
Sprostowanie
W wyniku błędu w artykule „Zdrowy wypoczynek 
w mieście” z numeru 05 (114) maj 2008 zostało „ob-
cięte” nazwisko autora. Informujemy więc iż auto-
rem wymienionego wyżej artykułu jest Pan Dawid 
Szurgacz.
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Franciszek Siwy 
twórca ludowy

(cd. na str. 12)

Pan Franciszek urodził się 8 marca 1936 roku 
w Miasteczku Śląskim. Jego matka pochodziła 
z Bibieli, a ojciec z Żyglinka. Z zawodu jest cze-
ladnikiem krawieckim. Zaledwie przez rok pra-
cował w zawodzie na kolei, następnie dostał 
się na kopalnię, gdzie „odrabiał” wojsko. Tam 
też został aż do emerytury jako górnik. W tym 
czasie wraz z żoną wychował troje dzieci, lecz 
żadne nie poszło w jego artystyczne ślady. 

Uroczystość wręczenia medali 
za długoletnie pożycie małżeńskie (str. 2)



Dnia 29 maja 2008 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Miasteczku Śląskim odbyła się uroczystość 
wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Medale wręczył Burmistrz Miasta – Bronisław Drozdz. 
Na uroczystości był obecny Starosta Powiatowy – Józef 
Korpak, który wręczył Jubila-
tom listy gratulacyjne. Jedna 
z par może się poszczycić już 
57-letnim stażem małżeńskim, 
natomiast pozostałe pary w 
ostatnim okresie obchodziły 
50-lecie pożycia małżeńskie-
go.
Medale otrzymali:
Państwo Helena i Zbigniew 
MAZOŃ ślub – 07.10.1950 r. w 
Trzebini,
Maria i Zygmunt LITWIN ślub 
– 04.01.1958 r.,
Gabriela i Alfred KOTUŁA ślub 
– 02.02.1958 r. w Piekarach Ślą-
skich,
Adelajda i Jerzy JANUS ślub 
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Niyzadowoleni

Jak tak suchom nałokoło tego larma,
Kaj wszyscy durch cegoś żądają.
To sie pytom – cy niy łodbjyła nom palma?
Cy ludzie richtig tak wartko zapominają?

Jak na fachach stoł łocet i musztarda,
A kartki my dostali na cuker, miyso i trzewiki.
Stonie za paszportym – to była pogarda!
A my się ciśli w kolyjkach jak godne króliki.

Dziecku niy szło kupić gupiego nachtopa,
Po suche mlyko jeźdzyłech do Rybnika.
Teraz modzi szukają laptopa,
A na telewizor stać i robotnika.

Ludzie! Przeca żyje nom się niy nojgorzi,
I kożdy może godać co chce.
Ale tego niy wiy ani nasz farorzik,
Po jakimu durch nom jest źle?

Okno

Gdy patrzę z bojaźnią w szpitalne okno,
A w głowie kotłują się czarne myśli.
Ktoś za mną mówi – „to nie jest okno –
Lepszego ołtarza już nikt nie wymyśli”.

I chyba ma rację ten obcy Głos,
Bo stojąc codziennie przed szklanym ołtarzem,
Swych udręk i cierpień otwieram trzos.
I tylko, tylko to mogę dać w darze.

Bogu skrytemu w barwach zieleni,
W słońcu schowanym za małą chmurką.
W radosnym malcu biegnącym po ziemi
I w pięknym ptaszku tuż pod dachówką

– 13.02.1958 r.,
Estera i Franciszek BARŁOŻEK ślub – 05.03.1958 r. 
w Świętochłowicach,
Bronisława i Jerzy HAJDUK ślub – 05.04.1958 r.,
Gertruda i Antoni KURZEJA ślub – 21.04.1958 r.,
Helena i Emanuel SKOP ślub – 03.05.1958 r. w Koszęcinie,
Gertruda i Rudolf GWÓŹDŹ ślub – 19.05.1958 r.,
Wszystkim Jubilatom życzymy jeszcze wielu wspólnych lat 
życia, dobrego zdrowia, radości na każdy dzień oraz ser-
decznej opieki najbliższych.

Uroczystość wręczenia medali 
za długoletnie pożycie małżeńskie

Józef
Jendruś

Codziennie przeżywam owe misterium,
Patrząc na Boga w całej swej krasie.
Mam swoje szklane prezbiterium!
O każdej porze w tym trudnym czasie.

Czuje się pewny bo wiem, że Jesteś!
Mój Ty zielony, słoneczny i szklany Boże.
Ty także wiele wycierpiałeś,
Więc kto, jak nie Ty mi teraz pomoże?



SESJA RADY MIEJSKIEJ
W dniu 27 maja 2008 roku  odbyła się XXII Sesja 
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, na której pod-
jęte zostały następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXII/145/08 w sprawie zmian w uchwa-
le budżetowej na 2008 r.,
2. Uchwała Nr XXII/146/08 w sprawie ustalenia wy-
sokości wynagrodzenia za pracę Burmistrza Miasta 
Miasteczko Śląskie,
3. Uchwała Nr XXII/147/08 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,
4. Uchwała Nr XXII/148/08 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,
5. Uchwała Nr XXII/149/08 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 r. 
do 31.12.2007 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mia-
steczku Śląskim,
6. Uchwała Nr XXII/150/08 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 r. 
do 31.12.2007 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Mia-
steczku Śląskim.
Teksty powyższych uchwał są dostępne na stronie 
www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz w Referacie Or-
ganizacyjnym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30.
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19 czerwca w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Mia-
steczku Śląskim odbyła 
się konferencja zorganizo-
wana przez Fundację Na 
Rzecz Rozwoju Miasteczka 
Śląskiego w porozumie-
niu z Urzędem Miejskim w 
Miasteczku Śląskim.

Było to Lokalne spotkanie biznesowe – NOWE PERSPEK-
TYWY cz. 1 – wsparcie rozwoju sfery biznesu i działań 
społecznych sposobem na rozwój Gminy Miasteczko 
Śląskie. W organizację konferencji włączyły się lokal-
ne firmy, dla których spotkanie to było przeznaczone, 
jednocześnie była to okazja dla zaprezentowania 
przez nie swej oferty. Prelekcje zostały wygłoszone 
przez: Fundację Na Recz Rozwoju Miasteczka Ślą-
skiego, Hutę Cynku Miasteczko Śląskie, ING Bank Ślą-
ski, Urząd Miasta w Miasteczku Śląskim,Górnośląską 
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W Katowicach, 
Akademię  Ekonomiczną W Poznaniu, Stowarzyszenie 
Współpracy Regionalnej w Chorzowie, ARL AGRO-
TUR w Krupskim Młynie, Powiatowy Urząd Pracy 
w Tarnowskich Górach oraz Fundację Na Rzecz Dzie-
ci Miasteczko Śląskie. Wszystkim przybyłym serdecz-
nie dziękujemy za udział w Konferencji.

KONFERENCJA - Nowe perspektywy

BURMISTRZ MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE Postano-
wieniem Nr 273/08 z dnia  5 maja 2008 r. powołał 
Radę Sportu w Miasteczku Śląskim oraz ustalił re-
gulaminu jej działania.
Rada jest organem opiniodawczo - doradczym 
Burmistrza Miasta w zakresie kultury fizycznej 
i sportu.
Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie:
a) strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycz-
nej,
b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury 
fizycznej,
c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury 
fizycznej,
d) programów bazy sportowej na terenie Gminy,
e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych or-
ganizowanych przez różne organizacje na terenie 
Gminy, dofinansowanych przez Gminę,
2) współorganizowanie imprez sportowych i rekre-
acyjnych na terenie Gminy,
3) koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych 
na terenie Gminy,
4) inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej 
kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu pro-
gramu imprez, których współorganizatorem lub 
organizatorem byłaby Gmina,
5) ustalanie zasad współpracy z towarzystwa-
mi kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związkami 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w 
kulturze fizycznej,
6) dokonywanie bieżących ocen imprez sporto-
wo-rekreacyjnych w Gminie,
7) propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekre-
acyjnych.
Rada Sportu składa się powołanych siedmiu 
członków powołanych przez Burmistrza Miasta. W 
skład Rady wchodzą:
* po 1 kandydacie zgłoszonym przez statutowe or-
gany klubów sportowych działających na terenie 
Miasteczka Sląskiego ,
* Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
* 1 radny delegowany przez Radę Miejską,
* po 1 przedstawicielu spośród nauczycieli wycho-
wania fizycznego w szkołach, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina, wytypowanych 
przez dyrektorów tych szkół.
Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Sportu 
odbyło się w piątek  13 czerwca br. 
W trakcie posiedzenia m.in. dokonano wyboru 
przewodniczącego Rady. Została nim Pani Mał-
gorzata Góra - kierownik MOSIR-u.

Rada Sportu w Miasteczku Śląskim
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W dniu 17.04.2008 r. przeprowadzono wojewódzki test 
sprawności syren systemu ostrzegania i alarmowania 
ludności. W jego ramach emitowany był ciągły sygnał 
o czasie trwania 3 minuty. Podobne próby podejmowa-
ne są 2 razy w roku.
System alarmowania może być uruchamiany radiowo 
ze szczebla województwa (zagrożenia o charakterze 
ponadlokalnym) lub lokalnie z poziomu gminy. W tym 
drugim przypadku uruchamia się go w przypadkach 
wystąpienia zagrożeń spowodowanych: powodziami, 
awariami technicznymi w zakładach pracy, katastrofami 
drogowymi lub kolejowymi oraz katastrofami obiektów 
hydrotechnicznych (np. zapory wodne).
Ze względu na fakt, że we wszystkich tych przypadkach 
czas odgrywa kluczową rolę, przekazanie alarmu za 
pomocą syren jest najbardziej skutecznym sposobem 
ostrzegania ludności o zagrożeniach. Niesie on jednak 
ze sobą pewne ryzyko. Sygnał syreny akustycznej słysza-
ny przez człowieka często jest źle przez niego zinterpreto-
wany lub nawet zlekceważony. W takiej sytuacji należy 
mieć świadomość, że sygnał syreny powinien determi-
nować ludność do określonego zachowania.
Osoba słysząca sygnał syreny powinna – jeżeli to możli-
we – jak najszybciej włączyć odbiornik radiowy lub tele-
wizyjny na częstotliwościach pracy regionalnej rozgłośni 
radiowej lub telewizyjnej, skąd zostanie poinformowana     
o rodzaju zagrożenia, sposobie postępowania i meto-
dach doraźnego zabezpieczenia swojego mienia.
Pełny wykaz sygnałów alarmowych dostępny jest na 
stronach internetowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkie-
go: www.katowice.uw.gov.pl 

(Sporządził: B. Tomaszowski inspektor ZK)

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do in-
dywidualnych rozliczeń lokatorów mieszkań wyposażo-
nych w centralne ogrzewanie ponownie informujemy, że 
ustalone zasady rozliczeń są następujące:
1) najemcy lokali mieszkalnych uiszczają zaliczkową opła-
tę za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu z tytułu zużycia 
ciepła przez okres 12 miesięcy każdego roku. Obecnie 
wynosi ona 2,75 zł/m²;
2) po ustaleniu rzeczywistych kosztów ogrzewania za rok 
poprzedni, Administrator dokonuje wyliczenia kosztu za 1 
m² powierzchni ogrzewanej;
3) następnie dokonuje się indywidualnego rozliczenia lo-
katorów z tytułu pobranych, zaliczkowych opłat za cie-
pło, za poprzedni rok kalendarzowy;
4) w przypadku kosztów rzeczywistych niższych od po-
branych zaliczek, wyliczone nadpłaty najemców zostaną 
przekazane na poczet opłat za rok bieżący, szczegóły do-
tyczące rozliczenia nadpłaty każdy lokator otrzyma indy-
widualnie w terminie do 30 czerwca 2008 r.;
5) w sytuacji, gdy koszty rzeczywiste przekroczą wpływy 
zaliczkowe, najemcy zostaną obciążeni wykazaną róż-
nicą; niedopłata wynikająca z powyższej różnicy winna 
być uregulowana w następnym miesiącu po otrzymaniu 
idywidualnego rozliczenia.
Występujące nadpłaty, które zostały wyliczone za rok 
2007 są więc zaliczane na poczet opłat za centralne 
ogrzewanie na rok bieżący i nie będą wypłacane w for-
mie gotówkowej.
Wyjaśniamy również, że odliczenie nadpłaty może się od-
nieść tylko do opłaty za centralne ogrzewanie, będącej 
jednym ze składników opłat czynszowych określonych 
w karcie wymiaru czynszu i opłat.

Test sprawności syren Rozliczenia opłat za centralne 
ogrzewanie

31 maja 2008r. na zbiorniku Zandka odbyły się Za-
wody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, których 
organizatorem było Koło Wędkarskie Nr 108 w Mia-
steczku Śląskim.
1. Świerc Kamil z ilością punktów 566
2. Kucharczyk Kamil z ilością punktów 356
3. Zielonka Anna ilością punktów 238.
Każde dziecko coś dostało (co widać na zdjęciach 
zamieszczonych m.in. na stronie internetowej www.
miasteczko-slaskie.pl). Pan Prezes wraz z małżonką 
częstował dzieci słodkim poczęstunkiem oraz upo-
minkami.
Zawodników odwiedził pan Burmistrz co było mi-
łym gestem ze strony U.M., który reprezentuje.

(Leszek Pielarz)

Zawody Wędkarskie
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Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie informuje, że w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Ry-
nek 8, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz 
Nr G-72241/13/2008 nieruchomości niezabudowanych  
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustne-
go nieograniczonego, położonych w Miasteczku Śląskim 
przy ulicy Gajowej.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 
17.06.2008 r. do dnia 8.07.2008 r. Osoby posiadające 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (na podstawie 
art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomoś-
ciami, Dz. U. z 2004 r Nr 261. poz. 2603 z późn. zm.) mogą 
składać wnioski  w tej sprawie do dnia 29.06.2008 r.
Z powyższym wykazem zainteresowani mogą zapoznać 
się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miasteczku 
Śląskim (obok pokoju nr 27) lub na stronie internetowej: 
www.bip.miasteczko-slaskie.pl w zakładce ogłoszenia                       
i komunikaty.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do zbycia

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim 
oraz 

operator:  firma Agrotur S.A.
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Informuje:
Jeśli nosisz się z zamiarem:

wymiany kotła centralnego ogrzewania, 
montażu układu solarnego,

Program Ograniczenia Niskiej Emisji 
daje szansą na refundację 
do 50% kosztów inwestycji

    W dniu 5 lipca 2008 r. (sobota) w godz.: 9:00 - 12:00 na 
terenie parkingu UM przy ul. Dudy odbędzie się pokaz 

praktycznych możliwości realizacji modernizacji.
    Zapraszamy na wystawę i prezentację firm

oraz stosowanych kotłów i zestawów solarnych.

Dodatkowe informacje:
Urząd Miejski - tel. (032) 393 80 29  

Firma AGROTUR - tel. (032) 285 70 13

Wnioski o udział w programie można pobierać w pokoju 
nr 28 Referat Gospodarki Miejskiej budynku Ratusza.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim 
w Sekretariacie

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Wianki 2008 – Brynica

21 czerwca w Brynicy jak co roku odbyły się Wianki. 
Podczas imprezy wystąpiły zespoły taneczne z MOK w 
Miasteczku Śląskim, zespoły z zagranicy : Children Folk 
Ensemble KOTLENCHE z Bułgarii, Folkdance Group Ar-
melit z Turcji, The STEJARUL Folklore Ensemble z Rumunii   
(w ramach Festiwalu Fyrtek organizowanego przez Sta-
rostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach przy wsparciu 
Ministra Kultury), Zespół Pieśni i Tańca Mały Śląsk, Zespół 
biesiadny KGB oraz chóry: Sienkiewicz, Wesołe Kumosz-

ki oraz Brynica. Zgodnie ze 
zwyczajem wszyscy zgro-
madzeni, przy akompa-
niamencie orkiestry dętej, 
puszczali wianki. W czasie 
trwania występów moż-
na było podziwiać pokaz 
walk rycerskich w wyko-
naniu Drużyny wczesno-
średniowiecznej GROM. 
Po zakończeniu walk każdy 
miał możliwość przymie-
rzenia pancerza i hełmu. 
Ponadto na stoiskach obok 

sceny można było wspaniale spędzić czas „rzeźbiąc” z 
siana, lepiąc z gliny oraz malując na tkaninach słowiań-
skie symbole. Imprezie towarzyszył Zlot Rowerowy Wianki 
2008. Serdecznie dziękuję Paniom z grupy artystycznej 
MOKart: Teresie i Izabeli Kot, Bożenie Michalik, Ani i Justy-
nie Foks oraz Panu Władysławowi Grzesicy, jak również 
wszystkim pracownikom MOK za pomoc przy organiza-
cji Wianków 2008. Dziękuję również strażakom i komen-
dantowi straży pożarnej z Żyglina Panu Janowi Jenczek 
za okazaną pomoc - Irena Lukosz - Kowalska



Zgłoszenie do konkursu 
na najładniej u rządzony ogród przydomowy, dz iałkę, balkon 

edycja 2008
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Konkurs organizowany przez Burmistrza Miasta Mia-
steczko Śląskie na najładniej urządzony balkon, 
ogród przydomowy i działkę, edycja 2008
Warunki uczestnictwa:
Ogród, działkę, balkon mogą zgłaszać do konkursu 
właściciele lub użytkownicy obiektów. Zgłaszający 
powinien wyrazić zgodę na wizytę komisji konkurso-
wej, wykonanie fotografii oraz na publikację wyników 
konkursu.
Przebieg konkursu:
Etap pierwszy -  przyjmowanie zgłoszeń do dnia 18 
lipca 2008 r. Karty zgłoszenia w załączeniu lub do od-
bioru w Urzędzie Miejskim pokój nr 28.
Etap drugi - wizytacja komisji konkursowej i ocena 
zgłoszonych obiektów. Termin wizytacji od 21 do 23 
lipca br.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie 
się w czasie trwania tegorocznych 

Dni Miasteczka Śląskiego.
Co będzie oceniane:
* wrażenie estetyczne
* pomysłowość i oryginalność rozwiązań 
Nagrody:
Przewidziano nagrody w każdej kategorii :
I miejsce dyplom + 400 zł. 
II miejsce dyplom + nagroda książkowa.
III miejsce dyplom + nagroda książkowa.

Burmistrz Miasta 
Bronisław Drozdz

Konkurs na najładniej
urządzony balkon i działkę

Oświadczenia:
1. Ja niżej podpisany, działając w ramach art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w tym również w przypadku zaistnienia takiej konieczności – podania ich do publicznej 
wiadomości przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie,
2. Wyrażam zgodę na dokonanie wizyty komisji konkursowej, wykonanie fotografii oraz publikację wyników kon-
kursu.

data........................................................                                                            podpis....................................................

Kategoria konkursowa:
□ urządzony ogród przydomowy*
□ urządzona działka*
□ urządzony balkon*
* - zaznaczyć właściwe

Jesteśmy po rozgrywkach euro, jakże bardzo nas 
rozczarowujących. Nasze nadzieje na dobrą piłkę 
po raz kolejny legły, gdy reprezentacja narodowa 
na ów mistrzostwach zdobyła ledwo jeden punkt i 
to ze spalonego. 
A szkoda, bo dla nas miasteczkowian, kibiców 
Odry i LKS-u byłoby to pocieszeniem, powodem do 
marginalizacji nie powodzeń naszych drużyn lokal-
nych. 
Można by wtedy powiedzieć, że w takich małych 
miejscowościach nie można się nic więcej spodzie-
wać. 
Ale nie, uważam że ostatnie miejsce naszych dru-
żyn, a co za tym idzie spadek do klas niższych, 
nie jest zarezerwowane tylko dla peryferii. Jestem 
wręcz przekonany, że i tutaj może być fajna piłka, 
a boiska miejscem gdzie przy sobocie można się 
spotkać ze znajomymi i popatrzeć na prawdziwą 
walkę o punkty. A punktów nasze drużyny zdobyły, 
nawet nie, jak na lekarstwo; lichy dorobek Żyglina 
co dało ostatnią lokatę, a szczytem braku ambicji 
i okazania słabości było zdobycie ledwo jednego 
punktu przez odrzan. 
Nadzieja? Oczywiście że jest, na to że reprezenta-
cja dostanie się na MŚ w 2010 roku a młodzieżówka 
z Miasteczka wzmocni pierwszą drużynę Odry. Ich 
pierwsze miejsce w klasie juniorów napawa optymi-
zmem. Dlatego po raz kolejny wyczekuję nowego 
sezonu, po to by opuszczając stadion móc powie-
dzieć „wygraliśmy”.

Bez euro bez okręgówki

(aut. Grzegorz Michalik)

Imię Nazwisko       ................................................................

adres do korespondencji     ................................................................

adres ogrodu, działki, balkonu ................................................................

                                                tel.            ................................................................
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www.mokmiast.art.pl

UWAGA KONKURS

Dom, rodzina to słowa kojarzące się z miłością, bezpie-
czeństwem i spokojem. Niestety dla wielu rodzin jest on 
areną przemocy, tyrani i agresji. Często zjawisko prze-
mocy domowej jest uznawane jako problem wewnątrz 
rodziny, w który nie należy ingerować.
Od kilku lat zaczyna przebijać do świadomości społecz-
nej problem przemocy w rodzinie. Początkowo był on 
marginalizowany i przemilczany. Stopniowo jednak za-
częto podejmować różne działania mające na celu ła-
godzenie skutków społecznych tego zjawiska.
Przemoc domowa występuje we wszystkich warunkach 
społecznych niezależnie od statusu społecznego, eko-
nomicznego ani od poziomu wykształcenia. W środo-
wiskach o wyższym statusie społecznym jest jednak ona 
dużo bardziej zawoalowana i skrywana. Dlatego też jest 
bardzo trudno dotrzeć do takich rodzin i podjąć odpo-
wiednie działania. 
Na przemoc w rodzinie można spojrzeć z perspektywy 
prawnej, moralnej, psychologicznej i społecznej. Z punk-
tu widzenia prawa jest przestępstwem, którego odmiany 
określone są w różnych kodeksach i odpowiednio kara-
ne. Moralna perspektywa pokazuje, że dokonywanie 
przemocy to krzywdzenie słabszego, które jest złem mo-
ralnym. Przemoc to nie tylko ta fizyczna polegająca na 
biciu. Niejednokrotnie przemoc psychiczna polegająca 
na poniżaniu, upokarzaniu, ograniczaniu wolności i za-
straszaniu w konsekwencjach prowadzi do całkowitego 
zniszczenia psychicznego ofiary. Niewątpliwie najbar-
dziej odrażającą i szkodliwą, ze względu na następstwa, 
jest przemoc seksualna wobec dzieci.
Na równi z powyższymi formami przemocy stawia się za-
niedbanie. Tu głównie ofiarami są dzieci, osoby starsze 
i niepełnosprawne, czyli te najbardziej bezbronne. Za-
niedbanie to niezaspokajanie istotnych potrzeb dzieci 
i osób uzależnionych z uwagi na stan zdrowia lub wiek 
osób, które z roli opiekunów przechodzą w bezdusznych 
tyranów.
Jako społeczność lokalna powinniśmy również wykazać 
się dużą wrażliwością na krzywdę innych. Nie pozosta-
wać biernymi i żywo reagować na wszelkie niepokojące 
zjawiska w naszym otoczeniu. 
Sygnały dotyczące przemocy należy zgłaszać do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub na Posterunek 
Policji. Wszystkie osoby zgłaszające mają zapewnioną 
dyskrecję, chyba że same nie zastrzegają sobie anoni-
mowości. Każda informacja zostaje sprawdzona i odej-
mowane są stosowne działania. Z dotychczasowych do-
świadczeń pracowników MOPS-u wynika, że są w naszej 
społeczności osoby wrażliwe, które reagują na każdą 
krzywdę, szczególnie gdy przemoc dotyczy dzieci.
Z reguły w większości są to jednak telefony anonimowe, w 
dużym stopniu bardzo lakoniczne, gdzie trudno jest usta-
lić fakty. Jednak na tego typu informacje są również po-
dejmowane niezwłoczne działania. Zdarzały się również 
sytuacje, gdzie informacje okazywały się nieprawdziwe, 
a podłożem były niesnaski sąsiedzkie. Na szczęście były 
to pojedyncze incydenty.
Mieszkańcy gminy, nie bądźmy obojętni na krzywdę
w naszym otoczeniu. Reagujmy na każde oznaki przemo-
cy. Nie pozwólmy aby ofiary pozostawały ze swoim dra-
matem osamotnione a sprawcy czuli się bezkarnymi.

MOPS
Przerwijmy milczenie

Przed nami upragnione wakacje, życzymy dzieciom dużo 
słońca, aktywnego wypoczynku i radości.
Jednocześnie zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do 
prac nad przygotowaniem odpowiedniego stroju na tra-
dycyjny już korowód, choć mamy nadzieję w nieco innej 
formie (szczegółowa inf. w dodatkowym załączniku pt. 
konkurs).
10 lipca 2008 o godz. 16,00 zapraszamy na spotkanie z 
uzdrowicielem Clivem Harrisem.
Tegoroczne Dni Miasteczka odbędą się w dniach 9 (Żyg-
lin) i 10 (Miasteczko Śląskie) sierpnia. 
W lipcu w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim 
można oglądać dwie wystawy:
▪ cykl reliefów pt. „Wokół legend starego Krakowa” wyko-
naną przez uczestników Kółka Plastycznego przy Zespole 
Szkół nr 4 w Bytomiu prowadzonego przez mgr Annę Don-
der. Cykl składa się z następujących prac: „O smoku wa-
welskim i mądrym szewczyku”, „O czarnej damie”, O go-
łębiach, rycerzach księcia Probusa”, „O Stańczyku, który 
nawet żartował z królem”, „O rękawce i kopcu Krakusa”, 
„O panu Twardowskim” (sala widowiskowa MOK)
▪ wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczest-
ników Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego I z Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 2 w Lublińcu pod kierunkiem 
wychowawcy mgr Benigny Porębskiej (hol MOK)
▪ wystawa prac Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego 
„C” z Zespołu Szkół Specjalnych w Lublińcu pod kierun-
kiem wychowawcy mgr Urszuli Molendy (hol MOK)
Informujemy, że letnie zajęcia dla dzieci pod hasłem 
„MOK-owskie podwórko” prowadzone będą w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim w sierpniu. 

W związku ze zbliżającymi się Dniami Miasteczka 
Śląskiego i planowanym na dzień 10 sierpnia 2008 
(niedziela) korowodem ogłaszamy Konkurs na naj-
ciekawszego i najbardziej oryginalnego Smoka. 
Chcemy w ten sposób nawiązać do naszego Patrona 
– św. Jerzego zabijającego smoka. Zachęcamy  całe 
Rodziny do udziału w Korowodzie. Mamy nadzieję, że w 
Korowodzie pojawi się także św. Jerzy oraz inne postacie 
związane z historią lub legendami naszego Miasta.
Apelujemy do nauczycieli, aby zachęcili dzieci do udzia-
łu w Konkursie i korowodzie.
Mamy nadzieję, że nasz korowód „smoków” będzie rów-
nie wspaniały, jak Parada Smoków Krakowskich, w której 
w 2009 roku nasi zwycięzcy będą mogli wziąć udział.
A więc już teraz zabierajmy się do roboty, aby zdążyć na 
wspaniałą zabawę w dniu 10 sierpnia. Szczegóły – godzi-
na Korowodu i inne informacje zostaną podane w termi-
nach późniejszych na plakatach i stronach internetowych 
MOK-u i Urzędu Miasta. 

Miejski Ośrodek Kultury
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Dzień Matki to jeden z piękniejszych dni przedszkolnego 
kalendarza uroczystości. Zarówno mamom, jak i dzieciom 
towarzyszyła podniosła atmosfera. Wszyscy odświętnie 
ubrani, z uśmiechem na twarzy oczekiwali na jej rozpoczę-
cie. Wreszcie przy dźwiękach muzyki, kolorowymi kwiata-
mi w dłoniach, w korowodzie pojawili się przedszkolacy. 
Śmiało, radośnie recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Nic 
dziwnego, przygotowania trwały ponad miesiąc i prze-
biegały w wielkiej tajemnicy. Zaangażowanie, aktywny 
udział dzieci w uroczystości był wyrazem okazania swych 
uczuć, emocji, miłości. Pozwolił mamom na chwileczkę 
zapomnienia o codziennych sprawach, odrobinę żartu, ra-
dości, wzruszenia. Po części artystycznej odbył się słodki 
poczęstunek. Nie zabrakło uścisków, całusów oraz pamiąt-
kowych zdjęć. 
07.06.08 r. odbyła się przedszkolna WYCIECZKA RODZINNA. 
W tym roku podziwialiśmy piękno   okolicznej przyrody na 
ZIELONEJ. Wraz z Panem leśniczym Z. Kochankiem ,przeszli-
śmy szlakiem bobrów, przespacerowaliśmy przez las i nad 
stawami. Dzieci, miały okazją obejrzeć mini zoo. Następnie 
udaliśmy się do zajazdu ,,u Rzepki”, gdzie wspólnie piekliśmy 
kiełbaski i biesiadowaliśmy. Pogoda nam dopisała więc 
wycieczka się udała. Dziękujemy za udział w wycieczce.
 Szanowni Rodzice !
Pragniemy złożyć gorące podziękowanie za czynny udział 
w życiu przedszkola. Wiele razy mogliśmy liczyć na Państwa 
pomoc i wsparcie, a także chwile zrozumienia. Poświęcony 
czas jest dla nas darem najhojniejszym. Naszym wspólnym 
dobrem są dzieci i dlatego, raz jeszcze, w ich imieniu ser-
decznie dziękujemy :)
Szczególne podziękowania kierujemy również dla naszych 
darczyńców, którzy zechcieli zasponsorować tegoroczną 
imprezę  Zakończenia Roku Przedszkolnego. Otrzymane 
upominki wywołały niejeden promienny uśmiech na twa-
rzy przedszkolaków. Cieszymy się, że są wśród nas ludzie 
dobrej woli. Dziękujemy 

Dyrektor Przedszkola  Barbara Fischer 
Grono Pedagogiczne.

W miesiącu maju i czerwcu dzieci z naszego przedszkola 
spotkało wiele atrakcji:
* 07.05.  dzieci brały udział w teatrzyku „ Kózka – kłamczusz-
ka” – przedstawiony przez aktorów z Krakowa
* 12.05.  z okazji Święta Ziemi spotkanie z leśnikiem – zapo-
znanie z pracą w lesie, żyjących zwierzętach oraz odpo-
wiednim zachowaniu się w lesie
* udział w obchodach Święta Polskiej Niezapominajki 
w Świerklańcu. Celem spotkania było zbliżenie ludzi do 
przyrody
* 26.05. - uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca na którą przy-
gotowano program artystyczny, wręczono własnoręcznie 
wykonane upominki
* 2.06. - z okazji Dnia Dziecka  wyjazd do kina IMAX w Kato-
wicach na bajkę „ Dzikie Safari”
* 2.06. - odwiedziny Biskupa Ordynariusza Jana Wieczorka 
– każde dziecko otrzymało pamiątkowy obrazek
* 20.06. - zakończenie roku szkolnego: pożegnanie starsza-
ków w kościele i w przedszkolu oraz wystawienie przez dzie-
ci starsze bajki „ Kopciuszek”

Z okazji Dnia Dziecka na boisku LKS-u odbyły się rozgrywki 
sportowe. Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wie-
kowych: klasy I-III i klasy IV-VI, uczestnicząc w zabawach 
i grach ruchowych. W organizację zajęć w tym dniu włączył 
się MOSiR w Miasteczku Śl., fundując dla  wszystkich uczest-
ników oraz przedszkolaków napoje chłodzące.
Dyrektor, uczniowie i nauczyciele dziękują Pani Kierownik 
Małgorzacie  Góra za aktywne poparcie idei zdrowej rywa-
lizacji. 
Od 5-18 czerwca 40 uczniów szkoły przebywa na wyjeździe 
zdrowotnym w Jastrzębiej Górze. Dla 2 uczniów z rodzin wie-
lodzietnych pobyt ufundował Pan Krzysztof Respondek, po-
krywając całkowity koszt pobytu dzieci.  Dyrektor szkoły dzię-
kuje Panu Respondkowi za zaangażowanie się  w pomoc dla 
uczniów naszej szkoły 
10 czerwca br. w ramach wizytacji duszpasterskiej w Parafii 
szkołę odwiedził Ordynariusz Diecezji Gliwickiej ks biskup 
Jan Wieczorek, który spotkał się z nauczycielami. Zespół 
„Groszki”  pod kierunkiem P. B. Bentkowskiej przygotował 
specjalną oprawę artystyczną . Również przedszkolaki „uję-
ły”  Dostojnego Gościa piosenkami i przedstawieniem frag-
mentu „Brzydkiego kaczątka”.
Dobiega końca kolejny rok szkolny, z czego najbardziej cie-
szą się uczniowie. Dla 111 tj. 99% uczniów zakończył się po-
myślnie. 20 z nich zostało absolwentami Szkoły Podstawowej 
nr 2 w tym 3 otrzyma świadectwa z wyróżnieniem: Agniesz-
ka Gembołys - śr. ocen 5,33 oraz Rafał Bednarek  i Mateusz 
Ledwoń ze śr. ocen 4,91. W klasie V świadectwa z wyróżnie-
niem otrzyma 6 uczniów: D. Marciniak-5,25, M. Pietryga i M. 
Mazur-5,17, D. Cogiel-5,00, S. Ogrodnik i P. Hańderek-4,83, 
a w klasie IV 5 uczniów: P. Wylężek-5,25, M. Siwy-516, K. Wa-
recka i R. Lipiński-5,08 oraz A. Siwy-4,91. W klasach IV-VI 30% 
uczniów uzyskało wzorową  ocenę z zachowania, 35% - oce-
nę bardzo dobrą, 26% - ocenę dobrą. 
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie promuje uczniów uzdol-
nionych i aktywnych społecznie przyznając rokrocznie Na-
grodę Burmistrza Miasta, na którą w tym roku zasłużyła Ag-
nieszka Gembołys.
Tradycją naszej szkoły jest typowanie ucznia o szczególnych 
osiągnięciach do Nagrody Dyrektora Szkoły. W tym roku lau-
reatem nagrody jest Daniel Marciniak.  
Wszyscy uczniowie szkoły byli zaangażowani  w akcję „Ujaw-
nij swój talent-pokaż się z lepszej strony” jako alternatywę 
dla zachowań niepożądanych, która trwała cały rok szkol-
ny umożliwiając uczniom wykazanie się w 20 kategoriach 
uzdolnień. Uczniowie, którzy swoje talenty ujawnili w kilku 
kategoriach to: w klasach I-III – Julia Rachel i w klasach IV-VI 
Agnieszka Gembołys.
Dla utalentowanych uczniów przewidziano nagrody książko-
we, ufundowane ze środków  Rady Rodziców. 
P NR.2
Ostatnie tygodnie przyniosły przedszkolakom wiele niespo-
dzianek i miłych atrakcji. Dzieci  uczestniczyły w wycieczce 
do „Zaczarowanego Lasu” ,podczas której w otoczeniu baś-
niowych postaci obcowały z pięknem przyrody. W pamięci 
dzieci pozostał wyjazd do Gliwic-Łabęd, którego celem było 
zwiedzenie remizy strażackiej, pokaz sprzętu ratowniczego 
i gaśniczego. Całość imprezy zakończyło wspólne grillowa-
nie ze strażakami.
Tradycyjnie w czerwcu  w przedszkolu obchodzone jest Świę-
to Rodziny, w którym uczestniczą dzieci i ich rodzice. W tym 

Przedszkole NR 1

Przedszkole NR 3

Zespół Szkolno - Przedszkolny NR 2
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Ostatnie osiągnięcia  Uczniów Publicznego Gimnazjum im. 
ks. T. Christopha w Miasteczku Śląskim:
1) II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt - 
13.05.2008 r. (J. Wylężek, M. Sobańska, S. Blochel, J. Wide-
ra, K .Jurczyńska, M. Bańczyk, Z. Piątkowska, K. Małczak, M. 
Olejnik)
2) II miejsce w Powiatowych Zawodach w Siatkówce Plażo-
wej Dziewcząt – 2.06.2008 (J. Duda, D. Siwy, E. Wiśniewska, I. 
Lewczuk)
3) IV miejsce w Powiatowych Zawodach w Siatkówce Plażo-
wej Chłopców – 3.06.2008 (M. Dworaczek, Sz. Zok, A. Piontek, 
A. Droś)
4) Wyróżnienie – nagroda II stopnia w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym „Kangur”, w kategorii Kadet – A. 
Dziewior. W konkursie tym uczestniczyło 26.832 uczniów z 
woj. śląskiego. Szkołę reprezentowali: w kategorii Kadet (KL. 
I i II gim.) A. Dziewior i K. Kolano; w kategorii Junior (kl III Gim. 
i szkoły ponadgimnazjalne) K. Cogiel i A. Piech 
5) Wyniki egzaminu gimnazjalnego – uczniowie klas III uzy-
skali dobre wyniki w obu częściach egzaminu. Lepiej wypad-
ła część humanistyczna, w której średnia punktów znacznie 
przewyższa wynik krajowy
średnia krajowa
średnia naszego gimnazjum
Część humanistyczna
30,8
31,8
Część matematyczno - przyrodnicza
27,1
25,3
W cz. humanistycznej uczniowie bardzo dobrze opanowali 
umiejętność – tworzenie własnego tekstu (znacznie powyżej 
średniej krajowej), w obszarze standardu czytanie i odbiór 
tekstów kultury na poziomie średniej krajowej. Część matema-
tyczno – przyrodnicza sprawiła im więcej trudności (podob-
nie jak w całym kraju) – najlepiej opanowana umiejętność 
to wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, 
w szczególności przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, 
przestrzennych i czasowych oraz standard 2 – wyszukiwanie 
i stosowanie informacji. Trochę gorzej wypadł  standard 4 
– stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętność rozwiązy-
wania problemów. Szczegółowa analiza wyników posłuży 
do opracowania planu działań na kolejny rok szkolny.
6) Wyniki klasyfikacji – 38 uczniów otrzymuje świadectwa 

Sukcesy naszych uczniów:
W roku szkolnym 2007/2008 nasi uczniowie brali udział  
w wielu konkursach i odnieśli znaczące sukcesy. Do 
najważniejszych można zaliczyć zdobycie nagrody II 
stopnia przez Krzysztofa Sołtysika w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym „Kangurek 2008”, I miejsce 
Moniki Mazur w Konkursie Regionalno-Ekologicznym 
„Dobra Woda 2007”,  I miejsce Karoliny Wujdy i Moniki 
Jaros w Międzygminnym Konkursie Ortograficznym o 
tematyce ekologicznej czy I miejsce Michała Deca i 
Łukasza Januszkiewicza w Międzygminnym Konkursie 
Plastycznym o tematyce ekologicznej „Matka Ziemia”. 
Ponadto Dariusz Cieślak zajął II miejsce w powiatowym 
konkursie plastycznym „Moja rodzina tworzy kulturę”, a 
Monika Warmuszok otrzymała wyróżnienie w Międzyg-
minnym Konkursie Recytatorskim. Reprezentacja szkoły 
odniosła wiele sukcesów sportowych, m.in.  I miejsce w 
Otwartych Mistrzostwach Śląska Karate Tsunami (Marta 
Machura, Oskar Skutnik), II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej 
Szkół Podstawowych Mini Euro 2008, II miejsce w Mię-
dzygminnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej czy I miejsce 
w Międzygminnym Turnieju Cheerleaderek).  
W kwietniu 2008 r. 54 uczniów klas szóstych przystąpiło 
do sprawdzianu zewnętrznego zorganizowanego przez 
OKE w Jaworznie. Analiza uzyskanych wyników wska-
zuje, iż 54% uczniów zdobyło od 20 do 40 pkt. Średnia 
liczba punktów wynosi 21, a maksymalna – 37. W wyniku 
klasyfikacji końcoworocznej 99% uczniów uzyskało pro-
mocję do klasy programowo wyższej, z czego 8% - z wy-
różnieniem.

roku dzieci na tę okoliczność przygotowały pod opieką Pań 
I. Langer, M. Kornobis i M. Knapik czteroaktowy spektakl mu-
zyczny „Brzydkie kaczątko”. Dzieci wykazały się niezwykłymi 
talentami wokalnymi i tanecznymi, co wzbudziło zachwyt 
i uznanie rodziców. Na podkreślenie zasługuje oprawa wido-
wiska  tj. scenografia, kostiumy i rekwizyty. Spotkanie zakoń-
czyło się  wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez 
pracowników przedszkola.
Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego dziękują Organowi Prowadzącemu za całoroczną 
współpracę, Fundacji na rzecz dzieci „Miasteczko Śląskie” 
za kontynuację wszechstronnych działań na rzecz dzieci 
oraz rodzicom i instytucjom aktywnie wspierającym szkołę 
i przedszkole. 
Życzymy wszystkim udanego wypoczynku i bezpiecznych 
wakacji.

z wyróżnieniem (średnia ocen powyżej 4,75). Za wyniki w na-
uce, zaangażowanie w życie szkoły i aktywność w różnych 
dziedzinach (artystyczna, sportowa, naukowa) uczniowie 
wyróżnieni są nagrodami i dyplomami – w tym nagroda-
mi Burmistrza Miasta, Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko 
Śląskie” i Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Miasteczku 
Śląskim.
7) Gimnazjum realizowało w tym roku szkolnym różne formy 
rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów, m.in.:
- różne rodzaje zajęć pozalekcyjnych (średnio 59 godz. ty-
godniowo) – współpraca ze Starostwem Powiatowym w 
Tarnowskich Górach
- warsztaty integracyjne dla klas I i warsztaty preorientacji 
zawodowej - współpraca z Powiatową Poradnią  Psycholo-
giczno – Pedagogiczną w Tarnowskich Górach
- różne formy programów profilaktycznych („Trzymaj formę”, 
„Dobre odżywianie”, „Pierwsza pomoc” przeciwdziałanie 
uzależnieniom
- programy ekologiczne i zdrowotne związane z problema-
tyką wpływu metali ciężkich na zdrowie człowieka – współ-
praca z Fundacją na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”
- współpracowano również ze Stowarzyszeniem Inicjatyw 
Samorządowych w realizacji programu edukacyjnego 
„Wolność, równość, godność w świecie” (podsumowanie 
działań 19.06.2008 r.  w Starostwie Powiatowym)
Zachęcamy do udziału w różnych zajęciach w kolejnym 
roku szkolnym. Życzymy uczniom wspaniałego wypoczynku 
a rodzicom wiele zadowolenia z sukcesów dzieci. Dziękuje-
my wszystkim, którzy wspierali naszą działalność i angażo-
wali się w życie społeczności naszego gimnazjum.

Gimnazjum

Szkoła Podstawowa NR 1
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STOSUNKI MAJĄTKOWE PO-
MIĘDZY MAŁŻONKAMI
Wielokrotnie zadają Pań-
stwo pytania z zakresu 
majątkowego prawa mał-
żeńskiego. Dzieje się tak 
zwłaszcza wówczas, gdy 
jeden z małżonków zamie-
rza zakupić np. nierucho-
mość albo rzecz rucho-
mą o większej wartości, 
pozostając jednocześnie 
w związku małżeńskim. 
Ponadto liczne spory po-
jawiają się przy ewentual-
nej konieczności podziału 
majątku dorobkowego. In-
formuję zatem, ze małżon-
kowie samodzielnie mogą 
ukształtować między sobą 
ustrój majątkowy. Mogą 
go rozszerzyć, wyłączyć 
i ograniczyć.
W wyżej wymienionym 
zakresie zastosowanie ma 
Ustawa z dnia 25 lutego 
1964 r. – Kodeks Rodzin-
ny i Opiekuńczy [DZ. U. z 
1964 r., nr 9, poz. 59 [z późn. 
zm.]], jak również – pomoc-
niczo – Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks 
Cywilny [DZ. U. z 1964 r., nr 
16, poz. 93 [z późn. zm.]]. Z 
mocy prawa – w przypad-
ku nie zawierania żadnych 
umów majątkowych mał-
żeńskich – wraz z momen-
tem wstąpienia w związek 
małżeński, wywołujący 
skutki cywilne według pol-
skiego prawa – „powstaje 
między małżonkami tzw. 
wspólność ustawowa [ma-
jątkowa], obejmująca ich 
dorobek”. To znaczy, że 
małżonkowie mają wspól-
ny majątek, który jednak 
nie rozciąga się na wszyst-
kie bez wyjątku przedmioty 
ruchome. „Rzeczy nie ob-
jęte wspólnością stanowią 
majątek odrębny każdego 
z małżonków” [art. 31 k.r.o.]. 
Dorobek stanowią przed-

mioty majątkowe, naby-
cie w momencie trwania 
wspólności ustawowej 
przez obie strony lub przez 
jedną nich [art. 32, par. 1 
k.r.o.]. W szczególności są 
to: 1] Pobrane wynagro-
dzenia za pracę oraz inne 
usługi świadczone osobi-
ście przez którąkolwiek ze 
stron; 2] Dochody z mająt-
ku wspólnego, jak również 
z odrębnego majątku każ-
dego z małżonków [art. 32, 
par. 2 k.r.o.]. Tutaj trzeba 
wyjaśnić dwa pojęcia. Na 
mocy ustawy do wspólno-
sci wchodzą „pobrane wy-
nagrodzenia”. To znaczy, 
że dopóki pieniądze pozo-
stają na np. na koncie, to 
stanowią one jeszcze ma-
jątek odrębny posiadacza 
konta. Jednakże w chwili 
ich wypłacenia – jakby au-
tomatycznie – wchodzą do 
wspólności i w razie czego 
powinny być dzielone po 
połowie. Druga kwestia to 
tzw. dochody z odrębnego 
majątku jednego małżon-
ka. Może bowiem zdarzyć 
się taka sytuacja, że jeden 
z małżonków nabył nie-
ruchomość jeszcze przed 
zawarciem związku mał-
żeńskiego i ona nie weszła 
w skład majątku dorobko-
wego. Podobny stan za-
istnieje wówczas, gdy np. 
prawo własności tejże nie-
ruchomości przypadnie 
jednemu z małżonków na 
podstawie umowy daro-
wizny, a wówczas również 
nie wchodzi ona do wspól-
ności dorobkowej. Jed-
nakże małżonek czerpie 
jakieś określone korzyści z 
tej nieruchomości [np. wy-
najmuje pokój w budyn-
ku, zasiał zboże na polu, 
[etc.] Wówczas te korzyści 
– mimo iż pochodzą z ma-
jątku odrębnego – wejdą 
do wspólności ustawowej 
w częściach równych. Do-
mniemywa się bowiem, że 
oboje małżonkowie mają 
równe udziały w majątku 
wspólnym [art. 43 k.r.o.]. 
Kolejnym razem przedsta-
wię, jakie przedmioty – po-
mimo wspólności –stano-
wić będą jednak odrębny 

majątek.
Pomimo tego faktu, że 
większość rzeczy – jak rów-
nież praw majątkowych 
– wchodzi do wspólności 
ustawowej [dorobkowej] 
małżeńskiej, to jednak 
Ustawa Kodeks Rodzinny 
i Opiekuńczy enumeratyw-
nie specyfikuje te elementy 
majątkowe, które – z reguły 
– nie wchodzą do wspólno-
ści dorobkowej i stanowią 
odrębny majątek każdego 
ze współmałżonków. Tym 
samym – w przypadku po-
działu majątku – nie stano-
wią elementów wspólnych. 
A zatem – na podstawie Art. 
33 k.r.o. – odrębny majątek 
każdego ze współmałżon-
ków stanowią:
1]. „Przedmioty majątko-
we, nabyte przed powsta-
niem wspólności ustawo-
wej”. Mamy tu do czynienia 
z dwoma przypadkami:
a] Wyżej wymienione 
przedmioty [na przykład 
nieruchomość w postaci 
działki, albo ruchomość w 
postaci samochodu] zosta-
ły nabyte przed zawarciem 
związku małżeńskiego, 
i wówczas nie było jeszcze 
wspólności ustawowej. Taki 
przypadek jest najczęstszy. 
b] Przedmioty majątkowe 
zostały nabyte po zawar-
ciu związku małżeńskie-
go, jednakże w trakcie 
obowiązywania umowy 
majątkowej małżeńskiej, 
która wykluczyła wspól-
ność dorobkową w całości 
[przy czym małżonkowie 
zawarli umowę majątko-
wą jeszcze przed ślubem, 
co jest dopuszczalne]. Taki 
przypadek występuje nie-
zmiernie rzadko, ale może 
się zdarzyć. Miałby miejsce 
jedynie wówczas, gdyby 
małżonkowie zawarli ze 
sobą umowę majątkowa 
małżeńską przez ślubem 
konkordatowym albo cy-
wilnym, i wtedy wspólność 
ustawowa w ogóle by nie 
powstała. Mowa w tym 
wypadku o tzw. intercyzie, 
czyli umowie majątkowej 
małżeńskiej. W przypadku 

intercyzy – jak też postano-
wienia rejonowego sądu 
rodzinnego i opiekuńczego 
wyłączającego wspólność 
ustawową – małżonkowie 
zachowają odrębne ma-
jątki. 
Należy nadmienić, że obo-
wiązywanie umowy mająt-
kowej małżeńskiej można 
zakończyć poprzez zawar-
cie kolejnej umowy, przy-
wracającej bądź rozszerza-
jącej wspólność ustawową. 
Wtedy małżonkowie na po-
wrót ustanawiają pomiędzy 
osobą wspólność majątko-
wą. Obecnie umowy ma-
jątkowe małżeńskie stosuje 
się coraz częściej i w żaden 
ujemny sposób nie wpływa 
to na osobowe stosunki po-
między małżonkami. Utar-
ło się przekonanie, że tzw. 
intercyza jest przejawem 
braku zaufania, albo że 
nie wypada o coś podob-
nego prosić współmałżon-
ka. Tymczasem jest to tylko 
i wyłącznie umocnienie re-
lacji małżeńskich i wypły-
wa z rozsądku. Bowiem w 
przypadku pojawienia się 
długów małżonkowie – co 
do ogólnej zasady – wza-
jemnie nie odpowiadają, 
za swoje zadłużenia. Moż-
na też – z uzasadnionych 
przyczyn ekonomicznych 
– żądać ustanowienia roz-
dzielności majątkowej w są-
dzie. Możliwe jest wówczas 
ustanowienie rozdzielno-
ści nawet z datą wsteczną 
i tu właściwym pozosta-
je rejonowy sąd rodzinny 
i opiekuńczy. Trzeba jednak 
uzasadnić swoje żądanie 
faktem, że [np.] rozdziel-
ność majątkowa pozostaje 
w pełni uzasadniona [np.] 
z punktu widzenia intere-
sów rodziny, małoletnich 
dzieci [etc.]. Przeważnie 
jest to całkowita utrata za-
ufania oraz kontroli nad 
wydatkami współmałżon-
ka, nadużywanie alkoholu, 
prowadzenie odrębnych 
gospodarstw domowych, 
skłonność do zaciągania 
długów, uprawianie hazar-
du [etc.]. C. D. N.

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne udzie-
lane w każdy wtorek od godz. 17:00 w bu-
dynku MOSIR-u przy ul. Srebrnej 6, III piętro 
pok. 419. Zapisy pod numerem (032) 288 86 05 w.  119 
w godz 8:30 - 16:00 lub w pok. 104 budynek MOSIR.

Mec. Marek Niechwiej
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W związku ze zbliżającymi się wakacjami 
postanowiłam podzielić się z Wami moimi 
spostrzeżeniami  na temat Dzieci i psy. Niejeden 
z rodziców usłyszy od swojej pociechy chciał-
bym pieska. Wielokrotnie zadręczałam swoich 
rodziców takimi prośbami. Psy towarzyszyły mi 
niemal od zawsze i nie zdarzyło się, żeby któryś 
mnie ugryzł, czy to mój czy obcy psiak.Jednakże 
ostatnio w mediach i prasie słyszymy o  tragicz-
nych przypadkach pogryzień dzieci przez psy. 

Zadajemy sobie wtedy pytanie: dlaczego, co 
się dzieje, że wokół jest tyle agresywnych psów. 
Wynika to głównie z naszej niewiedzy, pies nie 
jest zabawką!
Zanim zdecydujemy się na psa i spełnimy ma-
rzenie naszego dziecka, powinniśmy wiedzieć 
o kilku ważnych sprawach, po to by zapobiec 
takim tragediom. Sprawą ważną jest zastano-
wić się: jakiej rasy ma być piesek? psy różnych 
ras mają rożne temperamenty, w jakim wieku 
będzie pies? czy będziemy mieć czas na wy-
prowadzanie psa na spacery (pomimo, że pies 
będzie naszego dziecka to na rodziców spad-
nie większość obowiązków), czy będziemy psa 
odpowiednio żywić i czy będzie nas stać na le-
czenie i szczepienia pupila, a co najważniejsze 
czy będziemy mieć czas na naukę psa. Kładę 

nacisk na to jak bardzo ważny jest przemyśla-
ny i odpowiedzialny wybór szczenięcia. Pies to 
ogromna odpowiedzialność, a pies i dziecko 
to odpowiedzialność podwójna. Należy wy-
chować i dziecko, i psa. Uważam, że najlepiej 
byłoby kupić szczeniaczka. Szczenię można 
uczyć już od 6 tygodnia życia. Należy zapew-
nić naszemu szczenięciu jak najwięcej pozy-
tywnych kontaktów z dziećmi w różnym wieku 
od maluchów po nastolatki. Warto nauczyć 
dziecko aby częstowało psa smakołykami, 
pomagało nam w karmieniu szczenięcia (pies 
zrozumie, że dziecko = coś dobrego, fajnego) 
Ważne jest nauczyć psa podstawowego po-
słuszeństwa i komend: siad, waruj, puść, nie 
rusz. Pod żadnym pozorem, nie należy pozo-
stawić takiej pary (pies-dziecko) bez nadzoru 
osób dorosłych. Nasze dziecko powinniśmy 
nauczyć, że nie wolno psu przeszkadzać, kie-
dy leży na swoim posłaniu, śpi, je bądź bawi się 
swoją zabawką, nie wolno ruszać psiej miski. 
Bardzo ważną sprawą jest nauczenie dziecka 
jak podchodzić do psa i jak go głaskać. Najle-
piej podchodzić do psa z boku, nie na wprost i 
nie od tyłu, pies moze sie czuć wtedy zagrożo-
ny. Najlepiej głaskać psiaka z boku, po boku 
pyska, pod brodą niewskazane jest patrze-
nie psu w oczy i głaskanie po czubku głowy 
(zwykle tak robimy) dziecko nie powinno psa 
ściskać, szczypać, kłaść się na niego, drażnić 
czy bić. Kiedy spełnimy te wszystkie zalecenia, 
nauczymy dziecko jak postępować z psami, 
poświęcimy czas na socjalizację szczeniaka 
z dziećmi, będziemy mieć psa dającego ra-
dość, poczucie bezpieczeństwa, towarzystwo 
i oparcie. To od nas dorosłych zależy czy dzie-
cko i pies zostaną przyjaciółmi. Zanim powie-
my tak i przyniesiemy puszystą kulkę do domu 
warto sobie uzmysłowić, że pies będzie z nami 
na dobre i na złe przez 10-14 lat. Warto więc 
sięgnąć po literaturę: Sygnały uspokajające 
Turid Rugaas, Przechytrzyć psa Terry Ryan, Kir-
sten Mortensen Mój szczeniak-poradnik dla 
dzieci Sarah Whitehead, aby innym okiem 
spojrzeć na psa, pogłębić swoja wiedzę na te-
mat psów oraz zrozumieć to zwierzę (o którym 
wiemy tak niewiele), które jest częścią naszego 
świata i często naszym najlepszym przyjacie-
lem i najlepszym przyjacielem naszego dzie-
cka. Przy takim psie nasze dziecko nauczy się 
odpowiedzialności za inną istotę, nauczy sie 
miłości, szacunku i wrażliwości. Będziemy mieć 
szczęśliwe dziecko i szczęśliwego psa.

(Bożena, dzieci i boksery)

Dzieci i psy
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Na emeryturze był 
czas, patrzyłem na 
to co zostało po ojcu, 
który rzeźbił. I ja za-
cząłem rzeźbić. Mój 
warsztat to kuchnia, 
żona gotuje, a jo rzeź-
bia - z uśmiechem 
mówi Pan Franciszek. 
Nasz miasteczkowski 
artysta pomysły czer-
pie z głowy: pomyśla 

o czymś i to wyrzeźbia. 
Jeśli jest taka potrze-
ba tworzy również na 
podstawie obrazków. 
W swych zbiorach ma 
około 200 figurek (dru-
gie tyle rozdał) i ok 10 
płaskorzeźb. Jedna fi-
gurka to około tydzień 
pracy, natomiast wy-
konanie płaskorzeźby 
zajmuje artyście od 6 

do 8 tygodni. Tworze-
nie tych wspaniałych 
dzieł, które oglądać 
można w naszym Miej-
skim Ośrodku Kultury, 
to nie tylko zajęcie 
czasochłonne, lecz 
również ciężka fizycz-
na praca. Panu Fran-
ciszkowi doskwiera 
ból rąk i barku, lecz 
to nie powstrzymuje 
go od dalszego two-
rzenia. Oprócz MOK-u 
dzieła artysty można 
podziwiać w starym 
drewnianym kościółku 
w Miasteczku Śląskim 
– na ambonie widnie-
je pięć figurek, są to 
zrobione przez Pana 
Franciszka kopie skra-
dzionych przed kilku 
laty bezcennych figu-
rek.
Swoją pierwszą wy-
stawę Pan Franciszek 
zawdzięcza śp. Ks Pa-
włowi Labemu, który 
pierwszy raz zobaczył 
jego arcydzieła pod-
czas kolędy. Ksiądz 

Laby zachwycony ta-
lentem rzeźbiarza zor-
ganizował ową wysta-
wę w przykościelnych 
salkach, cieszyła się 
ona dużym zaintere-
sowaniem. Podczas 
wystawy stajenek 
w Muzeum Sedlaczek 
w Tarnowskich Górach 
szopka Pana Fran-
ciszka zdobyła drugie 
miejsce, artysta za swą 
twórczość uzyskał rów-
nież wiele dyplomów. 
W maju br. Pan Franci-
szek został nagrodzony 
przez Burmistrza Mia-
sta Bronisława Droz-
dza za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości 
artystycznej. Jest to 
nagroda wyjątkowa, 
ponieważ w naszym 
mieście została przy-
znana po raz pierwszy. 
Serdecznie gratuluje-
my Panu Franciszkowi 
otrzymania nagrody 
i życzymy wielu sukce-
sów oraz zdrowia.

Franciszek Siwy 
twórca ludowy

(dokończenie ze strony 1)

Pan Franciszek z żoną Gertrudą

( Justyna Foks,
Gerard Gomoluch ) 


