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Termomodernizacja
gimnazjum
Zrealizowano inwestycję pn. „Termomodernizacja
budynku Publicznego Gimnazjum zlokalizowanego
w Miasteczku Śląskim przy ul. Dworcowej 8”.
Od 2 czerwca do 25 sierpnia gmina Miasteczko Śląskie wykonała inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum zlokalizowanego w Miasteczku Śląskim przy
ul. Dworcowej 8”. Wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlano –
Handlowe TERMOBUD W. Połacik, R. Bodanko s.c. z siedzibą
w Częstochowie.
Inwestycja została wykonana za kwotę 475.023,56 zł. brutto
i sfinansowana z następujących środków:
1. 137.640,56 zł – środki własne,
2. 284.090,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, na
preferencyjnych warunkach (w dniu podpisania umowy
oprocentowanie pożyczki 3%), która po spłacie 50% może
być umorzona przez pożyczkodawcę,
3. 53.293,00 zł – dotacja bezzwrotna z WFOŚiGW
w Katowicach.
Zgodnie z wykonanym przez A.R.L. AGROTUR S.A. „Audytem
energetycznym” dzięki zrealizowaniu inwestycji, powinien
ulec obniżeniu roczny koszt eksploatacji obiektu, szczególnie
w zakresie opłat za ciepło, o 34.402,55 zł na rok.
Zadanie polegało na dociepleniu przegród zewnętrznych (ścian
nośnych) w metodzie lekko-mokrej. Ściany ocieplono styropianem grubości 12 cm, cokoły piwniczne z wpustem w grunt do
głębokości 80 cm styropianem grubości 10 cm, a ościeża styropianem grubości 2 cm. Na zewnątrz wykonano tynki akrylowe.
Wymieniono drzwi w magazynie sprzętu sportowego. Dokonano także odtworzenia zdemontowanych obróbek blacharskich,
instalacji uziemiającej i odgromowej. Wewnątrz budynku wy-

mieniono instalację c.o., a do 104 grzejników zabudowano zawory termoregulujące.
Na podstawie całokształtu wykonanych prac możemy powiedzieć, że Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe TERMOBUD W. Połacik, R. Bodanko s.c. z siedzibą w Częstochowie, jest
wykonawcą godnym zaufania i polecenia. Wszystkie ww. roboty zostały wykonane terminowo, solidnie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

Wybory
samorządowe 2010
Premier Donald Tusk wyznaczył datę pierwszej tury tegorocznych wyborów samorządowych na 21 listopada 2010 r. Druga
tura odbędzie się 5 grudnia 2010 r.
Więcej informacji dotyczących wyborów znaleźć można na
stronie internetowej Urzędu www.miasteczko-slaskie.pl w zakładce Wybory samorządowe 2010 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kalendarz wyborczy przedstawiamy na stronie 2. 

Drodzy Czytelnicy
W sierpniu br. ukazał się ostatni w tym roku numer lokalnej gazety „Nasze Miasteczko Śląskie”, a wraz z nim wkładki samorządowej „Wieści z Ratusza”. Od września br. ukazywać się będzie nowy biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim „Wieści z Miasteczkowskiego Ratusza”.
Wydawcą biuletynu jest Urząd Miejski. Publikator informuje o bieżących sprawach samorządu gminnego.
Zapraszam do lektury!
Burmistrz Bronisław Drozdz
Wieści
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Wybory samorządowe 2010

Z nowym
rokiem…
1 września br. odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego
roku szkolnego 2010/2011.
Pierwszy dzwonek usłyszało
44 uczniów klas pierwszych,
którzy przybyli do szkoły w towarzystwie najbliższych i ze
śląskimi tytami pełnymi słodkości! Po mszy świętej w kościele parafialnym, krótkim
spotkaniu z dyrektorem szkoły,
dzieci pod opieką wychowawców, pani Katarzyny Mzyk
i pani Beaty Supernak, udały
się do swoich klas. Pasowanie
uczniów na pierwszaków odbędzie się 14 października,
w Dzień Edukacji Narodowej.
W szkole 1 września pracę rozpoczęło 5 nowych nauczycieli:
z informatyki, przyrody, języka
angielskiego, plastyki i wychowawca świetlicy. 

Coraz więcej
przedsiębiorców
Od połowy września w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ruszyły dwa kolejne punkty
handlowe i usługowe dla
mieszkańców Miasteczka Śląskiego. Osoby odwiedzające
Gościniec Sportowy będą mogły w punkcie RUCHU zaopatrzyć się w codzienną prasę,
chemię gospodarczą, papierosy i inne drobne domowe artykuły. Znajduje się tu również
punkt LOTTO. Po sąsiedzku zaprasza punkt o wdzięcznej nazwie KREDENS. Każda z nas wyszuka tu dla siebie jakiś ciuszek,
prócz tego kusi ręcznie robioną
biżuterią. Jeśli ktoś ma ochotę
zgłębić tajniki sztuki decoupage, pani Iza służy radą i fachowymi wskazówkami.
Na parterze Gościńca mieszczą się również: zakład fryzjerki, punkt krawiecki, usługi kserograficzne oraz agencja PKO.
Serdecznie zapraszamy! 
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Podwyżka
zaliczki za c.o.

Wieści
z „Jedynki”

Rozliczone koszty centralnego ogrzewania za 2009 r.
w mieszkaniowym zasobie gminy wykazały, że sumy wpłaconych na rzecz ogrzewania zaliczek przez najemców i właścicieli mieszkań w kilkunastu budynkach są zbliżone lub w niewielkiej wysokości przewyższają kwoty łącznych należnych
opłat z tytułu dostarczania ciepła. Ubiegły sezon zimowy,
który objął również kilka miesięcy roku 2010 odznaczał się
nie tylko skrajnie niskimi temperaturami, ale również długim
okresem trwania.
Wobec powyższego przeprowadzono analizę poniesionych
kosztów centralnego ogrzewania za I półrocze 2010 r. oraz
pewną symulację przewidywanych kosztów z tego tytułu do
końca bieżącego roku. Przy kalkulacji kosztów wzięto również pod uwagę fakt, że corocznie na przełomie października
i listopada zostaje podniesiona przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” taryfa za ciepło.
Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że ustalona w 2005
roku zaliczkowa stawka opłaty za centralne ogrzewanie
w odniesieniu do powierzchni użytkowej lokalu, wynosząca
2,75 zł/m², może nie pokryć w pełni rzeczywistych kosztów
ogrzewania, co wiązałoby się z koniecznością znacznych dopłat przez lokatorów i właścicieli mieszkań. Ponadto stwierdzono, że prognozowane koszty różnicują się w poszczególnych budynkach na co mają wpływ m.in. wiek budynków,
udział powierzchni mieszkalnych w ogólnych powierzchniach użytkowych budynków, zróżnicowane technologie budowlane zastosowane w poszczególnych budynkach, odległość od źródła ciepła itp.
Wobec powyższego chcąc uniknąć nadmiernego obciążenia
lokatorów i właścicieli dopłatami z tytułu rozliczenia rzeczywistych kosztów centralnego ogrzewania po zakończonym
roku kalendarzowym, zachodzi konieczność z dniem 1 października 2010 r. podniesienia i zróżnicowania w poszczególnych budynkach dotychczas obowiązującej stawki zaliczki za
centralne ogrzewanie, z jednoczesnym zachowaniem warunków minimalnego co do wysokości wskaźnika wzrostu.
I tak dla poszczególnych budynków stawki zaliczek będą następujące:

Jeszcze w czasie wakacji otrzymaliśmy z Warszawy wspaniałą
wiadomość, że projekt naszej szkoły po raz trzeci został zaakceptowany i zatwierdzony do realizacji.
Tytuł projektu realizowanego od 1 sierpnia 2010 do 30 lipca
2012 roku brzmi: „Znaczenie gestów w różnych kulturach europejskich”, a na jego realizację otrzymaliśmy dofinansowanie
w wysokości 15 tys. euro!
Tym razem, partnerami naszej szkoły są dwie szkoły z Włoch
i po jednej z Wielkiej Brytanii, Turcji i Rumunii.
Szkoły biorące udział w projekcie będą się zajmować stworzeniem portretu kulturalnego własnego kraju, by później porównać i wyłapać stereotypy oraz różnice w odczytywaniu
znaczenia gestów. Efektem końcowym będzie vademecum
w formie przewodnika dla prawdziwego obywatela Europy.
Wszystkie wypracowane projekty będą umieszczane na stronie internetowej, poprzez którą szkoły będą się mogły ze sobą
komunikować.
Jeszcze w tym roku szkolnym, oprócz wizyty w szkole koordynującej we Włoszech (w listopadzie), wybierzemy się również w podróż do Wielkiej Brytanii (styczeń – luty) i Turcji
(maj 2011).
Przy tej okazji warto przypomnieć, że do tej pory szkoła zrealizowała następujące projekty:

•• 3,10 zł/m² brutto dla budynków: ul. Metalowa 5,
ul. Srebrna 13, ul. Srebrna 23;
•• 3,00 zł/m² brutto dla budynków: ul. Metalowa 1,
ul. Metalowa 2, ul. Metalowa 3, ul. Srebrna 8,
ul. Srebrna 10, ul. Srebrna 15, ul. Srebrna 21
i ul. Srebrna 25;
•• 2,75 zł/m² brutto dla budynków: ul. Metalowa 6,
ul.Srebrna 14, ul. Srebrna 16, ul. Srebrna 17,
ul. Srebrna 18, ul. Srebrna 19, ul. Srebrna 20
i ul. Srebrna 22. 
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta
w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c.
J. Lidochowska, K. Wiśniewska
ul. Dolna 1, 42-600 Tarnowskie Góry
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Tytuł projektu

Czas realizacji Kwota dofinansowania

„Europa – wzajemne
przenikanie różnych
kultur”
projekt Socrates Comenius

01.08.2004
31.07.2007

15 608 euro

„Uczymysięniedlaszkoły,
leczdlażycia”
Projekt Rozwoju Szkoły

rok szkolny
2006/07
i 2007/08

44 203,33 zł

Pracownie komputerowe
dla szkół – Projekt współfinansowany przez UE

2005 rok

sprzęt komputerowy:
80 354,24 zł
oprogramowanie:
4 474,47 zł

„Razem uczyńmy świat
zdrowszym”
Projekt Partnerski Comeniusa w ramach programu
„Uczenie się przez całe
życie”.

07.08.2008
31.07.2010

12 000 euro

Czas wakacji był dla nas bardzo pracowitym okresem i czasem
wielu zmian i prac remontowych. W budynku szkoły przy
ul. Dworcowej wymieniono stolarkę okienną i pomalowano
wszystkie klasy. Pracownię komputerową rozbudowano
o 5 stanowisk!
W budynku przy ul. Metalowej z dodatkowych środków finansowych otrzymanych w ramach programu „Radosna Szkoła”
urządzono kąciki zabaw. Udało się też przenieść „starszą” pracownię komputerową, dzięki czemu uczniowie klas I-III nie będą
musieli chodzić na zajęcia informatyki do „dużej szkoły”. 
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Zbiorcze przetargi na
zakup energii elektrycznej
Od 1 lipca 2007 r. rynek energii elektrycznej został zliberalizowany, dzięki czemu wszystkie podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe mają możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Odbiorcy instytucjonalni mieli już taką możliwość dwa
lata wcześniej, ale ze względów proceduralnych niewielu z nich
decydowało się na taki krok.
Podkreślając wagę samorządu w upowszechnianiu zachowań
wolnorynkowych, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych w kwietniu ubiegłego roku w wydanym wspólnie komunikacie stwierdzili, że wobec zmian w Prawie Energetycznym oraz na rynku energii elektrycznej, gdzie istnieje możliwość zakupu energii od dowolnego dostawcy, wobec
czego ustała techniczna przeszkoda o obiektywnym charakterze
uzasadniająca stosowania szczególnych trybów udzielania zamówień publicznych w zakresie dostaw tego medium. Odbiorcy
obowiązani do stosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych winni stosować regulacje ogólne, a więc dotyczące podstawowych, konkurencyjnych trybów zamówień publicznych.
I w tym kontekście mówiąc o wyłanianiu sprzedawcy energii elektrycznej na gruncie gminy Miasteczko Śląskie – należy podkreślić,
iż jeszcze lepsze efekty osiąga się, gdy realizacja działań przetargowych odbywa się w ramach scentralizowanych zakupów energii
elektrycznej. Bowiem centralizacja zakupów energii elektrycznej
to niezmiernie korzystna oferta kompleksowego obniżenia kosztów energii elektrycznej w firmach o strukturze rozproszonej.
Oznacza to, że istnieją możliwości uzyskania atrakcyjnej ceny
energii dla wszystkich podmiotów zależnych od budżetu gminy.
Wskazane jest przeprowadzenie analizy i jeśli to konieczne audytu
pozwalającego na optymalizację parametrów umownych, a potem ogłoszenie przetargu obejmującego wszystkie obiekty.
W związku z powyższym, Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
uprzejmie informuje, że w miesiącu wrześniu 2010 r. wszczęto postępowanie przetargowe w sprawie organizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic oraz
miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Miasteczko Śląskie. Przedmiotowe postępowanie
obejmuje:
•• optymalizację parametrów umownych,
•• przygotowanie dokumentacji przetargowej,
•• przeprowadzenie postępowania przetargowego,
•• rozwiązanie obowiązujących umów kompleksowych
z przedsiębiorstwami energetycznymi,
•• zawarcie umowy na dostarczanie energii elektrycznej dla
przedmiotowego zadania z wyłonionym Wykonawcą
w drodze przetargu nieograniczonego,
•• zawarcie umów z przedsiębiorstwami energetycznymi na
dystrybucję energii elektr. na potrzeby oświetlenia ulic oraz
miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Miasteczko Śląskie w ramach zamówienia
publicznego z wolnej ręki,
•• kontrola faktur wystawionych przez przedsiębiorstwa
energetyczne.
Zakup energii elektrycznej dostarczanej przez wykonawcę na
przedmiotowe zadanie planowany jest od 1 grudnia 2010 r. do
31.12.2011 r.
Ponadto trzeba również podkreślić, iż tut. Urząd jednocześnie
przygotowuje postępowanie przetargowe w sprawie organizacji
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na potrzeby samego
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urzędu oraz obiektów jednostek organizacyjnych gminy. I w tym
kontekście przedmiotowe postępowanie obejmuje:
•• audyt pozwalający na optymalizację umów,
•• sprawdzenie parametrów umów na dostawę energii elektrycznej,
•• analiza parametrów technicznych i handlowych dostawy
energii elektrycznej do badanych obiektów,
•• dobór najlepszej taryfy lub oferty na dostawę energii
elektrycznej,
•• przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego,
•• rozwiązanie obowiązujących umów kompleksowych na
zakup i dystrybucję energii elektrycznej,
•• nawiązanie nowych relacji umownych: z operatorem systemu
dystrybucyjnego (w ramach zamówienia publicznego
z wolnej ręki) i ze sprzedawcą energii,
•• kontrola poprawności wystawionych faktur przez operatora
systemu dystrybucyjnego i sprzedawcę energii elektrycznej,
•• opracowanie raportu z audytu efektywności wykorzystania
energii elektrycznej oraz z przeprowadzonej procedury
przetargowej.
Zakup energii elektrycznej dostarczanej przez wykonawcę na
przedmiotowe zadanie planowany jest od 1 stycznia 2011 r. do
31.12.2011 r.
Przeprowadzenie przez Urząd Miejski w w/w postępowań przetargowych ma przede wszystkim na celu obniżenie kosztów
związanych z wydatkowaniem środków budżetowych w 2011 r.
na wymienione wyżej zadania własne gminy.
Przedstawione powyżej postępowania przetargowe przeprowadzane są przy współpracy z doświadczoną firmą konsultingową
PREDA. W przetargach, które odbywały się przy współpracy z tą
firmą, brało udział od trzech do jedenastu oferentów, a wyniki
przetargów na dzień ich odbycia przyniosły obniżenie cen od
11,7 % do 27 %. W cyfrach bezwzględnych oznacza to, że podmiot ogłaszający przetarg kupował energię w cenie około 300 zł
za 1 MWh – w trakcie przetargu najlepsza uzyskana cena – to
220 zł za 1 MWh.
Wsparcie ze strony tej firmy okazało się bardziej efektywne, bo
przed rozpoczęciem procedury przetargowej wykonała ona dokumentacyjny audyt elektroenergetyczny, który pozwoli na ujęcie w SIWZ zoptymalizowanych parametrów, mających bezpośredni wpływ na wynik przetargu. 

Informacje z sesji RM
W dniu 26 sierpnia 2010 roku odbyła się L Sesja Rady Miejskiej
w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte następujące
uchwały:
1. Uchwała Nr L/389/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok,
2. Uchwała Nr L/390/10 w sprawie określenia wysokości sumy,
do której Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
3. Uchwała Nr L/391/10 w sprawie określenia wysokości sumy,
do której Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
4. Uchwała Nr L/392/10 w sprawie przystąpienia do realizacji
projektu pn. „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości
jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Tarnogórskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
» dokończenie na str. 5
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Plener artystyczny

Informacje z sesji RM
» dokończenie ze str. 4
2007-2013, Priorytet V Dobre Rządzenie, działanie 5.2.
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,
poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa,
5. Uchwała Nr L/393/10 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkoli
prowadzonych przez gminę Miasteczko Śląskie.
Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej
www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz w Referacie Organizacyjnym
Urzędu Miejskiego – pokój nr 30. 

Ważne daty!

24 i 31 sierpnia 101 urodziny obchodziły nasze mieszkanki
Pani Maria Solipiwo i Pani Helena Buszka.
Burmistrz Miasta Bronisław Drozdz wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Józefem Myśliwczykiem przekazali solenizantkom życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, pogody
ducha i ciepła rodzinnego.
Natomiast 2 września 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Halina i Mieczysław Janiccy.
Szanownym Jubilatom życzymy dalszych wspaniałych jubileuszy. 

Zapraszmy
do biblioteki
Uprzejmie informujemy czytelników, iż od 30 sierpnia 2010
roku nasze placówki pracują według następującego porządku:
•• Wypożyczalnia dla Dorosłych: pon., wt., śr., pt. od 12.00 do
18.00, czwartek od 8.00 do 14.00
•• Oddział Dziecięcy: pon., wt., śr., pt. od 13.00 do 17.00,
czwartek od 8.00 do 12.00
•• Filia nr 1 w Żyglinie: pon., wt., śr., pt. od 13.00 do 17.00,
czwartek od 8.00 do 12.00
Serdecznie zapraszamy! 
Wieści
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W dniach od 8 do 15 września 2010 odbył się VII Plener Artystyczny „Uroki Miasteczka Śląskiego i Ziemi Tarnogórskiej” organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury. W Plenerze wzięły
udział panie:
•• Anna Komorowska, Adela Bold, Janina Olczak z Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków,
•• Gabriela Pająk z Ustronia, członkini Stowarzyszenia Twórców
Wiślanie,
•• Krystyna Willert z Bytomia – Górnik, ma na swoim koncie
kilkadziesiąt wystaw,
•• Krystyna Leśniewska-Pasionek z Lądka Zdroju, członkini
polsko–czeskiego Klubu "Art.–Studio" z siedzibą w Mieroszowie, kierownik Galerii "Lądek Zdrój".
14 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim
otwarto wystawę poplenerową. Można ją oglądać do końca października 2010 r. Na otwarcie wystawy przybyło wielu gości, władze miasta, radni, prof. Werner Lubos wraz z małżonką, mieszkańcy miasta. Prace wykonane przez uczestniczki pleneru
wzbogaciły galerię malarstwa i rysunku MOK. 

Nowa wystawa
W październiku i listopadzie można będzie zwiedzać wystawę poświęconą Senator Józefie Bramowskiej w budynku w Żyglinie przy ul. Śląskiej 44.
Godziny otwarcia wystawy podane zostaną na
stronie www.mokmiast.art.pl oraz na plakatach
(m.in. na drzwiach wspomnanego budynku).
Józefa Bramowska
10.03.1860 – 24.10. 1942

Józefa Bramowska była jedną z najwybitniejszych mieszkanek
tworzących historię Miasteczka Śląskiego. Urodziła się w Żyglinie
w rodzinie Tomasza i Barbary Batsch z domu Przybyłek. Tam też
ukończyła szkołę powszechną.
Wyszła za mąż za Piotra Bramowskiego, rolnika z Żyglina. Urodziła
pięciu synów, jak sama mówiła, nauczyła ich, w ślad swego wychowania kochać wszystko, co polskie. Potrafiła wspaniale połączyć rolę matki (ukochanej przez synów – wyraz tej miłości dał
syn Stanisław w liście do rodziców napisanym w dniu 27 grudnia 1914 r.) i działaczki społecznej.
Józefa Bramowska propagowała gazety polskie i polskie czytelnictwo, w 1909 roku założyła w Żyglinie Towarzystwo Kobiet, którego celem była m.in. pomoc dobroczynna, ale podczas spotkań
kultywowano kulturę polską poprzez śpiewanie pieśni, poznawa» dokończenie na str. 6
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» dokończenie ze str. 5
nie literatury polskiej etc. W sierpniu 1914 roku
nałożono na Józefę Bramowską areszt domowy,
poprzedzony rewizją, za wygłoszenie płomiennej
mowy podczas wiecu kobiet polskich w Bytomiu,
na którym wystąpiła jako reprezentantka Żyglina.
Po zakończeniu I wojny światowej reaktywowała
Towarzystwo Kobiet w Żyglinie pod nazwą Towarzystwo Polek i przystąpiła do tworzenia tej organizacji w innych miejscowościach powiatu tarnogórskiego, co doprowadziło do objęcia przez nią
funkcji przewodniczącej Zarządu Powiatowego
Towarzystwa Polek. 5 listopada 1920 roku zorganizowała I powiatowy Zjazd tej organizacji w Tarnowskich Górach. Jako ciekawostkę można podać, że od samego początku, tj.
od 11.02.1920 r. przewodniczącą lublinieckiego ZTP była Stefania
Burzyńska, również z Żyglina.
W 1919 roku Józefa Bramowska została aresztowana i osadzona
w więzieniu w Tarnowskich Górach, m.in. pod zarzutem oświadczeń, że Polska będzie, że polskie wojsko idzie na Śląsk, i że najmłodszy syn – Józef (zweryfikowany jako powstaniec śląski), poszedł do wojska polskiego za jej rozkazem.
Józefa Bramowska była jednym z organizatorów pierwszego powojennego wiecu w Bytomiu, w 1918 roku.
W styczniu 1921 roku jako delegatka powiatu tarnogórskiego
uczestniczyła w historycznym Sejmiku Towarzystw Polek w Gliwicach. Na sejmik gliwicki przybyły delegacje z całej Polski.
Józefa Bramowska należała do najaktywniejszych i ofiarnych
działaczy w polskiej akcji propagandowej, przemawiając na licznych wiecach i zebraniach wzywając do oddania w Plebiscycie
głosu na rzecz Polski. W domu Państwa Bramowskich zawsze
znajdowali schronienie ścigani przez bojówki niemieckie powstańcy i działacze polscy. W czasie III powstania śląskiego w ich
domu mieścił się powstańczy magazyn broni.
Szczególnie w pierwszym okresie, w latach 1918/1919, tj. przed
przybyciem na Górny Śląsk Komisji Międzysojuszniczej, życie Józefy Bramowskiej było wiele razy zagrożone ze strony bojówek
niemieckich, zwłaszcza „Grenzschutzu”, który niejednokrotnie napadał na gospodarstwo Bramowskich.
W latach międzywojennych Józefa Bramowska nadal aktywnie
działała w ruchu kobiecym, wybrana została do Zarządu Głównego Towarzystwa Polek. W lutym 1926 roku otrzymała z Warszawy,
z Narodowej Organizacji Kobiet mieszczącej się przy ul. Nowy
Świat 42 pismo następującej treści:
„Czcigodna i Droga Pani!
Ćwierć wieku upłynęło od chwili rozpoczęcia Twej zbożnej i znojnej
pracy wśród sióstr Twych na Górnym Śląsku.
W chwilach najcięższego prześladowania niemieckiego stałyście
w Towarzystwie Polek na straży Waszych ognisk rodzinnych, broniłyście dusz Waszych dzieci – i dzięki Wam – przede wszystkim Śląsk
polskim pozostał.
Dziś, gdy w wolnej Polsce nadszedł czas ciężkiej próby przesilenia
gospodarczego, które sprowadzą bezrobocie, głód i nędzę także
u Was na Górnym Śląsku – zwracamy się do Was kobiet Ślązaczek

– a przede wszystkim do Ciebie, Droga Honorowa Przedstawicielko, która mimo wieku i sił steranych pracą i walką, masz zawsze
gorące serce i duszę silną – pełną miłości Ojczyzny, nie upadajcie
na duchu, pomóżcie przetrwać próbę, z której korzystać chcą wrogowie.
Przy Tej Jubileuszowej rocznicy Twej – Droga Pani – przesyłamy Ci
w dowód czci i uznania obraz Królowej Jasnogórskiej – u stóp której uczyłaś się mowy polskiej i z Której pomocą dokonałaś wielkiej
pracy dla Polski. Niechże Cię i nadal Ona prowadzi i swą Najświętszą opieką otacza.
Zarząd Główny Narodowej Organizacji Kobiet.”
Józefa Bramowska dwukrotnie wchodziła w skład Senatu Rzeczypospolitej. Pierwszy raz wybrana na senatora w 1928 roku, ponownie weszła do Senatu w 1935 roku, z listy nr 1 na miejsce
Gen. Kołłątaj–Srzednickiego, który zrzekł się mandatu.
Od 1928 roku senator Józefa Bramowska pełniła funkcję Przewodniczącej Kobiet Śląska. W 1935 roku Towarzystwo Polek zorganizowało uroczyste obchody 75-lecia urodzin Józefy Bramowskiej, połączone z Akademią w Teatrze im. St. Wyspiańskiego
w Katowicach. W uroczystości brał udział m.in. wojewoda śląski
Michał Grażyński, Tadeusz Saloni.
Senator Józefa Bramowska była bardzo czynną osobą, uczestniczyła w wielu ważnych wydarzeniach . 26 kwietnia 1936 roku odbył się w Lubszy I Zjazd członków byłego I lublinieckiego baonu
powstańców. Na Zjazd przybyło 380 członków m.in. z Kalet, Dyrdów, Woźnik, Koszęcina. Po uroczystej Mszy św. z udziałem wielu
znakomitych gości odbyło się spotkanie w Sali u Moniki, gdzie
owacyjnie przyjęto panią senator Józefę Bramowską. Bramowska
w przemówieniu zwróciła uwagę na konieczność współdziałania
organizacji powstańczych i Towarzystwa Polek w celu podniesienia wielkości Ojczyzny.
Po zajęciu przez Niemców w 1939 roku Śląska Senator Józefa Bramowska znalazła się na liście działaczy polskich przeznaczonych
do wywozu do obozu koncentracyjnego.
Od aresztowania i osadzenia w obozie uratował Ją zły stan zdrowia i podeszły wiek. Józefa Bramowska zmarła w Żyglinie 24 października 1942 roku. Pochowana została na cmentarzu w Żyglinie.
Senator Józefa Bramowska posiadała liczne odznaczenia, m.in.
Krzyż Oficerski „Polonia Restituta”. Z całą pewnością należy do
grona najwybitniejszych śląskich działaczy społecznych, walczących o polskość Śląska. 

42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.: 32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.30
www.miasteczko-slaskie.pl
sekretariat@miasteczko-slaskie.pl
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