanie 
działań zmierzających do 
usamodzielnienia osób 
i rodzin oraz ich integracji 
ze środowiskiem. 
Miejski ośrodek Pomocy 
Społecznej realizuje zada-
nia wynikające z ustawy o 
pomocy Społecznej z dnia 
12 marca 2004r.
Prawo do świadczeń z po-
mocy społecznej przysłu-
guje: 
- osobom posiadającym 
obywatelstwo polskie, ma-
jącym miejsce zamieszka-
nia i przebywającym na te-
rytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  
- cudzoziemcom mającym 
miejsce zamieszkania i prze-
bywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
posiadającym zezwolenie 
na osiedlenie się, zgodę 
na pobyt tolerowany lub 
status uchodźcy nadany w 
Rzeczypospolitej Polskiej,  
- obywatelom państw 
członkowskich Unii Euro-
pejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, 

przebywającym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, którzy uzyskali zezwo-
lenie na pobyt. 
Osoba lub rodzina, ubie-
gająca się o pomoc spo-
łeczną, może zgłosić się 
do ośrodka pomocy spo-
łecznej w miejscu zamiesz-
kania (ośrodki znajdują się 
w każdej gminie). Decyzje 
o przyznaniu lub odmowie 
przyznania pomocy wyma-
gają uprzednio przepro-
wadzenia przez pracowni-
ka socjalnego rodzinnego 
wywiadu środowiskowego. 
Decyzje w sprawach świad-
czeń pomocy społecznej 
wydawane są w formie pi-
semnej. Od każdej decyzji 
służy prawo odwołania.
W przypadku ubiegania 
się o przyznanie świadcze-
nia z pomocy społecznej 
po raz kolejny, a także gdy 
nastąpiła zmiana danych 
zawartych w wywiadzie, 
sporządza się aktualizację 
wywiadu. W przypadku 
osób korzystających ze sta-
łych form pomocy aktu-
alizację sporządza się nie 
rzadziej niż co 6 miesięcy, 
mimo braku zmiany da-
nych.
Pracownik socjalny prze-
prowadzający rodzinny 
wywiad środowiskowy 
może domagać się od 
osoby lub rodziny ubiega-
jącej się o pomoc złożenia 
oświadczenia o docho-
dach i stanie majątkowym 
oraz dodatkowych doku-
mentów potwierdzających 
sytuację ubiegającego się 
o pomoc. Odmowa zło-
żenia oświadczenia jest 
podstawa wydania decy-

zji o odmowie przyznania 
świadczenia.
 Osoby i rodziny korzysta-
jące z pomocy społecznej 
sa obowiązane do współ-
działania w rozwiązywaniu 
ich trudnej sytuacji życio-
wej, brak takiej współpra-
cy może spowodować 
ograniczenie bądź odmo-
wę przyznania pomocy.
Prawo do świadczeń przy-
sługuje osobom i rodzinom, 
których posiadane docho-
dy nie przekraczają kryte-
riów dochodowych usta-
lonych w oparciu o próg 
interwencji socjalnej. Od 
dnia 1 października 2006 r.  
dla osoby samotnie gospo-
darującej jest nim dochód 
nie przekraczający kwoty 
477 zł, natomiast dla osoby 
w rodzinie – kwota 351 zł. 
w 2008 roku kwota zasił-
ku okresowego nie może 
być niższa niż 50 % różnicy 
miedzy:
- kryterium dochodowym 
osoby samotnie gospoda-
rującej a dochodem tej 
osoby,
- kryterium dochodowym 
rodziny a dochodem tej 
rodziny.
Pomoc społeczna polega 
w szczególności na: 
- pracy socjalnej,  
- przyznawaniu i wypłaca-
niu przewidzianych ustawą 
świadczeń,  
- prowadzeniu i rozwoju 
niezbędnej infrastruktury 
socjalnej,  
- analizie i ocenie zjawisk 
rodzących zapotrzebowa-
nie na świadczenia z po-
mocy społecznej,  
- rozwijaniu nowych form 
pomocy społecznej i sa-
mopomocy. 
Główne cele pomocy spo-
łecznej:

- wsparcie osób i rodzin 
w przezwyciężeniu trudnej 
sytuacji życiowej, dopro-
wadzenie - w miarę możli-
wości - do ich życiowego 
usamodzielniania i umoż-
liwienie im życia w warun-
kach odpowiadających 
godności człowieka,  
- zapewnienie dochodu 
na poziomie interwencji 
socjalnej – dla osób nie 
posiadających dochodu 
lub o niskich dochodach, 
w wieku poprodukcyjnym 
i osobom niepełnospraw-
nym,  
- zapewnienie dochodu do 
wysokości poziomu inter-
wencji socjalnej osobom 
i rodzinom o niskich do-
chodach, które wymaga-
ją okresowego wsparcia,  
- zapewnienie profesjo-
nalnej pomocy rodzinom 
dotkniętym skutkami pa-
tologii społecznej, w tym 
przemocą w rodzinie, 
- integracja ze środowi-
skiem osób wykluczonych 
społecznie,  
- stworzenie sieci usług so-
cjalnych adekwatnych do 
potrzeb w tym zakresie.   
Pomoc udzielana jest sto-
sownie do potrzeb klien-
tów jak również do moż-
liwości Ośrodka Pomocy 
Społecznej.
Przyznanie pomocy opar-
te jest na indywidualnym 
rozeznaniu sytuacji osób 
i rodzin zgłaszających się 
do Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Mia-
steczku sl. przy ul. Staro-
miejskiej 8.
Godziny urzędowania 
MoPS: poniedziałek
od 9.00 do 17.00
wtorek-piątek
od 7.00 do 15.00.
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cji dostarczyły wszystkim 
przygotowane konkursy. 
Szczególnie dużo śmiechu 
było w trakcie nadmuchi-
wania balonów na czas, 
ponieważ jedne pęka-
ły, a inne nie dawały się 
w ogóle nadmuchać. 
Wiele skupienia i precyzji 
wymagał taniec baloni-
ków w parach. Zadaniem 

dzieci było dobrać się 
w pary, umieścić między 
sobą balony, a następnie 
tańczyć w rytm piosen-
ki. Pary, którym udało się 
utrzymać balony, otrzy-
mały słodkie nagrody. 
Na zakończenie bal od-
wiedził jeszcze miły gość 
– bohater jednej z ulubio-
nych wieczorynek- Miś 
Uszatek. Zaproponował 
on wszystkim uczestnikom 
wyciszającą, a zarazem 

dostarczającą wiele ra-
dości zabawę: Na dywa-
nie siedzi jeż. Wszystkie 
dzieci na prośbę Misia 
zawiązały duże koło, a 
następnie usiadły na dy-
wanie. Miś został jeżem i 
zajął miejsce w środku, po 
czym wszyscy bawiący 
się wyrecytowali tekst za-
bawy: Na dywanie siedzi 

jeż. Co on zrobi, to my też. 
Jeżu, jeżu, co my mamy 
robić? Miś - jeż zaprezen-
tował kilka podskoków, 
które dzieci powtórzyły za 
nim, potem wybrał swo-
jego następcę i zabawa 
trwała nadal. Na pożeg-
nanie Uszatek wręczył 
każdemu dziecku lizaka.
Zapraszamy na naszą 
stronę internetową: www.
przedszkolenr1.jasky.pl

w karnawale nigdy nie 
brakuje okazji do dobrej 
zabawy. w Przedszkolu 
nr 1 w Miasteczku Ślą-
skim przygotowania do 
corocznego balu prze-
bierańców rozpoczęły 
się dość wcześnie, by 
uniknąć niechcianej 
nerwowości i zapewnić 
uczestnikom towarzy-
stwo profesjonalnego 
wodzireja i fotografa. 

31 stycznia w budynku 
przedszkola odbyła się 
wyczekiwana impre-
za. Stroje karnawałowe 
przedszkolaków przygo-
towali rodzice, których 
pomysłowość i inwencja 

były ogromne. Dzieci 
w niepowtarzalnych prze-
braniach wyglądały ba-
jecznie kolorowo. Wśród 

chłopców największym 
powodzeniem cieszy-
ły się kostiumy żołnierzy, 
Batmanów oraz Indian. 
Dziewczynki, natomiast, 
wybrały stroje księżniczek 
i wróżek, ale były również 
biedronki, Pippi Lang-
strumpf, czarownica oraz 
Cyganka. Bal rozpoczął 
się od przedstawienia 
gości i wykonania grupo-
wych zdjęć. Następnie, 

wśród balonów i serpen-
tyn, przyszedł czas na ulu-
bione tańce i wesołe za-
bawy, którym przewodził 
wodzirej. Młodsze przed-
szkolaki chętnie tańczyły 
w kółeczkach i łączyły się 

w wesołe pociągi. Starsze 
wybierały pląsy indywi-
dualne lub w parach. 
Jednak najwięcej emo-

PRZedSZkoLe nR 1
Pomoc społeczna w pi-
gułce.
Pomoc społeczna umożli-
wia przezwyciężanie trud-
nych sytuacji życiowych 
tym, którzy nie są w stanie 
sami ich pokonać, wyko-
rzystując własne upraw-
nienia, zasoby i możliwości. 
Wspiera ich w wysiłkach 
zmierzających do zaspoko-
jenia niezbędnych potrzeb 
i umożliwia im życie w wa-
runkach odpowiadających 
godności człowieka. Zada-
niem pomocy społecznej 
jest także zapobieganie 
trudnym sytuacjom życio-
wym przez podejmowanie 
działań zmierzających do 
usamodzielnienia osób 
i rodzin oraz ich integracji 
ze środowiskiem. 
Miejski ośrodek Pomocy 
Społecznej realizuje zada-
nia wynikające z ustawy o 
pomocy Społecznej z dnia 
12 marca 2004r.
Prawo do świadczeń z po-
mocy społecznej przysłu-
guje: 
- osobom posiadającym 
obywatelstwo polskie, ma-
jącym miejsce zamieszka-
nia i przebywającym na te-
rytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  
- cudzoziemcom mającym 
miejsce zamieszkania i prze-
bywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
posiadającym zezwolenie 
na osiedlenie się, zgodę 
na pobyt tolerowany lub 
status uchodźcy nadany w 
Rzeczypospolitej Polskiej,  
- obywatelom państw 
członkowskich Unii Euro-
pejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, 

przebywającym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, którzy uzyskali zezwo-
lenie na pobyt. 
Osoba lub rodzina, ubie-
gająca się o pomoc spo-
łeczną, może zgłosić się 
do ośrodka pomocy spo-
łecznej w miejscu zamiesz-
kania (ośrodki znajdują się 
w każdej gminie). Decyzje 
o przyznaniu lub odmowie 
przyznania pomocy wyma-
gają uprzednio przepro-
wadzenia przez pracowni-
ka socjalnego rodzinnego 
wywiadu środowiskowego. 
Decyzje w sprawach świad-
czeń pomocy społecznej 
wydawane są w formie pi-
semnej. Od każdej decyzji 
służy prawo odwołania.
W przypadku ubiegania 
się o przyznanie świadcze-
nia z pomocy społecznej 
po raz kolejny, a także gdy 
nastąpiła zmiana danych 
zawartych w wywiadzie, 
sporządza się aktualizację 
wywiadu. W przypadku 
osób korzystających ze sta-
łych form pomocy aktu-
alizację sporządza się nie 
rzadziej niż co 6 miesięcy, 
mimo braku zmiany da-
nych.
Pracownik socjalny prze-
prowadzający rodzinny 
wywiad środowiskowy 
może domagać się od 
osoby lub rodziny ubiega-
jącej się o pomoc złożenia 
oświadczenia o docho-
dach i stanie majątkowym 
oraz dodatkowych doku-
mentów potwierdzających 
sytuację ubiegającego się 
o pomoc. Odmowa zło-
żenia oświadczenia jest 
podstawa wydania decy-

zji o odmowie przyznania 
świadczenia.
 Osoby i rodziny korzysta-
jące z pomocy społecznej 
sa obowiązane do współ-
działania w rozwiązywaniu 
ich trudnej sytuacji życio-
wej, brak takiej współpra-
cy może spowodować 
ograniczenie bądź odmo-
wę przyznania pomocy.
Prawo do świadczeń przy-
sługuje osobom i rodzinom, 
których posiadane docho-
dy nie przekraczają kryte-
riów dochodowych usta-
lonych w oparciu o próg 
interwencji socjalnej. Od 
dnia 1 października 2006 r.  
dla osoby samotnie gospo-
darującej jest nim dochód 
nie przekraczający kwoty 
477 zł, natomiast dla osoby 
w rodzinie – kwota 351 zł. 
w 2008 roku kwota zasił-
ku okresowego nie może 
być niższa niż 50 % różnicy 
miedzy:
- kryterium dochodowym 
osoby samotnie gospoda-
rującej a dochodem tej 
osoby,
- kryterium dochodowym 
rodziny a dochodem tej 
rodziny.
Pomoc społeczna polega 
w szczególności na: 
- pracy socjalnej,  
- przyznawaniu i wypłaca-
niu przewidzianych ustawą 
świadczeń,  
- prowadzeniu i rozwoju 
niezbędnej infrastruktury 
socjalnej,  
- analizie i ocenie zjawisk 
rodzących zapotrzebowa-
nie na świadczenia z po-
mocy społecznej,  
- rozwijaniu nowych form 
pomocy społecznej i sa-
mopomocy. 
Główne cele pomocy spo-
łecznej:

- wsparcie osób i rodzin 
w przezwyciężeniu trudnej 
sytuacji życiowej, dopro-
wadzenie - w miarę możli-
wości - do ich życiowego 
usamodzielniania i umoż-
liwienie im życia w warun-
kach odpowiadających 
godności człowieka,  
- zapewnienie dochodu 
na poziomie interwencji 
socjalnej – dla osób nie 
posiadających dochodu 
lub o niskich dochodach, 
w wieku poprodukcyjnym 
i osobom niepełnospraw-
nym,  
- zapewnienie dochodu do 
wysokości poziomu inter-
wencji socjalnej osobom 
i rodzinom o niskich do-
chodach, które wymaga-
ją okresowego wsparcia,  
- zapewnienie profesjo-
nalnej pomocy rodzinom 
dotkniętym skutkami pa-
tologii społecznej, w tym 
przemocą w rodzinie, 
- integracja ze środowi-
skiem osób wykluczonych 
społecznie,  
- stworzenie sieci usług so-
cjalnych adekwatnych do 
potrzeb w tym zakresie.   
Pomoc udzielana jest sto-
sownie do potrzeb klien-
tów jak również do moż-
liwości Ośrodka Pomocy 
Społecznej.
Przyznanie pomocy opar-
te jest na indywidualnym 
rozeznaniu sytuacji osób 
i rodzin zgłaszających się 
do Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Mia-
steczku sl. przy ul. Staro-
miejskiej 8.
Godziny urzędowania 
MoPS: poniedziałek
od 9.00 do 17.00
wtorek-piątek
od 7.00 do 15.00.
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iX edycJA konkURSU PLASTycZneGo 
nA nAJPiĘknieJSZy STRoik LUB kARTkĘ wieLkAnocnĄ

Organizator: Mok w Miasteczku Śląskim
Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie kartki lub wy-
konanie stroika nawiązując do świąt wielkanocnych. Kon-
kurs ma zasięg wojewódzki. Adresaci konkursu to dzieci 
z przedszkoli, szkół podstawowych, młodzieży z gimnazjum 
i szkół średnich, dorośli oraz kółka plastyczne w domach 
kultury i ośrodkach kultury województwa śląskiego.
Każdy z uczestników konkursu może nadesłać 1 pracę. 
Kartki prosimy nadsyłać o wymiarach 9 x 13 lub 10 x 15. 
Każda praca powinna zawierać metryczkę z danymi oso-
bowymi. Nie będą oceniane prace mające wielu auto-
rów. Prace prosimy składać w biurze Mok do  7 marca 
2008 r. lub nadesłać na adres: MOK, 42-610 Miasteczko 
Śląskie, ul. Srebrna 24. O wynikach i wręczeniu nagród po-
informujemy telefonicznie. (szczegoly tel. 032 288-88-70 
lub 288-89-44, mokmiast@wp.pl  www.mokmiast.art.pl)

iX edycJA konkURSU 
nA nAJciekAwSZĄ kUkŁĘ MARZAnny LUB wioSenny Goik

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim
ogłasza iX edycję konkursu na najciekawszą kukłę 

Marzanny lub goik wiosenny.
Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów, młodzieży szkół śred-
nich. Zachęcamy również dorosłych do wspólnej zabawy. 
Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Każ-
da praca powinna zawierać dokładne dane osobowe. 
Technika wykonania Kukły lub goika jest dowolna. Prace 
prosimy składać do 26 marca 2008r. w Biurze Miejskiego 
Ośrodka Kultury,  ul. Srebrna 24 Miasteczko Śląskie. Roz-
strzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 
30 marca br. (niedziela) o godz. 16,00 w Brynicy (dziel-
nica Miasteczka Śląskiego) nad rzeką Brynica, podczas 
trwania imprezy plenerowej pn. „Powitanie wiosny”.  Lau-
reatów konkursu powiadomimy telefonicznie. (szczegóły 
www.mokmiast.art.pl, tel. 032 288-88-70, 032 288-89-44)
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były znacznie skromniej-
sze ustawiono w narożach 
ściany wschodniej. Za-
wieszono w nich obrazy w 
rzeźbiarskiej oprawie. W 
pierwszym lewym bocz-
nym ołtarzu wisiał obraz 
Świętej Rozalii - dziewicy i 
pustelnicy, żyjącej w latach 
1130-1165/1170. Drugi bocz-
ny ołtarz poświęcono Świę-
tej Trójcy.
Barokowa ambona o kon-
strukcji drewnianej miała 
dekorację malarską. Praw-
dopodobnie tak jak w oł-
tarzach, była to imitacja 
marmuru. Zastąpiona zo-
stała nową kazalnicą w XIX 
wieku, jednak z pierwszej 
zachowano cztery płasko-
rzeźby ewangelistów, które 
były polichromowane i zło-
cone. Płaskorzeźby zostały 
skradzione w 2000 roku.
Konfesjonał skromny bez 
dekoracji istnieje do dzisiaj 
i jest ustawiony przy połu-
dniowej ścianie nawy, pod 
chórem.
Ławki drewniane także 
były skromne, pozbawione 
dekoracji. Obecnie pozo-
stało tylko kilka z tamtych 
ławek.
Kolejne elementy wyposa-
żenia barokowego otrzy-
mał kościół w XVIII wie-
ku. Wtedy to do świątyni 
wprowadzono czwarty oł-
tarz Matki Boskiej Bolesnej. 
Jego konstrukcję wniesio-
no przy ścianie północnej, 
którą w tym celu trzeba 
było specjalnie poszerzyć, 
ponieważ ołtarz posiadał 
mechanizm do podnosze-
nia obrazu. 
Barokowe stacje Drogi 
Krzyżowej zostały zastą-
pione nowymi autorstwa 
Franza Pohla z Krapkowic. 

O nowych stacjach Drogi 
Krzyżowej pisał ks. Teodor 
Christoph:
1882, 3 lipca przeprowadził 
o. Franciszkanin Athana-
sius Kleinwachter nowennę 
do Najświętszego Serca 
Jezusa, wygłaszając co-
dziennie po dwa kazania 
[…] Poświęcił też nową Dro-
gę Krzyżową. Malarz stacji, 
Pohl z Krapkowic, zmarł na 
czerwonkę z początkiem 
sierpnia w Scheibe (Skiba) 
pod Kłodzkiem.
1891, 7 maja Droga krzy-
żowa namalowana przez 
Franza Pohla z Krapkowic 
została poświęcona przez 
ks. Proboszcza Michalskie-
go z Lipin
Barokowe wnętrze drew-
nianego kościoła uległo 
poważnym przemianom w 
XIX wieku. Doszło tu w tym 
czasie do zmiany wystroju 
wnętrza na neogotyckie, 
co spowodowało zdemon-
towanie wielu dekoracji 
barokowych. Zmianę tę 
należy łączyć z postacią 
ks. Teodora Christopha. 
Jako pierwsze przebu-
dowano boczne ołtarze 
gdzie w styczniu 1877 roku 
na miejscu obrazu Św. 
Rozalii zawieszono nowy 
obraz Chrzest Chrystusa 
autorstwa Stelzera ze Strze-
gomia:
11 maja 1876 roku zadecy-
dowano, aby zamianie na 
nowy uległ ołtarz główny. 
Nowy neogotycki ołtarz 
wykonali bracia Piela z 
Bieńkowic pod Racibo-
rzem. Postawiono go 10 
kwietnia 1883 roku. Koszty 
poniósł mieszkaniec Mia-
steczka Śląskiego Philipp 
Michlik:
Wówczas do świątyni 

wprowadzono też nową 
neogotycką ambonę, 
chrzcielnicę i konfesjonał. 
Neogotycki ołtarz głów-
ny także się nie zachował. 
Obecny ołtarz postawiony 
w czasie renowacji kościo-
ła lata 60. XX wieku jest 
komplikacją kilku elemen-
tów renesansowych i ba-
rokowych zróżnicowanych 
wiekowo nawet o kilka 
stuleci. Starsza od świątyni 
jest predella przedzielona 
współczesnym tabernaku-
lum. Wykonano ją z drew-
na około 1600 roku. Pokryta 
jest ornamentem reliefo-
wym, złoconym z motywa-
mi twarzy kobiecej oraz z 
dwoma barwnymi wize-
runkami Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła. W cen-
trum retabulum znajduje 
się barokowy obraz olejny 
na płótnie Wniebowzięcia 
Matki Boskiej z trzeciej ter-
cji XVII wieku. Matka Bo-
ska okryta jest niebieskim 
płaszczem, dekoracyjnie 
rozwiniętym. Umieszczono 
ją na tle obłoków i anioł-
ków.
Fotografia Józefa Dańdy z 
lat trzydziestych XX wieku 
ukazująca wnętrze drew-
nianego kościoła z neogo-
tyckim wystrojem.
Dzięki fundacjom i za-
kupom z kościelnej kasy 
wnętrze świątyni wzboga-
cało się o nowe obiekty. 
Zakupiono m. in. figurę Naj-
świętszej Marii Panny, efek-
towne nakrycie na ołtarz, 
obrazy Różańca autorstwa 
malarza Stelzera ze Strze-
gomia, wieczną lampę 
oraz trybularz, chrzcielnicę 
z kamienia piaskowego z 
pokrywą. O niektórych za-
kupach i podarunkach pi-

sał ks. Teodor Christoph:
W kwietniu 1963 roku podję-
to prace konserwatorskie. 
Wówczas zdjęto warstwę 
farby olejnej, którą w 1895 
roku pokryto ściany koś-
cioła. W następnym roku 
poznańscy artyści: prof. 
Wacław Twarowski oraz 
mgr R. Hałas przy konsul-
tacji prof. Chmarzyńskiego 
opracowali projekt reno-
wacji wnętrza. Uzupełnio-
no wówczas polichromie 
na sklepieniu prezbiterium, 
w nawie i na balustradzie 
chóru. Polichromie wspól-
nie z wyżej wymienionymi 
artystami malował J. Świt-
ka. Ściany pozbawione 
białej farby olejnej zaim-
pregnowano preparatem 
z wosku i terpentyny bal-
samicznej. Odnowiono oł-
tarze boczne, stacje Drogi 
Krzyżowej oraz organy, a 
przy zacheuszkach zawie-
szono świeczniki. Zabytko-
we obrazy odrestaurowali 
mgr R. Krzemiński z Tychów 
i artysta plastyk K. Ptak z 
Lublińca. Prace dokończo-
no w 1965 roku.
Z inicjatywy, ks. Pawła Laby 
proboszcza w miastecz-
kowskim kościele w latach 
1979-2002, ambonie oraz 
odrestaurowanym orga-
nom o 7 głosach, zbudo-
wanych w 1846 roku przez 
Joanna Hasa z Taborowa, 
nadano kolorystykę zgod-
ną z barokową manierą.
Nie wiadomo pochodzi-
ła rzeźba Tronującej Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem 
przekazana z Miasteczka 
Śląskiego w 1928 roku za 
pośrednictwem woje-
wódzkiego konserwatora 
zabytków Tadeusza Do-
browolskiego do Muzeum 

Śląskiego w Katowicach. To najstarsza rzeźba 
w zbiorze tegoż muzeum, pochodzi ona z oko-
ło 1380 roku i należy do licznego na Śląsku ze-
społu rzeźb z kręgu Madonn na lwie. Rzeźba 
wielokrotnie była przemalowywana, a w cza-
sie ostatniej konserwacji usunięto polichromię i 
późniejsze uzupełnienia. Kościół w Miasteczku 
Śląskim powstał dopiero w 1666 roku, dlatego 
wcześniej rzeźba mogła należeć do innej świą-
tyni być może żyglińskiej. 

5 lutego w Miejskim ośrodku kultury odbył się Śledź 
ostatkowy. Jedną z wielu par bawiących się na 
Śledziku była Pani Zofia oraz Pan norbert (na zdję-
ciu powyżej). Zebrani goście tańczyli przy akom-
paniamencie zespołu Akcent. Uczestnicy cieszyli 
się doskonałą zabawą. 

ŚLedŹ oSTATkowy02. 03. 2008 godz. 18,00 - V Wielkopostne Spotkania 
Teatralne - dramat Karola Wojtyły pt. Przed sklepem jubi-
lera w wykonaniu Krakowskiego Theatrum Mundi (wstęp 
wolny). Spektakl jest głęboką medytacją o miłości i mał-
żeństwie, szczęściu, goryczy i zawiłościach ludzkiego losu. 
Jak wszystkie utwory Karola Wojtyły porusza głębokie 
kwestie filozoficzne dotykające najgłębszych stron czło-
wieczeństwa. Jest to widowisko refleksyjne, spektakl zmu-
sza do medytacji nad istotą miłóści. Trzy małżeństwa, trzy 
rozmaite i poplątane losy - bohaterowie odkrywają przed 
widzami tajemnice swych dusz, swoje zachwyty, niepoko-
je i rozczarowania.
Przed sklepem jubilera to rapsodyczna wersja utworu 
w reżyserii i adaptacji Anny Osławskiej, to zupełnie nowa-
torskie potraktowanie tematu (za przyzwoleniem i apro-
batą samego autora), dzięki czemu przesłanie spektaklu 
jest bardziej czytelne dla szerokiego grona odbiorców. 
Twórcom spektaklu udało się osiągnąć zamierzony cel - 
ocieplić trochę świat o tchnąć ducha w materialność.
Spektakl zaprezentowany był po raz pierwszy w Krakowie 
w 24 rocznicę śmierci Mieczysława Kotlarczyka oraz 60 
rocznicę powstania Teatru Rapsodycznego, do którego 
tradycji nawiązuje Teatrum Mundi;
05. 03. 2008 godz. 20,00 - spotkanie z Clive’m Harrisem
08. 03. 2008 od godz. 18,00 do 24,00 - impreza z okazji 
Dnia Kobiet - BABSki coMBeR; oprawa muzyczna - Zespół 
Bernadeta Kowalska i Przyjaciele, mile widziane przebra-
nia, wiele atrakcji; cena biletu: 25,00 zł/osoba
09. 03. 2008 godz. 16,45 - V Wielkopostne Spotkania Te-
atralne - Adoracja krzyża w wykonaniu młodzieży z kół-
ka teatralnego działającego przy MOK pod kierunkiem 
instruktora Joanny Flak. Spektakl wystawiony zostanie 
w zabytkowym kościele parafialnym w Miasteczku Ślą-
skim; wstęp wolny
10. 03. 2008 - otwarcie wystawy pokonkursowej IX Edycji 
Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub kartkę 
wielkanocną. czynne: Pn-Pt 10.00-18.00; S 15.00-18.00.
16. 03. 2008 godz. 18,00 - V Wielkopostne Spotkania Te-
atralne - dramat pt. Proces obywatela J... autorstwa ks. 
Bogusława Załuckiego, w wykonaniu Teatru effatha z Raj-
czy; reżyseria: Dorota Salachna i Ewa Matlak
25. 03. 2008 - Miting poetycki
27 marca 2008 - otwarcie wystawy pokonkursowej IX 
Edycji Konkursu na najciekawszą Kukłę Marzanny lub goik 
wiosenny
30. 03. 2008 godz. 16,00 - Powitanie wiosny topienie 
Marzanny; miejsce imprezy: Brynica (dzielnica Miastecz-
ka Śląskiego) nad rzeką Brynica; w programie występy ze-
społów folklorystycznych z Powiatu Tarnogórskiego oraz 
wręczenie nagród laureatom konkursu na najciekawszą 
Kukłę Marzanny lub goik wiosenny
Zapraszamy wszystkich byłych członków Miejskiej 
orkiestry dętej oraz osoby umiejące grać na in-
strumentach dętych o zasilenie orkiestry w związ-
ku z planowanym na jesień Jubileuszem 100-lecia 
orkiestry. Zapraszamy na spotkanie 11. 03. 2008 
o godz. 18:00.

(fot. Anna Foks)

MieJSki oŚRodek kULTURy w Miasteczku Śląskim
ogłasza

iX edycję konkursu Plastycznego o Tematyce ekologicz-
nej pt. „Matka Ziemia” lub „Zabawka ekologiczna”

Patronat: Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” 
przy Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”. Adresaci: kon-
kurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, 
gimnazjów, średnich i dorosłych. warunki uczestnictwa: 
tematyka prac powinna obejmować ochronę środowi-
ska, wizję czystej planety, selekcję odpadów i wtórne ich 
wykorzystanie itp.; forma i technika wykonania prac do-
wolna. Każda praca powinna zawierać dane osobowe. 
Na konkurs można nadesłać 1 pracę. Nie będą oceniane 
prace mające wielu autorów. Termin składania prac w 
Biurze Mok do 16 kwietnia 2008r. lub przesłać na adres: 
MOK, 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Srebrna 24. O wyni-
kach konkursu poinformujemy telefonicznie. (szczegoly 
tel. 032 288-88-70 lub 288-89-44, mokmiast@wp.pl  www.
mokmiast.art.pl)

SPotKANiA ArtyStów
25. 02. 2008 r. (poniedziałek) godz. 
18:00 w MOK-u odbędzie się spotkanie 
nowej grupy artystycznej, zapraszamy 
wszystkich, którzy pragną porozmawiać 
o sztuce.

Piotra 
Gregulskiego

(fot. Anna Foks)

Piotr Gregulski 
ur. w 1959 roku 
w Tarnowskich Górach

Wernisaz 

Zainteresowanie rysowaniem pojawiło się 
u Piotra Gregulskiego już w szkole podstawo-
wej. Członek grupy „MODELL” działającej w DK 
w Tarnowskich Górach w latach osiemdziesia-
tych. Uczestnik licznych plenerów, wystaw plene-
rowych,  wystaw zbiorowych, jak również  wystaw 
indywidualnych. Bieże udział w konkursach pla-
stycznych między innymi w Rudzie Śląskiej. Nie-
które z prac Pana Piotra zostały zakupione przez 
Muzea w Bytomiu, Zabrzu i w Rudzie Śląskiej.
Twórczość Pana Piotra inspirowana jest temata-
mi z życia codziennego i dotykają sumienia czło-
wieka.
Prace Pana Piotra to malarstwo olejne i rzeźba. 
W ostatnim okresie wystawiał w Hollembach, 
Rottueil i Brigachtat w Niemczech.
Zapraszamy Państwa na Wernisaż Pana Piotra 
Gregulskiego 7 marca (Piątek) o godzinie 18.00.

.

WIEŚCI Z RATUSZA

-

M i e j s k i  O s r o d e k

WIEŚCI Z RATUSZA

K u l t u r y
www.mokmiast.art.pl



iX edycJA konkURSU PLASTycZneGo 
nA nAJPiĘknieJSZy STRoik LUB kARTkĘ wieLkAnocnĄ

Organizator: Mok w Miasteczku Śląskim
Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie kartki lub wy-
konanie stroika nawiązując do świąt wielkanocnych. Kon-
kurs ma zasięg wojewódzki. Adresaci konkursu to dzieci 
z przedszkoli, szkół podstawowych, młodzieży z gimnazjum 
i szkół średnich, dorośli oraz kółka plastyczne w domach 
kultury i ośrodkach kultury województwa śląskiego.
Każdy z uczestników konkursu może nadesłać 1 pracę. 
Kartki prosimy nadsyłać o wymiarach 9 x 13 lub 10 x 15. 
Każda praca powinna zawierać metryczkę z danymi oso-
bowymi. Nie będą oceniane prace mające wielu auto-
rów. Prace prosimy składać w biurze Mok do  7 marca 
2008 r. lub nadesłać na adres: MOK, 42-610 Miasteczko 
Śląskie, ul. Srebrna 24. O wynikach i wręczeniu nagród po-
informujemy telefonicznie. (szczegoly tel. 032 288-88-70 
lub 288-89-44, mokmiast@wp.pl  www.mokmiast.art.pl)

iX edycJA konkURSU 
nA nAJciekAwSZĄ kUkŁĘ MARZAnny LUB wioSenny Goik

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim
ogłasza iX edycję konkursu na najciekawszą kukłę 

Marzanny lub goik wiosenny.
Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów, młodzieży szkół śred-
nich. Zachęcamy również dorosłych do wspólnej zabawy. 
Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Każ-
da praca powinna zawierać dokładne dane osobowe. 
Technika wykonania Kukły lub goika jest dowolna. Prace 
prosimy składać do 26 marca 2008r. w Biurze Miejskiego 
Ośrodka Kultury,  ul. Srebrna 24 Miasteczko Śląskie. Roz-
strzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 
30 marca br. (niedziela) o godz. 16,00 w Brynicy (dziel-
nica Miasteczka Śląskiego) nad rzeką Brynica, podczas 
trwania imprezy plenerowej pn. „Powitanie wiosny”.  Lau-
reatów konkursu powiadomimy telefonicznie. (szczegóły 
www.mokmiast.art.pl, tel. 032 288-88-70, 032 288-89-44)
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były znacznie skromniej-
sze ustawiono w narożach 
ściany wschodniej. Za-
wieszono w nich obrazy w 
rzeźbiarskiej oprawie. W 
pierwszym lewym bocz-
nym ołtarzu wisiał obraz 
Świętej Rozalii - dziewicy i 
pustelnicy, żyjącej w latach 
1130-1165/1170. Drugi bocz-
ny ołtarz poświęcono Świę-
tej Trójcy.
Barokowa ambona o kon-
strukcji drewnianej miała 
dekorację malarską. Praw-
dopodobnie tak jak w oł-
tarzach, była to imitacja 
marmuru. Zastąpiona zo-
stała nową kazalnicą w XIX 
wieku, jednak z pierwszej 
zachowano cztery płasko-
rzeźby ewangelistów, które 
były polichromowane i zło-
cone. Płaskorzeźby zostały 
skradzione w 2000 roku.
Konfesjonał skromny bez 
dekoracji istnieje do dzisiaj 
i jest ustawiony przy połu-
dniowej ścianie nawy, pod 
chórem.
Ławki drewniane także 
były skromne, pozbawione 
dekoracji. Obecnie pozo-
stało tylko kilka z tamtych 
ławek.
Kolejne elementy wyposa-
żenia barokowego otrzy-
mał kościół w XVIII wie-
ku. Wtedy to do świątyni 
wprowadzono czwarty oł-
tarz Matki Boskiej Bolesnej. 
Jego konstrukcję wniesio-
no przy ścianie północnej, 
którą w tym celu trzeba 
było specjalnie poszerzyć, 
ponieważ ołtarz posiadał 
mechanizm do podnosze-
nia obrazu. 
Barokowe stacje Drogi 
Krzyżowej zostały zastą-
pione nowymi autorstwa 
Franza Pohla z Krapkowic. 

O nowych stacjach Drogi 
Krzyżowej pisał ks. Teodor 
Christoph:
1882, 3 lipca przeprowadził 
o. Franciszkanin Athana-
sius Kleinwachter nowennę 
do Najświętszego Serca 
Jezusa, wygłaszając co-
dziennie po dwa kazania 
[…] Poświęcił też nową Dro-
gę Krzyżową. Malarz stacji, 
Pohl z Krapkowic, zmarł na 
czerwonkę z początkiem 
sierpnia w Scheibe (Skiba) 
pod Kłodzkiem.
1891, 7 maja Droga krzy-
żowa namalowana przez 
Franza Pohla z Krapkowic 
została poświęcona przez 
ks. Proboszcza Michalskie-
go z Lipin
Barokowe wnętrze drew-
nianego kościoła uległo 
poważnym przemianom w 
XIX wieku. Doszło tu w tym 
czasie do zmiany wystroju 
wnętrza na neogotyckie, 
co spowodowało zdemon-
towanie wielu dekoracji 
barokowych. Zmianę tę 
należy łączyć z postacią 
ks. Teodora Christopha. 
Jako pierwsze przebu-
dowano boczne ołtarze 
gdzie w styczniu 1877 roku 
na miejscu obrazu Św. 
Rozalii zawieszono nowy 
obraz Chrzest Chrystusa 
autorstwa Stelzera ze Strze-
gomia:
11 maja 1876 roku zadecy-
dowano, aby zamianie na 
nowy uległ ołtarz główny. 
Nowy neogotycki ołtarz 
wykonali bracia Piela z 
Bieńkowic pod Racibo-
rzem. Postawiono go 10 
kwietnia 1883 roku. Koszty 
poniósł mieszkaniec Mia-
steczka Śląskiego Philipp 
Michlik:
Wówczas do świątyni 

wprowadzono też nową 
neogotycką ambonę, 
chrzcielnicę i konfesjonał. 
Neogotycki ołtarz głów-
ny także się nie zachował. 
Obecny ołtarz postawiony 
w czasie renowacji kościo-
ła lata 60. XX wieku jest 
komplikacją kilku elemen-
tów renesansowych i ba-
rokowych zróżnicowanych 
wiekowo nawet o kilka 
stuleci. Starsza od świątyni 
jest predella przedzielona 
współczesnym tabernaku-
lum. Wykonano ją z drew-
na około 1600 roku. Pokryta 
jest ornamentem reliefo-
wym, złoconym z motywa-
mi twarzy kobiecej oraz z 
dwoma barwnymi wize-
runkami Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła. W cen-
trum retabulum znajduje 
się barokowy obraz olejny 
na płótnie Wniebowzięcia 
Matki Boskiej z trzeciej ter-
cji XVII wieku. Matka Bo-
ska okryta jest niebieskim 
płaszczem, dekoracyjnie 
rozwiniętym. Umieszczono 
ją na tle obłoków i anioł-
ków.
Fotografia Józefa Dańdy z 
lat trzydziestych XX wieku 
ukazująca wnętrze drew-
nianego kościoła z neogo-
tyckim wystrojem.
Dzięki fundacjom i za-
kupom z kościelnej kasy 
wnętrze świątyni wzboga-
cało się o nowe obiekty. 
Zakupiono m. in. figurę Naj-
świętszej Marii Panny, efek-
towne nakrycie na ołtarz, 
obrazy Różańca autorstwa 
malarza Stelzera ze Strze-
gomia, wieczną lampę 
oraz trybularz, chrzcielnicę 
z kamienia piaskowego z 
pokrywą. O niektórych za-
kupach i podarunkach pi-

sał ks. Teodor Christoph:
W kwietniu 1963 roku podję-
to prace konserwatorskie. 
Wówczas zdjęto warstwę 
farby olejnej, którą w 1895 
roku pokryto ściany koś-
cioła. W następnym roku 
poznańscy artyści: prof. 
Wacław Twarowski oraz 
mgr R. Hałas przy konsul-
tacji prof. Chmarzyńskiego 
opracowali projekt reno-
wacji wnętrza. Uzupełnio-
no wówczas polichromie 
na sklepieniu prezbiterium, 
w nawie i na balustradzie 
chóru. Polichromie wspól-
nie z wyżej wymienionymi 
artystami malował J. Świt-
ka. Ściany pozbawione 
białej farby olejnej zaim-
pregnowano preparatem 
z wosku i terpentyny bal-
samicznej. Odnowiono oł-
tarze boczne, stacje Drogi 
Krzyżowej oraz organy, a 
przy zacheuszkach zawie-
szono świeczniki. Zabytko-
we obrazy odrestaurowali 
mgr R. Krzemiński z Tychów 
i artysta plastyk K. Ptak z 
Lublińca. Prace dokończo-
no w 1965 roku.
Z inicjatywy, ks. Pawła Laby 
proboszcza w miastecz-
kowskim kościele w latach 
1979-2002, ambonie oraz 
odrestaurowanym orga-
nom o 7 głosach, zbudo-
wanych w 1846 roku przez 
Joanna Hasa z Taborowa, 
nadano kolorystykę zgod-
ną z barokową manierą.
Nie wiadomo pochodzi-
ła rzeźba Tronującej Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem 
przekazana z Miasteczka 
Śląskiego w 1928 roku za 
pośrednictwem woje-
wódzkiego konserwatora 
zabytków Tadeusza Do-
browolskiego do Muzeum 

Śląskiego w Katowicach. To najstarsza rzeźba 
w zbiorze tegoż muzeum, pochodzi ona z oko-
ło 1380 roku i należy do licznego na Śląsku ze-
społu rzeźb z kręgu Madonn na lwie. Rzeźba 
wielokrotnie była przemalowywana, a w cza-
sie ostatniej konserwacji usunięto polichromię i 
późniejsze uzupełnienia. Kościół w Miasteczku 
Śląskim powstał dopiero w 1666 roku, dlatego 
wcześniej rzeźba mogła należeć do innej świą-
tyni być może żyglińskiej. 

5 lutego w Miejskim ośrodku kultury odbył się Śledź 
ostatkowy. Jedną z wielu par bawiących się na 
Śledziku była Pani Zofia oraz Pan norbert (na zdję-
ciu powyżej). Zebrani goście tańczyli przy akom-
paniamencie zespołu Akcent. Uczestnicy cieszyli 
się doskonałą zabawą. 

ŚLedŹ oSTATkowy02. 03. 2008 godz. 18,00 - V Wielkopostne Spotkania 
Teatralne - dramat Karola Wojtyły pt. Przed sklepem jubi-
lera w wykonaniu Krakowskiego Theatrum Mundi (wstęp 
wolny). Spektakl jest głęboką medytacją o miłości i mał-
żeństwie, szczęściu, goryczy i zawiłościach ludzkiego losu. 
Jak wszystkie utwory Karola Wojtyły porusza głębokie 
kwestie filozoficzne dotykające najgłębszych stron czło-
wieczeństwa. Jest to widowisko refleksyjne, spektakl zmu-
sza do medytacji nad istotą miłóści. Trzy małżeństwa, trzy 
rozmaite i poplątane losy - bohaterowie odkrywają przed 
widzami tajemnice swych dusz, swoje zachwyty, niepoko-
je i rozczarowania.
Przed sklepem jubilera to rapsodyczna wersja utworu 
w reżyserii i adaptacji Anny Osławskiej, to zupełnie nowa-
torskie potraktowanie tematu (za przyzwoleniem i apro-
batą samego autora), dzięki czemu przesłanie spektaklu 
jest bardziej czytelne dla szerokiego grona odbiorców. 
Twórcom spektaklu udało się osiągnąć zamierzony cel - 
ocieplić trochę świat o tchnąć ducha w materialność.
Spektakl zaprezentowany był po raz pierwszy w Krakowie 
w 24 rocznicę śmierci Mieczysława Kotlarczyka oraz 60 
rocznicę powstania Teatru Rapsodycznego, do którego 
tradycji nawiązuje Teatrum Mundi;
05. 03. 2008 godz. 20,00 - spotkanie z Clive’m Harrisem
08. 03. 2008 od godz. 18,00 do 24,00 - impreza z okazji 
Dnia Kobiet - BABSki coMBeR; oprawa muzyczna - Zespół 
Bernadeta Kowalska i Przyjaciele, mile widziane przebra-
nia, wiele atrakcji; cena biletu: 25,00 zł/osoba
09. 03. 2008 godz. 16,45 - V Wielkopostne Spotkania Te-
atralne - Adoracja krzyża w wykonaniu młodzieży z kół-
ka teatralnego działającego przy MOK pod kierunkiem 
instruktora Joanny Flak. Spektakl wystawiony zostanie 
w zabytkowym kościele parafialnym w Miasteczku Ślą-
skim; wstęp wolny
10. 03. 2008 - otwarcie wystawy pokonkursowej IX Edycji 
Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub kartkę 
wielkanocną. czynne: Pn-Pt 10.00-18.00; S 15.00-18.00.
16. 03. 2008 godz. 18,00 - V Wielkopostne Spotkania Te-
atralne - dramat pt. Proces obywatela J... autorstwa ks. 
Bogusława Załuckiego, w wykonaniu Teatru effatha z Raj-
czy; reżyseria: Dorota Salachna i Ewa Matlak
25. 03. 2008 - Miting poetycki
27 marca 2008 - otwarcie wystawy pokonkursowej IX 
Edycji Konkursu na najciekawszą Kukłę Marzanny lub goik 
wiosenny
30. 03. 2008 godz. 16,00 - Powitanie wiosny topienie 
Marzanny; miejsce imprezy: Brynica (dzielnica Miastecz-
ka Śląskiego) nad rzeką Brynica; w programie występy ze-
społów folklorystycznych z Powiatu Tarnogórskiego oraz 
wręczenie nagród laureatom konkursu na najciekawszą 
Kukłę Marzanny lub goik wiosenny
Zapraszamy wszystkich byłych członków Miejskiej 
orkiestry dętej oraz osoby umiejące grać na in-
strumentach dętych o zasilenie orkiestry w związ-
ku z planowanym na jesień Jubileuszem 100-lecia 
orkiestry. Zapraszamy na spotkanie 11. 03. 2008 
o godz. 18:00.

(fot. Anna Foks)

MieJSki oŚRodek kULTURy w Miasteczku Śląskim
ogłasza

iX edycję konkursu Plastycznego o Tematyce ekologicz-
nej pt. „Matka Ziemia” lub „Zabawka ekologiczna”

Patronat: Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” 
przy Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”. Adresaci: kon-
kurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, 
gimnazjów, średnich i dorosłych. warunki uczestnictwa: 
tematyka prac powinna obejmować ochronę środowi-
ska, wizję czystej planety, selekcję odpadów i wtórne ich 
wykorzystanie itp.; forma i technika wykonania prac do-
wolna. Każda praca powinna zawierać dane osobowe. 
Na konkurs można nadesłać 1 pracę. Nie będą oceniane 
prace mające wielu autorów. Termin składania prac w 
Biurze Mok do 16 kwietnia 2008r. lub przesłać na adres: 
MOK, 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Srebrna 24. O wyni-
kach konkursu poinformujemy telefonicznie. (szczegoly 
tel. 032 288-88-70 lub 288-89-44, mokmiast@wp.pl  www.
mokmiast.art.pl)

SPotKANiA ArtyStów
25. 02. 2008 r. (poniedziałek) godz. 
18:00 w MOK-u odbędzie się spotkanie 
nowej grupy artystycznej, zapraszamy 
wszystkich, którzy pragną porozmawiać 
o sztuce.

Piotra 
Gregulskiego

(fot. Anna Foks)

Piotr Gregulski 
ur. w 1959 roku 
w Tarnowskich Górach

Wernisaz 

Zainteresowanie rysowaniem pojawiło się 
u Piotra Gregulskiego już w szkole podstawo-
wej. Członek grupy „MODELL” działającej w DK 
w Tarnowskich Górach w latach osiemdziesia-
tych. Uczestnik licznych plenerów, wystaw plene-
rowych,  wystaw zbiorowych, jak również  wystaw 
indywidualnych. Bieże udział w konkursach pla-
stycznych między innymi w Rudzie Śląskiej. Nie-
które z prac Pana Piotra zostały zakupione przez 
Muzea w Bytomiu, Zabrzu i w Rudzie Śląskiej.
Twórczość Pana Piotra inspirowana jest temata-
mi z życia codziennego i dotykają sumienia czło-
wieka.
Prace Pana Piotra to malarstwo olejne i rzeźba. 
W ostatnim okresie wystawiał w Hollembach, 
Rottueil i Brigachtat w Niemczech.
Zapraszamy Państwa na Wernisaż Pana Piotra 
Gregulskiego 7 marca (Piątek) o godzinie 18.00.

.
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Oborski, wizytujący w tym 
czasie dekanat bytomski. 
Zachowały się także na 
ścianach kościoła nastę-
pujące inskrypcje:
- r:P: 1707 D: 3 oKtoBriS 
MorowE PowiEtrZE SiĘ 
ZACZĘŁo wroKU 1708 D: 17 
LVtEGo VStALo, (która in-
formuje o panującej w tym 
czasie zarazie),
- A.D. 1964 w. twArDowSKi 
r.HAŁAS J. ŚwitKA, (która 
dotyczy prac z 1964 roku).
Kolejnym czynnikiem, który 
kształtuje wnętrze kościoła 
jest wykrój ściany tęczowej 
(otwór między prezbiterium 
a nawą). W Miasteczku Ślą-
skim ściana ta praktycznie 
nie istnieje jest ona jedynie 
symbolicznie zaznaczona 
dwiema belkami. Górna 
założona tuż pod stropem 
i dolna na wysokości 2/3 
kościoła. Obie belki tworzą 
kształt prostokąta, a mię-
dzy nimi, pośrodku założo-
no drewniany krzyż. 
Każde okno drewniane-
go kościółka jest wysokie, 
zamknięte od góry półko-
liście, ustawione w prosto-
kątnym obramieniu, które 
wieńczy ozdobnie wypro-
filowany gzyms. Całość 
wspiera się na równie pięk-
nie dekorowanym parape-
cie. Okna nie posiadają 
witraży z wyjątkiem dwóch 
okien prezbiterium, gdzie 
na każdym w górnej czę-
ści umieszczono czerwone 
serce boleści, natomiast 
na dole na lewym witrażu 
przedstawiono scenę zwia-
stowania oraz napis 31 DEC 
1887, a na prawym witrażu 
w jego dolnej części scenę 
ukrzyżowania i napis PAPA 
LEo Xiii. Okna przedzielone 
są w środku pionowymi pa-
sami na cztery pola z wpi-

sanym w środku rombem, 
w których umieszczono 
napis iHS w prawym oraz 
i w lewym witrażu. Resztę 
powierzchni okien pokry-
wa delikatna fioletowa ko-
ronka. 
Wnętrza kościołów roz-
świetlały nie tylko okna, ale 
i wszelkie latarnie, lichtarze, 
kinkiety. Dzisiaj w kościele 
miasteczkowskim zawieszo-
ny jest osiemnastowieczny, 
barokowy świecznik korpu-
sowy, darowany znacznie 
później.
Tak jak architektura kościo-
ła w Miasteczku ulegała 
zmianom, tak i nie ominę-
ło to jego wnętrza. Pierw-
sze wyposażenie świątynia 
uzyskała w 1670 roku. 
Ołtarz główny zbudowany 
był w większości z drew-
na. Mensa, czyli płyta oł-
tarzowa, była wsparta 
na konstrukcji typu sarko-
fagowego, który szcze-
gólnie upodobali sobie 
twórcy baroku. W ołtarzu 
znajdował się barokowy 
obraz olejny związany z 
wezwaniem świątyni, a 
przedstawiający Wniebo-
wzięcie Najświętszej Marii 
Panny. Obraz podpisany 
został sygnaturą P.t., po-
wyżej umieszczono drugi 
obraz patrona Miasteczka 
Śląskiego, Św. Jerzego na 
koniu, zabijającego smoka 
z sygnaturą M.M. Oba płót-
na zachowały się i umiesz-
czone są w prezbiterium: 
Wniebowzięcie na ołtarzu, 
a Św. Jerzy na ścianie pół-
nocnej prezbiterium. Jed-
nak nieznane są losy pierw-
szego barokowego ołtarza 
głównego, który w 1883 
roku zastąpiono nowym, 
neogotyckim.          
Dwa ołtarze boczne, które 

Z oryginalnych wnętrz do 
naszych czasów zacho-
wało się niewiele. wskutek 
przenikania kultury miesz-
czańskiej na wieś na po-
czątku XX wieku, zaczęto 
usuwać z wnętrza elemen-
ty, które tchnęły ludowoś-
cią. Znikały polichromie 
stropów i ścian, oryginalne 
ołtarze i inne wyposaże-
nie. Podobnie stało się i w 
drewnianym kościółku w 
Miasteczku Śląskim, gdzie 
zdarzało się zamalowy-
wać wyblakłe wzory, a na-
wet całe sceny figuralne. 

Pierwsza wzmianka o poli-
chromii tegoż kościoła po-
chodzi z 1749 roku i mówi, 
że powała (deski stropowe) 
w małym chórze posiada-
ła malarskie zdobienia. O 
przemalowywanych poli-
chromiach świadczą rów-
nież dekoracje sklepienia 
pozornego prezbiterium, 
ponieważ pewne frag-
menty mogą uchodzić za 
osiemnastowieczne. O po-
lichromii w miasteczkow-
skim kościele mówi zapis 
ks. Teodora Christopha z 
1873 roku:
od 16 czerwca do 27 lipca 
trwały prace nad odno-
wieniem wnętrza kościoła. 
Prace zlecono malarzowi 
wincentemu wolnemu z 
Góry Św. Anny. Kościół w 
1851 roku wybielony, ale 
farba odchodziła, gdyż 
nie była nakładana na klej 
[…] Pierwotnie jak się zda-
je kościół nie był w ogóle 
malowany. Dopiero w 1703 
roku, co wynika z zapisu 

na belce tęczowej mię-
dzy prezbiterium a nawą 
kościelną pociągnięto su-
fit prezbiterium niebieską 
farbą i wymalowano tam 
figury: anioły, ofiarowanie 
Najświętszej Marii Panny 
oraz piekło (nad zakrystią). 
Podczas prac zauważono, 
iż ołtarz Matki Boskiej wy-
kazywał dawne ślady ma-
larstwa dekoracyjnego.
Przypuszczalnie omówiona 
dekoracja malarska usu-
nięta w XIX wieku zakryła 
starsze od niej partie poli-
chromii, które dzięki temu 
zachowały się i obecnie 
są wyeksponowane. Na 
polichromię tą składają się 
wzory geometryczne i ro-
ślinne oraz schematycznie 
namalowane na pierwszej 
desce ciągnącej się pod 
sklepieniem prezbiterium, 
scena walki św. Jerzego 
ze smokiem, orzeł i dum-
nie kroczące jelenie, gdzie 
całość ujęto w dekora-
cyjny fryz z wicią roślinną.          
Podobnie balustrada chó-
ru miasteczkowskiej świą-
tyni posiada przepiękne 
polichromie o roślinnym 
wzorze,a na trójbocznym 
zamknięciu prezbiterium w 
części parterowej nad co-
kołem wymalowano czar-
ną linią konturową ciąg 
ozdobnych balasek.
Kolejną dekoracją malar-
ską są zacheuszki, wyma-
lowane w miejscach po-
mazania olejami świętymi, 
podczas konsekracji koś-
cioła. Konsekracji dokonał 
8 maja 1670 roku biskup 
sufragan krakowski Mikołaj 

URZĄd GMiny MiASTecZko ŚLĄSkie
informuje o wolnych miejscach w

Programie ograniczenia niskiej emisji
Jeśli nosisz się z zamiarem:

wymiany starego kotła centralnego ogrzewania 
oraz zabudowy 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 cie-
pła.

ZAŁożony ceL oSiĄGA SiĘ PoPRZeZ wPRowAdZAnie:
1. ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych,
2. odnawialnych źródeł energii (układy solarne),
3. możliwość realizacji kompleksowych.
koRZyŚci PRoGRAMU:
> Wpłata 50% kosztów inwestycji – nie trzeba pokrywać całej kwoty działań termomodernizacyjnych 

– pozostałą kwotę zapłaci Urząd,
> Samodzielny wybór firmy instalacyjnej,
> Obniżenie kosztów inwestycji poprzez 7% stawkę VAT (usługi budowlane na rzecz budownictwa 

mieszkaniowego),
> Możliwość realizacji inwestycji w okresie do września 2008 ( nie przewiduje się możliwości ponowienia 

programu)
> Możliwość wykonania instalacji solarnej z wymianą źródła ciepła,
> Zmniejszenie kosztów ogrzewania mieszkań,
> Poprawa jakości powietrza w gminie,
> Wygodniejsza obsługa nowoczesnych kotłów,
> Rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
Warunki przystąpienia do Programu:
> Złożenie wniosku z zaznaczeniem tylko jednego wariantu,
> Posiadanie prawa własności do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie Gminy Mia-

steczko Śląskie (potwierdzone przedstawieniem aktualnego wypisu z księgi wieczystej),
> W budynku może być tylko jedno źródła ciepła na paliwo stałe,
> Posiadanie aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych (potwierdzone stosowną umową 

i rachunkami),
> Zlecenie wykonania uproszczonego audytu termomodernizacyjnego Operatorowi Programu,
> Uzyskanie wstępnej opinii kominiarskiej,
> Uzyskanie wymaganych prawem budowlanym pozwoleń,
> Wybór Wykonawcy z Listy dostępnej w POK i na stronie internetowej Operatora,
> Przedstawienie kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,
> Podpisanie umowy trójstronnej z Wykonawcą i Gminą na realizację prac.

              koRZyŚci finAnSowe

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji są finansowane 
w formie dotacji wypłacanej przez Urząd Gminy. Wysokość dofinansowania zależy od warunków narzuco-
nych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ale nie więcej niż 
50% kosztów kwalifikowanych. Przystępując do realizacji zadania Inwestor wpłaca na konto Wykonawcy 
swój udział własny w zadaniu (50%), pozostała część jest wypłacana przez Gminę bezpośrednio Wykonaw-
cy (firmie instalacyjnej) po zakończeniu realizacji.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. 
Srebrna 6 Miasteczko Śląskie tel. 032 288-86-19 wewn. 102), Pok czynny jest we wtorki od 11.00-16.00 oraz 
środy od 7.30-10.30, Operatora Programu (Agrotur S.A. tel. 032 285-70-13) lub Referacie Gospodarki Miej-
skiej Urzędu Miejskiego tel. 032 393-80-29 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegóły Programu zawarte są w Regulaminie dostępnym w Urzędzie Miejskim w Punkcie Obsługi Klien-
ta oraz na stronie internetowej Operatora Programu: www.pone.agrotur.org.pl
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Zakres
modernizacji

Całkowite
nakłady 
brutto

Źródłla finansowania

Wykładasz Zyskujesz

% zl % zł

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Zabudowa kotła 12 000 50% 6 000 50% 6 000

2. Montaż układu solarnego 15 000 50% 7 500 50% 7 500

3. Zabudowa kotła + układ 
solarny 27 000 50% 13 500 50% 13 500

WIEŚCI Z RATUSZA



Najemnik było możliwe 
dzięki wsparciu finan-
sowemu miejscowych 
przedsiębiorców: Meble 
Zwadło, Projektowanie 
Ogrodów Piotr Piełka 
oraz  Miejskiemu Domo-
wi Kultury. Na początku 
2007 roku odszedł perku-
sista Apache i zastąpił go 
Mateusz Nowak.
Zespół jest dobrze przyj-

mowany przez publikę 
i koncertuje na terenie 
całej Polski i zagranicą. 
Ma już za sobą koncerty 
u naszych południowych 
sąsiadów w Czechach 
i Słowacji, a w tym roku 
ma zamiar zaprezento-
wać się na scenie nie-
mieckiej.
Coda wystąpiła na ta-
kich festiwalach jak ME-
TALEXPANSION w Zabrzu, 
METALOWA TWIERDZA 
w Nysie, METALPARK 
w Tarnowskich Górach 
i Heineken Rock Festiwal 
w Opavie.
Na XVIII Wojewódzkim 
Przeglądzie Amatorskich 
Zespołów Muzycznych 
INTERPRETACJE-BORO-
NÓW 2005 CODA zdo-
była 1 miejsce! W 2005 
roku na Przeglądzie Mło-
dzieżowych Zespołów 
ROCK’N’ROLLINKA w Ra-
dzionkowie zespół zdobył 

wyróżnienie. W 2006 roku 
na przeglądzie zespo-
łów rockowych Grejfest 
w Woli Coda zdobyła 
3 miejsce i rok później 
miejsce 2. 
Coda zagrała min. przed 
takimi zespołami jak 
Dżem, T.Love, Armia, Od-
dział Zamknięty, Mech, 
Bracia czy Acid Drinkers.
W tej chwili Coda pracu-

je nad nowymi kawałka-
mi i gdy uzbiera potrzeb-
ne na to fundusze ma 
zamiar w najbliższym cza-
sie ponownie odwiedzić 
studio. W tym roku zespół 
ma w planach wiele kon-
certów w tym z zespoła-
mi zagranicznymi m.in. ze 
Stanów Zjednoczonych 
i Szwecji.
Wszystkich chętnych, któ-
rzy w jakiś sposób chcie-
liby pomóc zespołowi 
prosimy o kontakt:
Marcin Marszałek
Tel kom. 664559337
e-mail: cinos100@o2.pl
Strona główna zespołu:
www.coda.metal.org.pl

Zespół powstał w 1996 
roku z inicjatywy Oygena 
(Gienek Popanda) i Apa-
cha (Marek Górecki). Na 
początku jeszcze bez 
nazwy grali lekkiego ro-
cka. Inspiracją dla nich 
były takie zespoły jak: 
Led Zeppelin, Black Sab-
bath, Deep Purple, Iron 
Maiden, dlatego też Oy-
gen uparł się, że przyjmą 
nazwę Coda (nawiąza-
nie do nazwy płyty Led 
Zeppelin) i tak też zosta-
ło. Pierwsze lata istnie-
nia Cody to były głów-

nie problemy składowe. 
W pierwszych latach 
istnienia skład zespołu 
zmieniał się bardzo czę-
sto, dlatego trudno wy-
mienić nazwiska wszyst-
kich, gdyż było to dosyć 
dawno i osoby te nie 
zagrzewały zbyt długo 
miejsca w Codzie. Trzo-
nem był tylko gitarzy-
sta (Oygen) i perkusista 
(Apache).W 1999 roku 
zespół nagrał płytkę Cur-
se. Na płycie znalazło się 

7 własnych kompozycji. 
Dopiero od roku 2002 
skład grupy zaczął się 
stabilizować. Do zespołu 
dołączył basista Adrian 
Zwardoń (Adi), drugi gi-
tarzysta Marcin Szołty-
sik (Jones) no i wreszcie 
gdzieś na początku 2003 
zawitał do nas Wojciech 
Małota, który jest perkusi-
stą, ale że te stanowisko 
było zajęte musiał  śpie-
wać... i śpiewa do dziś!
No i w zasadzie wtedy 
coś się ruszyło w zespo-
le! Chłopaki tworzyli 

nowe kawałki i Coda 
grała wiele koncertów 
w pubach, klubach, na 
przeglądach. W 2005 
roku zespół zarejestro-
wał nagranie koncerto-
we z Tarnowskich Gór. W 
grudniu tego roku zespół 
zaczął nagrywać materiał 
w studio MaQ RECORDS 
w Wojkowicach, czego 
efektem było wydanie 
na wiosnę 2006 roku płytki 
Najemnik. Trzeba zazna-
czyć, że wydanie płytki 

Obecny skład CODY:
Wojciech Małota-vocal
Eugeniusz Popanda-gitara
Marcin Szołtysik-gitara
Adrian Zwardoń-bas
Mateusz Nowak-perkusja

W dniu 1 lutego 2008 r. odbyła się XVII Sesja Rady Miej-
skiej w Miasteczku Śląskim.
Na Sesji zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XVII/121/08 w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2008 rok.
2. Uchwała Nr XVII/122/08 w sprawie gminnego progra-
mu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych oraz zapobiegania narkomanii na rok 2008.
3. Uchwała Nr XVII/123/08 w sprawie nadania nazwy 
ulicy.
4. Uchwała Nr XVII/124/08 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko Ślą-
skie.
5. Uchwała Nr XVII/125/08 w sprawie diet dla radnych, 
członków komisji Rady Miejskiej oraz przewodniczących 
organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
6. Uchwała Nr XVII/126/08 w sprawie ustanowienia Fun-
dacji o nazwie Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasteczka 
Śląskiego.
Teksty powyższych uchwał są dostępne na stronie inter-
netowej www.bip.miasteczko-slaskie.pl. lub w Refera-
cie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30.

Burmistrz Miasta
MIAStECZkO ŚLąSkIE

informuje,
że od dnia 3 marca 2008 roku

zmieniają się godziny pracy Urzędu Miejskiego w 
Miasteczku Śląskim.

Urząd czynny będzie
od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.30 do 15.30

OGłOSZENIE
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim uprzejmie informu-
je, że od dnia 1 lutego 2008 r. uległ zmianie rozkład 
jazdy linii autobusowych nr 87, 145, 151, 614, 646. 
Ze szczegółowymi informacjami można się zapo-
znać na stronie internetowej Miasteczka Śląskiego: 
www.miasteczko-slaskie.pl oraz w siedzibie tut. 
Urzędu p. 28.

INfORMACJA
DLA PRODuCENtóW ROLNyCh

W związku z przedstawioną ofertą Przedsiębiorstwa Utyliza-
cji Odpadów Zwierzęcych PROfEt Sp. z o.o. Urząd Miejski 
informuje, że oddział: Punkt Pozyskiwania i Przeładunku Su-
rowców Utylizacyjnych w Bycinie ul. Leśna 3 Pyskowice pro-
wadzi zbiórkę padłych sztuk zwierząt na zasadach określo-
nych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 
2007 r w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków dzia-
łań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U, nr 77, poz. 
514 z późn. zm).
Usługi są świadczone na zasadach dofinansowania ze 
środków ARiMR ponoszonych przez producentów rolnych 
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych 
zwierząt gospodarskich.
 Zgłoszenia padłych sztuk należy dokonywać telefonicznie 
pod numerami: (032) 333-21-22 lub (032) 230-56-27.
Ze szczegółami oferty firmy PROfEt Sp. z o.o. można zapo-
znać się w Referacie Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskie-
go Miastaeczko Śl (Ratusz pokój nr 28).

W związku z apelami mieszkańców zgłaszanymi do 
Redakcji Wieści z Ratusza, dotyczącymi wypusz-

czania samopas psów, prosimy o trzymanie ich na 
smyczy oraz zakładanie kagańców. Zwróćmy szcze-

gólną uwagę wieczorami, kiedy psy czują się nie 
swojo, nawet najspokojniejsze zwierzę wystraszone 

może ZAAtAkOWAć !

SESJA RADy MIEJSkIEJ

A P E L  d o  M i e s z k a ń c ó w

WyMIANA DOWODóW OSOBIStyCh
KOMUNIKAT

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy-
pomina, że  termin ważności książeczkowych dowodów 
osobistych upływa z dniem 31 marca 2008 r., jednak od 
01.01.2008 r. dokumenty te nie uprawniają do przekrocze-
nia granicy. Osoby legitymujące się książeczkowymi do-
wodami osobistymi powinny jak najszybciej złożyć wnioski 
o wydanie nowego dowodu, ponieważ wobec osób, które 
uchylają się od posiadania ważnego dowodu osobistego 
po dniu 1 kwietnia 2008 r. mogą być zastosowane sankcje 
karne. Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych mieszkańców do złożenia wnio-
sków o wydanie nowych dowodów osobistych w pok. Nr 
25 II piętro w godzinach urzędowania tj.

w poniedziałki – od 9.00 do 17.00 (25.02.2008r.)
od wtorku do piątku – od 7.30 do 15.30
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fuNDACJA NA RZECZ DZIECI
„MIAStECZkO ŚLąSkIE”

Chcesz POMóC ?
Nie zastanawiaj się długo !

Nie będzie Cię to nic kosztować !
Przekaż nam 1% podatku ze swojego rozliczenia 

rocznego.
Wystarczy, że w swoim rozliczeniu PIT wpiszesz naszą 

Fundację:
fundacja Na Rzecz Dzieci 

„Miasteczko Śląskie”
oraz nr kRS: 0000039720

Zgłaszanie bezpańskich psów:
(032) 393 80 29

WIEŚCI Z RATUSZA� WIEŚCI Z RATUSZA



Jedną z wielu osób, 
z których twórczością 
warto się zapoznać jest 
Pani teresa kot oraz jej 
córki.

Na co dzień Pani Teresa 
jest woźną w szkole pod-
stawowej, bardzo skrom-
na, niechętnie chwali 
się swymi dziełami. Już 
w szkole zawodowej szki-
cowała portrety swym 
koleżankom. Mówi:
Zaczęło się to dla zabicia 
czasu, a później coraz le-
piej mi wszystko wycho-
dziło. Jestem samoukiem 
– nikt niczego mnie nie 
uczył. Powoli uczyłam 
się wszystkiego sama. 
Zapytana o swe pierwsze 

poważne dzieło wspomi-
na: 
Moja koleżanka miała 
urodziny, pierwszy raz 
namalowałam obraz 
olejnymi farbami. Był to 
widok, bardzo się jej po-
dobał. 
Obrazy Pani Teresy są 
żywe, realistyczne, lubi 
Ona tworzyć kolory-
stycznie, jak zaznacza: 
bez żadnych ograniczeń. 
Oprócz wspaniałych 
obrazów malowanych na 
płótnie czy desce, zdobi 
bombki, jajka (drewnia-
ne, plastikowe oraz wy-
dmuszki), szyje, maluje na 
szkle oraz ścianach.
Pani Teresa zapyta-
na, dlaczego tworzy 

i co chciałaby przeka-
zać ludziom za pomocą 
swych dzieł odpowiada: 
Moje prace trafia-
ją do prostych lu-
dzi, bardzo ich cieszą. 
Rzeczywiście, patrząc na 
te dzieła nie sposób się 
złościć, czy smucić. Moją 
one swój niezwykły klimat, 
specyficzny nastrój. 
Artystyczny zapał odzie-
dziczyły również córki Pani 
Teresy –  22-letnia Izabe-
la oraz 21-letnia Agata. 
Izabela interesuje się ar-
chitekturą wnętrz, rysun-
kiem, malarstwem, kom-
puterami, współpracą 
z młodzieżą, obecnie stu-
diuje Edukację Artystycz-
ną w zakresie sztuk pla-

stycznych. Pasje Agaty to 
malarstwo, śpiew, rysunek, 
fotografia, współpraca 
z dziećmi oraz wykonywa-
nie srebrnej biżuterii. 
Cała rodzina (również 
mąż Pani Teresy) bie-
rze udział w wielu kon-
kursach plastycznych 
oraz wystawach. Jak 
mówi nasza artystka: 
Córki często brały udział 
w konkursach, nie zawsze 
wygrywały, ale to je nie 
zniechęcało. 
Ja życzę Rodzinie Kot 
wielu sukcesów, dalsze-
go rozwijania swych pla-
stycznych zdolności oraz 
wytrwałości w dążeniu 
do spełnienia marzeń.

Rozpoczynamy promowanie 
naszych miasteczkowskich 
talentów w WieŚCiaCh Z Ra-
tusZa. Wszystkich chętnych, 
którzy chcą przedstawić 
swoje umiejętności, zapra-
szamy do siedziby redakcji 
w budynku MOsiR-u (dawny 
hotel MiasteCZkO, przy uli-
cy srebrnej 6 pokój 104).

Teresa Kot 
                              i córki
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