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W ostatni weekend czerwca świętowaliśmy Dni Miasteczka 
Śląskiego. Obchody rozpoczął tradycyjny korowód, w którym 
udział wzięli przedstawiciele grup działających na  terenie 
gminy. Dzięki staraniom Szkoły Podstawowej nr 1 i  dyrektor 
Ewy Tempich-Garczarczyk pochód prowadził okazały smok, 
który wraz ze świętym Jerzym jest na stałe wpisany w wizerunek 
naszego miasta. Po  oficjalnym otwarciu Dni Miasteczka 
Śląskiego 2016 przez Burmistrza Miasta Krzysztofa Nowaka, 
część artystyczną rozpoczęła Orkiestra Reprezentacyjna 
Gminy Miasteczko Śląskie, po  której na  scenie pojawili się 
zespół M.A.Z.E.M. oraz Abba’s Song. Gwiazdą wieczoru był 
jeden z  najpopularniejszych kabareciarzy – Cezary Pazura. 
Ostatnią część pierwszego dnia święta miasta wypełniła zabawa 
taneczna prowadzona przez DJ-a Silver Gee.

Dni Miasteczka Śląskiego 2016 

Relacja z Dni Miasteczka Śląskiego 2016 
Zdjecia: Patrycja Miara
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Cykl „Lato w Rubinie 2016” 
rozpoczęty!

„Lato w Rubinie” to cykl wakacyjnych wydarzeń 
plenerowych, który został zapoczątkowany 
w ubiegłym roku w zrewitalizowanym, 
miasteczkowskim parku.

Inicjatywa została z entuzjazmem przyjęta przez mieszkańców, 
którzy uczestniczyli regularnie w  proponowanych wydarze-
niach. Tegoroczna edycja „Lata w Rubinie” została zainauguro-
wana podczas Dni Miasteczka Śląskiego 2016, a później zostanie 
kontynuowana na przestrzeni dwóch kolejnych miesięcy. Przy-
gotowany program jest niezwykle bogaty i  tworzony według 
sugestii mieszkańców naszego miasta. Przeznaczony dla odbior-
ców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Pośród wy-
darzeń „Lata w Rubinie 2016” znajduje się strefa dziecka z anima-
cjami, grami i  zabawami dla najmłodszych, strefa młodzieży, 
gdzie posłuchamy występu katowickiego rapera Miuosha oraz 
weźmiemy udział w warsztatach DJ-skich, a także strefa familijna 
z kinem w plenerze czy biesiadą. Sponsorem głównym cyklu wy-
darzeń w ramach „Lata w Rubinie 2016” jest Operator Gazocią-
gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Trwają zajęcia w ramach akcji Lato w mieście 2016. Zajęcia pro-
wadzone są zarówno w Miasteczku Śląskim, jak i w Żyglinie i Bry-
nicy. W  tym roku dzieci poznają najciekawsze zakątki naszego 
miasta. Prowadzącymi są  pasjonaci działający na  terenie Mia-
steczka Śląskiego: piłkarze, hodowcy gołębi pocztowych, węd-
karze, tancerze, muzycy, pszczelarze, historycy i  archeolodzy. 
Podczas bezpłatnych zajęć wakacyjnych dzieci zobaczyły rów-
nież miejsca najbardziej warte uwagi w  gminie  m.in.: pasiekę 
z  ulami, kamieniołom w  Żyglinie, zatopioną kopalnię w  Bibieli 
czy najstarsze kościoły w Żyglinie i Miasteczku Śląskim. Wszyst-
kim spotkaniom i  wycieczkom towarzyszą zajęcia edukacyjne 
nawiązujące do wcześniejszych tematów. Organizatorem tej czę-
ści Lata w mieście jest Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Ślą-
skim. Ostatnie dwa tygodnie lipca dzieci spędzają w Hali Sporto-
wej w  Miasteczku Śląskim, gdzie wraz z  animatorami 
prowadzącymi gry i  zabawy sportowe poznają zasady takich 
gier zespołowych jak siatkówka, hokej na trawie, piłka ręczna czy 
koszykówka.
Organizatorem zajęć sportowych jest Urząd Miejski w Miastecz-
ku Śląskim.  

Lato w mieście 2016

Kto odpowiada za szkody 
spowodowane przez dzieci?

Za  szkody wyrządzone przez dziecko 
odpowiadają przede wszystkim rodzice. 
Jeżeli obojgu rodzicom przysługuje wła-
dza rodzicielska, to  wówczas wspólnie 
mają obowiązek sprawować nadzór nad 
dzieckiem. W  razie, gdy wyrządzi ono 
szkodę na skutek braku odpowiedniego 
nadzoru, to wówczas oboje rodzice soli-

darnie odpowiadają przed poszkodowanym. Zasadniczą 
podstawę prawną odpowiedzialności rodziców za szkody wy-
rządzone przez ich dzieci stanowi art. 427 Kodeksu cywilnego 
[dalej KC].
Natomiast z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
wynika, że  rodzice (jeżeli obojgu z  nich przysługuje władza 
rodzicielska) są  zobowiązani do  nadzoru nad małoletnimi 
dziećmi. Zgodnie z art. 92, w zw. z art. 95 i 96 Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego, dziecko pozostaje aż do pełnoletniości 
pod władzą rodzicielską, obejmującą w  szczególności obo-
wiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą 
i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. W doktry-
nie słusznie przyjmuje się, że z obowiązku sprawowania pie-
czy nad osobą dziecka wyprowadzić można również obowią-
zek zapobiegania przypadkom wyrządzenia przez dziecko 
szkody osobom trzecim. Jednak rodzice nie odpowiadają 
w każdym przypadku i za każdą szkodę wyrządzoną przez ich 
małoletnie dziecko.
Odpowiedzialność rodziców zależy przede wszystkim 
od tego, ile lat ma dziecko, które wyrządziło szkodę, a także, 
w jakich okolicznościach do niej doszło. Na innych zasadach 
odpowiedzialność ponosi małoletni po ukończeniu 13. roku 
życia. Po osiągnięciu tego wieku, co do zasady, małoletniemu 
można przypisać winę za wyrządzoną szkodę, ale tylko wte-
dy, gdy poziom jego rozwoju psychofizycznego na  to  po-
zwala. Innymi słowy, może zdarzyć się, że osoby, które prze-
kroczą 13. rok życia mogą nie odpowiadać za swoje czyny. 
Zdarza się tak, gdy małoletni jest osobą bardzo dziecinną jak 
na swój wiek, nie dorósł emocjonalnie do samodzielnego po-
dejmowania decyzji, posiada niższą zdolność rozeznania niż 
jego grupa rówieśnicza. W takim przypadku poszkodowane-
mu będzie przysługiwać roszczenie do  jego rodziców lub 
opiekunów.
Natomiast, jeśli małoletni powyżej 13 lat, miał świadomość 
tego co robi i można mu przypisać winę za powstanie szkody, 
wówczas odpowiedzialność za szkodę ponosi tylko małoletni, 
mimo iż małoletni nie dysponują z  reguły żadnym realnym 
majątkiem, z którego poszkodowany mógłby uzyskać zaspo-
kojenie swoich roszczeń. Co  ciekawe, rodzice nie są  jednak 
całkowicie zwolnieni od odpowiedzialności nawet wówczas, 
gdy dziecko w wieku powyżej 13 lat dopuści się zawinionego 
czynu i nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające przypisa-
nie mu winy. W takim przypadku mogą oni ponosić odpowie-
dzialność nie na podstawie art. 427 KC, a na zasadach ogól-
nych – jeśli poszkodowany wykaże szkodę, winę rodziców 
i związek przyczynowy pomiędzy ich zawinionym zachowa-
niem a szkodą wyrządzoną przez ich dziecko. Fakt, iż dziecko 
w tym wieku działa z rozeznaniem, nie zwalnia bowiem rodzi-
ców z obowiązku sprawowania nad nim pieczy.
Reasumując warto zwrócić uwagę co robią i gdzie przebywają 
nasze pociechy.  
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Skat w Miasteczku Śląskim
3 lipca już po raz trzeci w hali sportowej w Miasteczku Śląskim 
rozegrano VI Otwarte Indywidualne i III Drużynowe Mistrzostwa 
Śląska w  Skacie 2016 pod honorowym patronatem Burmistrza 
Miasta Miasteczko Śląskie Krzysztofa Nowaka. W mistrzostwach 
wzięło udział indywidualnie 214 zawodników, w  tym 6 kobiet 
oraz 46 drużyn.
Indywidualnym Mistrzem Śląska 2016 został Klaudiusz Zieliński 
z DDK Brzeziny Śląskie z wynikiem 3662 pkt. I v-ce Mistrzem Sta-
nisław Niemiec z Klubu ASY Żory z wynikiem 3632 pkt., a II v-ce 
Mistrzem Zdzisław Sojczyński mieszkaniec Zbrosławic z Klubu 
SAKOP 4 ASY Bytom z  wynikiem 3368 pkt. Drużynowym Mi-
strzem Śląska 2016 została drużyna ASY Żory w składzie: Stani-
sław Niemiec, Bogdan Gawron, Wiesław Kopacz, Stanisław 
Bogusławski, która uzyskała 11459 pkt. Na II miejscu uplasowała 
się drużyna DDK Brzeziny Śląskie w składzie: Klaudiusz Zieliński, 
Antoni Wieczorek, Henryk Woźnik i Bogusław Piekarski z wy-
nikiem 10413, a na III miejscu drużyna GRIN Siemianowice Śląskie 
10214 pkt. Najlepszym indywidualnie mieszkańcem Miasteczka 
Śląskiego był Roman Barczyk, który zajął XXXV miejsce, a druży-
na Miasteczka Śląskiego zajęła XXIX miejsce.
Zwycięzcom puchary, medale i nagrody wręczali: Burmistrz Mia-
sta Miasteczko Śląskie Krzysztof Nowak oraz Prezes Polskiego 
Związku Skata Henryk Brzoska.  

Radość z „ITAKĄ”
Niedziela 22 maja to dzień pełen radości dla dzieci wraz z rodzi-
cami i dziadkami. W tym dniu SKA „ITAKA” pod patronatem Bur-
mistrza Miasta i  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych zorganizowało II Festyn dla dzieci „Bądźmy razem”. 
Członkowie stowarzyszenia wraz paniami Wiesią i Krysią przygo-
towali wiele konkursów i zabaw, za które dzieci otrzymały poczę-
stunek i nagrody. Występy grup tanecznych z MOK w Miasteczku 
Śląskim i „Groszki” z Żyglina uświetniły dzień wszystkim, którzy 
przybyli do Parku Rubina. W festynie uczestniczyła ponad setka 
dzieci i spora liczba dorosłych.

28 maja w MOK-u odbyło się spotkanie prezesów RZSA wojewódz-
twa śląskiego zorganizowane przez Stowarzyszenie „ITAKA”. Te-
matem spotkania była kwestia spędzania czasu bez alkoholu. Im-
prezy organizowane dla rodzin są aktywne i pełne radości. W dniu 
spotkania odwiedzili nas kolarze – członkowie stowarzyszeń abs-
tynenckich, którzy przejeżdżali trasą Jaworzno – Częstochowa.

10 czerwca odbył się wieczór z  poezją i  muzyką nad Zalewem 
Nakło-Chechło. Wysłuchaliśmy poezji wielu osób z naszego sto-
warzyszenia i  stowarzyszeń ościennych. Spotkanie odbyło się 
po raz 16. Każdego roku coraz więcej osób uczestniczy w impre-
zie, która odbywa się w atmosferze radości. Po odczytaniu utwo-
rów, goście przy ognisku i  pięknej muzyce bawili się pięknie, 
a  przede wszystkim na  trzeźwo. W  imprezie uczestniczyli Bur-
mistrz Miasta Krzysztof Nowak, przedstawiciel MOK-u, członko-
wie grup poetyckich z  Chorzowa, Bytomia, Tarnowskich Gór 
i Miasteczka Śląskiego – razem z rodzicami około 80 osób.  

* * *

* * *
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Ogrodów czar...
Informacja o wynikach konkursu na najlepiej urządzony ogród przydomowy,
działkę, balkon – edycja 2016.

W tegorocznym konkursie Burmistrza Miasta na najlepiej urządzony ogród przydomowy, działkę, balkon 
wpłynęło 12 zgłoszeń. Zgłoszenia charakteryzowały się wyrównanym poziomem.

Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria: ogród przydomowy
I miejsce – Hubert Gulba, ul. Gwarecka 3

II miejsce – Piotr Skrobek, ul. Norwida 35

Kategoria: Balkon
I miejsce – Krystyna Kowalska, ul. Srebrna 23/III/7

III miejsce – Anna Biczysko, ul. Śląska 53 

II miejsce – Eryk Gwóźdź, ul. Brynicka 1

III miejsce – Katarzyna Skutnik, ul. Srebrna 20/2/13
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Kategoria: Działka
I miejsce – Monika i Mariusz Kolano, ROD „Odrodzenie” dz. nr 36

II miejsce – Czesław Mroczek, ul. Srebrna 22/IV/1

III miejsce – Jolanta i Czesław Szulc, ul. Rzeczna „Leśny Zakątek”

Dni Miasteczka Śląskiego 2016 

W drugim dniu imprezy na scenie nie mogło zabraknąć zespołów 
działających na terenie gminy, wystapiły zespoły taneczne Crazy, 
Smerfy, Krasnoludki, Minionki i  Gumisie, Zespół wokalno-
taneczny „Groszki”, Chór Męski „Piast”, Chór Mieszany 
„Sienkiewicz” oraz debiutująca na scenie w Parku Rubina Schola 
Parafialna. Ich występ był bardzo zabawny i przypadł do gustu 
miasteczkowskiej publiczności. Po  ich występach pozytywną 
dawkę energii zapewnił Józef Jendruś, który został laureatem 
konkursu „Po naszymu, czyli po  śląsku”. Występ podczas gali 
w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu zapewnił mu tytuł Strzybnego 
Ślązaka 2015. Wieczorną biesiadę poprowadził zespół Bajery, 
a później Mirek Szołtysek i Wesołe Trio.
Organizator składa podziękowania osobom, grupom 
i  instytucjom, które były zaangażowane w  organizację 
wydarzenia, a  w  szczególności OSP Żyglinek, Józefowi 
Jendrusiowi, zespołowi M.A.Z.E.M. wypożyczalni 
MegaStroje.pl oraz sponsorom: Brackie Pils, Huta Cynku 
Miasteczko Śląskie S.A., ZGH „Bolesław” S.A. Bukowno, 
Remondis Sp. z o.o.  

» dokończenie ze str. 1
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42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.:  32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek 7.30–16.30, od wtorku do czwartku 7.30–15.30, piątek 7.30–14.30

www.miasteczko-slaskie.pl                  sekretariat@miasteczko-slaskie.pl

Przedszkole nr 2

Dzień Dziecka 
w OSP Żyglinek
Jak co roku w czerwcu Strażacy z Osp Żyglinek zorganizowali 
Dzień Dziecka. Wspólną zabawę rozpoczął występ zaprzyjaź-
nionego zespołu wokalno-tanecznego „Groszki”, dziękujemy 
Barbarze Bentkowskiej, za  przygotowanie repertuaru. Na  na-
szych milusińskich czekało dużo atrakcji m.in. mini park linowy, 
dmuchany zamek, trampolina, słodycze, wata cukrowa, a dzięki 
finansowemu wsparciu Rady Dzielnicy Żyglin Żyglinek, dzieci 
mogły uczestniczyć w  zabawach prowadzonych przez profe-
sjonalnych animatorów – zespół „Przerwa na kawę”. Na zakoń-
czenie tradycyjnie z nieba posypały się słodycze.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w ob-
chody Dnia Dziecka, strażakom z JRG Radzionków, sponsorom, 
bez których to  święto, by  się nie odbyło: „DIL TRANS” EDYTA 
WYLĘŻEK, „Just in Time” Logistics Sp. z  o.o., „Bud-Max” Zbi-
gniew Gembczyk, „Tom Złom”, „Kuźnia Smaku”, „Fabro”, „Just 
Kraw” Justyna Zmieskol.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!  

Strażacy z OSP Żyglinek

Czerwiec obfitował w miłe wydarzenia.
1 czerwca odbyła się wycieczka do Chorzowa, bawiliśmy się 
w  Bawilandii w  Silesia City Center, następnie zwiedziliśmy 
Skansen. Dzieci miały możliwość bezpośredniego obcowania 
z  przyrodą oraz podziwiania dawnej architektury, mogły też 
pooglądać przedmioty, meble służące ludziom w codziennym 
życiu. Na  koniec odbyło się ognisko z  pieczeniem kiełbasek. 
Dzieci wróciły do domu pełne wrażeń.

17 czerwca na Pikniku Rodzinnym połączonym z zakończe-
niem roku szkolnego, dzieci miały możliwość zaprezentowania 
swoich talentów podczas występów. Przygotowano specjalny 
program artystyczny dla rodziców. Nie zabrakło wierszy i pio-
senek dla mamy i  taty. Rodzice chętnie zaangażowali się 
w przygotowanie pikniku. Mamy upiekły ciasta, ciasteczka. Ro-
dzice przynieśli różne zabawki, książeczki i inne drobiazgi, któ-
re wykorzystaliśmy w  loterii fantowej oraz „wędce szczęścia”. 
Impreza przebiegała w miłej, serdecznej atmosferze. Rodzice 
uczestniczyli w konkursach: „Łamańce językowe” oraz odtań-
czono wspólnie z dziećmi taniec: „Chocolatte”.
Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny „Moja rodzina”. Ro-
dzinom przyznano jednocześnie trzy pierwsze miejsca, pozo-
stałe otrzymały nagrody pocieszenia oraz dyplomy. Serdecznie 
dziękujemy całemu personelowi przedszkola, który zaangażo-
wał się w przygotowanie całej imprezy oraz wszystkim sponso-
rom: A-Z Biuro Tarnowskie Góry, Andrzej Musik, Angelika Ma-
ichrzik, Apteka „Moje Zdrowie”, Brygida i  Arkadiusz Siwy, 
ExpresII Edward Klyta, Hurtownia owoców „Alfa”, INSTAL BU-
DOTECH, Lucjan i Teresa Najuch, Małgorzata Musik, PROMECH 
Stanisław Fik, SERWIS TELEINFORMATYCZNY – Janusz Płaszczy-
mąka, Sklep „BONBON”, Sklep rowerowy Marzena i Piotr Gal-
bas, „Fit Design” Katarzyna Zdebel.
W  sobotę 25 czerwca nasze przedszkolaki wraz z  rodzicami 
i  nauczycielami uczestniczyli w  pochodzie z  okazji Dni Mia-
steczka Śląskiego: Parada Smoków. Dziękujemy wszystkim 
za przybycie.
Z okazji wakacji życzymy dużo słońca i wielu przygód.  

Monika Kornobis

Czas szybko płynie 
w przedszkolu w Żyglinie
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 •  Finaliści „Mam Talent” w naszej szkole
15 czerwca gościliśmy w  szkole dziewczęta z  grupy akroba-
tycznej „Acro Team Silesia” z  Chorzowa. Grupa była finalistą 
programu „Mam Talent”. Dziewczyny zaprezentowały pokaz 
akrobacji na  najwyższym poziomie. Pokazały nam układ sta-
tyczny i kombinowany, który zrobił na nas wszystkich ogrom-
ne wrażenie. Wystąpiła również przedstawicielka Zespołu Tań-
ca Indyjskiego „Kahani” z  Piekar Śląskich, prezentując nam 
indyjski taniec bollywood.

 • Wycieczka klas pierwszych
10 czerwca klasy pierwsze uczestniczyły w wycieczce do Indiań-
skiej Wioski w Jaworznie, gdzie poznały wiele fascynujących cie-
kawostek z życia Indian Wielkich Równin. Dzieciaki oglądały eks-
ponaty zgromadzone w  tipi, grały na  instrumentach, 
uczestniczyły w  pokazie mody, budowały tipi. Uczestniczyły 
również w zabawach i grach w stylu indiańskim.

 • Wycieczka klasy II
2 czerwca uczniowie klasy II udali się na  wycieczkę do  Gliwic, 
na Politechnikę Śląską. Tam otrzymali indeksy i zostali mianowa-
ni Małymi Studentami Wydziału Mechanicznego Technologicz-
nego. Uczniowie dowiedzieli się, czym zajmują się pracownicy 
uczelni oraz uzyskali odpowiedź na pytanie „Jak zostać naukow-
cem?”. Wysłuchali również wykładu na temat „Jak latają Ninja?”. 
Uczestniczyli również w zajęciach laboratoryjnych, gdzie oglą-
dali przeróżne przedmioty pod mikroskopem świetlnym i elek-
tronowym oraz byli świadkami ciekawych doświadczeń che-
micznych. Uczniowie z  zaciekawieniem przyglądali się pracy 
drukarki 3D. Duże wrażenie na dzieciach zrobiło ogromne waha-
dło Foucaulta, jednak doświadczenia z ciekłym azotem spotkały 
się z największym zainteresowaniem.
W drodze powrotnej dzieci odwiedziły Palmiarnię, w której po-
dziwiały roślinność z całego świata.

 • Zakończenie roku szkolnego
24 czerwca na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakoń-
czenie roku szkolnego i pożegnanie uczniów klasy VI. Uczniowie 
wystąpili w programie artystycznym, dziękując za miniony rok 
szkolny. Najlepsi otrzymali nagrody, dyplomy, a rodzice, którzy 
służą szkole swoją pomocą, podziękowania.  

W czerwcu bibliotekę (Oddział Dziecięcy oraz Wypożyczalnię 
dla Dorosłych) odwiedziły starsze grupy przedszkolaków. Dzie-
ci uczestniczyły w lekcji bibliotecznej, podczas której poruszo-
ny był temat przyjaźni, również tej z książką. Temat ten szcze-
gólnie wydaje się aktualny w  okresie wakacyjnym, podczas 
którego zawieramy nieraz nowe przyjaźnie, a książka może być 
wspaniałym przyjacielem każdego z nas. Podczas lekcji młodzi 
czytelnicy otrzymali list, którego nadawcą były książki we wła-
snej osobie. Książki wystosowały prośbę pod adresem przed-
szkolaków, że chcą być traktowane z należnym im szacunkiem, 
ale przede wszystkim chcą być czytane. Ta emocjonalna proś-
ba książek została przyjęta bardzo serio przez młodych czytel-
ników, którzy ruszyli szturmem do regałów. Oby ta „przyjaźń” 
z książkami okazała się trwała i wniosła wiele dobrego w życiu 
przedszkolaków.

Oprócz lekcji bibliotecznych Oddział Dziecięcy miał przyjem-
ność gościć w Przedszkolu nr 1 z odczytem nt. bajkoterapii. Od-
czyt był skierowany pod adresem pań przedszkolanek, które 
wyraziły potrzebę pogłębienia swojej wiedzy w tym temacie. 
Panie usystematyzowały swoje wiadomości na  temat terapii 
bajką oraz przy okazji omawiania  m.in. fachowej literatury 
w tym temacie, złożyły zamówienie na poszczególne, omawia-
ne pozycje. Pamiętajmy, że literatura może nam dostarczyć nie 
tylko rozrywki, wiedzy, ale również pewne teksty mogą działać 
na nas terapeutycznie. Korzystajmy zatem z jej dobroczynne-
go wpływu na nasze życie i czytajmy!  
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