
7 marca w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim 
został podpisany akt notarialny dokumentujący po-
wstanie nowej fundacji o nazwie Fundacja na rzecz 
rozwoju Miasteczka Śląskiego. Fundatorami zostały 
fi rmy z Miasteczka Śląskiego oraz Tarnowskich Gór. 
Swą siedzibę Fundacja będzie miała w budynku 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miasteczku 
Śląskim przy ulicy Srebrnej 6.

- Logo Fundacji na rzecz rozwoju Miasteczka Śląskiego
- Fundatorzy Fundacji
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od Poniedziałku do Piątku od 7.30 do 15.30

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU
MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO

W NUMERZE:

(więcej str. 11)

Spotkanie autorskie z Janem 
Drechslerem

(cd. na str. 3)
(str. 12)

Nr 03 (112) marzec 2008

G
A

Z
E

T
A

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A

1WIEŚCI Z RATUSZA



W dniu 5 marca 2008 r. odbyła się XVIII Se-
sja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na 
której zostały podjęte następujące uchwa-
ły:
1. Uchwała Nr XVIII/127/08 w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na 2008 rok,
2. Uchwała   Nr  XVI 11/128/08  w  sprawie  za-
ciągnięcia   preferencyjnego kredytu ze środ-
ków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
3. Uchwała   Nr   XVI 11/129/08   w   sprawie   
przystąpienia   do   Związku Stowarzyszeń   o  na-
zwie  Lokalna  Grupa   Działania  „Brynica  to  nie 
granica” z siedzibą w Mierzęcicach,
4. Uchwała    Nr   XVI 11/130/08   w   sprawie    
regulaminu    określającego wysokość stawek 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy, szczegółowe warunki przyzna-
wania dodatku za wysługę lat oraz obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i godziny     doraźnych     zastępstw     
a     także     innych     składników wynagrodze-
nia w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miasteczko Śląskie w 2008 r.
Teksty powyższych uchwał są dostępne na stro-
nie www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz w Refe-
racie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego - pokój 
nr 30.

Nasza Jubi l atka

Składają 
Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Myśliwczyk 

oraz 
Burmistrz Bronisław Drozdz

11Nr 03 (112) marzec 2008Nr 03 (112) marzec 2008 WIEŚCI Z RATUSZA� WIEŚCI Z RATUSZA

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastecz-
ku Śląskim, ul. Rynek 8, na tablicy ogłoszeń 
został wywieszony wykaz Nr G-72241/6/2008 
nieruchomości niezabudowanych  przezna-
czonych do sprzedaży w trybie przetargu ust-
nego nieograniczonego, położonych w Mia-
steczku Śląskim przy ulicy Leśnej.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 
dnia 04.03.2008 r. do dnia 25.03.2008 r. Osoby 
posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieru-
chomości (na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
Dz. U. z 2004 r Nr 261. poz. 2603 z późn. zm.) 
mogą składać wnioski  w tej sprawie do dnia 
15.04.2008 r.

Mikołaj
Musik

W marcowym numerze Informatora przedstawiam 
Państwu Pana Mikołaja Musika. W tym roku skończy 
on 77 lat, mieszka w Bibieli. Ten utalentowany, skrom-
ny Miasteczkowianin pisze wiersze, teksty piosenek, 
posiada ogromną wiedzę o Miasteczku Śląskim. Za-
praszam do czytania Jego wierszy.

Mój cel

Gdybym pisał o niczym 
Stałbym się nikim
Nic bym nie naprawił
Tylko zawód sprawił
Dlatego piszę o ludzkiej niedoli
O sprawach które tak ludzi boli
By to naprawić to sam nie zdołam 
Przez to o pomoc rozumu wołam.

Bibiela

Bibiela wioska w lesie ukryta
Spokojna, cicha, mgiełką zakryta
Czasem o niej zapominali 
Niektórych rzeczy nie dostarczali.
Ale czy ona zawsze taka była?
Przecież tu kiedyś kopalnia żyła
Srebro, żelazo wydobywali
Dobrą jakością ją rozsławiali
Woda w tej ziemi też zgromadzona
Dla śląskich miast jest dostarczana.
Tu ksiądz Blachiński oazę tworzył
Tu Papież kamień węgielny złożył 
Szczątki z Fatimy tu u nas mamy
Poza granicę również sięgamy.
Ta piękna brzoza co w herbie była
Daleko sięgła, ją rozsławiła.
Za zaszczyt ludzie to sobie mają
Którzy w Bibieli dzisiaj mieszkają
Stąd do czterech katedr prawie jednakowo 
daleko mają
Takie przypadki się w świecie nie zdarzają.

11 marca, w Wypoży-
czalni dla Dorosłych 
miało miejsce spotka-
nie autorskie z Panem 
Janem Drechslerem - 
autorem książek Utop-
ce doliny Dramy oraz Hi-
storia srebrem pisana, w 
których sięga do skarb-
nicy legend najbliż-
szych nam terenów. 
Spotkanie zakończy-

ło się żywą dyskusją w 
licznej grupie słuchaczy 
zainteresowanych twór-
czością Dreschlera. Po-
ruszano między innymi 
temat konieczności po-
dejmowania wysiłków 
ocalenia przed zapo-
mnieniem legendowe-
go dziedzictwa kulturo-
wego. Goście chętnie 
dzielili się posiadaną już 

wiedzą i wyrażali go-
towość jej literackiego 
opracowania. W czasie 
spotkania można było 
także otrzymać auto-
graf, gdyż obecny na 
prelekcji Jan Hahn pod-
pisywał książeczki pt. 
Śląsk w Europie własne-
go autorstwa.
Oprócz wystaw ozdób 
świątecznych w biblio-

tekach zorganizowano 
rocznicowe prezentacje 
książek Henryka Ibsena, 
Andrzeja Szczypiorskie-
go i Aliny Centkiewi-
czowej.
Życząc naszym czytel-
nikom radosnych Świąt 
Wielkanocnych, zapra-
szamy do wiosennego 
odwiedzania bibliotek.

Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim - 
Spotkanie autorskie z Janem Drechslerem

 (dokończenie ze str. 7)Badania dzieci na ołów.
W kwietniu br. Zostaną 
przeprowadzone w szko-
łach powszechne ba-
dania dzieci i młodzieży 
w zakresie narażenia na 
ołów.

Zgodnie z programem 
obejmą one dzieci 
w wieku 8, 10, 12 lat (kla-
sy 1,3 oraz 5 szkoły pod-
stawowej) oraz młodzież 
w wieku 14 i 16 lat (klasy 
1 i 3 gimnazjum). Badanie 
to jest powszechne, za pi-
semną zgodą rodzica na 
listach w szkole. Zostanie 
sfinansowane ze środków 
UM oraz Fundacji. Nie 
wyobrażamy sobie, że 
mogą być przypadki od-
mów rodzica. To wyklu-
czy jakąkolwiek pomoc 
Fundacji w przyszłości. 
Tegoroczne badanie bę-
dzie połączone z wywia-
dem środowiskowym na 
odrębnych ankietach. 
Dzieci młodsze, a także 
kobiety w ciąży bada-
ne są sukcesywnie przez 
cały rok.
Wyjazdy profilaktyczno - 
zdrowotne
Zostały już ustalone turnu-
sy śródroczne tzw. Zielone 
szkoły na 2008 rok.
- 85 dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Mia-
steczku Śląskim wyjedzie 
w okresie 06-19 maja 
do Władysławowa (DW 
BURSZTYM), a następnie 
45 dzieci w okresie 1-14 
września do Łeby (DW 
MAGNAT-I)
- 45 dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej z Żyglinie wyje-
dzie w okresie 5-18 czerw-
ca do Jastrzębiej Góry 
(DW JASTRZĘBIA)
- 45 gimnazjalistów wyje-

dzie w okresie 25 kwietnia 
do 9 maja do Świnoujścia 
(DW PORĄBKA), a na-
stępnie drugie 45 w okre-
sie 23 maja do 5 czerwca 
do Węgierskiej Górki.
Niezależnie od tego pla-
nowane są w wakacje 
kolonie zdrowotne w Że-
giestowie.
Odpłatność rodzica 
za turnus pozostaje nie 
zmieniona w stosunku do 
ubiegłego roku tj. 330 zł. 
Fundacja nie jest w sta-
nie zróżnicować dopłat 
rodziców w zależności od 
dochodów. Prosimy by 
ci bogatsi pomogli tym 
gorzej sytuowanym, aby 
w wytypowanych roczni-
kach wyjechały wszystkie 
dzieci.
Dla dzieci pracowników, 
emerytów oraz rencistów 
Huty Cynku dopłata ta 
może być refundowana 
w wysokości 75% przy do-
chodzie 1000 zł/osobę w 
rodzinie, 50% przy docho-
dzie 1000-1500 zł/osobę 
oraz 25% przy dochodzie 
powyżej 1500 zł/osobę 
z zakładowego fundu-
szu socjalnego. Tak ko-
rzystnych uwarunkowań 
nie ma żadna gmina w 
Polsce. Starajmy się to 
docenić. W organizacji 
turnusów dopłaca także 
tutejszy UM.
Dodatkowo, jeśli będzie 
wola jesienią (IX-X) może 
być zorganizowany drugi 
turnus zdrowotny w Lip-
nicy Wielkiej na Orawie 
(pierwszy-zimowy już od-
był się na przełomie I/II). 
Niezależnie od tego bez 
ograniczeń realizowane 
są wyjazdy do ośrodków 
sanatoryjnych (np. Rab-
ka oraz Górki Wielkie) po-
przez służbę zdrowia.
Wszystkim najlepsze ży-
czenia wielkanocne.
FUNDACJA NA RZECZ
DZIECI „Miasteczko Ślą-
skie”
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Mieczysław Du-
mieński

22 .02 .2008r.  na sza Miasteczkowianka 
Pani  Ger truda Spr ycha 
obchodziła  90 -te  urodziny.

Z te j  okazj i  najse rdecznie jsze  życzenia 
zdrowia ,  radośc i ,  u śmiechu 

oraz
nieustające j  pogody ducha

SESJA RADY MIEJSKIEJ

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI
„MIASTECZKO ŚLĄSKIE”
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FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU
MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO

Celem nowopowstałej Fun-
dacji jest:
1. kreowanie lokalnych po-
staw aktywności,
2. promowanie postaw 
przedsiębiorczości, 
3. aktywne zwalczanie bez-
robocia poprzez udzielanie 
pomocy osobom bezrobot-
nym lub zagrożonym utratą 
pracy,
4. wspieranie inicjatyw spo-
łecznych i gospodarczych ,
5. działanie na rzecz rozwo-
ju potencjału gospodarcze-
go,
6. wspieranie inicjatyw na-
ukowych i technicznych,
7. wspieranie różnorodnych 
form współpracy regional-
nej oraz międzynarodowej,
8. propagowanie wiedzy 
o Unii Europejskiej i progra-
mach pomocowych. 
Swoje cele Fundacja reali-
zować będzie poprzez:

1. współpracę z władzami 
samorządowymi oraz oświa-
towymi,
2. organizowanie akcji spo-
łecznych, seminariów, sym-
pozjów, konferencji, kon-
kursów oraz innych form 
szerzenia wiedzy,
3. prowadzenie działalności 
publicystycznej i informacyj-
nej,
4. podejmowanie przedsię-
wzięć wspierających rozwój 
przedsiębiorczości,
5. organizację pomocy sty-
pendialnej oraz innej po-
mocy fi nansowej dla dzieci 
i młodzieży uzdolnionej,
6. działanie na rzecz rozwo-
ju turystyki,
7. współpracę z innymi fun-
dacjami o podobnym celu 
działania oraz innymi pla-
cówkami w kraju i poza gra-
nicami w zakresie realizacji 
celów statutowych,

 (dokończenie ze str. 1)

8. wspieranie zdolności 
przystosowawczych osób 
do zmian strukturalnych w 
gospodarce.
14 marca Fundatorzy wy-
brali skład Rady Funda-
cji. W Zarządzie zasiadły 

Pani Joanna Jałowiecka 
jako prezes, Pani Justyna 
Foks jako sekretarz oraz 
Pani Izabela Adamus jako 
skarbnik. Do zadań Zarządu 
należy: bieżące kierowa-
nie działalnością Fundacji, 
sprawowanie zarządu nad 
majątkiem, przyjmowanie 

darowizn, spadków i za-
pisów, uchwalanie rocz-
nych planów działalności 
oraz planów fi nansowych, 
składanie oświadczeń woli 
oraz zawieranie umów, re-
prezentowanie Fundacji 

na zewnątrz, wykonywa-
nie uchwał Rady Fundacji, 
podejmowanie uchwał w 
innych sprawach przed-
stawionych przez Zarząd, 
Radę Fundacji lub przez 
Fundatora.
Fundacja posługiwać się 
będzie własnym logiem. 

(cd. na str. 7)

Przyjmuje się, że pierwszy 
drewniany kościół w Żygli-
nie powstał z fundacji Pia-
sta księcia oleśnickiego 
Konrada II (1338/1340-1403), 
pana podzielonej ziemi by-
tomskiej. Kościół spłonął w 
1700 roku, a o jego wyglą-
dzie możemy dowiedzieć 
się jedynie z prób jego re-
konstrukcji. 
Kościół orientowany o 
planie jednonawowym, z 
prezbiterium zamkniętym 
prosto, zakrystią od strony 
północnej był zbudowa-
ny w konstrukcji zrębowej. 
Posiadał wieżę dostawio-
ną do zachodniej ściany 
nawy, soboty, kruchtę po-
łudniową, dach krokwio-
wy dwukalenicowy, wyż-
szy nad nawą i niższy nad 
prezbiterium, sygnaturkę 

na dachu nawy. Dach koś-
cioła, wieży i sobót pokryto 

gontami. Okna niewielkie 
i prostokątne znajdowały 
się prawdopodobnie tylko 
na ścianie południowej i 
wschodniej, a do świąty-
ni mogły prowadzić drzwi 

przez dzwonnicę od za-
chodu i od strony połu-
dniowej przez kruchtę.
Dzwonnica tegoż kościoła 
założona na planie kwa-

dratu zbudowana zosta-
ła zapewne w konstrukcji 
ramowo-słupowej tak, że 
ściany uzyskały pochyle-
nie do środka. Być może 
w górnej partii wieży znaj-

dowała się izbica nakryta 
dachem namiotowym. Po 
trzech wiekach wieża ży-
glińska popadła w ruinę.
Pierwszy żygliński kościół 
spłonął w wyniku niedbal-
stwa kościelnych, którzy 
zapomnieli zgasić świece 
po zakończonym nabo-
żeństwie. Pożar strawił koś-
ciół wraz z wyposażeniem,
a wysoka temperatu-
ra miała spowodować 
stopienie dzwonów. Być 
może część wyposażenia 
przeniesiono wówczas do 
nowo wybudowanego 
drewnianego kościoła w 
Miasteczku Śląskim. 
Wyposażenie kościoła nie 
było bogate. Pierwszy spis 
przedmiotów znajdują-
cych się we wnętrzu koś-
cioła należy zawdzięczać 
ks. Maciejowi Rudzkiemu, 
wizytatorowi z roku 1665. 

PIERWSZE KOŚCIOŁY ŻYGLIŃSKIE
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BURMISTRZ MIASTA MIASTECZKO  ŚLĄSKIE

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

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie:
1. Działki zapisane pod nr 1 i 2 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 
163 MN oraz w części pod tereny komunikacji pieszej – symbol planu 200KX.
2. Działki zapisane pod nr 3,4,5,6 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 
162 MN oraz w części pod tereny komunikacji pieszej – symbol planu 201 KX.
3. Działki zapisane pod nr 7,8,9,10 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 
161 MN.
4. Działki zapisane pod nr 11,12,13,14,15,16 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – sym-
bol planu 159 MN.

Opis działek:
1. Zapisane pod pozycją od 1 do 10
Działki położone są w dzielnicy Żyglin w obrębie terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową. Odległość od 
centrum handlowo – administracyjnego Miasteczka Śląskiego wynosi ok. 3-4 km. Od strony północnej i wschodniej 
granice tego obszaru stanowią rozległe tereny leśne. Kształt działek regularny zbliżony do prostokąta. Teren działek 
płaski porośnięty trawą  i rzadkimi kępami młodych drzew i krzewów (samosiejki). Działki nie są uzbrojone. Istnieje moż-
liwość doprowadzenia sieci elektrycznej i wodociągowej. Dojazd ulicami o nawierzchni gruntowej. Działki są niezabu-
dowane i nieogrodzone.
2. Zapisane pod pozycją od 11 do 16 
Działki położone są w dzielnicy Żyglin w obrębie terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową. Odległość od 
centrum handlowo – administracyjnego Miasteczka Śląskiego wynosi ok. 3-4 km. Od strony północnej i wschodniej 
granice tego obszaru stanowią rozległe tereny leśne. Kształt działek regularny zbliżony do trapezu. Teren działek płaski 
porośnięty trawą oraz młodymi sosnami. Działki nie są uzbrojone. Istnieje możliwość doprowadzenia sieci elektrycznej i 
wodociągowej. Dojazd ulicami o nawierzchni gruntowej. Działki są niezabudowane i nieogrodzone. Wschodnia część 
działek położona jest w strefie ochronnej gazociągu wysokoprężnego, który przebiega równolegle do wschodniej 
granicy działek w odległości około 17 m. Powierzchnia działki  nr 1911/368 i 1922/368 zajęta przez strefę ochronną ga-
zociągu wynosi około 360 m2 (czyli ok. 38% powierzchni), powierzchnia działki nr 1916/368 i 1917/368 wynosi około 380 
m2 (czyli około 41% powierzchni), natomiast powierzchnia działek nr 1912/368 i 1921/368, 1913/368 i 1920/368, 1914/368 
i 1919/368 oraz 1915/368 i 1918/368 zajęta przez strefę ochronną gazociągu wynosi około 420 m2 (czyli około 45% po-
wierzchni). W strefie ochronnej jest zakaz zabudowy, a wszelkie inwestycje wymagają uzgodnienia z GOZG. Równole-
gle do gazociągu w odległości około 40 m od wschodniej granicy działek przebiega linia energetyczna SN. W związku 
z powyższym sposób zabudowy i zagospodarowania terenu działek jest znacznie ograniczony. Istnieje możliwość zabu-
dowy zachodniej części działek, natomiast część wschodnia może być przeznaczona pod ogród przydomowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2008 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Rynek 8, 
pokój 3 o godz. 13:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości jak wyżej w nieprzekraczal-

Lp. nr działki Pow. w ha nr KW położenie cena wywoławcza 
w zł wadium w zł

1. 1843/368, 1850/368 0,1629 73113 ul. Grabowa 60 100,00 6 010,00

2. 1844/368, 1849/368 0,1583 73114 ul. Grabowa 58 500,00 5 850,00

3. 1853/368, 1861/368 0,1213 73117 ul. Grabowa 45 000,00 4 500,00

4. 1854/368, 1860/368 0,1225 73118 ul. Grabowa 45 500,00 4 550,00

5. 1855/368, 1859/368 0,1238 73119 ul. Grabowa 45 900,00 4590,00

6. 1856/368, 1858/368 0,1218 73120 ul. Polna 45 200,00 4520,00

7. 1866/368, 1875/368 0,1002 73122 ul. Jodłowa 37 400,00 3740,00

8. 1867/368, 1874/368 0,0976 73123 ul. Jodłowa 36 400,00 3640,00

9. 1868/368, 1873/368 0,1083 73124 ul. Jodłowa 40 300,00 4 030,00

10. 1869/368, 1872/368 0,1091 73125 ul. Polna 40 600,00 4 060,00

11. 1911/368, 1922/368 0,0946 77397 ul. Sosnowa 27 500,00 2 750,00

12. 1912/ 368, 1921/368 0,0942 77398 ul. Jodłowa 27 300,00 2 730,00

13. 1913/368, 1920/368 0,0953 77399 ul. Jodłowa 27 600,00 2 760,00

14. 1914/368, 1919/368 0,0944 77400 ul. Jodłowa 27 400,00 2 740,00

15. 1915/368, 1918/368 0,0949 77401 ul. Jodłowa 27 500,00 2 750,00

16. 1916/368, 1917/368 0,0916 77402 ul. Jodłowa 26 600,00 2 660,00

Obręb Żyglin k. m. 1 dod. 3

BURMISTRZ MIASTA MIASTECZKO  ŚLĄSKIE

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości położonej  w Miasteczku Śląskim

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie działka przeznaczona jest 
pod tereny produkcyjno – usługowe – symbol planu PU oraz w niewielkiej części pod tereny dróg dojazdowych – sym-
bol planu KD ½. Część działki przeznaczona pod drogę dojazdową znajduje się w jej środkowej części i zajmuje około 
4% powierzchni działki.

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona jest w Miasteczku Śląskim w sołectwie Brynica przy ulicy Tartacznej. Najbliższe sąsiedztwo 
stanowi zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, tereny użytkowane rolniczo i rozległe tereny leśne. Działka jest nie-
uzbrojona, niezabudowana i nieogrodzona. Obecnie jest użytkowana rolniczo. W północnej części działkę przecina 
energetyczna linia napowietrzna. Kształt działki niekorzystny. Działka stanowi wąski pas o szerokości około 7,5 m i dłu-
gości około 240 m. Zabudowa i zagospodarowanie działki zgodnie z ustaleniami planu wymagać będzie scalenia z 
działkami sąsiednimi.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2008 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Rynek 8, 
pokój 3 o godz. 1300

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu    w wysokości jak wyżej w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 4 kwietnia 2008 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim: ING Bank 
Śląski S.A. Katowice Oddział Miasteczko Śląskie na konto        Nr 42 1050 1386 1000 0002 0086 1235.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu, potwier-
dzony wyciągiem bankowym.
Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od 
dnia zamknięcia przetargu. 
Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od podpisania aktu notarialnego w wyzna-
czonym terminie.
Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego 
ponosi nabywca.
Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów zgodnie z art. 38 
ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 roku, poz. 2603 z późn. 
zm.)

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu 
Miejskiego w Miasteczku Śląskim, pokój 27, tel. 393-80-38, 393-80-27.

Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.bip.miasteczko-slaskie.pl 
Burmistrz Miasta

      Miasteczko Śląskie
      Bronisław Drozdz

Lp. nr działki Pow. w ha nr KW położenie cena wywoławcza 
w zł wadium w zł

1. 433/52 0,1798 70975 ul. Tartaczna 13 700,00 1 370,00

nym terminie do dnia 11 kwietnia 2008 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim: ING Bank 
Śląski S.A. Katowice Oddział Miasteczko Śląskie na konto Nr 42 1050 1386 1000 0002 0086 1235.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu, po-
twierdzony wyciągiem bankowym. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później 
niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.  Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli wygrywający 
przetarg uchyli się od podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym terminie. Wylicytowana cena sprzedaży płatna 
jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Do wylicytowanej ceny 
należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów zgodnie z art. 38 
ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 roku, poz. 2603 z późn. 
zm.) Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzę-
du Miejskiego w Miasteczku Śląskim, pokój 27, tel. 393-80-38, 393-80-27.

Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.bip.miasteczko-slaskie.pl 
Burmistrz Miasta 

Miasteczko Śląskie
Bronisław Drozdz

Obręb Brynica k. m. 2



Nr 03 (112) marzec 2008Nr 03 (112) marzec 20084 5WIEŚCI Z RATUSZA WIEŚCI Z RATUSZA

BURMISTRZ MIASTA MIASTECZKO  ŚLĄSKIE

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

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie:
1. Działki zapisane pod nr 1 i 2 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 
163 MN oraz w części pod tereny komunikacji pieszej – symbol planu 200KX.
2. Działki zapisane pod nr 3,4,5,6 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 
162 MN oraz w części pod tereny komunikacji pieszej – symbol planu 201 KX.
3. Działki zapisane pod nr 7,8,9,10 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 
161 MN.
4. Działki zapisane pod nr 11,12,13,14,15,16 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – sym-
bol planu 159 MN.

Opis działek:
1. Zapisane pod pozycją od 1 do 10
Działki położone są w dzielnicy Żyglin w obrębie terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową. Odległość od 
centrum handlowo – administracyjnego Miasteczka Śląskiego wynosi ok. 3-4 km. Od strony północnej i wschodniej 
granice tego obszaru stanowią rozległe tereny leśne. Kształt działek regularny zbliżony do prostokąta. Teren działek 
płaski porośnięty trawą  i rzadkimi kępami młodych drzew i krzewów (samosiejki). Działki nie są uzbrojone. Istnieje moż-
liwość doprowadzenia sieci elektrycznej i wodociągowej. Dojazd ulicami o nawierzchni gruntowej. Działki są niezabu-
dowane i nieogrodzone.
2. Zapisane pod pozycją od 11 do 16 
Działki położone są w dzielnicy Żyglin w obrębie terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową. Odległość od 
centrum handlowo – administracyjnego Miasteczka Śląskiego wynosi ok. 3-4 km. Od strony północnej i wschodniej 
granice tego obszaru stanowią rozległe tereny leśne. Kształt działek regularny zbliżony do trapezu. Teren działek płaski 
porośnięty trawą oraz młodymi sosnami. Działki nie są uzbrojone. Istnieje możliwość doprowadzenia sieci elektrycznej i 
wodociągowej. Dojazd ulicami o nawierzchni gruntowej. Działki są niezabudowane i nieogrodzone. Wschodnia część 
działek położona jest w strefie ochronnej gazociągu wysokoprężnego, który przebiega równolegle do wschodniej 
granicy działek w odległości około 17 m. Powierzchnia działki  nr 1911/368 i 1922/368 zajęta przez strefę ochronną ga-
zociągu wynosi około 360 m2 (czyli ok. 38% powierzchni), powierzchnia działki nr 1916/368 i 1917/368 wynosi około 380 
m2 (czyli około 41% powierzchni), natomiast powierzchnia działek nr 1912/368 i 1921/368, 1913/368 i 1920/368, 1914/368 
i 1919/368 oraz 1915/368 i 1918/368 zajęta przez strefę ochronną gazociągu wynosi około 420 m2 (czyli około 45% po-
wierzchni). W strefie ochronnej jest zakaz zabudowy, a wszelkie inwestycje wymagają uzgodnienia z GOZG. Równole-
gle do gazociągu w odległości około 40 m od wschodniej granicy działek przebiega linia energetyczna SN. W związku 
z powyższym sposób zabudowy i zagospodarowania terenu działek jest znacznie ograniczony. Istnieje możliwość zabu-
dowy zachodniej części działek, natomiast część wschodnia może być przeznaczona pod ogród przydomowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2008 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Rynek 8, 
pokój 3 o godz. 13:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości jak wyżej w nieprzekraczal-

Lp. nr działki Pow. w ha nr KW położenie cena wywoławcza 
w zł wadium w zł

1. 1843/368, 1850/368 0,1629 73113 ul. Grabowa 60 100,00 6 010,00

2. 1844/368, 1849/368 0,1583 73114 ul. Grabowa 58 500,00 5 850,00

3. 1853/368, 1861/368 0,1213 73117 ul. Grabowa 45 000,00 4 500,00

4. 1854/368, 1860/368 0,1225 73118 ul. Grabowa 45 500,00 4 550,00

5. 1855/368, 1859/368 0,1238 73119 ul. Grabowa 45 900,00 4590,00

6. 1856/368, 1858/368 0,1218 73120 ul. Polna 45 200,00 4520,00

7. 1866/368, 1875/368 0,1002 73122 ul. Jodłowa 37 400,00 3740,00

8. 1867/368, 1874/368 0,0976 73123 ul. Jodłowa 36 400,00 3640,00

9. 1868/368, 1873/368 0,1083 73124 ul. Jodłowa 40 300,00 4 030,00

10. 1869/368, 1872/368 0,1091 73125 ul. Polna 40 600,00 4 060,00

11. 1911/368, 1922/368 0,0946 77397 ul. Sosnowa 27 500,00 2 750,00

12. 1912/ 368, 1921/368 0,0942 77398 ul. Jodłowa 27 300,00 2 730,00

13. 1913/368, 1920/368 0,0953 77399 ul. Jodłowa 27 600,00 2 760,00

14. 1914/368, 1919/368 0,0944 77400 ul. Jodłowa 27 400,00 2 740,00

15. 1915/368, 1918/368 0,0949 77401 ul. Jodłowa 27 500,00 2 750,00

16. 1916/368, 1917/368 0,0916 77402 ul. Jodłowa 26 600,00 2 660,00

Obręb Żyglin k. m. 1 dod. 3

BURMISTRZ MIASTA MIASTECZKO  ŚLĄSKIE

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości położonej  w Miasteczku Śląskim

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie działka przeznaczona jest 
pod tereny produkcyjno – usługowe – symbol planu PU oraz w niewielkiej części pod tereny dróg dojazdowych – sym-
bol planu KD ½. Część działki przeznaczona pod drogę dojazdową znajduje się w jej środkowej części i zajmuje około 
4% powierzchni działki.

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona jest w Miasteczku Śląskim w sołectwie Brynica przy ulicy Tartacznej. Najbliższe sąsiedztwo 
stanowi zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, tereny użytkowane rolniczo i rozległe tereny leśne. Działka jest nie-
uzbrojona, niezabudowana i nieogrodzona. Obecnie jest użytkowana rolniczo. W północnej części działkę przecina 
energetyczna linia napowietrzna. Kształt działki niekorzystny. Działka stanowi wąski pas o szerokości około 7,5 m i dłu-
gości około 240 m. Zabudowa i zagospodarowanie działki zgodnie z ustaleniami planu wymagać będzie scalenia z 
działkami sąsiednimi.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2008 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Rynek 8, 
pokój 3 o godz. 1300

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu    w wysokości jak wyżej w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 4 kwietnia 2008 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim: ING Bank 
Śląski S.A. Katowice Oddział Miasteczko Śląskie na konto        Nr 42 1050 1386 1000 0002 0086 1235.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu, potwier-
dzony wyciągiem bankowym.
Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od 
dnia zamknięcia przetargu. 
Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od podpisania aktu notarialnego w wyzna-
czonym terminie.
Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego 
ponosi nabywca.
Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów zgodnie z art. 38 
ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 roku, poz. 2603 z późn. 
zm.)

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu 
Miejskiego w Miasteczku Śląskim, pokój 27, tel. 393-80-38, 393-80-27.

Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.bip.miasteczko-slaskie.pl 
Burmistrz Miasta

      Miasteczko Śląskie
      Bronisław Drozdz

Lp. nr działki Pow. w ha nr KW położenie cena wywoławcza 
w zł wadium w zł

1. 433/52 0,1798 70975 ul. Tartaczna 13 700,00 1 370,00

nym terminie do dnia 11 kwietnia 2008 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim: ING Bank 
Śląski S.A. Katowice Oddział Miasteczko Śląskie na konto Nr 42 1050 1386 1000 0002 0086 1235.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu, po-
twierdzony wyciągiem bankowym. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później 
niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.  Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli wygrywający 
przetarg uchyli się od podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym terminie. Wylicytowana cena sprzedaży płatna 
jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Do wylicytowanej ceny 
należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów zgodnie z art. 38 
ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 roku, poz. 2603 z późn. 
zm.) Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzę-
du Miejskiego w Miasteczku Śląskim, pokój 27, tel. 393-80-38, 393-80-27.

Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.bip.miasteczko-slaskie.pl 
Burmistrz Miasta 

Miasteczko Śląskie
Bronisław Drozdz

Obręb Brynica k. m. 2



SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
Przypominam mieszkańcom Gminy Miasteczko Ślą-
skie o możliwości nieodpłatnej, selektywnej zbiórki 
odpadów, która może odbywać się poprzez:
1. Wrzucanie szkła, papieru i tektury oraz tworzyw 
sztucznych do pojemników rozstawionych na tere-
nie Gminy.
> Szkło należy wrzucać do pojemników w kolorze 
zielonym.
> Papier i tekturę należy wrzucać do pojemników w 
kolorze niebieskim.
> Tworzywa sztuczne należy wrzucać do pojemni-
ków w kolorze żółtym.
2. Składowanie opakowań z papieru i tektury, z two-
rzyw sztucznych, ze szkła i z metalu w specjalnych 
wzmocnionych workach foliowych jednorazowe-
go użytku. W/w worki są udostępniane bezpłatnie 
właścicielom posesji przez przedsiębiorcę Renatę 
Hołodniuk, działającego pod nazwą: „REN” Rena-
ta Hołodniuk.
Drodzy mieszkańcy Gminy Miasteczko Śląskie, w 
związku z notorycznym zanieczyszczaniem placy-
ków, na których są rozmieszczone pojemniki do 
selektywnej zbiórki szkła, papieru i tektury oraz 
tworzyw sztucznych, zwracam się ponownie z za-
pytaniem: Czy tak trudno jest wrzucić odpady do 
odpowiedniego pojemnika ? Pojemniki te zosta-
ły rozstawione w nadziei, że mieszkańcom będzie 
łatwiej segregować odpady, a tym samym Gmina 
nasza stanie się czystsza. Tymczasem ciągle ktoś 
zostawia „tobołki” obok pojemników, niejedno-
krotnie robiąc sobie obok nich wysypisko śmieci. 
Drodzy mieszkańcy, proszę o odrobinę dobrej woli 
i rozbudzenie w sobie poczucia estetyki. Tak łatwo 
jest powiedzieć: gdzie indziej jest tak fajnie i czysto, 
a u nas .... A u nas, to my sami mamy wpływ na to 
czy będzie czysto, czy będzie się obok pojemników 
do selektywnej zbiórki przechodziło z oburzeniem i 
niesmakiem.

OGŁOSZENIA

ROZSTAWIENIE   KONTENERÓW
WIELKOGABARYTOWYCH   NA  ODPADY
KOMUNALNE  NA   TERENIE  GMINY
MIASTECZKO   ŚLĄSKIE
W ramach corocznie prowadzonej akcji zbiórki od-
padów wielkogabarytowych w bieżącym roku, ak-
cja przeprowadzona będzie w terminie od 14 do 19 
kwietnia.
Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych prze-
znaczona jest wyłącznie na potrzeby prawidłowe-
go zagospodarowania odpadów wielkogabaryto-
wych, a więc takich, których nie można składować 
w pojemnikach stanowiących wyposażenie posesji. 
W związku z powyższym, proszę o nie składanie do 
pojemników wielkogabarytowych odpadów z roz-
biórek budynków, remontów oraz innych odpadów 
komunalnych. Apeluję jednocześnie o zachowanie 
porządku i czystości wokół rozstawianych pojemni-
ków i nie zostawianie odpadów przed pojemnika-
mi.
Szczegółowy harmonogram rozstawienia kontene-
rów przedstawia się następująco:
 M i a s t e c z k o    Ś l ą s k i e 
 od  14  do  15  kwietnia  2008 r. 
1.  ul. Dworcowa - KP 7
2.  ul. Norwida – garaże - KP 33
3.  ul. Plac Jagiełły - KP 33
4.  ul. Tetmajera – Wybickiego - KP 7 
5.  ul. Norwida – Pindora - KP 7
6.  ul. Modrzewskiego – Działkowa - KP 7
7.  ul. Sportowa - KP 7
8.  ul. Woźnicka - KP 7
9.  ul. Cynkowa - KP 7
10. ul. Ceramiczna – Dworcowa - KP 7
B i b i e l a   -  B r y n i c a
od  16  do  17  kwietnia  2008 r. 
1. ul. Starowiejska - KP 7
2. ul. Rzeczna - KP 7
3. ul. Łokietka - KP 7 (ul. Łokietka 16.04., ul. Starowiejska 
– leśniczówka 17.04.)
Ż y g l i n  -  Ż y g l i n e k
od  18  do  19  kwietnia  2008 r. 
1. ul. Wyciślika - KP 7
2. ul. Paprotna - KP 7
3. ul. Św. Marka - KP 7
4. ul. Śląska - 2 szt. - KP 7
5. ul. Harcerska - KP 7
6. ul. Wita Stwosza - KP 7
7. ul. Stacyjna - KP 7

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY
OD POSIADANIA PSÓW
Informuję, że zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. 
t. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) Rada 
gminy może wprowadzić opłatę od posiadania 
psów, którą pobiera się od osób fi zycznych posia-
dających psy. Rada gminy w Miasteczku Śląskim, w 
roku 2008 zrezygnowała z możliwości wprowadze-
nia powyższej opłaty.

Zapis informuje, że znajdo-
wały się tu: cztery naczy-
nia liturgiczne-dwa kielichy 
pozłacane z patenami, 
puszka srebrna, a następ-
nie pozłocona i puszka mo-
siężna z przykrywką. Poza 
tym: cztery ornaty, dwie 
alby, jedna komża, cztery 
antependia, nowe obrusy 
ołtarzowe, osiem puryfi ka-
terzy, mszał, rytuał.
Drugi kościół żygliński, 
wzniesiono także jako drew-
niany w 1703 roku z funduszy 
parafi an. Drugą świątynie 
zbudowano tak jak po-
przednią na wzniesieniu na 
wschód od Żyglina. Teren 
wokół kościoła zamknięto 
parkanem. Nowy baroko-
wy kościół był orientowa-
ny, ale oś wschód-zachód 
nieznacznie przesunięto 
na południe. Podmurów-
kę wykonano z kamienia, 
na której postawiono ścia-
ny w konstrukcji zrębowej, 
całość przekrył dach kro-
kwiowy, dwukalenicowy 
pokryty gontami. Kościół 
miał zamknięcie prezbi-
terium trójboczne, nawę 
zbliżoną kształtem do kwa-
dratu, wieżę dostawioną 
od zachodu, sygnaturkę na 
dachu nawy, zakrystię od 
północy. Z zapisków ks. pro-
boszcza Józefa Rinke wie-
my, że świątynia miała dłu-
gość 24 łokci, a szerokość 
12, (1 łokieć = o,66694 m), 
co w metrach daje 16 x 8 
m. Inne dane podał ks. Jan 
Pollonius, proboszcz żygliń-
ski z lat 1817-1828. Według 
niego świątynia mierzyła 
48 stóp długości i 23 sze-
rokości (1 stopa = 0,31385 
m), co daje 15,06 x 7,2 m. 
Wieża miała mieć wymiary 
16 x 16 stóp, co daje 5,02 x 
5,02 m. Dokładniejsze po-

miary znajdują się w opisie 
z listopada 1842 roku wyko-
nanego dla bytomskiego 
starostwa powiatowego w 
Tarnowskich Górach:
-nawa: długość 20 stóp 
(6,27 m), szerokość 24 stopy 
(7,53 m), wysokość 19 stóp 
(5,96 m),
-prezbiterium: długość 25 
stóp (7,85 m), szerokość 18 
stóp (5,65 m), wysokość 19 
stóp (5,96 m),
-wieża: długość 10 stóp 
(3,14 m), szerokość 15 stóp 
(4,71 m), wysokość (bez da-

chu) 19 stóp (5,96 m).
Powodem, dla którego 
zbudowano mniejszy koś-
ciół był prawdopodobnie 
fakt, iż w Miasteczku Ślą-
skim zbudowano wówczas 
świątynię i automatycz-
nie zmniejszyła się liczba 
wiernych, dlatego nie było 
konieczności budowania 
większej fary. Nawa kościo-
ła była prostokątna, z także 
prostokątną ścianą tęczo-
wą. Przy ścianie wschod-
niej nawy ustawiono dwa 
ołtarze boczne. Do wnę-
trza kościoła prowadziły 
drzwi dębowe od zachodu 
wiodące przez dzwonnicę 
i drugie od południa. Koś-
ciół posiadał cztery pro-
stokątne okna: jedno na 
południowej ścianie nawy, 
jedno na północnej ścianie 

nawy, jedno lub dwa na 
południowej ścianie prezbi-
terium. Kościół prawdopo-
dobnie nie posiadał sobót 
i południowej kruchty. Do 
zakrystii prowadziły z prez-
biterium dębowe drzwi, a 
na północnej ścianie tego 
pomieszczenia założono 
małe okienko zdwierecz-
kami, które zamykane było 
żelazną sztabą. 
Dzwonnica  kościoła zbu-
dowana została w kon-
strukcji ramowo-słupowej, 
ściany pokryto gontami 

oraz niski daszek namioto-
wy, który prawdopodob-
nie wieńczył cebulasty 
hełm z wieloboczną ot-
wartą latarnią zamkniętą 
takim samym, lecz mniej-
szym hełmem z iglicą, 
gałką i krzyżem. W wieży 
początkowo wisiał jeden 
dzwon odlany po trzech 
stopionych w pożarze 
poprzedniego kościoła. 
Ale dwadzieścia lat póź-
niej wymieniono już dwa 
dzwony: spiżowy i odlany 
z żeliwa. Na dachu nawy 
znajdowała się sygnaturka 
z dzwonkiem odlanym ze 
spiżu.
Kościół w Żyglinie posiadał 
dwa chóry: wielki i mały. 
Wielki mógł mieścić orga-
ny, a drugi służyć jako chór 
śpiewaczy. Oba chóry 

wspierać się miały na słu-
pach z powałą.
Drugi Żygliński kościółek 
otrzymał barokowy wy-
strój, posiadał on trzy ołta-
rze - główny i dwa boczne. 
W głównym ołtarzu poli-
chromia imitowała biały 
marmur. Na osi ołtarza 
zawieszono w rzeźbio-
nych ramach dwa obrazy: 
Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny, a powyżej 
wizerunek św. Anny. Dwa 
mniejsze ołtarze posiadały 
obrazy: Najswiętszej Panny 
Bolesnej i św. Antoniego 
Padewskiego, patrona za-
konów, górników, dzieci, 
małżeństw, ubogich, po-
dróżnych i zaginionych.
Barokowy, drugi kościół 
żygliński funkcjonował 
znacznie krócej, niż pierw-
sza gotycka świątynia. 
Drugi kościół już w następ-
nym stuleciu znajdował się 
w stanie ruiny. W piśmie do 
starostwa w Tarnowskich 
Górach z 1829 roku inspek-
tor budowlany wyrażał 
obawy, że kościół może 
się zawalić w każdej chwili. 
13 maja 1835 roku staro-
sta bytomski wydał pismo 
o zamknięciu świątyni. O 
zburzenie kościoła prosił 
w 1836 roku, wspomniany 
starosta. Kościół ofi cjalnie 
zamknięto w 1837 roku, a 
wszystkie elementy jego 
wyposażenia zostały zło-
żone na plebani. Było to 
pięć starych ołtarzy, obra-
zy kościelne.

 (dokończenie ze str. 3)

Znacznie więcej na temat 
drewnianej architektury 
kościołów w Żyglinie mogą 
Państwo przeczytać w Ze-
szytach Tarnogórskich do-
stępnych w biliotece dla 
dorosłych w Miasteczku 
Śląskim. 
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Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim uprzejmie infor-
muje, że MZKP Tarnowskie Góry od dnia 15 marca 
2008 r. wprowadził w dni wolne od pracy przesu-
nięcia w rozkładzie jazdy linii autobusowych nr 1, 
87 i 129 w następujący sposób:
- likwiduje kurs linii 129 o godz. 5.45 z Dworca Auto-
busowego w Tarnowskich Górach do TESCO oraz 
kurs 5.53 z TESCO do centrum Tarnowskich Gór,
- uruchamia na linii nr 1 dodatkowe kursy o godz. 
5.45 z Dworca Autobusowego oraz o godz. 6.10 z 
TESCO przesuwając równocześnie odjazd z Dwor-
ca Autobusowego z godz. 6.20 na 6.24,
- na linii nr 87 zostają przyspieszone kursy z godz. 
8.10 (Dworzec Autobusowy), 8.30(Żyglin Kościół), 
9.00 (Dworzec Autobusowy) i 11.00 (Dworzec Auto-
busowy) na godz. 8.06, 8.26, 8.48 i 10.48.

INFORMACJA - MZKP



SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
Przypominam mieszkańcom Gminy Miasteczko Ślą-
skie o możliwości nieodpłatnej, selektywnej zbiórki 
odpadów, która może odbywać się poprzez:
1. Wrzucanie szkła, papieru i tektury oraz tworzyw 
sztucznych do pojemników rozstawionych na tere-
nie Gminy.
> Szkło należy wrzucać do pojemników w kolorze 
zielonym.
> Papier i tekturę należy wrzucać do pojemników w 
kolorze niebieskim.
> Tworzywa sztuczne należy wrzucać do pojemni-
ków w kolorze żółtym.
2. Składowanie opakowań z papieru i tektury, z two-
rzyw sztucznych, ze szkła i z metalu w specjalnych 
wzmocnionych workach foliowych jednorazowe-
go użytku. W/w worki są udostępniane bezpłatnie 
właścicielom posesji przez przedsiębiorcę Renatę 
Hołodniuk, działającego pod nazwą: „REN” Rena-
ta Hołodniuk.
Drodzy mieszkańcy Gminy Miasteczko Śląskie, w 
związku z notorycznym zanieczyszczaniem placy-
ków, na których są rozmieszczone pojemniki do 
selektywnej zbiórki szkła, papieru i tektury oraz 
tworzyw sztucznych, zwracam się ponownie z za-
pytaniem: Czy tak trudno jest wrzucić odpady do 
odpowiedniego pojemnika ? Pojemniki te zosta-
ły rozstawione w nadziei, że mieszkańcom będzie 
łatwiej segregować odpady, a tym samym Gmina 
nasza stanie się czystsza. Tymczasem ciągle ktoś 
zostawia „tobołki” obok pojemników, niejedno-
krotnie robiąc sobie obok nich wysypisko śmieci. 
Drodzy mieszkańcy, proszę o odrobinę dobrej woli 
i rozbudzenie w sobie poczucia estetyki. Tak łatwo 
jest powiedzieć: gdzie indziej jest tak fajnie i czysto, 
a u nas .... A u nas, to my sami mamy wpływ na to 
czy będzie czysto, czy będzie się obok pojemników 
do selektywnej zbiórki przechodziło z oburzeniem i 
niesmakiem.

OGŁOSZENIA

ROZSTAWIENIE   KONTENERÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH   NA  ODPADY 
KOMUNALNE  NA   TERENIE  GMINY 
MIASTECZKO   ŚLĄSKIE
W ramach corocznie prowadzonej akcji zbiórki od-
padów wielkogabarytowych w bieżącym roku, ak-
cja przeprowadzona będzie w terminie od 14 do 19 
kwietnia.
Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych prze-
znaczona jest wyłącznie na potrzeby prawidłowe-
go zagospodarowania odpadów wielkogabaryto-
wych, a więc takich, których nie można składować 
w pojemnikach stanowiących wyposażenie posesji. 
W związku z powyższym, proszę o nie składanie do 
pojemników wielkogabarytowych odpadów z roz-
biórek budynków, remontów oraz innych odpadów 
komunalnych. Apeluję jednocześnie o zachowanie 
porządku i czystości wokół rozstawianych pojemni-
ków i nie zostawianie odpadów przed pojemnika-
mi.
Szczegółowy harmonogram rozstawienia kontene-
rów przedstawia się następująco:
 M i a s t e c z k o    Ś l ą s k i e 
 od  14  do  15  kwietnia  2008 r. 
1.  ul. Dworcowa - KP 7
2.  ul. Norwida – garaże - KP 33
3.  ul. Plac Jagiełły - KP 33
4.  ul. Tetmajera – Wybickiego - KP 7 
5.  ul. Norwida – Pindora - KP 7
6.  ul. Modrzewskiego – Działkowa - KP 7
7.  ul. Sportowa - KP 7
8.  ul. Woźnicka - KP 7
9.  ul. Cynkowa - KP 7
10. ul. Ceramiczna – Dworcowa - KP 7
B i b i e l a   -  B r y n i c a
od  16  do  17  kwietnia  2008 r. 
1. ul. Starowiejska - KP 7
2. ul. Rzeczna - KP 7
3. ul. Łokietka - KP 7 (ul. Łokietka 16.04., ul. Starowiejska 
– leśniczówka 17.04.)
Ż y g l i n  -  Ż y g l i n e k
od  18  do  19  kwietnia  2008 r. 
1. ul. Wyciślika - KP 7
2. ul. Paprotna - KP 7
3. ul. Św. Marka - KP 7
4. ul. Śląska - 2 szt. - KP 7
5. ul. Harcerska - KP 7
6. ul. Wita Stwosza - KP 7
7. ul. Stacyjna - KP 7

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY
OD POSIADANIA PSÓW
Informuję, że zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. 
t. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) Rada 
gminy może wprowadzić opłatę od posiadania 
psów, którą pobiera się od osób fizycznych posia-
dających psy. Rada gminy w Miasteczku Śląskim, w 
roku 2008 zrezygnowała z możliwości wprowadze-
nia powyższej opłaty.

Zapis informuje, że znajdo-
wały się tu: cztery naczy-
nia liturgiczne-dwa kielichy 
pozłacane z patenami, 
puszka srebrna, a następ-
nie pozłocona i puszka mo-
siężna z przykrywką. Poza 
tym: cztery ornaty, dwie 
alby, jedna komża, cztery 
antependia, nowe obrusy 
ołtarzowe, osiem puryfika-
terzy, mszał, rytuał.
Drugi kościół żygliński, 
wzniesiono także jako drew-
niany w 1703 roku z funduszy 
parafian. Drugą świątynie 
zbudowano tak jak po-
przednią na wzniesieniu na 
wschód od Żyglina. Teren 
wokół kościoła zamknięto 
parkanem. Nowy baroko-
wy kościół był orientowa-
ny, ale oś wschód-zachód 
nieznacznie przesunięto 
na południe. Podmurów-
kę wykonano z kamienia, 
na której postawiono ścia-
ny w konstrukcji zrębowej, 
całość przekrył dach kro-
kwiowy, dwukalenicowy 
pokryty gontami. Kościół 
miał zamknięcie prezbi-
terium trójboczne, nawę 
zbliżoną kształtem do kwa-
dratu, wieżę dostawioną 
od zachodu, sygnaturkę na 
dachu nawy, zakrystię od 
północy. Z zapisków ks. pro-
boszcza Józefa Rinke wie-
my, że świątynia miała dłu-
gość 24 łokci, a szerokość 
12, (1 łokieć = o,66694 m), 
co w metrach daje 16 x 8 
m. Inne dane podał ks. Jan 
Pollonius, proboszcz żygliń-
ski z lat 1817-1828. Według 
niego świątynia mierzyła 
48 stóp długości i 23 sze-
rokości (1 stopa = 0,31385 
m), co daje 15,06 x 7,2 m. 
Wieża miała mieć wymiary 
16 x 16 stóp, co daje 5,02 x 
5,02 m. Dokładniejsze po-

miary znajdują się w opisie 
z listopada 1842 roku wyko-
nanego dla bytomskiego 
starostwa powiatowego w 
Tarnowskich Górach:
-nawa: długość 20 stóp 
(6,27 m), szerokość 24 stopy 
(7,53 m), wysokość 19 stóp 
(5,96 m),
-prezbiterium: długość 25 
stóp (7,85 m), szerokość 18 
stóp (5,65 m), wysokość 19 
stóp (5,96 m),
-wieża: długość 10 stóp 
(3,14 m), szerokość 15 stóp 
(4,71 m), wysokość (bez da-

chu) 19 stóp (5,96 m).
Powodem, dla którego 
zbudowano mniejszy koś-
ciół był prawdopodobnie 
fakt, iż w Miasteczku Ślą-
skim zbudowano wówczas 
świątynię i automatycz-
nie zmniejszyła się liczba 
wiernych, dlatego nie było 
konieczności budowania 
większej fary. Nawa kościo-
ła była prostokątna, z także 
prostokątną ścianą tęczo-
wą. Przy ścianie wschod-
niej nawy ustawiono dwa 
ołtarze boczne. Do wnę-
trza kościoła prowadziły 
drzwi dębowe od zachodu 
wiodące przez dzwonnicę 
i drugie od południa. Koś-
ciół posiadał cztery pro-
stokątne okna: jedno na 
południowej ścianie nawy, 
jedno na północnej ścianie 

nawy, jedno lub dwa na 
południowej ścianie prezbi-
terium. Kościół prawdopo-
dobnie nie posiadał sobót 
i południowej kruchty. Do 
zakrystii prowadziły z prez-
biterium dębowe drzwi, a 
na północnej ścianie tego 
pomieszczenia założono 
małe okienko zdwierecz-
kami, które zamykane było 
żelazną sztabą. 
Dzwonnica  kościoła zbu-
dowana została w kon-
strukcji ramowo-słupowej, 
ściany pokryto gontami 

oraz niski daszek namioto-
wy, który prawdopodob-
nie wieńczył cebulasty 
hełm z wieloboczną ot-
wartą latarnią zamkniętą 
takim samym, lecz mniej-
szym hełmem z iglicą, 
gałką i krzyżem. W wieży 
początkowo wisiał jeden 
dzwon odlany po trzech 
stopionych w pożarze 
poprzedniego kościoła. 
Ale dwadzieścia lat póź-
niej wymieniono już dwa 
dzwony: spiżowy i odlany 
z żeliwa. Na dachu nawy 
znajdowała się sygnaturka 
z dzwonkiem odlanym ze 
spiżu.
Kościół w Żyglinie posiadał 
dwa chóry: wielki i mały. 
Wielki mógł mieścić orga-
ny, a drugi służyć jako chór 
śpiewaczy. Oba chóry 

wspierać się miały na słu-
pach z powałą.
Drugi Żygliński kościółek 
otrzymał barokowy wy-
strój, posiadał on trzy ołta-
rze - główny i dwa boczne. 
W głównym ołtarzu poli-
chromia imitowała biały 
marmur. Na osi ołtarza 
zawieszono w rzeźbio-
nych ramach dwa obrazy: 
Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny, a powyżej 
wizerunek św. Anny. Dwa 
mniejsze ołtarze posiadały 
obrazy: Najswiętszej Panny 
Bolesnej i św. Antoniego 
Padewskiego, patrona za-
konów, górników, dzieci, 
małżeństw, ubogich, po-
dróżnych i zaginionych.
Barokowy, drugi kościół 
żygliński funkcjonował 
znacznie krócej, niż pierw-
sza gotycka świątynia. 
Drugi kościół już w następ-
nym stuleciu znajdował się 
w stanie ruiny. W piśmie do 
starostwa w Tarnowskich 
Górach z 1829 roku inspek-
tor budowlany wyrażał 
obawy, że kościół może 
się zawalić w każdej chwili. 
13 maja 1835 roku staro-
sta bytomski wydał pismo 
o zamknięciu świątyni. O 
zburzenie kościoła prosił 
w 1836 roku, wspomniany 
starosta. Kościół oficjalnie 
zamknięto w 1837 roku, a 
wszystkie elementy jego 
wyposażenia zostały zło-
żone na plebani. Było to 
pięć starych ołtarzy, obra-
zy kościelne.

 (dokończenie ze str. 3)

Znacznie więcej na temat 
drewnianej architektury 
kościołów w Żyglinie mogą 
Państwo przeczytać w Ze-
szytach Tarnogórskich do-
stępnych w biliotece dla 
dorosłych w Miasteczku 
Śląskim. 
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Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim uprzejmie infor-
muje, że MZKP Tarnowskie Góry od dnia 15 marca 
2008 r. wprowadził w dni wolne od pracy przesu-
nięcia w rozkładzie jazdy linii autobusowych nr 1, 
87 i 129 w następujący sposób:
- likwiduje kurs linii 129 o godz. 5.45 z Dworca Auto-
busowego w Tarnowskich Górach do TESCO oraz 
kurs 5.53 z TESCO do centrum Tarnowskich Gór,
- uruchamia na linii nr 1 dodatkowe kursy o godz. 
5.45 z Dworca Autobusowego oraz o godz. 6.10 z 
TESCO przesuwając równocześnie odjazd z Dwor-
ca Autobusowego z godz. 6.20 na 6.24,
- na linii nr 87 zostają przyspieszone kursy z godz. 
8.10 (Dworzec Autobusowy), 8.30(Żyglin Kościół), 
9.00 (Dworzec Autobusowy) i 11.00 (Dworzec Auto-
busowy) na godz. 8.06, 8.26, 8.48 i 10.48.

INFORMACJA - MZKP



Miejska Biblioteka Publiczna 
w 

Miasteczku Śląskim

Marzec 2008 był mie-
siącem obfitującym 
w ciekawe wydarze-
nia kulturalne pod 
patronatem Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w 
Miasteczku Śląskim.

10 marca w Oddziale 
Dziecięcym odbyło się 
spotkanie z miastecz-
kowską artystką Panią 
Teresą Kot, która uczy-
ła zaciekawione dzieci 
trudnej sztuki zdobienia 
pisanek. Pani Kot przy-
gotowała specjalne 
wydmuszki pokryte far-
bą podkładową, wy-
pożyczyła młodym en-
tuzjastom profesjonalne 

farby, a następnie za-
prezentowała swoje 
umiejętności, aby dzieci 
mogły ją naśladować. 
Miłą niespodzianką dla 
wszystkich uczestników 
było nagrodzenie naj-
ładniejszych prac wiel-
kanocnymi ozdobami 
wykonanymi przez ar-
tystkę. W czasie spot-
kania w bibliotece po-
kazano również album 
prac wykonanych róż-
nymi technikami przez 
Panią Teresę oraz jej 
córki - Izabelę i Agatę. 
Wykonane pisanki moż-
na podziwiać na świą-
tecznej wystawie w od-
dziale.

Przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej w 
swoich założeniach ma na celu podniesienie po-
ziomu życia i wyrównanie szans osób wykluczonych 
społecznie. Aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Miasteczku Śląskim przystępuje do 
programu finansowanego z funduszy unijnych pod 
nazwą Kapitał Ludzki. Fundusze pozyskane z tego 
programu będą adresowane do osób :

* Poszukujących pracy, długotrwale pozostających 
bez zatrudnienia,
* Chcących podnieść lub zdobyć kwalifikacje zawo-
dowe,
* Chętnych do wzajemnej współpracy,
* Korzystających ze świadczeń  pomocy społecz-
nej.
Program przewiduje:
* Edukację – uzupełnienie wykształcenia,
* Uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowe-
go,
* Zdobycie nowych kompetencji i umiejętności za-
wodowych,
* Możliwość otrzymania wsparcia finansowego,
* Specjalistyczne wsparcie terapeutyczne i psycho-
społeczne.
Przystąpienie do programu poprzedzone jest pra-
cochłonnymi procedurami przygotowawczymi ze 
strony pracowników MOPS-u, dlatego też od osób 
objętych powyższą pomocą oczekuje się pełnego 
zaangażowania i współpracy z realizatorami projek-
tu.

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul.Staromiejska 8
42-610 Miasteczko Śląskie
Tel. 032 2888466
Czynne:
Od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. 

W I E Ś C I  Z  M O P S
Twoja szansa na lepsze jutro

 (dokończenie na str. 11)

INFORMUJĘ, że w ramach działalności Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mia-
steczku Śląskim działa:
PUNKT    KONSULTACYJNY
42 – 610 Miasteczko Śląskie, ul. Staromiejska 8
czynny:
Pani Wanda Łuczak
poniedziałek - środa, godz. 17:00 - 20:00
Pani Halina Majkrzak
wtorek, godz. 15:30 - 18:30
w w/w dniach i godzinach czynny jest telefon nr (032) 
– 288 84 11 oraz od lutego br. działa telefon zaufania 
o numerach:  517 797 228,  781 161 202

INFORMACJA
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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 wpro-
wadzono też nową neogo-
tycką ambonę, chrzcielnicę 
i konfesjonał. Neogotycki 
ołtarz główny także się nie 
zachował. Obecny ołtarz 
postawiony w czasie reno-

wacji kościoła lata 60. XX 
wieku jest komplikacją kil-
ku elementów renesanso-
wych i barokowych zróżni-
cowanych wiekowo nawet 
o kilka stuleci. Starsza od 
świątyni jest predella prze-
dzielona współczesnym 
tabernakulum. Wykonano 
ją z drewna około 1600 
roku. Pokryta jest orna-
mentem reliefowym, zło-
conym z motywami twarzy 
kobiecej oraz z dwoma 
barwnymi wizerunkami 
Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła. W centrum reta-
bulum znajduje się baro-
kowy obraz olejny na płót-
nie Wniebowzięcia Matki 
Boskiej z trzeciej tercji XVII 
wieku. Matka Boska okryta 
jest niebieskim płaszczem, 
dekoracyjnie rozwiniętym. 
Umieszczono ją na tle ob-
łoków i aniołków.
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, po-
chodzi ona z około 1380 
roku i należy do licznego 
na Śląsku zespołu rzeźb 
z kręgu Madonn na lwie. 

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 
były znacznie skromniej-
sze ustawiono w narożach 
ściany wschodniej. Za-
wieszono w nich obrazy w 
rzeźbiarskiej oprawie. W 
pierwszym lewym bocz-

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 

PRZEDSZKOLE NR 1

Ogłoszenie 
Dyrektor Przedszkola Nr 1

w Miasteczku Śląskim ul. Dębina 1 
ogłasza zapisy  dzieci,      

które od września 2008 będą uczęszczać 
do przedszkola.

ZAPISY OD 1  DO 30 KWIETNIA BR.

* 3 marca odbył się  na 
terenie naszego przed-
szkola teatrzyk. Dzieci 
obejrzały przedstawienie 
kukiełkowe pt. Kłamstwa  
kozy. Były zainteresowa-
ne, skupione  i przejęte 
losem ubogiej Sieroty 
skrzywdzonej przez Kozę 
Kłamczuchę. Na szczęś-
cie, jak to w bajce bywa, 
dobro zwyciężyło. Sierot-
ka znalazła przyjaciół, a 
Koza dostała nauczkę i 
odczuła na własnej skó-
rze skutki złego zacho-
wania. Po przedstawie-
niu dzieci nagrodziły grę 
aktorów gromkimi i długi-
mi brawami oraz złożyły 
obietnicę, że nie będą 
kłamać. Już po raz trzeci 
w tym roku szkolnym od-
wiedzili nas aktorzy tea-
tralni. Teatr  to ciekawsza 
forma zainteresowania 
dzieci literaturą i sztuką 
Teatr wprowadza dzieci 
w świat wartości moral-
nych, takich jak: miłość, 
dobroć, prawda . Posta-
wa bohaterów wpływa 
na zachowanie dziecię-
ce. Dzieci dowiadują się, 
co jest dobre, a co złe.
 
* Dziecko w wieku przed-
szkolnym poznaje świat 
zaczynając od najbliż-
szego środowiska: moja 
rodzina i moja miejsco-
wość. Przedszkolacy 
spotkali się już z dziad-
kiem Natalki, Panem Jó-
zefem Jędruś - Ślązakiem 
Roku. 6 marca odwiedził 
nas równie miły i wyjąt-
kowy gość Pan Antoni 
Famuła - dziadek Bartka. 
Pan Antoni jest autorem 
książki Miasteczkowskie 
bery i legendy i opowie-
dział dzieciom w gwa-

rze śląskiej, jak to było w 
Miasteczku dawno temu. 
Wyjątkowym przeżyciem 
dla przedszkolaków była 
projekcja krótkiego filmu. 
Film powstał dzięki zaan-
gażowaniu całej rodziny 
Pana Famuły, a szcze-
gólnie wnuków: Wojtka, 
Bartka oraz Agnieszki i 
Magdy. Opowiada on 
historię biednego Fran-
cika, który przechytrzył 
skąpego leśniczego. 
Bardzo dziękujemy, że 
Pan Antoni znalazł czas 
i ochotę , by przybliżyć 
dzieciom historię nasze-
go miasta. Spotkania z 
mieszkańcami społecz-
ności lokalnej są bezcen-
ną lekcją historii dla na-
szych dzieci, dlatego już 
niedługo kolejne spotka-
nie z ciekawą osobą.

* Już jesteśmy! Dyrekcja 
i nauczyciele Przedszko-
la Nr 1 w Miasteczku 
Śląskim zachęcają  do 
odwiedzania strony inter-
netowej placówki www.
przedszkolenr1.jasky.pl. 
Strona zawiera informa-
cje dotyczące przed-
szkola: jego historię, wy-
kaz personelu, zdjęcia 
z odbywających się im-
prez, a także propozycje 
interesujących zabaw   
dla przedszkolaków oraz 
ciekawe artykuły, które 
pozwolą poszerzyć wie-
dzę na temat edukacji 
i wychowania dziecka 
w wieku przedszkolnym. 
Sponsorem strony jest 
firma Koral , wykona-
nie i pomoc techniczna                                      
Stowarzyszenie Góra 
Jerzego. Internet dostar-
czyła firma PROTONET.

Nadszedł termin kwietniowych zapisów dzieci 
do przedszkola na rok szkolny 2008/2009.
Prosimy o zapisywanie wszystkich dzieci 6 let-
nich oraz dzieci młodszych.
Zachęcamy Rodziców dzieci ; 3 ; 4 ; 5;  letnich, 
które nie były naszymi podopiecznymi w roku 
bieżącym do odwiedzenia nas w czasie  
Dni otwartych drzwi od 8.04 do 10.04. br., kie-
dy to 8.04 , 9.04 i  10.04 w godzinach od 9:00 
do 10:30, oraz 10.04  w godzinach od 14:40 do 
15:40 wasze pociechy będą mogły uczestni-
czyć wraz z przedszkolakami w zajęciach pla-
stycznych, muzycznych, różnych zabawach 
ruchowych itp.
Celem Dni otwartych drzwi jest zapoznanie 
dzieci i ich Rodziców ze specyfiką naszej pla-
cówki – miejsca, w którym dziecko ma możli-
wość radosnego przeżycia każdego dnia i zdo-
bycia wielu umiejętności.    

Barbara Fischer 
Dyrektor Przedszkola Nr 1 

w Miasteczku Śląskim

Dni otwartych drzwi w Przedszkolu Nr 1 
w Miasteczku Śląskim ul. Dębina 1 

www.przedszkolenr1. jasky.pl



Miejska Biblioteka Publiczna 
w 

Miasteczku Śląskim

Marzec 2008 był mie-
siącem obfitującym 
w ciekawe wydarze-
nia kulturalne pod 
patronatem Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w 
Miasteczku Śląskim.

10 marca w Oddziale 
Dziecięcym odbyło się 
spotkanie z miastecz-
kowską artystką Panią 
Teresą Kot, która uczy-
ła zaciekawione dzieci 
trudnej sztuki zdobienia 
pisanek. Pani Kot przy-
gotowała specjalne 
wydmuszki pokryte far-
bą podkładową, wy-
pożyczyła młodym en-
tuzjastom profesjonalne 

farby, a następnie za-
prezentowała swoje 
umiejętności, aby dzieci 
mogły ją naśladować. 
Miłą niespodzianką dla 
wszystkich uczestników 
było nagrodzenie naj-
ładniejszych prac wiel-
kanocnymi ozdobami 
wykonanymi przez ar-
tystkę. W czasie spot-
kania w bibliotece po-
kazano również album 
prac wykonanych róż-
nymi technikami przez 
Panią Teresę oraz jej 
córki - Izabelę i Agatę. 
Wykonane pisanki moż-
na podziwiać na świą-
tecznej wystawie w od-
dziale.

Przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej w 
swoich założeniach ma na celu podniesienie po-
ziomu życia i wyrównanie szans osób wykluczonych 
społecznie. Aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Miasteczku Śląskim przystępuje do 
programu finansowanego z funduszy unijnych pod 
nazwą Kapitał Ludzki. Fundusze pozyskane z tego 
programu będą adresowane do osób :

* Poszukujących pracy, długotrwale pozostających 
bez zatrudnienia,
* Chcących podnieść lub zdobyć kwalifikacje zawo-
dowe,
* Chętnych do wzajemnej współpracy,
* Korzystających ze świadczeń  pomocy społecz-
nej.
Program przewiduje:
* Edukację – uzupełnienie wykształcenia,
* Uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowe-
go,
* Zdobycie nowych kompetencji i umiejętności za-
wodowych,
* Możliwość otrzymania wsparcia finansowego,
* Specjalistyczne wsparcie terapeutyczne i psycho-
społeczne.
Przystąpienie do programu poprzedzone jest pra-
cochłonnymi procedurami przygotowawczymi ze 
strony pracowników MOPS-u, dlatego też od osób 
objętych powyższą pomocą oczekuje się pełnego 
zaangażowania i współpracy z realizatorami projek-
tu.

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul.Staromiejska 8
42-610 Miasteczko Śląskie
Tel. 032 2888466
Czynne:
Od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. 

W I E Ś C I  Z  M O P S
Twoja szansa na lepsze jutro

 (dokończenie na str. 11)

INFORMUJĘ, że w ramach działalności Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mia-
steczku Śląskim działa:
PUNKT    KONSULTACYJNY
42 – 610 Miasteczko Śląskie, ul. Staromiejska 8
czynny:
Pani Wanda Łuczak
poniedziałek - środa, godz. 17:00 - 20:00
Pani Halina Majkrzak
wtorek, godz. 15:30 - 18:30
w w/w dniach i godzinach czynny jest telefon nr (032) 
– 288 84 11 oraz od lutego br. działa telefon zaufania 
o numerach:  517 797 228,  781 161 202

INFORMACJA

Nr 03 (112) marzec 2008Nr 03 (112) marzec 20088 9WIEŚCI Z RATUSZA WIEŚCI Z RATUSZA

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 wpro-
wadzono też nową neogo-
tycką ambonę, chrzcielnicę 
i konfesjonał. Neogotycki 
ołtarz główny także się nie 
zachował. Obecny ołtarz 
postawiony w czasie reno-

wacji kościoła lata 60. XX 
wieku jest komplikacją kil-
ku elementów renesanso-
wych i barokowych zróżni-
cowanych wiekowo nawet 
o kilka stuleci. Starsza od 
świątyni jest predella prze-
dzielona współczesnym 
tabernakulum. Wykonano 
ją z drewna około 1600 
roku. Pokryta jest orna-
mentem reliefowym, zło-
conym z motywami twarzy 
kobiecej oraz z dwoma 
barwnymi wizerunkami 
Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła. W centrum reta-
bulum znajduje się baro-
kowy obraz olejny na płót-
nie Wniebowzięcia Matki 
Boskiej z trzeciej tercji XVII 
wieku. Matka Boska okryta 
jest niebieskim płaszczem, 
dekoracyjnie rozwiniętym. 
Umieszczono ją na tle ob-
łoków i aniołków.
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, po-
chodzi ona z około 1380 
roku i należy do licznego 
na Śląsku zespołu rzeźb 
z kręgu Madonn na lwie. 

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 
były znacznie skromniej-
sze ustawiono w narożach 
ściany wschodniej. Za-
wieszono w nich obrazy w 
rzeźbiarskiej oprawie. W 
pierwszym lewym bocz-

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 

PRZEDSZKOLE NR 1

Ogłoszenie 
Dyrektor Przedszkola Nr 1

w Miasteczku Śląskim ul. Dębina 1 
ogłasza zapisy  dzieci,      

które od września 2008 będą uczęszczać 
do przedszkola.

ZAPISY OD 1  DO 30 KWIETNIA BR.

* 3 marca odbył się  na 
terenie naszego przed-
szkola teatrzyk. Dzieci 
obejrzały przedstawienie 
kukiełkowe pt. Kłamstwa  
kozy. Były zainteresowa-
ne, skupione  i przejęte 
losem ubogiej Sieroty 
skrzywdzonej przez Kozę 
Kłamczuchę. Na szczęś-
cie, jak to w bajce bywa, 
dobro zwyciężyło. Sierot-
ka znalazła przyjaciół, a 
Koza dostała nauczkę i 
odczuła na własnej skó-
rze skutki złego zacho-
wania. Po przedstawie-
niu dzieci nagrodziły grę 
aktorów gromkimi i długi-
mi brawami oraz złożyły 
obietnicę, że nie będą 
kłamać. Już po raz trzeci 
w tym roku szkolnym od-
wiedzili nas aktorzy tea-
tralni. Teatr  to ciekawsza 
forma zainteresowania 
dzieci literaturą i sztuką 
Teatr wprowadza dzieci 
w świat wartości moral-
nych, takich jak: miłość, 
dobroć, prawda . Posta-
wa bohaterów wpływa 
na zachowanie dziecię-
ce. Dzieci dowiadują się, 
co jest dobre, a co złe.
 
* Dziecko w wieku przed-
szkolnym poznaje świat 
zaczynając od najbliż-
szego środowiska: moja 
rodzina i moja miejsco-
wość. Przedszkolacy 
spotkali się już z dziad-
kiem Natalki, Panem Jó-
zefem Jędruś - Ślązakiem 
Roku. 6 marca odwiedził 
nas równie miły i wyjąt-
kowy gość Pan Antoni 
Famuła - dziadek Bartka. 
Pan Antoni jest autorem 
książki Miasteczkowskie 
bery i legendy i opowie-
dział dzieciom w gwa-

rze śląskiej, jak to było w 
Miasteczku dawno temu. 
Wyjątkowym przeżyciem 
dla przedszkolaków była 
projekcja krótkiego filmu. 
Film powstał dzięki zaan-
gażowaniu całej rodziny 
Pana Famuły, a szcze-
gólnie wnuków: Wojtka, 
Bartka oraz Agnieszki i 
Magdy. Opowiada on 
historię biednego Fran-
cika, który przechytrzył 
skąpego leśniczego. 
Bardzo dziękujemy, że 
Pan Antoni znalazł czas 
i ochotę , by przybliżyć 
dzieciom historię nasze-
go miasta. Spotkania z 
mieszkańcami społecz-
ności lokalnej są bezcen-
ną lekcją historii dla na-
szych dzieci, dlatego już 
niedługo kolejne spotka-
nie z ciekawą osobą.

* Już jesteśmy! Dyrekcja 
i nauczyciele Przedszko-
la Nr 1 w Miasteczku 
Śląskim zachęcają  do 
odwiedzania strony inter-
netowej placówki www.
przedszkolenr1.jasky.pl. 
Strona zawiera informa-
cje dotyczące przed-
szkola: jego historię, wy-
kaz personelu, zdjęcia 
z odbywających się im-
prez, a także propozycje 
interesujących zabaw   
dla przedszkolaków oraz 
ciekawe artykuły, które 
pozwolą poszerzyć wie-
dzę na temat edukacji 
i wychowania dziecka 
w wieku przedszkolnym. 
Sponsorem strony jest 
firma Koral , wykona-
nie i pomoc techniczna                                      
Stowarzyszenie Góra 
Jerzego. Internet dostar-
czyła firma PROTONET.

Nadszedł termin kwietniowych zapisów dzieci 
do przedszkola na rok szkolny 2008/2009.
Prosimy o zapisywanie wszystkich dzieci 6 let-
nich oraz dzieci młodszych.
Zachęcamy Rodziców dzieci ; 3 ; 4 ; 5;  letnich, 
które nie były naszymi podopiecznymi w roku 
bieżącym do odwiedzenia nas w czasie  
Dni otwartych drzwi od 8.04 do 10.04. br., kie-
dy to 8.04 , 9.04 i  10.04 w godzinach od 9:00 
do 10:30, oraz 10.04  w godzinach od 14:40 do 
15:40 wasze pociechy będą mogły uczestni-
czyć wraz z przedszkolakami w zajęciach pla-
stycznych, muzycznych, różnych zabawach 
ruchowych itp.
Celem Dni otwartych drzwi jest zapoznanie 
dzieci i ich Rodziców ze specyfiką naszej pla-
cówki – miejsca, w którym dziecko ma możli-
wość radosnego przeżycia każdego dnia i zdo-
bycia wielu umiejętności.    

Barbara Fischer 
Dyrektor Przedszkola Nr 1 

w Miasteczku Śląskim

Dni otwartych drzwi w Przedszkolu Nr 1 
w Miasteczku Śląskim ul. Dębina 1 

www.przedszkolenr1. jasky.pl



16 marca Teatr Effatha z Rajczy wystawił sztukę 
Proces obywatela J…

Wciąż otwarta jest pokonkursowa wystawa kar-
tek i stroików Wielkanocnych. Nadesłano ok. 
600 kartek oraz 31 stroików. Prace nadesłano 
m.in. z Tarnowskich Gór, Bytomia, Bielska Białej, 
Rybnika, Lublińca, Grabiny, Miasteczka Śląskie-
go, Żor, Woźnik, Katowic, Będzina.

30 marca w Brynicy odbędzie się uroczyste po-
witanie wiosny. Zbiórka o godzinie 15:45 w świet-
licy w Brynicy, następnie uroczysty pochód. 
Wystąpią m.in. Koło Gospodyń Wiejskich z Pyrzo-
wic, Zespół Folklorystyczny Brynica, Miejska Or-
kiestra Dęta z Miasteczka Śląskiego oraz inne ze-
społy folklorystyczne z powiatu tarnogórskiego.  
W trakcie imprezy zostanie rozstrzygnięty konkurs 
na najlepszą Marzannę.

5 kwietnia o godzinie 18:00 w MOK-u rozpocznie 
się koncert. Wystąpią: Coda, Another Word, 
Off-a-side, gościnnie zespół z Gliwic. Wstęp 5 zł

Wciąż oglądać można wystawę Pana Piotra 
Gregulskiego

   
Zapraszamy wszystkich byłych członków Miej-
skiej Orkiestry Dętej oraz osoby umiejące grać 
na instrumentach dętych o zasilenie orkiestry w 
związku z planowanym na jesień Jubileuszem 
100-lecia Orkiestry.

W każdy poniedziałek o godzinie 18:00 w MOK-u 
odbywają się spotkania nowej grupy artystycz-
nej, zapraszamy wszystkich, którzy pragną po-
rozmawiać o sztuce.

Przypominamy, że do 16 kwietnia w MOK-u 
przyjmowane są prace do IX Edycji Konkursu 
Plastycznego o Tematyce Ekologicznej Pt. Mat-
ka Ziemia lub Zabawka ekologiczna.
Tematyka prac powinna obejmować ochronę 
środowiska, wizję czystej planety, selekcję od-
padów i wtórne ich wykorzystanie. 
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V Wielkopostne
Spotkania Teatralne

Miejski Osrodek Kultury

-

www.mokmiast.art.pl

8 marca w MOK-u z okazji Dnia Kobiet odbył się 
BABSKI COMBER. Przy muzyce zespołu Bernadety 
Kowalskiej i Przyjaciele bawiły się nie tylko panie, 
obecni byli również panowie, którzy musieli jednak 
odpowiednio się ucharakteryzować.

9 marca w zabytkowym kościółku młodzież z 
kółka teatralnego pod kierunkiem Pani Joan-
ny Flak wystawiła Adorację Krzyża.

8 marca
BABSKI COMBER

 APE L



W dniu 5 marca 2008 r. odbyła się XVIII Se-
sja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na 
której zostały podjęte następujące uchwa-
ły:
1. Uchwała Nr XVIII/127/08 w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na 2008 rok,
2. Uchwała   Nr  XVI 11/128/08  w  sprawie  za-
ciągnięcia   preferencyjnego kredytu ze środ-
ków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
3. Uchwała   Nr   XVI 11/129/08   w   sprawie   
przystąpienia   do   Związku Stowarzyszeń   o  na-
zwie  Lokalna  Grupa   Działania  „Brynica  to  nie 
granica” z siedzibą w Mierzęcicach,
4. Uchwała    Nr   XVI 11/130/08   w   sprawie    
regulaminu    określającego wysokość stawek 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy, szczegółowe warunki przyzna-
wania dodatku za wysługę lat oraz obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i godziny     doraźnych     zastępstw     
a     także     innych     składników wynagrodze-
nia w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miasteczko Śląskie w 2008 r.
Teksty powyższych uchwał są dostępne na stro-
nie www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz w Refe-
racie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego - pokój 
nr 30.

Nasza Jubi l atka

Składają 
Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Myśliwczyk 

oraz 
Burmistrz Bronisław Drozdz
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Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastecz-
ku Śląskim, ul. Rynek 8, na tablicy ogłoszeń 
został wywieszony wykaz Nr G-72241/6/2008 
nieruchomości niezabudowanych  przezna-
czonych do sprzedaży w trybie przetargu ust-
nego nieograniczonego, położonych w Mia-
steczku Śląskim przy ulicy Leśnej.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 
dnia 04.03.2008 r. do dnia 25.03.2008 r. Osoby 
posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieru-
chomości (na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
Dz. U. z 2004 r Nr 261. poz. 2603 z późn. zm.) 
mogą składać wnioski  w tej sprawie do dnia 
15.04.2008 r.

Mikołaj
Musik

W marcowym numerze Informatora przedstawiam 
Państwu Pana Mikołaja Musika. W tym roku skończy 
on 77 lat, mieszka w Bibieli. Ten utalentowany, skrom-
ny Miasteczkowianin pisze wiersze, teksty piosenek, 
posiada ogromną wiedzę o Miasteczku Śląskim. Za-
praszam do czytania Jego wierszy.

Mój cel

Gdybym pisał o niczym 
Stałbym się nikim
Nic bym nie naprawił
Tylko zawód sprawił
Dlatego piszę o ludzkiej niedoli
O sprawach które tak ludzi boli
By to naprawić to sam nie zdołam 
Przez to o pomoc rozumu wołam.

Bibiela

Bibiela wioska w lesie ukryta
Spokojna, cicha, mgiełką zakryta
Czasem o niej zapominali 
Niektórych rzeczy nie dostarczali.
Ale czy ona zawsze taka była?
Przecież tu kiedyś kopalnia żyła
Srebro, żelazo wydobywali
Dobrą jakością ją rozsławiali
Woda w tej ziemi też zgromadzona
Dla śląskich miast jest dostarczana.
Tu ksiądz Blachiński oazę tworzył
Tu Papież kamień węgielny złożył 
Szczątki z Fatimy tu u nas mamy
Poza granicę również sięgamy.
Ta piękna brzoza co w herbie była
Daleko sięgła, ją rozsławiła.
Za zaszczyt ludzie to sobie mają
Którzy w Bibieli dzisiaj mieszkają
Stąd do czterech katedr prawie jednakowo 
daleko mają
Takie przypadki się w świecie nie zdarzają.

11 marca, w Wypoży-
czalni dla Dorosłych 
miało miejsce spotka-
nie autorskie z Panem 
Janem Drechslerem - 
autorem książek Utop-
ce doliny Dramy oraz Hi-
storia srebrem pisana, w 
których sięga do skarb-
nicy legend najbliż-
szych nam terenów. 
Spotkanie zakończy-

ło się żywą dyskusją w 
licznej grupie słuchaczy 
zainteresowanych twór-
czością Dreschlera. Po-
ruszano między innymi 
temat konieczności po-
dejmowania wysiłków 
ocalenia przed zapo-
mnieniem legendowe-
go dziedzictwa kulturo-
wego. Goście chętnie 
dzielili się posiadaną już 

wiedzą i wyrażali go-
towość jej literackiego 
opracowania. W czasie 
spotkania można było 
także otrzymać auto-
graf, gdyż obecny na 
prelekcji Jan Hahn pod-
pisywał książeczki pt. 
Śląsk w Europie własne-
go autorstwa.
Oprócz wystaw ozdób 
świątecznych w biblio-

tekach zorganizowano 
rocznicowe prezentacje 
książek Henryka Ibsena, 
Andrzeja Szczypiorskie-
go i Aliny Centkiewi-
czowej.
Życząc naszym czytel-
nikom radosnych Świąt 
Wielkanocnych, zapra-
szamy do wiosennego 
odwiedzania bibliotek.

Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim - 
Spotkanie autorskie z Janem Drechslerem

 (dokończenie ze str. 7)Badania dzieci na ołów.
W kwietniu br. Zostaną 
przeprowadzone w szko-
łach powszechne ba-
dania dzieci i młodzieży 
w zakresie narażenia na 
ołów.

Zgodnie z programem 
obejmą one dzieci 
w wieku 8, 10, 12 lat (kla-
sy 1,3 oraz 5 szkoły pod-
stawowej) oraz młodzież 
w wieku 14 i 16 lat (klasy 
1 i 3 gimnazjum). Badanie 
to jest powszechne, za pi-
semną zgodą rodzica na 
listach w szkole. Zostanie 
sfinansowane ze środków 
UM oraz Fundacji. Nie 
wyobrażamy sobie, że 
mogą być przypadki od-
mów rodzica. To wyklu-
czy jakąkolwiek pomoc 
Fundacji w przyszłości. 
Tegoroczne badanie bę-
dzie połączone z wywia-
dem środowiskowym na 
odrębnych ankietach. 
Dzieci młodsze, a także 
kobiety w ciąży bada-
ne są sukcesywnie przez 
cały rok.
Wyjazdy profilaktyczno - 
zdrowotne
Zostały już ustalone turnu-
sy śródroczne tzw. Zielone 
szkoły na 2008 rok.
- 85 dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Mia-
steczku Śląskim wyjedzie 
w okresie 06-19 maja 
do Władysławowa (DW 
BURSZTYM), a następnie 
45 dzieci w okresie 1-14 
września do Łeby (DW 
MAGNAT-I)
- 45 dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej z Żyglinie wyje-
dzie w okresie 5-18 czerw-
ca do Jastrzębiej Góry 
(DW JASTRZĘBIA)
- 45 gimnazjalistów wyje-

dzie w okresie 25 kwietnia 
do 9 maja do Świnoujścia 
(DW PORĄBKA), a na-
stępnie drugie 45 w okre-
sie 23 maja do 5 czerwca 
do Węgierskiej Górki.
Niezależnie od tego pla-
nowane są w wakacje 
kolonie zdrowotne w Że-
giestowie.
Odpłatność rodzica 
za turnus pozostaje nie 
zmieniona w stosunku do 
ubiegłego roku tj. 330 zł. 
Fundacja nie jest w sta-
nie zróżnicować dopłat 
rodziców w zależności od 
dochodów. Prosimy by 
ci bogatsi pomogli tym 
gorzej sytuowanym, aby 
w wytypowanych roczni-
kach wyjechały wszystkie 
dzieci.
Dla dzieci pracowników, 
emerytów oraz rencistów 
Huty Cynku dopłata ta 
może być refundowana 
w wysokości 75% przy do-
chodzie 1000 zł/osobę w 
rodzinie, 50% przy docho-
dzie 1000-1500 zł/osobę 
oraz 25% przy dochodzie 
powyżej 1500 zł/osobę 
z zakładowego fundu-
szu socjalnego. Tak ko-
rzystnych uwarunkowań 
nie ma żadna gmina w 
Polsce. Starajmy się to 
docenić. W organizacji 
turnusów dopłaca także 
tutejszy UM.
Dodatkowo, jeśli będzie 
wola jesienią (IX-X) może 
być zorganizowany drugi 
turnus zdrowotny w Lip-
nicy Wielkiej na Orawie 
(pierwszy-zimowy już od-
był się na przełomie I/II). 
Niezależnie od tego bez 
ograniczeń realizowane 
są wyjazdy do ośrodków 
sanatoryjnych (np. Rab-
ka oraz Górki Wielkie) po-
przez służbę zdrowia.
Wszystkim najlepsze ży-
czenia wielkanocne.
FUNDACJA NA RZECZ
DZIECI „Miasteczko Ślą-
skie”
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Mieczysław Du-
mieński

22 .02 .2008r.  na sza Miasteczkowianka 
Pani  Ger truda Spr ycha 
obchodziła  90 -te  urodziny.

Z te j  okazj i  najse rdecznie jsze  życzenia 
zdrowia ,  radośc i ,  u śmiechu 

oraz
nieustające j  pogody ducha

SESJA RADY MIEJSKIEJ

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI
„MIASTECZKO ŚLĄSKIE”
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Zespół OFF-A-SIDE po-
wstał w styczniu 2008 roku 
w Miejskim Domu Kultu-
ry, w Miasteczku Śląskim
z inicjatywy Tobiasza 
Króla (gitara solowa).  Do 
wspólnej przygody z mu-
zyką zaprosił on Oskara 
Balcera (gitara prowa-
dząca) oraz Kamila Busz-
ka (perkusja), po krótkim 
czasie do zespołu dołą-
czyła również Anna Chu-
da (wokal).

Kapela gra szeroko po-
jętego rocka i bluesa. 
Obecnie grają covery ta-
kich zespołów jak Dżem 
czy też Łzy, ale posiada-
ją również kilka utworów 
swojego autorstwa.

Nazwa zespołu po-
wstała pod wpływem 
impulsu. Jak mówią mło-
dzi artyści:
Po części wiąże się ona 
ze sposobem naszego 
życia bo wyrywamy się 
z codziennych zajęć, 
żeby tylko pograć, żeby 
pokazać się od strony 
swojej duszy. Po każdej 
próbie  czujemy jakby 
balast problemów ca-
łego tygodnia zniknął. 
Wolimy  spędzać czas 
grając na próbach, niż 
na piciu piwa z kumpla-
mi na ławce.
22-letni Tobiasz gra już 
od 9 roku życia, zaczynał 
na gitarze akustycznej, 
od kilku miesięcy gra na 

gitarze elektrycznej. Za-
kładając własny zespół 
spełnił swoje największe 
marzenie. Oprócz muzyki 
interesuje się psycholo-
gią, sportem (szczegól-
nie piłką nożną). Kolejny 
cel jaki sobie wyznaczył 
to pomoc ludziom nie-
pełnosprawnym - przez 
prowadzenie zajęć mu-
zycznych Tobiasz pragnie 
pomagać innym.
Oskar w tym roku ukoń-
czy 18 lat, od roku gra na 
gitarze (na elektrycznej 
3 miesiące). Interesuje 
się sportem (szczególnie 
siatkówką), informatyką, 
uwielbia muzykę.
17-letni Kamil gra na per-
kusji. Interesuje się spor-
tem, szczególnie piłką 
nożną. 
Anna, wokalistka zespołu, 
ma 17 lat. Śpiewa od 6 
roku życia. Na swoim kon-

cie ma parę konkursów 
na szczeblu powiatowym 
ze świetnymi wynikami. 
Interesuje ją wojskowość, 
sztuki walki (Capoeira),
a przede wszystkim muzy-
ka (wokal).
Zespół niestety, bory-
ka się z problemem na-
głośnienia, gdyż brakuje 
środków na zakupienie 
odpowiedniego sprzętu. 
Młodzi artyści poszukują 
gitarzysty grającego na 
gitarze basowej. Wszyst-
kich chętnych zapraszają 
na próby zespołu w po-
niedziałki (17:00 – 19:00) 
i piątki (17:00 – 20:00) do 
Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Miasteczku Śląskim.
Zapraszamy również 
wszystkich na debiutan-
cki koncert zespołu 5 
kwietnia o godzinie 18:00 
w MOK-u w Miasteczku 
Śląskim.

(aut. Justyna Foks)
fot. Justyna Foks)


