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Jubileusz Kościoła w Miasteczku Śl. 
Piękny, dobry, cały wiek.

Nr 08 (117) Wrzesień 2008

G
A

Z
E

T
A

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A

�WIEŚCI Z RATUSZA

Dni Miasteczka i Żyglina

(cd. na str. 12)

W TYM NUMERZE: str.
Dni Miasteczka i Żyglina 1, 12
Seminarium Zamożności 1, 3
Jubileusz Kościoła w Miasteczku Śląskim 2
OSP „Żyglinek” 3, 9
Remonty, Inwestycje, Przetargi 4-5, 12
Ogłoszenia 5
Przedszkole nr 3, MOK 6
Fundacja na Rzecz Dzieci Miasteczka Śląskiego 6, 8
MOPS 7, 8
Biblioteka 8
Psy 9
Sport 11
Konkurs 12

Na scenie zaprezento-
wali się artyści działają-
cy przy Miejskim Domu 
Kultury. Ponadto mie-
liśmy dobrze działają-
ce zaplecze gastrono-
miczne oraz rozrywkę 
w postaci dmucha-
nego zamku, czy też 
możliwości zmierzenia 
się na torze Quadem. 
Gwiazdą sobotniego 
wieczoru była nasza ro-
dowita artystka Berna-
deta Kowalska wraz ze 
swym zespołem. Lecz 
to nie wszystko! W Nie-

dzielny wieczór zagoś-
cił u nas zespół, który 
jest uważany za jedną 
z żyjących legend Pol-
skiego Bluesa, a mia-
nowicie Nocna Zmiana 
Bluesa, Sławek Wierz-
cholski wokalista i wir-
tuoz Harmonijki ustnej 
rozkołysał Miasteczko-
wian. Po zakończeniu 
koncertu, wychodząc 
z boiska MOSiR słysza-
łem glosy ludzi, którzy z 
rozżaleniem wracali do 
domów - niezadowole-
ni że to już koniec.

9-10 Sierpień to obchody Dni Miasteczka.
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(fot.: G. Michalik
tekst: T. Król)

Konkurs na najlepszego smoka Dni Miasteczka 
wygrał smok drużyny Justyny Foks



również wykorzystano 
naturalne miejscowe 
bogactwa, czyli wa-
pienny kamień, który 

ociosany razem z resz-
tą tworzy wspaniałą 
konstrukcję. Kościół 
przeszedł już kilka re-
montów, już w latach 
20-tych XX-tego wieku 
konieczna była napra-

wa dachu po silnych 
wichurach. Niektóre 
z nich pamiętamy. Ten 
ostatni, odnowa ścian 
wewnątrz, gdzie wy-
strój nawiązuje do wy-
glądu pierwotnego. 
Dla wielu z nas ten koś-
ciół jest nie tylko do-
mem Bożym, lecz na-
szym drugim domem, 
wiele nas z nim łączy; 
chrzest, pierwsza ko-
munia, ślub, pożeg-
nania bliskich. Tu zo-
stawiamy nasze troski 
i radości, emocjonal-
nie jesteśmy z nim silnie 
związani. Jeśli można 
coś życzyć kościoło-
wi to niech łączy nas 
dalej przez następne 
stulecia, chroni przed 
burzami, tymi natural-
nymi i tymi przez ludzi 
wzbudzanymi. 

(fot., tekst: G. Michalik 
17.IX.2008)
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Potrzeba budowy 
nowego kościoła na 
tle rozrastającego się 
Miasteczka uwidocz-
niła się już z końcem 
XIX-wieku. Lecz z róż-
nych powodów i za-
wiłości właściwego 
tempa sprawa nabra-
ła już w pierwszych 
miesiącach wieku 
XX-tego. Edyktem Re-
jencji Królewskiej z 6 
IX 1900 roku postano-
wiono o budowie no-
wego kościoła. Edykt 
ten mówił też o starym 

kościółku drewnia-
nym, który miał pozo-
stać w swym kształcie 
i miejscu. To na nasze 
szczęście i zachowa-
nie swej zabytkowej 
wartości, gdyż były 

plany rozbudowa-
nia kościółka bądź 
przeniesienie go na 
cmentarz w celu udo-
stępnienia miejsca 
dla nowego. Budowę 
kościoła powierzono 
przybyłemu w 1902 
roku ks. Benonowi 
Drzezga. Budowę roz-
poczęto w 1905 roku 
w stanie surowym zo-
stał oddany 27 IX 1908 
roku. Poświęcenie 
odbyło się 5 listopa-
da 1908 roku, według 
kronik dokonał tego 

ks. dziekan Konieczko 
z Radzionkowa. Koś-
ciół został zbudowany 
w stylu neogotyckim 
jednonawowym. Do 
budowy została użyta 
czerwona cegła, lecz 

PIęKNY, DobRY, całY WIEK 

obecny rok owocuje nam w okrągłe rocznice, 
które jak mi się zdaje znać powinniśmy. Mamy 
stulecie straży pożarnej w Żyglinie, stulecie 
orkiestry dętej, ćwierć wieku wybiło klubowi 
sportowemu z Żyglina, ale tu miejsce chciał-
bym poświęcić naszemu Kościołowi pw. NMP 
w Miasteczku Śląskim.

Jubileusz Kościoła w Miasteczku Śl.
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Świat, w którym żyjemy, 
wymaga często podej-
mowania trudnych de-
cyzji. Stajemy w obliczu 
licznych wyborów, które 
mają w większości przy-
padków, wpływ na nasze 
późniejsze życie. Zarów-
no one, jak i okoliczności, 
które napotykamy, wy-
magają od nas wiedzy 
na poziomie często aka-
demickim w dziedzinach, 
w których nie mamy czę-
sto rozpoznania.
Spotkania, w których da-
jemy Ci możliwość uczest-
niczyć, wskażą cele 
i sposoby ich realizacji. 
Dowiesz się, jak wiele po-
łączeń znajdziesz pomię-
dzy codziennym życiem 

a Biblią na temat zamoż-
ności. Wiele poruszanych 
tematów będzie miało 
zastosowanie w Twoim 
codziennym życiu. Pozo-
stawią one trwały wpływ 
na Twoje decyzje w przy-
szłości.
Uczestnicząc w weeken-
dowym spotkaniu rozpo-
czniesz podróż w kierun-
ku zamożności, która dla 
większości jest nieosiągal-
na z powodu braku odpo-
wiedzi na proste pytania. 
Odpowiedź, dlaczego 
tak jest znajdziesz właśnie 
stając się uczestnikiem 
Seminarium.
Plan Seminarium 24 – 25 
października 2008 r.
I dzień 

Seminarium Zamożności
18.00-18.30 - Rozpoczę-
cie seminarium 
18.30-19.30 -  I sesja - „Co 
jest twoim źródłem?” - 
Alina Krowarsch
19.30-20.20  - II sesja 
- „Czy zamożność jest 
grzechem?” - Adam Piąt-
kowski
II dzień 
10.00-11.00 - III sesja - „Za-
rządzanie czasem” - Łu-
kasz Gabryś
11.00-11.15 - przerwa 
11.15-12.15 - IV sesja - „Two-
rzenie i gospodarowanie 
własnym budżetem” - 
Agnieszka Chrąchol
12.15-12.30 - przerwa 
12.30-13.30 - V sesja - 
„Umiejętność mówienia 
NIE”  - Arek Kowalski
13.30-14.30 - przerwa 
14.30-15.30 - VI sesja - 
„Sztuka negocjacji” - Le-
szek Czapki
15.30-15.40 - przerwa 
15.45-16.45 - VII sesja - 
„Marzenia - sprawcza 

siła”  - Adam Piątkowski
16.45-1700- Zakończenie 
seminarium
„Seminarium Zamoż-
ności”  odbędzie się 24 
– 25 października 2008 w 
Miejskim Ośrodku Kultu-
ry  w Miasteczku Śląskim 
przy ulicy Srebrnej 24.
Rejestracji dokonasz wy-
syłając zgłoszenie  na 
adres mailowy : slowo-
z yc i a @s l owoz yc i a . p l                
lub dzwoniąc na nr tel.:
032 284 97 91, 0 511 243 
848.
Więcej informacji na stro-
nie www.slowozycia.pl 
Udział w seminarium jest 
bezpłatny!!!!
Uwaga zapisy do 10 paź-
dziernika
OSOBY PROWADZĄCE:
Adam Piątkowski
Alina Krowarsch 
Arkadiusz Kowalski 
Łukasz Gabryś
Agnieszka Chrąchol 
Leszek Czapski 

Z prawdziwą radością chcielibyśmy zaprosić Ciebie 
do udziału w „Seminarium Zamożności”. 

Pierwszym komendan-
tem został  Paweł Dwor-
ski, który pełnił swoją 
funkcję do końca I Woj-
ny Światowej. Na samym 
początku siedzibą remizy 
była drewniana szopa, 
która miała położenie 
w zabudowaniach leś-
nictwa na hrabiowskim 
dworze. Jedynym sprzę-
tem jaki posiadała ów-
czesna jednostka była 
ręczna sikawka ciągnię-
ta przez zaprzęg konny. 
W okresie II Wojny Świato-
wej  stanowisko dowódcy 
OSP objął Józef Knapik 
(pochodzenia niemie-
ckiego). Jednostka jesz-
cze przed wojną dorobiła 
się własnej drewnianej 
remizy na gruntach wy-
dzielonych z posiadłości 
Grafa Donnersmarcka, 

który również podarował 
drewno na budowę remi-
zy.  W 1938 roku jednostka 
OSP obchodziła Jubile-
usz 30-lecia działalności 
i z tej okazji ufundowano 
sztandar, który podczas 
wojny przechowywał 
w wielkiej tajemnicy dh 
Jajonek Józef, pomimo iż 
w tamtych czasach grozi-
ła za to kara umieszczenia 
w obozie koncentracyj-
nym. Sztandar „odnalazł 
się” w pierwszych dniach 
po zakończeniu wojny 
lecz z zasłoniętym orłem. 
Za swój chwalebny wy-
czyn dh Jajonek Józef 
został powołany na sta-
nowisko Prezesa Zarządu 
OSP. Rok 1958 to już ob-
chody 50-lecia działalno-
ści OSP Żyglinek i w tym też 
roku powstała Młodzieżo-

wa Drużyna Pożarnicza, 
przy Szkole Podstawowej 
w Żyglinie. W1960 roku 
zarząd postanawia zaku-
pić pierwszy samochód 
firmy Dodge krosowane-
go jako sanitarki. Dzięki 
temu działaniu OSP stało 
się jednostką typu S1. 22 
maja 1983 roku  następu-
je wręczenie Jednostce 
sztandaru oraz odzna-
czenia Jednostki Złotym 
Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa. W 1992 Jed-
nostka otrzymała sprzęt 
po likwidacji Zakładowej 
Straży Pożarnej Huty Cyn-
ku Miasteczko Śląskie. 
W 1998 roku odbył się ju-
bileusz 90-lecia OSP  i 40-
lecia MDP. W prezencie 
dla OSP ówczesny Bur-
mistrz Miasta Miasteczko 
Śląskie  Stanisław Wieczo-
rek oraz przewodniczą-
ca Rady Miasta Danuta 
Stankiewicz przekazali 
pompę pływającą marki 
„LED”-był to nowy cenny 
nabytek dla jednostki. 
Należy wspomnieć zda-

rzenia jakie miało miej-
sce w życiu OSP, a mia-
nowicie włamanie do 
części operacyjnej, skąd 
zginął sprzęt o łącznej 
wartości ponad  46 ty-
sięcy złotych. Zarząd nie 
czekając na wyniki śledz-
twa poczynił starania 
o odnowienie stanu po-
przedniego. Zakupiono 
nowy sprzęt korzystając 
ze środków własnych 
i dopłaty związku. 
W 2005 roku Nowym ce-
lem dla Zarządu  stało 
się powołanie do życia 
zastępu żeńskiego. Za-
stęp ten przeszedł okres 
próbny, dziewczyny zo-
stały przygotowane do 
złożenia ślubowania oraz 
pasowania na strażaka. 
W zamierzeniu zarządu 
powołanie miało przy-
ciągnąć do jednostki 
większą ilość chłopców 
i stworzenie zdrowej kon-
kurencji. W dniu 28 listo-
pada 2007 Uchwałą Za-
rządu powołano...

OChOtniCZa Straż POżarna 
w żyglinku

Powołanie do życia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w żyglinku datuje się na rok 1908.    Założycielem, a 
jednocześnie Prezesem był luis gerlach.

(Dawid Szurgacz)

(dokończenie na str. 9)
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1. Remont nawierzchni 
chodników i dróg – re-
monty cząstkowe:  RA-
ZEM 274.818,82 zł
a) remont nawierzchni 
tłuczniowej: 21.367,08 
zł - ul. Poniatowskiego 
- 1400m2
b) remonty cząstkowe 
nawierzchni bitumicz-
nej: 41.476,77 zł - ul. 
Karpacka - pow. 20,724 
m2, ul. Asnyka -  pow. 
1,196 m2, ul. Harcerska 
-  pow. 8,058 m2, ul. 
Brynicka -  pow. 0,201 
m2, ul. Stacyjna -  pow. 
0,882 m2, ul. Rydla -  
pow. 1,487 m2, ul. Kole-
jowa -  pow. 0,913 m2, 
ul. Niepodległości -  
pow. 0,851 m2, ul. Kiliń-
skiego -  pow. 0,59 m2, 
ul. Wyciślika -  pow. 8,68 
m2, ul. Żyglińska - pow. 
1,842 m2, ul. Rzeczna -  
pow. 0,368 m2, ul. Krót-
ka -  pow. 0,3555 m2, ul. 
Kruczkowskiego -  pow. 
1,330 m2, ul. Wspól-
na -  pow. 4,806 m2, 

ul. Dudy -  pow. 1,708 
m2, ul. Norwida -  pow. 
7,348 m2, ul. Metalo-
wa -  pow. 2,102 m2, ul. 
Srebrna - pow.1,677 m2, 
ul. Staromiejska - pow. 
0,572 m2
c) remont chodnika: 
31.564,54 zł -  ul. Karpa-
cka – pow. 116 m2
d) remont łącznika: 
25.174,44 zł -  ul. Sokoła 
– pow. 205 m2 
e) remont cząstkowy 
nawierzchni żużlem: 
99.458,67 zł - ul. Harcer-
ska – 150 m2, ul. Żygliń-
ska – 600 m2, ul. Grobli 
– 1050 m2, ul. Brynicka 
– 510 m2, ul. Makowa – 
400 m2, ul. Przygodna 
– 1140 m2, ul. W. Stwo-
sza – 1230 m2, ul. Bryni-
cka – 850 m2
f) remont nawierzchni 
chodnika w Żyglinie: 
30.938,51 zł - ul. Bryni-
cka (przystanek koś-
ciół) – 180 m2 
g) utwardzenie drogi 
dojazdowej do dzia-

remOnty na DrOgaCh 
gminnyCh i PlaCaCh Zabaw

łek: 24.838,81 zł - ul. Sos-
nowa – 768 m2
2.  Drogi gminne – utrzy-
manie oznakowania 
poziomego i pionowe-
go: RAZEM 38.465,73 zł
a) utrzymanie oznako-
wania poziomego i pio-
nowego:
malowanie przejść dla 
pieszych: 9.734,53 zł - ul. 
Srebrna – 8 przejść, ul. 
Metalowa – 1 przejście, 
ul. Dworcowa – 1 przej-
ście, ul. Norwida – 2 
przejścia, ul. Dudy – 2 
przejścia, ul. Wyciślika 
– 1 przejście
parkingi - hala sporto-
wa, blok 22, blok 20-22, 
blok 18-22, blok 16
symbol inwalida – 2 szt. 
– za Domem Kultury
symbol BUS – za Domem 
Kultury
linia STOP + podwójna 
ciągła – ul. Wyciślika
2 szt. słupki + założe-
nie 2 szt. znaków D – 6 
(przejście dla pieszych) 
b) demontaż i montaż 
progu zwalniającego: 
2.812,32 zł - ul. Krucz-
kowskiego
c) montaż luster drogo-

wych o wym. 800x1000 
mm: 3.114,66 zł - skrzyż. 
ul. Imielów z ul. Przy-
godną, skrzyż. ul. Bryni-
ckiej z ul. Rolną
d) utrzymanie ozna-
kowania pionowego: 
19.100,30 zł
e) montaż drogowska-
zów „MOSiR”: 3.703,92 
zł
3. Remont wpustów 
ulicznych RAZEM: 
7.068,92 zł: ul. Karpacka, 
ul. Wspólna, ul. Rydla
4. Awaryjna naprawa 
kanalizacji deszczowej: 
8.617,70 zł
ul. Karpacka
5. Remont elementów 
zabawowych na pla-
cach zabaw.: 5.999,96 zł 
- ul. Harcerska, Brynica, 
Bibiela, ul. Norwida, ul. 
Karpacka
6. Montaż nowych ele-
mentów zabawowych 
na placach zabaw - ul. 
Norwida - 27.607,38 zł, 
ul. Srebrna - 13.626,18 zł
RAZEM:  376.104,69 zł

Opracował: Paweł Ko-
wolik

ZeSPół DS. ObSługi PlaCówek OświatOwyCh w miaSteCZku śląSkim PrZekaZuje wykaZ
remOntów w PlaCówkaCh OświatOwyCh w 2008 rOku 

lP. Placówka kwota Zakres robót uwagi
1. Szkoła Podstawowa 

nr1
9 450,00 Wymiana drzwi przy ul. Dworcowej 5, tylne wej-

ście do szkoły
Wykonano

2. Szkoła Podstawowa 
nr2

1 988,00 Naprawa podsufitówki w budynku szkoły Wykonano
16 945,96 Przemurowanie kominów oraz naprawa ognio-

mura
Wykonano

3. Publiczne Gimnazjum 84 057,13 Remont w budynku PG ul. Dworcowa 8 w tym 
wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej

W trakcie

4. Przedszkole nr1 21 689,82 Remont strefy wejściowej  Wykonano
5. Przedszole nr2 59 160,72 Remont sali dla dzieci w tym: wymiana posadz-

ki i uzupełnienie tynków oraz wymiana stolarki 
okiennej

Wykonano
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w związku z zamiarem 
przeprowadzenia rewitali-
zacji Parku rubina mają-
cej na celu przywrócenie 
dawnego charakteru par-
ku oraz zwiększenie jego 
funkcjonalności zwraca-
my się z uprzejmą prośbą 
do mieszkańców gminy 
o przekazanie zdjęć, do-
kumentów lub innych pub-
likacji n/t dawnego zało-
żenia Parku rubina.
wszelkie materiały udo-
stępnione przez miesz-
kańców posłużą nam do 
nawiązania przebudowy 
parku do dawnego, histo-
rycznego założenia.
informacje i dokumenty 
przyjmuje referat gospo-
darki miejskiej pokój nr 28 
ratusza.

infOrmaCja
Dla rOlników

urząd miejski miasteczko 
śląskie planuje w okresie 
jesiennym 2009 r przepro-
wadzenie akcji udostęp-
niania wapna nawozowe-
go dla rolników z terenu 
gminy.
Osoby zainteresowa-
ne otrzymaniem wapna 
nawozowego prosimy 
o pisemne zgłaszanie za-
potrzebowań do końca 
miesiąca września b.r.

lp. Przedmiot zamówienia tryb
wartość za-
mówienia

netto/brutto
1. 2. 3. 4.
1. Wykonanie prac geodezyjnych i opracowanie dokumentacji 

geodezyjnej dla nieruchomości zlokalizowanych w granicach 
administracyjnych Gminy Miasteczko Śląskie w 2008 roku
G.-341/1/2008

Przetarg
nieograniczo-
ny*

69.672,13 PLN
/84.999,99 PLN

2. Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku 
OSP Żyglinek w Miasteczku Śląskim przy ulicy Okólnej 1 - w opar-
ciu o projekt budowlano-wykonawczy
ZK-341/1/2008

Przetarg
nieograniczo-
ny*

99.944,52 PLN
/84.999,99 PLN

3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy MIasteczko Śląskie
G.-341/2/2008

Przetarg
nieograniczo-
ny*

163.934,43 PLN
/200.000,00 
PLN

4. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych 
i chodników oraz dojazdów do działek na terenie Gminy Mia-
steczko Śłąskie w roku 2008
RGM-341/2/2008

Przetarg
nieograniczo-
ny*

245.901,64 PLN
/300.000,00 
PLN

5. Bieżące utzrymanie terenów zieleni miejskiej na terenie Gminy 
MIasteczko Śląskie w roku 2008
RGM-341/1/2008

Przetarg
nieograniczo-
ny*

71.584,83 PLN
/87.333,49 PLN

6. Przebudowa nawierzchni ulicy Konopnickiej
RGM-341/3/2008

Przetarg
nieograniczo-
ny*

1.119.500,68 
PLN
/1.365.790,98 
PLN

7. Przebudowa sieci cieplnej w regionie ulicy Srebrnej w Miasteczku 
Śląskim
B-341/1/2008

Przetarg
nieograniczo-
ny*

8. Przebudowa nawierzchni ulicy Promiennej 
RGM-341/4/2008

Przetarg
nieograniczo-
ny*

335.832,38 PLN
409.715,50 PLN

9. Przebudowa nawierzchni ulicy Rolnej - Południowej 
RGM-341/5/2008

Przetarg
nieograniczo-
ny*

852.143,85 PLN
/1.039.615,49 
PLN

10. Przebudowa nawierzchni ulicy Budowlanej
RGM-341/4/2008

Przetarg
nieograniczo-
ny*

296.176,63 PLN
/361.355,48 
PLN

11. Wykonanie robót dodatkowych koniecznych do zakończenia 
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku OSP Żyglinek 
w Miasteczku Śląskim przy ulicy Okólnej 1 - w oparciu o projekt 
budowlano - wykonawczy” 
ZK-341/2/2008

Przetarg
nieograniczo-
ny*

896,50 PLN
/1.093,73 PLN

12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Bibieli 
oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Żyglinie”
I-341/1/2008

Przetarg
nieograniczo-
ny*

150.504,09 PLN
/183.615,00 
PLN

13. Świadczenie usług pomocy prawnej i reprezentacji prawnej dla 
Gminy Miasteczko Śląskie w okresie 01.08.2008r. do 30.06.2012r.
Or.-341/1/08

Przetarg
nieograniczo-
ny*

184.450,74 PLN
/225.029,90 
PLN

14. Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Żyglin w Miasteczku 
Śląskim
I-341/2/2008
I Etap

Przetarg
nieograniczo-
ny*

232.633,54 PLN
/283.812,92 
PLN

15. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 912 w miejsco-
wości Żyglinek 
RGM-341/7/2008

Przetarg
nieograniczo-
ny*

729.240,38 PLN
/889.673,00 
PLN

16. Karosacja samochodu pożarniczego Jelcz dla OSP Żyglinek 
Miasteczko Śląskie
ZK-341/2/2008

Przetarg
nieograniczo-
ny*

182.242,99 PLN
/222.336,45 
PLN

17. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych i 
chodników oraz dojazdu do działek na terenie Gminy Miastecz-
ko Śląskie w roku 2008
RGM-341/8/2008

Przetarg
nieograniczo-
ny*

81.967,21 PLN
/99.999,99 PLN

18. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków 
przy ulicy Sportowej i Pękatego oraz budowa kanalizacji sanitar-
nej w ciągu ulicy Kruczkowskiego w Miasteczku Śląskim
I-341/3/2008

Przetarg
nieograniczo-
ny*

423.116,72 PLN
/516.202,40 
PLN

*Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie artykułu 11UST.8Ustawy Pzp

w Celu wyłOnienia wykOnawCów na realiZaCję ZaDań 
gminy w b/r PrZePrOwaDZOnyCh ZOStałO 18 POStęPOwań 

w  ZakreSie Zamówień PubliCZnyCh ZgODnie  Z PrZeDStawiO-
ną tabelą

rejeStr Zamówień PubliCZnyCh-rOk 2008
informujemy, iż Pełnomoc-
nik burmistrza miasta ds. 
realizowania gminne-
go Programu Profilaktyki 
i rozwiązywania Proble-
mów alkoholowych oraz 
Zapobiegania narkomanii 
pracuje w następujących 
godzinach:
Poniedziałek 14.30 - 20.00
wtorek: 16.00 - 20.00
środa 7.00 - 12.30
nowym Pełnomocnikiem 
bm jest Pani edyta hanzel, 
która zastąpi Panią alek-
sandrę liszczyk - Profus.

(agnieszka nowak)

OgłOSZenia
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miejski Ośrodek kultury

miejski Ośrodek kultury w miasteczku śl. ogłasza 
nabór do następujących 
sekcji i zespołów: 
- zespół wokalno-taneczny „Groszki” 
- zespoły taneczne „Crazy”,”Smerfy”,”Krasnoludki” 
- balet 
- rock and roll 
- zespół folklorystyczny „Brynica” 
- chór męski „Piast” 
- chór „Sienkiewicz” 
- warsztaty ceramiczne 
- nauka gry na skrzypcach 
- nauka gry na pianinie 
- nauka gry na keybordach 
- aerobik 
Zapisy w biurze MOK przy ul.Srebrnej 24 
tel.288-88-70 lub 288-89-44 
grupa artystyczna mOkart zaprasza osoby zajmu-
jące się różnorodną 
twórczością artystyczną. 
Spotkanie z uzdrowicielem Clivem Harrisem 
- Osoby cierpiące z powodu chorób nowotworo-
wych i innych najcięższych schorzeń, pragnące sko-
rzystać z posługi Uzdrowiciela, zapraszamy na Spot-
kanie bez biletu w czwartek 9 października 2008r. 
o godzinie 19.20 do Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. 
Srebrna 24
Każdy pacjent poprzez odpowiednie badania 
krwi, zdjęcia Rtg czy Scan, zrobione bezzwłocz-
nie po wizycie u Clive’a Harrisa, otrzymuje dowód 
i udokumentowane potwierdzenie uzdrowienia. 

Na ramach marcowego 
wydania Wieści z Ratusza, 
został przedstawiony ze-
spół rockowo-bluesowy, 
Off-a-side z Misteczka Śl. 
borykający się z prob-
lemem, finansowym na 
sprzęt nagłaśniający oraz 
profesjonalna perkusję. 

„Bez perkusji, na która nas 
nie stać mamy związane 
ręce nie możemy pokazać 
się szerszej publiczności 
oraz startować w żadnych 
przeglądach oraz konkur-
sach„ wspomina Tobiasz 
Król jeden z członków ze-
społu. Pomocną dłonią dla 
młodych muzyków okazał 
się Pan Prezes Mieczysław 
Dumieński z Fundacji Na 
Rzecz Dzieci „ Miasteczko 
Śląskie”. Dzięki niemu zaku-
piony został zestaw perku-
syjny dla zespołu. Pienią-

dze na ten cel przeznaczył 
Pan Krzysztof Respondek. 
Wszyscy członkowie ze-
społu Off-a-side dzięku-
ją niezmiernie za pomoc 
w realizacji swego marze-
nia Panu Prezesowi Mie-
czysławowi Dubieńskiemu, 
Panu Krzysztofowi Respond-
kowi oraz Pani Justynie 
Foks, która zainteresowała 
się całym problemem. „Je-
steśmy bardzo szczęśliwi 
i teraz pozostaje nam tylko 
ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze 
raz ćwiczyć. Nasze plany 
związane są jak na razie ze 

sceną tarnogórską, chce-
my pokazać, że jak się 
chce to można coś zrobić, 
lecz ambicja sięga o wiele 
dalej powstają nowe utwo-
ry, które mamy nadzieję 
niebawem ujrzą światło 
dzienne, na początku sku-
piliśmy się na graniu cove-
rów, czyli utworów ulubio-
nych wykonawców takich 
jak m.in. Dżem czy też Łzy 
w własnych aranżacjach, 
lecz teraz spokojnie może-
my zająć się własną twór-
czością”.

(tobiasz król) 

rozpoczął się nowy rok szkolny. Do naszego przedszko-
la zawitało wielu nowych przedszkolaków. Dla wielu z 
nich jest to wielkie przeżycie, nie zawsze miłe, bo wiąże 
się z rozstaniem z najbliższymi. nasz personel stara się, 
aby wszystkie dzieci czuły się u nas dobrze, bezpiecz-
nie a czas spędzony w przedszkolu był czasem radości 
i zabawy. tak właśnie było w dniu 11 września, kiedy 
to do naszego przedszkola przyjechał „dmuchany za-
mek”. ale była zabawa! Zabawy dały dzieciom możli-
wość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu i okazję 
do wspaniałej zabawy. 
wrzesień to czas przeznaczony na adaptację dzieci do 
przedszkola. Oto kilka rad, które mają pomóc rodzi-
com i dzieciom przetrwać ten trudny, dla niektórych, 
okres. 
Czego rodzice nie POwinni robić:
- straszyć dziecka przedszkolem (Poczekaj tylko jak 
pójdziesz do przedszkola, tam cię nauczą porządku!)
- wychodzić bez pożegnania ale też nie przedłużać 
rozstania z dzieckiem
- zaglądać po pożegnaniu do sali sprawdzić, co robi 
ich pociecha. jeśli dziecko to zauważy resztę dnia spę-
dzi przy drzwiach czekając może mama znowu zajrzy
- poddawać się! jeśli rodzice wzruszeni płaczem dzie-
cka zdecyduję się zostawić je w domu „jeszcze tylko 
dzisiaj” to będzie to sygnał dla dziecka aby jeszcze 
bardziej demonstrować swoje niezadowolenie
Po wakacyjnej przerwie wznawiamy „wydawanie” 
naszej przedszkolnej gazetki. Zachęcamy wszystkich 
rodziców oraz nasze kochane przedszkolaki do zapo-
znania się z nowym, pierwszym w tym roku szkolnym, 
numerem. Znajdują się tam najnowsze informacje do-
tyczące życia przedszkolnego, artykuł dla rodziców, 
dla dzieci obrazki do kolorowania oraz krzyżówka, za 
rozwiązanie której rozlosujemy nagrody. 
Zapraszamy na stronę internetową naszego przedszko-
la www.p3m-ko.lasowice.net 

PrZeDSZkOle nr 3
w miaSteCZku śląSkim

Zespół Off-a-side c.d
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kOmunikat POliCji

Kiedy rodzinę dotyka bez-
robocie zmienia się w niej 
wszystko, staje się „rodziną 
ryzyka”, balansującą na 
granicy życia i wegetacji, 
bądź wegetacji i nędzy. 
Wkrada się bieda, a ta dez-
integruje całe życie. Niskie 
dochody uniemożliwiają 
lub poważnie utrudniają 
zaspokajanie szeregu pod-
stawowych potrzeb czło-
wieka. Badania naukow-
ców dowodzą, ze tylko 
6,2 % dzieci z rodzin bezro-
botnych ma zaspokojone 
wszystkie potrzeby, prośby 
i kapryśne zachcianki, na-
tomiast 81,1% nie ma za-
spokojonych tego rodzaju 
potrzeb z uwagi na wystę-
pujące w tych rodzinach 
trudności finansowe.(M.Wi-
niarski,2000). 
Rodzice nie mogą dać 
dzieciom tego, co im się 
należy, wciąż muszą do-
konywać ograniczeń i wy-
borów. Rezygnują z usług 
przedszkoli i placówek 
kulturalno-oświatowych, 
zmieniają zainteresowania 
dzieciom, ograniczają ich 
kontakty z rówieśnikami, 
skłaniają do biernych form 
odpoczywania, wybierają 
szkoły, w których kształce-
nie odbywać się będzie 
bez większych nakładów 
finansowych. Wybory i re-
zygnacje stają się zwykłą 
codziennością.
Badania Instytutu Pracy 
i Spraw Socjalnych ujaw-
niają, że niemożność za-
spokojenia potrzeb dzieci 
wywołuje u rodziców nie-
zawinione poczucie winy 
i bezradności. U dzieci zaś 
bezskuteczność usiłowań 
rodziców może budzić 
uczucie żalu, a często i za-
wodu. Bezrobocie burzy 
więc klimat życia rodzinne-
go. Wpływa destrukcyjnie 
na pełnienie przez rodzi-

nę podstawowych funkcji, 
na realizację określonych 
zamierzeń i planów życio-
wych. Najbardziej boles-
nym aspektem bezrobocia 
jest zagrożenie bezpiecznej 
egzystencji własnej rodzi-
ny. Brak pracy ma również 
negatywny wpływ na eko-
nomiczną funkcję rodziny. 
Powoduje jej szybką de-
gradację ekonomiczną, 
potęguje biedę i rozszerza 
sferę ubóstwa. Tam gdzie 
wkrada się bieda zwykle 
pojawiają się konflikty.
Trudna sytuacja związana 
z niemożnością zaspokoje-
nia potrzeb, realizowania 
planów życiowych prowa-
dzi do licznych spięć mię-
dzy małżonkami, ale też na 
linii rodzice-dzieci.
Telewizyjne reklamy kuszą, 
chęci konsumpcyjne zwięk-
szają się, a zasoby w port-
felu każą je ostudzić, zapo-
mnieć o tym co proponuje 
świat. Dzieciom trudno to 
zrozumieć, reagują pła-
czem, gniewem, złością. 
Takie zachowania oczywi-
ście nie należy do standar-
dowych. Z licznych badań 
wynika, że można wśród 
dzieci zauważyć pozytyw-
ne reakcje na bezrobocie, 
z którym boryka się rodzina, 
stają się bardziej odpowie-
dzialne, lepiej wykonują 
swoje obowiązki. Chcą 
szybciej usamodzielnić się, 
wyjść z tego zaklętego krę-
gu niemożności . Może uda 
się im znaleźć pracę, od-
mienić życie ,wyjść z atmo-
sfery niezgody. 
Z badań T.Rymarz wynika, 
że znaczna cześć dzieci 
unika kontaktu z bezrobot-
nym rodzicem (zwłaszcza 
ojcem), uzasadniając to 
tym, że jest on bardziej ner-
wowy i skłonny do konflik-
tów.
Ale jeszcze trudniej pogo-

dzić się z bezrobociem 
mężczyznom, szczególnie 
w sytuacji, gdy żona pra-
cuje.
Bezrobotny mężczyzna 
o niskim poczuciu warto-
ści staje się sfrustrowany 
i często rodzą się nim za-
chowania agresywne. Ba-
dania prowadzone przez 
J.E.Koval niezbicie potwier-
dzają ten fakt Najczęściej 
stosują przemoc wobec 
żony mężowie zajmujący 
niską pozycję w rodzinie, 
zdominowani przez żonę, 
co postrzegać można jako 
siłową próbę przywróce-
nia własnego autorytetu. 
Ta siłowa próba utrzyma-
nia swojej pozycji jest też 
widoczna w relacji z dzieć-
mi. Zdecydowanie częściej 
dzieci z rodzin bezrobot-
nych są traktowane przed-
miotowo. Świadomość, że 
ich rodzice są bezrobotni 
wywołuje w nich szereg 
emocji o zabarwieniu pe-
joratywnym.
Dziś mówi się o formowa-
niu specyficznej kultury 
bezrobotnych. Nazywa 
się nią ogół trwałych wy-
tworów życia zbiorowego 
bezrobotnych stanowią-
cych wewnętrznie powią-
zaną całość obejmującą 
szczególnie zachowania 
przebiegające według 
wspólnych dla zbiorowo-
ści bezrobotnych wzorów 
ukształtowanych i przy-
swajanych w toku inter-
akcji. Jest to więc swoisty 
typ subkultury ubóstwa, 
której immanentną cechą 
jest minimalizacja potrzeb 

i dążeń, życie w sieci ogra-
niczeń. To ciasny krąg, 
w którym nie ma przestrze-
ni dla rozwoju duchowe-
go. Człowiek rośnie wraz 
z jego celami, jeśli nie moż-
na ich dopiąć pozostaje 
tylko rozczarowanie. Życie 
bezrobotnych rodzin spro-
wadza się do analiz dnia 
dzisiejszego z widoczną 
orientacją na przetrwanie, 
co skutkuje marginalizacją 
społeczną.
Osoby nieposiadające 
zatrudnienia, a chcące 
skorzystać z pomocy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Miasteczku 
Śląskim, powinny zgłosić 
się w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Tarnowskich 
Górach, celem dokona-
nia rejestracji jako osoba 
bezrobotna i przedłożenia 
zaświadczenia o takiej re-
jestracji. 
na kolejne terminy usta-
lone przez PuP można 
zgłaszać się w Punkcie 
informacyjno-Doradczym 
(czynne w poniedziałek 
w godz. 8.00-14.00) ,któ-
ry mieści się w siedzibie 
mOPS w miasteczku śl. 
ul.Staromiejska 8
Zródło: M.Janukowicz.
Rodziny bezrobotne poza 
profesjonalizmem. Często-
chowa 2005.
S .Czarnecka(red).Rodzina 
w lokalnym systemie po-
mocy społecznej.Często-
chowa 2005.
M.Malikowski, Struktura 
społeczna, rynek pracy, 
bezrobocie. Rzeszów 1996.

mOPS Problemy rodzin zagrożonych 
bezrobociem.

burmistrz miasta miasteczko śląskie informuje

Z dniem 1 października 2008r. ponownie zacznie dzia-
łać fundusz alimentacyjny. Podmiotem wypłacającym 
nowe świadczenie (zamiast zaliczki alimentacyjnej) 
jest gmina. Prawo do świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego ustalane będzie i wypłacane na podstawie 
wniosku osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela 
ustawowego. w miasteczku śląskim wnioski te przyj-
muje miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek ten 
udziela także informacji w sprawie możliwości uzyska-
nia świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
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W  Wypożyczalni dla 
Dorosłych sporządzono 
następujące wystawy: 
- T. Dołęga – Mostowicz  
-  wystawa prac  z okazji 
110 rocznicy urodzin,
- Lew Tołstoj - wystawa 
utworów z okazji 180 
rocznicy urodzin.
 Ponadto  w  Wypoży-
czalni dla Dorosłych 
nastąpiło zakończenie 
wystawy prac naszej 
miasteczkowskiej artyst-
ki p. Izabeli Kot.
W oddziale Dziecięcym 
Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej trwa wystawa z 
okazji  120 rocznicy uro-
dzin Janiny Porazińskiej 
, poetki, autorki bajek, 
baśni i utworów scenicz-
nych dla dzieci i mło-
dzieży, tłumaczki, re-
daktorki czasopism dla 
dzieci, która całą swoją 
różnorodną i bogatą 
twórczość poświęciła 
najmłodszym (np. W  
Wojtusiowej izbie, Psotki 
i śmieszki.) Również 11. 
09 odbyło się głośne 

czytanie fragmentów  
dotyczących nadejścia 
jesieni oraz dzieci two-
rzyły prace plastyczne 
z liści, kasztanów i żołę-
dzi.
Filia nr 1 w Żyglinie  po-
pularyzuje twórczość 
wybitnych osobowości 
w formie wystaw :
- Pablo  Neruda -  35 
rocznica śmierci 
- Utwory Jana Brzechwy
Ponadto w Filii nr 1 trwa 
wystawa prac czytel-
ników „ Wspomnienia z 
Wakacji „ , prace zosta-
ły wykonane dowolną 
techniką.
Konkurs plastyczny pt. „ 
Rzadka zakładka” przy 
współudziale Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach 
został zakończony, pra-
ce zostały wysłane do 
Katowic i tam nastąpi 
rozstrzygnięcie konkur-
su.          
Zachęcamy wszystkich 
do korzystania ze zbio-
rów Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

mOPS funDuSZe eurOPejSkie SZanSą
na integraCję SPOłeCZną
Dla mieSZkańCów gminy

miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w miasteczku 
śląskim w bieżącym roku realizuje Program Ope-
racyjny „kapitał ludzki”. jest on adresowany do 
osób długotrwale pozostających bez pracy. 

ZagrOżenia w SieCi

Szkodliwe treści - to takie teksty, zdjęcia, filmiki i na-
grania, które są nielegalne lub przeznaczone tylko 
dla dorosłych. Kontakt z nimi może być dla Ciebie 
przykry, mogą Cię przestraszyć, zawstydzić lub spo-
wodować, że poczujesz się źle. Pamiętaj, że możesz 
na nie natrafić zupełnie przypadkowo, to się zdarza 
i nie ma w tym Twojej winny. Jeśli zdarzyło lub zda-
rzy Ci się napotkać w Internecie na szkodliwe treści 
- powiedz o tym rodzicom lub zaufanej osobie doro-
słej, a ona niech skontaktuje się z policją, aby treść 
ta została usunięta i nikomu już nie zagrażała.

(mateusz Chojnacki)                                 

Osoby biorące udział 
w Programie mają moż-
liwość uzupełnienia wy-
kształcenia, zdobycia 
nowych kwalifikacji za-
wodowych, jak również 
mają zapewnioną po-
moc psychologa i do-
radców zawodowych. 
Wszyscy uczestnicy mają 
do wyboru bogatą ofer-
tę kursów i szkoleń, które 
umożliwiają im zdoby-
cie nowych kwalifikacji 
zawodowych, a w per-
spektywie uzyskanie za-
trudnienia w zawodach 
odpowiadającym ich 
kwalifikacjom i zdolnoś-
ciom.
Aktualnie osoby biorą-
ce udział w Programie 
uczestniczą w kursie 
prawa jazdy kat. „B”, 
a w najbliższych tygo-
dniach rozpoczną kursy: 
zdobienia paznokci i pie-
lęgnacji dłoni, magazy-
niera i uprawnień do ob-
sługi wózków widłowych 
oraz bukieciarstwa. 
Wszyscy uczestnicy mają 
zapewnioną pomoc fi-
nansową na wszelkie 
materiały dydaktyczne 
oraz refundowane kosz-
ty dojazdów. 

Uzyskanie dodatkowych 
kwalifikacji stwarza do-
godne możliwości do za-
trudnienia, a tym samym 
do usamodzielnienia się 
i do pełnej integracji 
społecznej dla osób do 
tej pory uzależnionych 
od świadczeń pomocy 
społecznej.
Projekt będzie realizo-
wany do roku 2013 i już 
w listopadzie rozpocznie 
się nabór uczestników do 
Programu na rok 2009. 
W gronie osób obecnie 
biorących udział w Pro-
gramie są już takie, które 
po ukończeniu kursów 
mają realną możliwość 
podjęcia pracy zarobko-
wej. Pozostali uczestnicy 
mogą liczyć na aktywną 
pomoc Powiatowego 
Urzędu Pracy w wejściu 
na rynek pracy.
Osoby zainteresowane 
szczegółowe informacje 
o udziale w Programie 
mogą uzyskać w Miej-
skim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Miasteczku 
Śląskim na ul. Staromiej-
skiej 8 od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.00 
– 15.00.

miejSka bibliOteka PubliCZna 
w miaSteCZku śląSkim

miejska biblioteka Publiczna w miasteczku ślą-
skim zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do ko-
rzystania z bibliotecznych zbiorów oraz bezpłat-
nego dostępu do internetu.

W pierwsze połowie roku 
25 dzieci z SP1 było na 
turnusie w Łebie. Niestety 
Miasteczko Śląskie niewy-
korzystało limitu miejsc. 
Skorzystały na tym dzieci 
z innych gmin. A wyjazd 
był wyjątkowo udany! 
Można zapytać dzieci.

W związku ze szkołą ruszy-
ła podaż mleka, wyjazdy 
na basen oraz inne zada-
nia pomocowe.
W dniach 8-10.09 br. tutej-
szemu społeczeństwu wy-
dano prawie 8 ton żyw-
ności w ramach unijnego 
programu pomocowego 
PEAD. Fundacja skła-
da podziękowanie Pani 
Amelinie Wiktorskiej oraz 
jej córce za udzieloną 
pomoc w przeprowadze-
niu tej akcji. Za to martwi 
nas postawa tutejszego 
MOPS-u. 

funDaCja na rZeCZ
DZieCi miaSteCZkO śląSkie

(mieczysław Dumieński)
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... Komitet Organizacyj-
ny Obchodów 100-lecia 
działalności OSP Żyglinek. 
Jako termin uroczystości 
przyjęto 24 sierpnia 2008. 
W skład  komitetu weszły 
następujące osoby
Przewodniczący: dh Ra-
fał Szafczyk
Vice Przewodniczący: dh 
Jan Jenczek
Sekretarz - dh Franciszek 
Musik
Reasumując OSP Żygli-
nek ma długą i barwną 
historię jak wszystko co 
ma swoją duszę, miała 
wzloty i upadki, lecz po 
mimo wielu niepowodzeń 
udało się jej przetrwać 
do dziś. Ludzie, którzy po-
świecili się służbie w OSP 
są w każdej chwili gotowi 
do pomocy mieszkań-
com i zawsze można na 
nich liczyć.
Myślę, iż każdy z nas powi-
nien być dumny z posia-
dania swoich współczes-
nych rycerzy, co prawda 
bardziej zmechanizowa-
nych, lecz gotowych po-
święcić dla nas życie.
Tekst przygotowano na 
podstawie materiałów 
uzyskanych dzięki uprzej-
mości Pana Komendanta 
Jana Jenczka.

(tobiasz król)
STANOWISKO DS. ZARZĄ-
DZANIA KRYZYSOWEGO
OSP ŻYGLINEK
1. W lipcu 2008 r. ukoń-
czono rozbudowę straż-
nicy OSP przy ul. Okól-
nej 1 łącznie na kwotę: 
97.126,42 zł – roboty obję-
ły wydłużenie części ope-
racyjnej, budowę tarasu 
z zejściem awaryjnym i 
montażem nowoczes-
nych bram wjazdowych 
do garaży oraz nowych 
aluminiowo – stalowych 
drzwi wejściowych i pla-
stikowych zejścia awaryj-
nego.
2. Dodatkowo w związku 
z w/w. rozbudową poma-

lowano salę, sanitariaty, 
kuchnie i klatkę schodo-
wą w strażnicy na kwotę 
łączną: 3.836,04 zł.
3. Ponadto rozpoczęła się 
karosacja (remont kapi-
talny, przebudowa, uno-
wocześnienie) samocho-
du bojowego JELCZ na 
kwotę łączną: 195.000,00 
zł. ( w tym 45.000,00 zł 
dotacja Zarządu Głów-
nego OSP) z terminem 
zakończenia październik 
2008 r. Samochód będzie 
w pełni spełniał wyma-
gania nowoczesnego 
wozu bojowego PSP.
4. Planowany na miesiąc 
październik jest montaż 
instalacji systemu oddy-
miania garaży strażnicy 
na przypuszczalną kwotę 
ok. 5.000,00 zł.
5. Zakupiono sprzęt 
i umundurowanie za 
1.355,30 zł.
6. Do powyższych wy-
datków inwestycyjnych 
dochodzi bieżące utrzy-
manie strażnicy: media, 
śmieci, telefony itp.
Razem: 302.317,76 zł

OSP bryniCa
1. W sierpniu 2008 r. za-
kończono remont budyn-
ku strażnicy przy ul. Ło-
kietka 5 łącznie na kwotę: 
29.909,29 zł – roboty obję-
ły nowe pokrycie dachu 
papą termozgrzewalną 
(z częściowym docieple-
niem), wymianą okien, 
rynien, konserwacją ob-
róbek blacharskich, od-
budową kominów, malo-
waniem Sali, sanitariatów, 
kuchni, klatki schodowej. 
Wymieniono również 
częściowo instalacje od-
gromową.
2. Do powyższych wy-
datków inwestycyjnych 
dochodzi bieżące utrzy-
manie strażnicy: media, 
śmieci, telefony itp.
W sumie w/w 332.227,05 
zł

OChOtniCZa Straż POżarna w żyglinku
(dokończenie ze strony 3)

 liSta raS niebeZ-
PieCZnyCh (Obej-
muje 33 raSy) nie-
które Z niCh tO: 
amerykański pit bull 
terrier, buldog ame-
rykański, pies z Ma-
jorki (perro de presa 
Canario), rottweiler, 
tosa inu, anatolian 
karabasch, mo-
skiewski stróżujący, 
owczarek kaukaski i 
inne...
Moje osobiste zda-
nie jest takie, że lista 
ta jest krzywdząca, 
znam osobiście am-

stafkę która jest przyjazna dla dzieci, ptaszków,  innych 
psów, dla ludzi; rottweilera, któremu można kość wyjąć 
z pyska i nawet krzywo nie spojrzy w naszą stronę. Psy, 
które zaatakowały człowieka  uznawane są za krwio-
żercze bestie. Gryzienie dla psa to całkowicie normal-
ne zachowanie.
Psy które nie gryzą, są łagodne również mają zęby 
i ugryźć potrafią lecz są to psy, których właściciele za-
dbali o wczesną socjalizację szczeniąt. Socjalizacja 
to przyzwyczajanie szczęnięcia do różnych zjawisk, 
rzeczy, różnych osób, pojazdów, odgłosów. Jeśli cho-
dzi o oswajanie psa z ludźmi powinny to być osoby 
w różnym wieku, kobiety, mężczyżni, mundurowi dwu-
latki, ośmiolatki, osoby chodzące o lasce i na wózku. 
Ważne by kontakt z tymi osobami kojarzył się psu po-
zytywnie, pozwólmy by różne osoby głaskały naszego 
psa, karmiły. Do czwartego miesiąca życia pies powi-
nien poznać jak najwięcej osób, jak najwięcej zjawisk, 
później ”okno socjalizacyjne” zamyka się i będzie nam 
o wiele trudniej nauczyć szczeniaka, że „ facet z brodą” 
nie stanowi zagrożenia.
Pies w towarzystwie niemowlaka powinien również do-
stawać smaczki np. za delikatne obwąchanie malusz-
ka, wtedy psu  niemowlę kojarzy się z czymś miłym.
Psy zostały obdarzone przez naturę  ostrymi zębami, 
mały szczeniak ma wyjątkowo ostre kiełki.
Podczas zabaw ze szczenięciem musimy je nauczyć, 
żeby poznało siłę swojego ugryzienia, jeśli ugryzie nas 
za mocno krzyczymy: „ała, ał”, zostawiamy szczenię na 
chwilę. Dla psa to jasny komunikat, że ugryzło za mocno 
i skończyła się zabawa. Przy kolejnej zabawie szczeniak 
powinien być delikatniejszy, takie zabawy uczą szcze-
nię „miękkiego gryzienia”.
Moje psy często bawią się w ten sposób, ale są bardzo 
delikatne choć sporą kość potrafią schrupać jednym 
kłapnięciem. Wiadomo, że predyspozycje genetyczne 
psa to jedno ale odpowiednie wychowanie to drugie 
i to od właścicieli zależy jakiego psa sobie wychowa-
my. Każdy pies w nieodpowiednich rękach może stać 
się agresywny i niebezpieczny.Prawidłowo socjalizowa-
ny pies nie zamienia się nagle w krwiożercza bestię.
                             (t.: bożena michalik, fot.: g. michalik)

liSta raS niebeZPieCZnyCh



tylko i wyłącznie jeden 
z małżonków jeździ. 
Wówczas zachodzi py-
tanie, w jakim zakresie 
ów małżonek korzysta 
z owego samochodu. 
Jeżeli np. jeździ nim 
kilka razy w tygodniu 
do szpitala, z którego 
usług osobiście jest 
zmuszony korzystać 
[np. jest dializowany], 
lub też jeździ na za-
jęcia rehabilitacyjne, 
to wówczas – w moim 
przekonaniu – jest to 
zaspokajanie osobi-
stych potrzeb. Jeżeli 
jednak dojeżdża do 
pracy, to – w mojej 
opinii – nie zaspoka-
ja wyłącznie osobi-
stych potrzeb, jako że 
zobowiązany jest do 
utrzymania i alimen-
tacji całej rodziny i na 
tę własną rodzinę wy-
kłada zarobione środ-
ki finansowe, a zatem 
działa w interesie ca-
łej rodziny, której służy 
pracą. Nie można za-
tem mówić o jego wy-
łącznych potrzebach. 
Podobnie, jeżeli np. 
tylko jeden małżonek 
ma prawo jazdy, lecz 
z samochodu korzy-
sta cała rodzina, jako 
że ojciec [lub matka] 

wozi dzieci do szkoły, 
na korepetycje, żonę 
do pracy, do lekarza, 
etc.]. Wtedy nie ma 
wątpliwości, że będzie 
to majątek wspólny. 
Jak wykazuje praktyka 
społeczna – tego typu 
rozważania – w kon-
kretnych wypadkach 
podziału majątku 
–wcale nie pozostają 
akademickie. Nale-
ży bowiem brać pod 
uwagę całość oko-
liczności, w których 
w jednym przypadku 
określony przedmiot 
okaże się majątkiem 
wspólnym, a w innych 
faktycznie wejdzie do 
odrębności. Jednakże 
ustawa nie może ka-
zuistycznie  [enume-
ratywnie] wyczerpać 
i wymieniać tych oko-
liczności. Dlatego po-
stępowania o podział 
majątku bywają trud-
ne oraz długotrwałe. 

bliżej prawa...
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Mec. Marek Niechwiej
Kancelaria Prawna w Jaworznie
przy ul. MIKOŁAJA REJA 47,
43-600 JAWORZNO (Stara-Huta)
tel.: (0-32) 753 05 67;
tel. kom.: 0 661 914 296
e-mail:  kancelaria@e-legis.pl;
www.e-legis.pl

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne 
udzielane w każdy wtorek od godz. 17:00 

w budynku mOSir-u 
przy ul. Srebrnej 6, iii piętro pok. 419. 

Zapisy pod numerem:
(032) 288 86 05 w.  119 

w godz 9:00 - 15:30 
lub w pok. 104 budynek mOSir 

(punkt kSerO)

mec. marek niechwiej

StOSunki majątkOwe POmięDZy 
małżOnkami [CZ. iV]

To znaczy, że jeżeli 
np.: jedno z małżon-
ków otrzymało nie-
ruchomość przed 
zawarciem związku 
małżeńskiego, lub też 
ją odziedziczyło, albo 
dostało w darowiź-
nie [a darczyńca nie 
postanowił inaczej] 
– to nabyte za kwotę 
pieniężną – uzyskaną 
w zamian za tę nieru-
chomość – przedmio-
ty majątkowe wejdą 
do odrębnych mająt-
ków małżonków [ART. 
33, PPKT. 3 K. R. O.]. 
Kolejnym elementem 
„zasilającym” ma-
jątki odrębne współ-
małżonków są tzw. 
„przedmioty majątko-
we, służące wyłącz-
nie do zaspakajania 
osobistych potrzeb 
jednego z małżon-
ków” [ART. 33, PPKT. 4 

K. R. O.].  W tym mo-
mencie definicja tzw. 
„przedmiotu mająt-
kowego” nie jest do 
końca jednoznaczna. 
W razie wątpliwości 
– a zatem podziału 
majątku dorobkowe-
go [wspólnego] – na-
leżałoby wykazać ten 
fakt, że dokładnie ten 
przedmiot służył do 
wyżej wymienionych 
celów, czyli wyłącznie 
do zaspakajania oso-
bistych potrzeb. Je-
żeli jest to przedmiot 
osobisty, np. bardzo 
droga tabakiera czy 
wyjątkowo kosztowne 
przybory toaletowe – 
to wówczas nie mamy 
wątpliwości, co do ich  
prawno-majątkowej 
kwalifikacji. Jednakże 
problem może poja-
wić się np. odnośnie 
samochodu, którym 

kolejnym przykładem zaistnienia odrębne-
go dorobku każdego ze współmałżonków 
są przedmioty majątkowe, nabyte ze środ-
ków uzyskanych w zamian za przedmioty 
wymienione dotychczas, a zatem nabyte 
przed powstaniem wspólności ustawowej, 
jak również nabyte na podstawie dziedzi-
czenia, zapisu, a także umowy darowizny.
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1. W imprezie wzięło 
udział 140 zawodników 
(57 w biegu głównym).
2. Uczestnicy reprezen-
towali kluby i miasta ta-
kie jak: Miasteczko Ślą-
skie, Kotulin, Tarnowskie 
Góry, Kalety, WKB Meta 
Lubliniec, Praszka, Her-
by, MKS MOSM Bytom, 
CKS Budowlani Często-
chowa, Blachownia, 
Nakło Śląskie, Pieszyce, 
UKS 14 Zabrze, LKS Mysz-
ków, Opole, Zabiegani 
Częstochowa, Gliwice, 
Krynica, Freiburg, SKOK 
PIAST Tychy, Sosnowiec, 
AZS AWF Katowice, Klub 
Biegacza Piekary Ślą-
skie.
3. Zawody odbyły się w 7 

kategoriach wiekowych 
osobno dla kobiet i męż-
czyzn, na dystansach 
od 600 do 1200 metrów 
dla dzieci i młodzieży 
oraz na dystansie 5,5 
km ( bieg główny) dla 
zawodników powyżej 16 
roku życia.
4. Impreza stała na bar-
dzo wysokim poziomie 
w biegu głównym wy-
startowało wielu utytuło-
wanych zawodników w 
tym medaliści mistrzostw 
kraju.
Fotografie z CROSSU-ZA-
KOŃCZENIE LATA na stro-
nie:
www.miasteczko-sla-
skie.pl

KoMUNIKaT Z I cRoSSU
ZaKoŃcZENIE LaTa 
MIaSTEcZKo ŚLĄSKIE 13 IX 2008 r.

(fot.: Grażyna Zabiegalska)

Czas ten bogaty w pił-
karskie wydarzenia, 
gdzie obserwowaliśmy 
start naszej ekstraklasy, 
występy polskich klu-
bów w europejskich pu-
charach czy też mecze 
reprezentacji kraju. Te 
wielkie zmagania ob-
serwujemy w telewizji 
bądź czytając krótkie 
relacje z gazet. Dla bar-
dziej zainteresowanych 
i zaangażowanych 
w kibicowaniu nie jest 
trudny wyjazd na mecz 
do Zabrza, Chorzowa 
czy też... No właśnie, 
okazuje się że najdalej 
mamy na stadion Odry, 
czy LKS-u. A szkoda. Bę-
dąc na naszym „małym 
wielkim derbie” mogłem 
zobaczyć kawałek faj-
nej piłki. Było to co po-
winno być, prawdziwa 
walka na boisku, gdzie 
nikt nogi nie podstawiał, 
były bramki, „dyskusje” z 
sędzią a co mnie pozy-
tywnie zaskoczyło: kibi-
ce bawiący się i cieszą-
cy z gry i goli. Tylko nie 
tak wielu ich było, jakby 
można się spodziewać. 
Musimy pamiętać, że ci 
chłopcy reprezentują na-
sze miejscowości i grają 
właśnie dla nas, doceń-
my to naszą obecnoś-
cią. Zmagania naszych 
piłkarzy to niestety dwie 
drużyny o różnych bie-
gunach. Odra z 18-toma 
punktami plasuje się na 

piątym miejscu i choć 
z wpadkami (przegrana 
0:6 z drużyną Czarni Su-
cha Góra) potrafi grać 
skutecznie i dlatego też 
wciąż trzyma się ści-
słej czołówki. LKS mimo  
serca jakie wkłada 
w grę (napomnę że 
w derbach ambicją i wolą 
walki znacznie przerastał  
kolegów z Odry) braku-
je mu skuteczności no 
i w efekcie punktów by 
piąć się w górę (tu led-
wie 5 punktów pozwala 
otwierać strefę spadko-
wą). Wynik 1:2 dla Mia-
steczka daje wyraz, że 
nie było łatwo gościom 
wywieźć trzy punkty, 
krótko przed końcem 
meczu była szansa na 
remis, lecz tu znów na-
pastnikowi LKS-u zabra-
kło skuteczności. Remis, 
moim zdaniem, nikogo 
by nie skrzywdził, a wy-
różnił skuteczność Od-
rzan i ciężką pracę Żyg-
lina. Mimo, że nie tak 
liczni, ale na pewno za-
służyli na pochwałę kibi-
ce, których śpiewy uno-
siły się nad okolicznymi 
polami, a ich echo udo-
wadniało, że jesteśmy 
na prawdziwym meczu 
bez burd, bez pijaństwa 
i bluzg i tak to ma wyglą-
dać (jedynie sędziemu 
się oberwało po rów-
no od każdej ze stron).  
(Grzegorz Michalik)

Piłkarskie rozgrywki

I już . od ostatniej mojej notatki, w której zapowia-
dałem rozpoczęcie piłkarskich rozgrywek minęło 
sześć tygodni, w czasie których rozegrano aż dzie-
więć kolejek . 

(Daniel Pasek)

Zwycięscą biegu głównego został 
Wojciech Grajewski z Zabrza

W związku z derbami piłki nożnej, które miały 
miejsce w Żyglinie w ostatnią sobotę, tj. 20 wrześ-
nia br. i wspaniałą atmosferą sportową, jaka pa-
nowała podczas meczu  oraz po jego zakończe-
niu - wyrażam gorące podziękowanie kibicom, 
organizatorom i działaczom klubowym obu stron. 
Szanowni Państwo, swoją postawą daliście przy-
klad godny naśladowania. 
Życzę Wam podobnego bogactwa wrażeń i emo-
cji w dalszych rozgrywkach sportowych. 
                         burmistrz Miasta, bronisław Drozdz
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(fot.: G. Michalik)

Serdecznie zapraszamy chłop-
czyka, którego uwieczniliśmy na 
zdjęciu do odebrania nagrody 
w Redakcji „Wieści z Ratusza” 
– siedzibie Firmy ART GRAFO 
w budynku MOSIR przy ul. Srebr-
nej 6 pokój 104.
Zostaje On MISSTEREM obiekty-
wu Dni Miasteczka.
Nagroda została ufundowana 
przez Firmę ART GRAFO Justyna 
Foks
Gratulujemy!!!

W dniach 30-31 sierpnia na ży-
glińskim boisku odbyły się nato-
miast Dni Żyglina. Tutaj pomimo 
chłodu wszyscy bawili się do 
późna. W sobotę zagrali: Karpo-
wicz Family, Trio Górnośląskie, 
Zespół Stara Wiara z Koszęcina. 
W niedzielę natomiast wystąpili: 
Chór Piast, Oliwia Bentkowska i 
Zespół Groszki, Ferajna Mariana 
Makuli, Zespół IP3 oraz Kabare-
towa Grupa Biesiadna. 
Zapraszamy do oglądania zdjęć 
z Imprez autorstwa Grzegorza 
Michalika oraz Tobiasza Króla na 
stronie internetowej:
www.miasteczko-slaskie.pl

KoNKURS

Dni Żyglina

Ukończone remont y 
w Gmin ie Miasteczko Ś l .

oSP „Żyglinek”
w Żyglinie

Plac zabaw na 
osiedlu
w Miasteczku Śl.

Nawierzchnia 
przy
ul. Konopnickiej

Nawierzchnia 
przy
ul. Rolnej-Połu-
dniowej

(fot.: T. Król) (Justyna Foks)

(cd. ze str. 1)


