INFORMATOR WYDAWANY PRZEZ WÓJTA
I RADĘ GMINY ZBROSŁAWICE

Superstatuetka dla Świętoszowic
1 lutego w Teatrze Żydowskim w Warszawie odbył się IX Finał kampanii społecznej „Cała Polska
czyta dzieciom” zorganizowany przez Fundację
ABC XXI wieku, pod patronatem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Superstatuetka za najlepiej prowadzoną kampanię CPCD trafiła do
Gminnego Przedszkola nr 4 w Świętoszowicach.
Nagrodę odebrały: lider prowadzonej w przedszkolu kampanii pani Klaudia Cichorowska oraz dyrektor przedszkola Zuzanna Korgel (na zdjęciu obok
z prezesem fundacji p. Ireną Koźmińską). Superstatuetka to nagroda, przyznawana tym, którzy otrzymali już wszystkie inne nagrody Fundacji i nie ustają
w działaniach na rzecz kampanii czytania dzieciom.
W uroczystej gali, prowadzonej przez Katarzynę
Stoparczyk oraz Roberta Janowskiego, uczestniczyło wielu znanych ludzi ze świata kultury, polityki
i mediów. Wykład inauguracyjny wygłosił doktor
Michał Rusinek. Imprezę uświetniły występy Anety

Figiel, Nicka Sinclera i Roberta Janowskiego. Nagrodę
specjalną, za całokształt pracy twórczej otrzymał pan
Bohdan Butenko, autor i ilustrator książek oraz komiksów dziecięcych, wielokrotnie nagradzany na całym
świecie.
Pani dyrektor Zuzanna Korgel oraz lider kampanii
Klaudia Cichorowska składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w działaniach,
podejmowanych na rzecz kampanii czytania dzieciom
i zachęcają do dalszej współpracy. /ZK/

Pary Złote, Szmaragdowe, Diamentowe...

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania” /Robert Poulet/
Najlepszym dowodem na prawdziwą miłość było 21 par, które przybyły 10 lutego br. do Zbrosławic na uroczystość Złotych, Szmaragdowych oraz Diamentowych Godów.
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Wójt, witając Jubilatów podkreślił, jak wielkim osiągnięciem jest przeżycie
wspólnie tylu lat. Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
uhonorowano 17 par, które przeżyły ze sobą ponad pół wieku. Są
to Państwo: Róża i Jan Boronowie, Urszula i Józef Chlubowie,
Hildegarda i Józef Dziamborowie, Maria i Józef Jarkowie, Helga i Werner Kowolowie, Stanisława i Bronisław Kozubkowie,
Alicja i Hubert Kurzykowie, Maria i Ernest Kyciowie, Edeltrauda
i Reinhold Latoskowie, Magdalena i Feliks Marciniakowie, Urszula i Rudolf Pandziochowie, Agnieszka i Izydor Skrzypczykowie,
Edyta i Wilibald Szczeponikowie, Elfryda i Alfred Szyszkowie,
Elżbieta i Adolf Weimannowie, Jadwiga i Jan Wolni oraz Irena
i Arnold Woźnicowie.
ciąg dalszy oraz galeria zdjęć na str. 4
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Szanowni Czytelnicy!
Począwszy od tego numeru zamierzamy wprowadzić do gazetki pewne
zmiany. Wydajemy ją dla Państwa, dlatego chcielibyśmy uwzględnić Wasze
uwagi, dotyczące jej zawartości. Zgodnie z nimi zmieniliśmy wygląd pierwszej strony, by zmieściło się na niej
więcej informacji. Będziemy bardziej
szczegółowo opisywać sesje Rady
Gminy i tematy na nich poruszane.
W związku z zarzutami, że za dużo
miejsca poświęcamy wydarzeniom ze
szkół i przedszkoli, zmieniliśmy również formę publikacji tych materiałów.
Będziemy podawać krótkie informacje
o tym, co wydarzyło się w placówkach
oświatowych i urozmaicać je zdjęciami.
Chcemy kontynuować cykl, opisujący historie naszych sołectw, planujemy również w najbliższych numerach
przybliżyć Państwu obiekty Szlaku
Zabytków Techniki województwa
śląskiego oraz zorganizować konkurs
dla Czytelników.
Niestety cykl wydawniczy „Wieści” (10 numerów w roku) oraz czas
jej kolportażu wymusza, byśmy pisali
o wydarzeniach minionych. Chcemy
uniknąć takiej sytuacji, kiedy gazeta
dociera do Państwa domów z nieaktualnymi już zapowiedziami wydarzeń.
Prosimy również o wyrozumiałość
jeśli chodzi o kolportaż. UG podpisał
w tej sprawie umowę z Pocztą Polską,
wg której gazety powinny docierać
do każdego gospodarstwa domowego
gminy. Zdarza się jednak, najczęściej
przy braku skrzynek pocztowych przy
domach, że pozostawiona przez listonosza gazeta jest zabierana przez osoby trzecie. Na to nie mamy wpływu, ale
sam kolportaż będziemy monitorować.
Zachęcamy Państwa do podsuwania nam tematów, o których chcielibyście w „Wieści” przeczytać.
Interesują nas ciekawe osoby, związane z naszą gminą, sukcesy naszych
mieszkańców, interesujące miejsca
i wydarzenia. Prosimy o kontakt na
wiesc@zbroslawice.pl i zapraszamy do współpracy przy tworzeniu
informatora.    
Anna Połońska

Z prac rady i wójta

29 grudnia 2010 r. odbyła się III Sesja Rady
Gminy Zbrosławice. Wzięło w niej udział
14 radnych i 24 zaproszonych gości. Obrady trwały w
godz. 9:00-12:45.
Podjęto uchwały w sprawach: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata
2011-2021, zmiany uchwał przyjmujących Plan Odnowy miejscowości Łubie, Miedary i Księży Las na lata
2009-2016 oraz uchwały budżetowe.
Bernard Pigulla – kierownik Ref. Gosp. Nieruchom.
i Ochr. Środ. poinformował, iż w roku 2010 przeprowadzono przetargi, w wyniku których sprzedano 6 nieruchomości za kwotę 752.000 zł, w tym 4 nieruchomości
jako działki budowlane oraz 2 nieruchomości zabudowane. Sprzedano również 2 lokale mieszkalne – uzyskany dochód 85.000 zł. Od sprzedaży nieruchomości
uiszczono podatek w kwocie 75.000 zł. Przeprowadzono 27 postępowań dotyczących wydania decyzji w sprawie naliczenia renty planistycznej. Naliczona kwota
z tytułu w/w renty wynosi 1.105.000,00 zł, z czego do
budżetu gminy wpłynęło 811.000 zł. Z dzierżaw nieruchomości uzyskano kwotę 133.000 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 70.000 zł. Ponadto referat zajmuje
się postępowaniami w zakresie podziałów, których było
70, postępowaniami rozgraniczającymi – 25, nadano
54 numery nowym budynkom oddanym do użytku,
wydano ponad 350 zaświadczeń, ponad 200 wypisów
i wyrysów z planów miejscowych oraz kilkadziesiąt
decyzji na usunięcie drzew i innych działań.
Anita Nalepa – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
poinformowała, iż w 2010 r. zakupiono sprzęt komputerowy dla biblioteki w Ziemięcicach i w tej chwili
w każdej z placówek czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z Internetu. Do 30 listopada z czytelni internetowej
skorzystało 2996 osób. Uruchomiona została strona internetowa biblioteki, gdzie na bieżąco można śledzić
plan imprez w poszczególnych placówkach. Na zakup
książek ze środków samorządowych uzyskano kwotę
11.000 zł. Został także złożony wniosek do Biblioteki Narodowej o udzielenie dofinansowania na zakup
nowości wydawniczych. Wniosek został rozpatrzony
pozytywnie i GBP otrzymała 3.200 zł. Ponadto biblioteka pozyskała od swoich czytelników dary książkowe w ilości 199 woluminów. GBP organizuje szereg
imprez kulturalnych, promocyjnych i edukacyjnych.
Najważniejszym problemem GBP jest niedogodna lokalizacja biblioteki w Zbrosławicach i niewystarczająca powierzchnia wypożyczalni, jednakże problemy te
rozwiąże nowy budynek Centrum Usług Publicznych,
którego budowa zostanie zakończona do 30.06.2011 r.
dokąd przeniesiona będzie biblioteka.
Aleksandra Hangiel – dyrektor GZOPO poinformowała, że jednym z najważniejszych osiągnięć w roku 2010
było uzyskanie dla kolejnych 3 szkół podstawowych
dofinansowania na realizację rządowego programu
„Radosna szkoła” (programem objętych jest 7 szkół
podstawowych). Dla ZS w Zbrosławicach pozyskano
12.000 zł oraz po 6.000 zł dla SP w Przezchlebiu i ZS
w Wieszowie. Za pozyskane środki utworzono wewnętrzne place zabaw w związku z reformą oświaty.
W ramach tego samego programu udało się pozyskać
kwotę 61.929,64 zł na modernizację placu zabaw przy
SP w Kopienicy, wkład własny wyniósł 50%. Kolejną
dotację uzyskano na projekt „Kreatywność kluczem do
krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice”,
gdzie wkład gminy wynosi tylko 1,5%, co stanowi
kwotę 17.182,03 zł, a otrzymano kwotę 1.167.686,50 zł
rozłożoną na lata 2010-2012. W ramach wspomnianego projektu nastąpiło wydłużenie czasu pracy w przedszkolach oraz otwarcie nowych oddziałów. Ponadto
wystąpiono do WFOŚiGW o dofinansowanie tzw.
„zielonej szkoły”. Uzyskano kwotę 5.750 zł, z której
skorzystały 2 szkoły. Gmina uczestniczyła w programie „Wyprawka szkolna”, za uzyskane środki zakupiono podręczniki na kwotę 11.867,56 zł. Gmina realizuje
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ny do uczniów niepełnosprawnych. W roku 2011 skorzystało z niego 24 uczniów na kwotę 37.855,60 zł.
Remonty: GP w Wieszowie-wymiana okien–4.819,02 zł,
GP w Zbrosławicach–wymiana okien–29.000 zł oraz
remont sali rekreacyjnej–17.807,50 zł, ZSP w Miedarach–remont dachu –53.000 zł, ZS w Wieszowie–remont dachu–22.500 zł, ZSO w Kamieńcu–remont
dachu–56.000 zł, SP w Ziemięcicach i w Kopienicy–
wymiana kotłów c.o., ZS w Zbrosławicach–wymiana
instalacji elektrycznej–3.000 zł. Ponadto w każdej ze
szkół odbywały się też drobne remonty typu malowanie
pomieszczeń i inne naprawy.
Urszula Furtak – kierownik GOPS w Zbrosławicach poinformowała, iż na dzień 30 listopada 2010 r.
w ośrodku zarejestrowanych było 480 osób, w tym 280
kobiet. Połowa z tych osób korzysta z pomocy w formie
zasiłku okresowego. Z dodatków mieszkaniowych korzysta 200, ze świadczeń rodzinnych - 1200, z funduszu
alimentacyjnego dłużników - 36 osób. W 2008 r. GOPS
przystąpił do realizacji projektów systemowych, które są kontynuowane. Realizacja projektów w głównej
mierze finansowana jest ze środków unijnych, wkład
własny jest minimalny. W roku bieżącym GOPS otrzymał do realizacji nowe zadania związane z przemocą
w rodzinie. Ponadto w okresie letnim przy współpracy
z Kuratorium Oświaty organizuje się wyjazdy kolonijne dla dzieci, a pod koniec roku spotkania opłatkowe
dla osób samotnych, schorowanych i bezdomnych.
Józef Burda – dyrektor ZGKiM w Zbrosławicach poinformował, iż w 2010 r. zakład zajmował się: wydobywaniem i rozprowadzaniem wody, eksploatacją oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego, zwalczaniem
klęsk żywiołowych (udział w usuwaniu skutków powodzi i zalewań), gospodarką związaną z administracją
budynków komunalnych tj. gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi, socjalnymi i użytkowymi, wywozem
nieczystości stałych i płynnych oraz działalnością remontową, związaną z eksploatacją obiektów infrastruktury komunalnej. Udało się wyremontować 10 lokali,
w tym 5 lokali socjalnych i 5 mieszkalnych. Dostawa
wody oparta jest o wydobywanie wody z 2 własnych
ujęć - w Miedarach i Zbrosławicach. Jednakże od września do chwili obecnej ujęcie w Zbrosławicach decyzją sanepidu zostało zamknięte i wodę zakupuje się od
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Dla Świętoszowic woda dostarczana jest z Zabrza, dla
Jasiony z Tworoga. Najważniejszą sprawą na rok 2011
jest opracowanie w trybie awaryjnym strategii zaopatrzenia w wodę miejscowości Laryszów, Wilkowice,
Zbrosławice, Ptakowice, Kamieniec i dla części Wieszowy. Kolejnym zadaniem będzie odpowiednie zabezpieczenie przepompowni ścieków, by wyeliminować
awarie, które zdarzają się prawie w każdym tygodniu.
Wójt poinformował, iż:
1. przeprowadzone zostały następujące przetargi:
- na wywóz odpadów segregowanych w systemie workowym – wygrała firma REMONDIS – cena za 1 worek
to 0,90 zł (w roku poprzednim -1,80 zł),
- na wyłonienie banku dla obsługi budżetu Gminy
Zbrosławice – wybrany został Bank Spółdzielczy,
z którym gmina dotychczas współpracowała, umowa
została podpisana na 5 lat,
- na budowę sali gimnastycznej w Kopienicy, kwota
pierwotna ponad 3,5 mln zł, a najniższa oferta opiewa
na kwotę 2.460 tys. zł.
2. na początku grudnia wykonawca Centrum Usług Publicznych zgłosił, iż w sierpniu konstruktor dachu dokonał wpisu do dziennika budowy wskazując na błąd
i konieczność jego naprawy, co jednak nie zostało zrobione. Później odbyły się jeszcze 2 spotkania z firmą
projektującą, rzecz jest usunięta, ale pozostaje sprawa
zapłaty za dodatkowe czynności.
3. został powołany zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w Gminnym Przedszkolu w Wieszowie.
Zostały tam wykryte pewne nieprawidłowości związane z osobą zarządzającą tą jednostką.
4. uczestniczył w Zgromadzeniu MZKP, które poświęcone było projektowi budżetu na rok 2011. Wójt dodał,
iż został wybrany przeDruk: PPHU DRUKPOL Sp. j. wodniczącym Zgromadzenia.
tel. (32) 285 40 35
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roku.
6. otrzymał pismo z Powiatowego Urzędu Pracy, w którym poinformowano, że nie będzie dofinansowania prac
społecznie-użytecznych. Do tej pory dofinansowanie
wynosiło 50.000 zł, a od nowego roku tylko 5.000 zł.
7. podpisał 3 umowy z WFOŚiGW i Urzędem Marszałkowskim na budowę kanalizacji w Czekanowie
i Wieszowie.
8. z z-cą dyrektora ZGKiM i kierownikiem Adamem Trzęsiokiem oraz w obecności konserwatora ZS
w Wieszowie dokonał oględzin okien w szkole. Okna
wymagają kitowania i malowania oraz są bardzo nieszczelne, ale nie grożą wypadnięciem. Wójt uważa, iż ze
względów oszczędnościowych należy zaczekać pół roku
i dokonać ich wymiany podczas docieplania budynku.
Wójt dodał, iż ostatni wpis do książki kontroli obiektu
był 7.06.10, o treści - stan stolarki okiennej dobry.
9. zatrzymał budowę wiaty w Wieszowie, gdyż nie
może ona być prowadzona z zastosowaniem zamówienia z wolnej ręki. Koszt budowy wiaty wymaga,
aby inwestycja prowadzona była w oparciu o ustawę
o zamówieniach publicznych.
10. przedłużył o 1 rok prace nad studium zagospodarowania przestrzennego.
11. odbył spotkanie z prezydentem Gliwic w związku
z tym, iż chce współpracować z sąsiednimi gminami
i miastami. W najbliższym czasie planuje spotkać się
z burmistrzem Pyskowic oraz z prezydentem Zabrza.
12. polecił wyjaśnić sprawę własności gruntu pod byłym przedszkolem w Księżym Lesie, aby dalej móc
działać w kierunku zagospodarowania tego budynku.
Sołtys Czekanowa Andrzej Ordon zapytał o zmiany
w planie zagospodarowania przestrzennego Czekanowa, by przedstawić je mieszkańcom. Poprosił również o rozkład jazdy autobusów oraz o naprawę lampy.
Wójt wyjaśnił, iż uchwalony plan zagospodarowania
przestrzennego dla Czekanowa jest aktualny i będzie
realizowany w takim kształcie, jaki został uchwalony.
Sołtys Kamieńca Wojciech Szymański poinformował,
iż mieszkańcy Kamieńca w związku z tym, że nie jest
realizowana budowa kanalizacji wnoszą o wycofanie
wkładów, jakie ponosili na powyższą inwestycję. Radna
Krystyna Trzęsiok odniosła się do sprawy stowarzyszenia na rzecz kanalizacji Kamieńcu. Wyjaśniła, iż wpłacane przez mieszkańców pieniądze są na koncie w banku. Na najbliższym zebraniu wiejskim zostanie ustalony
z mieszkańcami sposób zwrotu tych pieniędzy.
Sołtys Laryszowa Piotr Szołtysik poruszył sprawę opracowania koncepcji budowy wodociągu, wraz
z projektem odwodnienia drogi. Stwierdził, iż sytuacja
w Laryszowie jest bardzo trudna, między innymi z powodu braku hydrantów. Wójt wyjaśnił, iż jeżeli będzie
się opracowywało projekt budowy wodociągu, to będzie to robione wraz z odwodnieniem, o ile nie będzie
żadnych technicznych przeciwwskazań.
Sołtys Jasiony Jan Wysocki zwrócił się o pomoc
w załatwieniu terenu pod plac zabaw, o co walczy już
kilka lat, oraz o pomoc w przywozie żywności, którą
otrzymuje w ramach programu unijnego. Sołtys poinformował, iż od 5 lat realizuje powyższy program i dostarcza żywność 1500 osobom (500 rodzinom).
Sołtys Piotr Jankowski zapytał, czy w przypadku, gdy nie będzie pracowników do prac społecznieużytecznych będą zatrudnione inne osoby do prac porządkowych na terenie sołectwa, tak jak kiedyś już to
było robione. Wójt odpowiedział, iż będzie zabiegał
o środki na realizację prac społeczne-użytecznych.
Wójt poinformował, iż w Muzeum Ziemi Beskidzkiej w Wiśle jest wystawa szopek mieszkańca naszej
gminy, którą oglądał Prezydent Rzeczypospolitej
i bardzo się nią zachwycił (o wystawie piszemy na
str. 5). Następne przypomniał, że na ostatnim kwartalnym spotkaniu z sołtysami zapadła decyzja o zakończeniu rozgrywek w ramach turnieju sołectw. Za
kontynuacją turnieju opowiedziało się 3 sołtysów, pozostali byli przeciwni. Wobec powyższego w obecnym
roku nie będzie już turnieju sołectw w dotychczasowej
formie. Sołtys Ziemięcic, a jednocześnie radny Alojzy
Szyguła zauważył, iż dziwi się sołtysom, że głosowali
za zakończeniem turnieju sołectw. Uważa, iż sprawa
wymaga przemyślenia i być może w innej formie uda
się turniej wznowić.
Powyższe sprawozdanie opracowane jest na podstawie
protokołu z sesji, który w całości dostępny jest na stronie www.bip.zbroslawice.pl w zakładce Rada Gminy.
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WYBORY SOŁECKIE

W związku z upływem kadencji
sołtysów i rad sołeckich należy przeprowadzić wybory w sołectwach.
Zgodnie ze statutami sołectw Rada
Gminy zarządza zebrania wiejskie
w tym celu. Wybory muszą się odbyć
w terminie od 3 do 6 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rady Gminy.
Kadencja ta rozpoczęła się 1 grudnia
2010 r., zatem zebrania wiejskie muszą być zarządzone i zwołane w terminie od 2 marca do 31 maja 2011 r.
Zachęcamy do wzięcia udziału
w tych zebraniach pamiętając, że sołtys i rada sołecka są Państwa reprezentantami na szczeblu lokalnym.
Terminy zebrań sołeckich podjęte
Uchwałą Nr IV//2011 Rady Gminy
Zbrosławice z dnia 9 lutego 2011 r.:
Boniowice – 23 marca godz. 18:30
Czekanów – 29 marca godz. 17:00
Jasiona – 31 maja godz. 18:00
Jaśkowice - 30 marca godz. 17:00
Kamieniec – 17 marca godz. 18:00
Karchowice – 25 maja godz. 17:00
Kopienica -8 kwietnia godz. 18:00
Księży Las – 12 kwietnia godz. 18:00
Laryszów – 7 kwietnia godz. 18:00
Łubie - 28 marca godz. 17:00
Łubki - 24 maja godz. 18:00
Miedary - 10 marca godz. 18:00
Przezchlebie - 6 kwietnia godz. 17:45
Ptakowice -26 maja godz. 17:00
Szałsza - 26 kwietnia godz. 18:00
Świętoszowice -21 marca godz. 17:00
Wieszowa - 31 marca godz. 18:00
Wilkowice - 16 marca godz. 18:00
Zawada – 11 maja godz. 17:00
Zbrosławice – 27 maja godz. 18:00
Ziemięcice – 22 marca godz. 18:45

SPROSTOWANIE
W poprzednim wydaniu „Wieści” błędnie podaliśmy numer telefonu kontaktowego do radnej Zofii Woźniak.
Poprawny numer to: (32) 233 72 26. Natomiast z Przewodniczącym Rady Gminy prosimy kontaktować się
pod numerem tel. 602 284 663. /redakcja/

Dowód osobisty do wymiany. Sprawdź czy Twój też?

Minęło już dziesięć lat od kiedy zamiast zielonych, książeczkowych dowodów osobistych w swoich portfelach nosimy plastikowy dokument. Osoby, które w 2001 roku jako pierwsze odebrały nowe dowody osobiste muszą pamiętać, że właśnie mija termin ich ważności.
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Zbrosławice apeluje o sprawdzenie terminu ważności swojego
dowodu osobistego! Data ważności umieszczona jest na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem). O wydanie
nowego dowodu osobistego należy zwrócić się do Urzędu Gminy zgodnie z miejscem pobytu stałego i złożyć
wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (32) 305 23 24.
Proszę nie zwlekać z wymianą do ostatniej chwili. Czas oczekiwania na nowy dokument wynosi około
jednego miesiąca.
Ponadto, w związku z nową ustawą o dowodach osobistych, od 1 lipca 2011 roku będą nowe dowody z warstwą elektroniczną. Jednak dokumenty wydane przed wprowadzeniem nowego dowodu zachowają ważność
i nie trzeba będzie ich ponownie wymieniać.                    
Iwona Feber

W Y B O RY S O Ł E C K I E
W WIESZOWIE

29 listopada 2010 r. wpłynęło do urzędu pismo pana
Tomasza Siegel w sprawie rezygnacji z pełnienia
funkcji sołtysa sołectwa Wieszowa. Zgodnie z uchwałą Nr IX/164/03 Rady Gminy Zbrosławice z dnia
29 października 2003 r. w sprawie statutu sołectwa
Wieszowa, rezygnacja sołtysa obliguje wójta do zwołania zebrania wiejskiego, w celu dokonania wyborów
uzupełniających sołtysa, w ciągu dwóch miesięcy od
dnia złożenia rezygnacji. Zatem ostateczny termin
zwołania niniejszego zebrania upłynąłby 29 stycznia
2011 r. Ze względów społecznych oraz organizacyjnych niezasadne jest zwoływanie zebrania wiejskiego
w trakcie trwania ferii zimowych i okresu wypoczynku mieszkańców, którzy mają prawo decydowania
w ważnych sprawach sołectwa, jaką niewątpliwie jest
wybór sołtysa. Ponadto wybór sołtysa implikuje konieczność zmiany uchwały Nr XLVIII/529/10 Rady

Posterunek Policji w Zbrosławicach

Kierownik Posterunku Policji w Zbrosławicach
asp.szt. Roman Plaminiak
tel.: (32) 39-35-207 lub 307; 606-097-895
Dzielnica nr 31 Posterunku Policji w Zbrosławicach:
Dzielnicowy: asp. Lucjan Szmid - tel. 606-384-544;
Obsługiwany rejon: Kamieniec, Wieszowa, Karchowice, Boniowice, Łubki, Księży Las, Jasiona
Dzielnica nr 32 Posterunku Policji w Zbrosławicach:
Dzielnicowy: st.sierż. Mariusz Pisarek - tel. 606-916-811,
Obsługiwany rejon: Czekanów, Ziemięcice, Świętoszowice, Szałsza, Przezchlebie, Zawada,
Łubie, Kopienica, Jaśkowice
Dzielnica nr 33 Posterunku Policji w Zbrosławicach:
Dzielnicowy: mł.asp. Adam Mrozek - tel. 602-102-886;
Obsługiwany rejon: Zbrosławice, Ptakowice, Wilkowice, Miedary
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach
Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach

Zapraszają do wzięcia udziału w piątej edycji
konkursu

KSIĄŻKA JEST SZTUKĄ
W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni – bez ograniczeń
wiekowych. Celem konkursu jest wykonanie książki, która nie ma tradycyjnej formy książki (okładki, drukowane kartki, ilustracje), która jest przestrzennym
obiektem plastyczno-literackim. Najważniejszym elementem powinien być kształt wizualny,
a nie zawartość literacka pracy.
Prace można przysyłać pocztą na adres biblioteki:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach
ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry
lub składać osobiście w sekretariacie biblioteki w godz 9:00- 15:00.

Termin składania prac upływa 18 marca 2011 r.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.biblioteka.tgory.pl
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Gminy Zbrosławice z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów
i wynagradzania za inkaso w 2011 r., która to stanowi
prawo miejscowe i wchodzi w życie 14 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa
śląskiego. Istnieje zatem niebezpieczeństwo, że zmiana w/w uchwały nie weszłaby w życie przed terminem
inkasa I raty podatków lokalnych (15 marca 2011 r.),
co uniemożliwiłoby inkaso podatków przez sołtysa,
wybranego w wyborach uzupełniających.
Mając na uwadze powyższe, Wójt Gminy zwrócił
się do sołtysa Wieszowy z prośbą o rozpatrzenie możliwości wycofania w/w rezygnacji.
10 stycznia br. p. Tomasz Siegel pisemnie wycofał
swoją rezygnację, w związku z czym pełnić będzie
funkcję sołtysa do czasu wyboru nowego na kadencję
2011 – 2015, a więc nie ma konieczności zwoływania
zebrania wiejskiego w celu uzupełniających wyborów
sołtysa.

Kronika Policyjna
04.11.2010 r. w Czekanowie przy ul. Gliwickiej
nieznani sprawcy dokonali kradzieży z włamaniem
do sklepu LUX, skąd zabrali alkohol i papierosy.
20.11.2010 r. w Zbrosławicach przy ul. Pogodnej
nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem
do bunkra i dokonał kradzieży repliki broni oraz
mundurów z czasów II wojny światowej warości
10 tys. zł.
26.11.2010 r. w Przezchlebiu przy ul. Szkolnej nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do
domku w budowie, skąd skradł przedłużacze oraz
elektronarzędzia o łącznej wartości 400 zł.
16.12.2010 r. w Łubiu przy ul. Długiej zatrzymano na gorącym uczynku sprawcę kradzieży
z włamaniem do niezamieszkałego domku, skąd
chciał dokonać kradzieży sprzętu AGD.
22.12.2010 r. w Zbrosławicach przy ul. Wąskiej
podczas nieobecności domowników nieznany
sprawca dokonał włamania do domu, skąd skradł
laptopa i aparat fotograficzny o łącznej wartości
3100 zł.
05.01.2011 r. w Czekanowie przy ul. Gliwickiej nieznany sprawca dokonał kradzieży kabli napowietrznej linii telefonicznej o łącznej wartości 4000 zł.
10.01.2011 r. w Wieszowie przy ul. Bytomskiej
nieznany sprawca dokonał kradzieży samochodu
m-ki VW Golf II o wartości 2000 zł, na szkodę
mieszkanki Wieszowy.
10.1.2011 r. w Przezchlebiu przy ul. Mikulczyckiej
Beniamin J. zawiadomił Policję o tym, że nieznany
sprawca za pośrednictwem portalu internetowego
Gadu-Gadu, wykorzystując następnie numer telefonu pokrzywdzonego, doładował swoje konto na
kwotę 1070 zł.
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Pary Złote, Szmaragdowe, Diamentowe...

ciąg dalszy ze str. 1
Z kolei pary, które w latach ubiegłych zostały już odznaczone medalami,
otrzymały z rąk wójta pamiątkowe statuetki. W ten sposób zostały wyróżnione małżeństwa, które świętowały pięćdziesiątą piątą oraz sześćdziesiątą
rocznicę swojego ślubu. Wśród wyróżnionych par znaleźli się Szmaragdowi Jubilaci - Państwo: Jadwiga i Brunon Drzymotowie, Ruta i Henryk

9 stycznia w świetlicy gminnej w Wieszowie
odbył się 19 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze, a w tym roku było
ich pięćdziesięciu, mogą powiedzieć głośno „Jesteśmy wielcy”. Po dokładnym przeliczeniu zebranej kwoty (sztab: Kornelia Sikora, Kornelia
Karpowicz, Anna Bulla, Jan Wysocki, Roland
Cuda, Jan Snurawa, Michasia Wilczek) okazało się, że w puszkach było 20.919,49 zł.
Po zakończonym „Koncercie noworocznym”, zorganizowanym przez Urząd Gminy
i stowarzyszenie „Nasza Sala Gimnastyczna”,
zlicytowano gadżety, przekazane przez Fundację WOŚP, co dało nam dodatkowo 375 zł.
Na konto fundacji powinno wpłynąć
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Kudlekowie oraz Agnieszka i Karol Sydowowie, a także Diamentowi
Jubilaci - Państwo: Urszula i Jerzy Lubojańscy oraz Magdalena i Feliks
Marciniakowie.
Uroczystości towarzyszyły gratulacje i gorące życzenia dalszych szczęśliwych lat w gronie bliskich, w zdrowiu i spokoju. Nie zabrakło także
toastu, wzniesionego lampką szampana. Dostojnym Jubilatom raz jeszcze życzymy wspólnych, długich i pogodnych lat życia oraz doczekania
w zdrowiu kolejnych rocznic.          Weronika Kaczmarek

Sukces wolontariuszy WOŚP

21.294,49 zł., przelaliśmy jednak sumę
21.244,49 zł, ponieważ po ponownym przeliczeniu zebranej kwoty przez bank okazało się,
że jeden banknot 50 zł może być fałszywy,
sprawą zajęła się policja.
Jako szef sztabu pragnę serdecznie podziękować wolontariuszom za wytrwałość i uczciwość, ich opiekunom i rodzicom za poświęcony czas, członkom sztabu za cierpliwość
w liczeniu, szczególnie jedno- i dwugroszówek, których było ponad 7 tys., pracownikom
Banku Spółdzielczego w Zbrosławicach oraz
strażakom OSP Wieszowa i funkcjonariuszom
policji w Kamieńcu za zapewnienie bezpieczeństwa.    Szef Sztabu Kornelia Sikora
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POZNAJMY SIĘ - RADNI POWIATOWI
Roman Kowolik – lat
36, mieszkaniec Ziemięcic, żona Joanna, córka Oliwia, syn
Kajetan.
Absolwent
Politechniki Śląskiej
w Gliwicach i Politechniki Opolskiej. Były
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji w Urzędzie Gminy Zbrosławice, od 2007 r. kierownik
Oddziału Administracyjno - Gospodarczego
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
w Gliwicach. Radny Rady powiatu tarnogórskiego III i IV kadencji.
Zainteresowania: majsterkowanie, nowe technologie, turystyka (głównie rowerowa).

Jerzy Słodczyk –
lat 58, mieszkaniec
Wieszowy,
żona
Sylwia, 3 synów.
Absolwent
Wydziału Lekarskiego
Śląskiej Akademii
Medycznej w Zabrzu.
W latach 1977-2000
lekarz na Oddziale
Wewnętrznym Wielospecjalistycznego Szpitala Rejonowego
w Tarnowskich Górach (przez ok. 10 lat pełniący obowiązki zastępcy ordynatora oddziału). Obecnie praktyka lekarska w NZOZ
FAM-MED SC, lekarz POZ w Wieszowie
i Miedarach, ultrasonografista).
Zainteresowania to filatelistyka, sport, literatura oraz filmy przyrodnicze.

Marian Szukalski – radny powiatu obecnej kadencji, Członek
Zarządu
Powiatu.
Ma
59 lat, mieszka w Ptakowicach.
Ukończył studia magisterskie w zakresie wychowania fizycznego, studia podyplomowe z zarządzania placówką oświatową oraz cykl szkoleń
z pozyskiwania funduszy z Unii
Europejskiej. Wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego. W latach 2001 – 2006 pełnił
funkcję dyrektora Gimnazjum w Zbrosławicach. Długoletni
działacz Klubu Sportowego „Drama” Zbrosławice; prezes
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół”; członek Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej w Tarnowskich Górach.
Interesuje się sportem i muzyką, lubi egzotyczne podróże.
W ludziach ceni rozsądek, twórcze myślenie i normalność.
Wymaga od siebie i innych odpowiedzialności,
przedsiębiorczości i uczciwości.

Zbrosławickie szopki w Wiśle ...i niech nam żyją sto lat!
Od 15 grudnia ubiegłego roku w Muzeum Beskidzkim w Wiśle trwała
wystawa szopek Jana Drechslera. Zakończenie planowane jest na koniec
lutego, więc jeśli ktoś w międzyczasie odwiedzi beskidzki kurort, będzie
z pewnością mile widziany w muzeum.
Nie jest to pierwsza
wystawa Jana Drechslera, swoje prace
eksponował najpierw
wspólnie z innymi
twórcami, a później
na wystawach indywidualnych. Jego szopki
można było podziwiać
w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Zbrosławicach, w Domu Kultury w Skoczowie, w kościele Najświętszej Marii Panny w Tarnowskich Górach oraz w tarnogórskim Dworku Goethego. Twórcze zainteresowanie tematyką bożonarodzeniową Jana Drechslera zaczęło
się od pierwszych edycji konkursów szopek, organizowanych przez Muzeum w Tarnowskich Górach. Od samego początku przystępował do nich,
zdobywając nagrody. Po jakimś czasie, już jako juror, sam oceniał prace innych uczestników konkursów.
Jan Drechsler swoje charakterystyczne
betlejki wykonuje od
1998 roku. Szyje je
z powrozów, skręcanych z sizalowego
sznurka. Oprócz szopek ze sznurka tworzy utopce, połednice,
czarownice, skarbnika
i inne demony śląskie.
(jmk)

Serdeczne podziękowania składamy pani Kamili Tabace za zorganizowanie zbiórki złomu, z której dochód został przeznaczony na budowę
przedszkolnego placu zabaw w ramach akcji „Wieszowa dzieciom”. Podziękowania składamy też panom: Tomaszowi Siegiel za wypożyczenie
sprzętu, Tomaszowi Tabace, Serafinowi Liszce, Marcinowi Bochoniowi
i Denisowi Wrodarczykowi za udział w przebiegu akcji zbiórki złomu.
Dziękujemy również wszystkim rodzicom dzieci uczęszczających do
Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie oraz mieszkańcom Wieszowy,
którzy włączyli się do akcji zbiórki złomu, dzięki czemu pomogli nam
w realizacji zamierzonych działań.
Pracownicy Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie
i wszystkie dzieci
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Gminne obchody Dnia Babci i Dziadka miały w tym roku wyjątkowo
biesiadny charakter. 23 stycznia w restauracji „Czarny Pstrąg” w Ptakowicach zgromadziło się blisko 100 osób. Oprócz życzeń i miłych słów dla
wszystkich Seniorów, każda z Babć otrzymała przy wejściu żółtego tulipana. Przy słodko zastawionych stołach czas umilał zespół Piotra Szefera
„Śląskie Trio”, bawiąc gości do łez dowcipami i biesiadnymi pieśniami.
Uroczystość przygotowała Rada Sołecka Ptakowic, a właściciele restauracji „Czarny Pstrąg” nieodpłatnie udostępnili salę i przygotowali słodki
poczęstunek na biesiadę. (AP)

Strażacy dziękują

Zarząd oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieszowie pragną
serdecznie podziękować wszystkim podatnikom, którzy zdecydowali się przekazać
1 % swojego podatku za rok 2009 na rzecz naszej straży. Szczególne podziękowania za okazaną pomoc i zaangażowanie należą się Biuru Rachunkowemu Maniera oraz pani Alicji Manierze. Z pozyskanych środków została zakupiona
przecinarka do stali i betonu marki STIHL TS420 o wartości
ponad 3 tys. złotych, która niezbędna jest do sprawnego
prowadzenia akcji takich jak: katastrofy budowlane, kolejowe, a także przy wypadkach komunikacyjnych.
Zakupiony sprzęt z pewnością poprawi bezpieczeństwo
nas wszystkich. Jednocześnie pragniemy zachęcić państwa do przekazywania
1 % podatku za rok 2010. Środki te w całości zostaną przeznaczone na zakup
sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Informacje mogące państwu pomoc w przekazaniu
1 % swojego podatku znajdą państwo na stronach internetowych naszej jednostki,
miejscowości oraz plakatach. Jeszcze raz dziękujemy i ponownie zachęcamy, 1 %
to tak niewiele, a może uratować komuś życie…
Z tego miejsca pragniemy również podziękować Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, za przekazanie nam pompy marki Honda do wody zanieczyszczonej,
o wartości ponad 12 tys. zł, potrzebnej do efektywnego prowadzenia takich działań jak ubiegłoroczne powodzie. Podziękowania
składamy także Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z Katowic za przyznanie wieszowskiej straży
kwoty 5 tys. zł za udział w konkursie „Powódź
2010”. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, który poprawi bezpieczeństwo
mieszkańców gminy.
Ze strażackim pozdrowieniem
OSP Wieszowa

5

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Urząd Gminy Zbrosławice informuje, iż od
15 marca do 15 maja 2011 r., można składać
wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich
do gruntów rolnych na rok 2011. Przy sporządzaniu wniosku można skorzystać odpłatnie
z pomocy pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego pana Stefana Friedka, w Kamieńcu przy
ul.Tarnogórskiej 4a (budynek starej szkoły),
w środy i czwartki, po uprzednim uzgodnieniu
terminu i godziny (tel. 515 275 923).
Mariola Czaja

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich Górach zaprasza do udziału w szkoleniu
w zakresie stosowania środków ochrony przy
użyciu opryskiwaczy. Przewidywany termin
szkolenia – marzec 2011 r. Udział w szkoleniu
jest odpłatny. Po ukończeniu szkolenia rolnicy
otrzymają stosowne zaświadczenie, upoważniające ich do wykonywania oprysków roślin.
Zaświadczenie takie ważne jest pięć lat. Zapisy
oraz szczegółowe informacje można uzyskać
u pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego
pana Stefana Friedka, pod numerem telefonu
515 275 923.         Mariola Czaja
ŚLĄSKA IZBA ROLNICZA
informuje, że 3 kwietnia 2011 r. odbędą się
wybory członków do Rad Powiatowych
Śląskiej Izby Rolniczej
Zasady wyborów:
1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych
produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający
w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo
kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej
i uczestniczenia w ich wybieraniu.
2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych
nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do
rady powiatowej izby wybiera się - jednego członka,
a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy)
wybiera się - dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko - jednego przedstawiciela.
3. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą
rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów.
Rada powiatowa izby wybiera, ze swego składu, po
dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia ŚIR.
4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka rady
powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć
następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata,
oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz
listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w każdym urzędzie gminy lub w biurach Śląskiej Izby
Rolniczej. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 14.III.2011 r. na adres: Śląska Izba Rolnicza,
40 - 159 Katowice, ul. Jesionowa 15,
tel. (32) 258-04-45.
5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy (miasta) najpóźniej w 14 dniu przed
dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy
został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.
Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do
Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl, w biurze izby pod
numerem telefonu: (32) 258 04 45, oraz w Urzędzie
Gminy Zbrosławice ul. Wolności 109a (budynek
Banku Spółdzielczego) pierwsze piętro pokój nr 4,
tel. (32) 233 71 02.
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PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU,
GOSPODARKI I ROZWOJU NA ROK 2011
Budowa centrum kultury – zapoznanie się ze stanem
realizacji przedsięwzięcia.
Transport zbiorowy, jego koszty i ewentualne sposoby ich ograniczenia.
Ocena stanu zaopatrzenia mieszkańców w wodę,
stanu sieci i ujęć wodnych, kosztów dostarczania
wody. Zapoznanie się z modernizacją sieci wodociągowej na terenie gminy.
Analiza działań pozwalających na zabezpieczenie
terenów zagrożonych podtopieniami.
Uzgodnienie harmonogramu oraz zakresu zadań
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Analiza planu przestrzennego zagospodarowania
poszczególnych sołectw.
Ocena wykonania budżetu za rok 2010.
Oddziaływanie dróg i budowanej autostrady A-1 na
życie mieszkańców gminy - spotkanie z przedstawicielami GDDKiA i ZDP.

Ocena stanu skanalizowania gminy: wykorzystanie kanalizacji istniejących, budowane kanalizacje,
przygotowanie dalszych planów budowy.
Ocena stanu dróg krajowych i powiatowych na terenie gminy. Prace nad harmonogramem naprawy
dróg gminnych.
Analiza sposobów pozyskiwania środków pozabudżetowych.
Analiza sposobów gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.
Selektywna zbiórka śmieci na terenie gminy.
Ocena wykonania budżetu za I półrocze i realizacji
inwestycji.
Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie
i współpracy z policją.
Charakter oraz efekty pracy Straży Gminnej (wystąpienie komendanta Straży Gminnej).
Polityka informacyjna i promocja gminy.
Podatki i opłaty lokalne na 2012 rok.
Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2012.
Opracowanie planu pracy komisji na rok 2012.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA
ROK 2011
Kontrola biblioteki, w szczególności w zakresie
realizowanej inwestycji: Centrum Usług Publicznych.
Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za rok
2010.
Ocena wykonania budżetu Gminy za rok 2010
oraz wnioskowanie do Rady Gminy o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy.
Kontrola Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Ocena pracy Straży Gminnej.
Ocena działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
Ocena wykonania inwestycji w zakresie kanalizacji.
Ocena wykonania inwestycji w zakresie wodociągów.
Zapoznanie z projektem budżetu Gminy na 2012 r.
Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej.

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY,
KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2011
Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Stan oświaty w gminie (planowane dyżury wakacyjne w przedszkolach, pozyskiwanie przez dyrektorów szkół dodatkowych środków z funduszy
zewnętrznych – pisanie wniosków unijnych, realizacja projektów).
Zadania gminy w zakresie opieki zdrowotnej mieszkańców – prowadzenie badań profilaktycznych.
Ocena stanu bibliotek w gminie.
Kultura fizyczna i sport – stan boisk sportowych
w poszczególnych sołectwach. Działalność klubów sportowych – sposoby pozyskiwania dodatkowych środków. Komisja wyjazdowa.
Skuteczność realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ocena realizacji projektu w ramach programu
operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n.

„Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w gminie Zbrosławice” – z udziałem
dyrektorów przedszkoli.
Działalność gminnych zespołów artystycznych
oraz ośrodków kultury (świetlice, kluby) – współpraca z gminami partnerskimi, promocja gminy.
Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
– kompleksowa termomodernizacja budynków
szkół podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach – komisja wyjazdowa.
Działalność stacji „Caritas” na rzecz mieszkańców gminy Zbrosławice.
Centrum Usług Publicznych – działalność instytucji kultury, zmiana lokalizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach.
Sprawozdanie z pracy komisji za rok 2011 i opracowanie planu na rok 2012.
NA BIEŻĄCO: opiniowanie projektów uchwał,
realizacja wniosków, uczestnictwo komisji w życiu kulturalnym i sportowym gminy.

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA NA
ROK 2011
Ośrodek Doradztwa Rolniczego – p. Friedek –
szkolenia rolników.
Powiatowy Inspektor Weterynarii.
ARiMR – dopłaty bezpośrednie dla rolników.
Środki ochrony roślin – choroby upraw – Wojewódzka Stacja Ochrony Roślin i Kwarantanny.
Koła łowieckie – zapoznanie się z działalnością.
Izba Rolna – p. Krawczyk - sprawozdanie.

Ubezpieczenia upraw rolnych.
Ubezpieczenia rolników - KRUS.
Przedsiębiorstwo Nasienne Księży Las – p. Klimowicz – uszkodzone przepusty, wyjazdy na drogi publiczne.
Pozyskiwanie funduszy europejskich dla gospodarstw rolnych.
Podsumowanie pracy komisji i opracowanie planu pracy na rok 2012.

Terminy zebrań poszczególnych komisji proszę śledzić na www.zbroslawice.pl

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
wsparli naszą rodzinę i udzielili nam pomocy po
pożarze naszego mieszkania.
Karolina i Sebastian Piecha, Ziemięcice
Wieść z Gminy nr 1 (108) 2011

Z życia świetlicy gminnej w Ziemięcicach

4 grudnia 2010 r. - ta data to tradycyjne, coroczne obchody Dnia Górnika
czyli „Barbórka”. W biesiadzie górniczej uczestniczyło prawie 70 osób.
Obecny był wójt W. Olszewski. Dla wszystkich przygotowano śląski żurek
oraz sznita z tustym i ogórkiem. Nieco później na stoły podano pyszny kołocz z serem i posypką. Najbardziej zasłużeni górnicy otrzymali dyplomy
za pielęgnowanie górniczych tradycji. Przez cały czas przygrywała orkiestra dęta, a wszyscy śpiewali znane górnicze piosenki. To było prawdziwe
górnicze święto w parafii Ziemięcice.
16 grudnia 2010 r. - w tym dniu sołtys i Rada Sołecka Ziemięcic spotkała
się w świetlicy z wszystkimi osobami, które reprezentowały nasze sołectwo w VIII edycji Wieloboju Sołectw o puchar Wójta Gminy Zbrosławice.
Jak wiemy zajęliśmy w ostatecznej klasyfikacji dobre 4 miejsce. Wszystkim osobom należą się słowa podziękowania za udział w tym sportowym
wydarzeniu. Każdy otrzymał z rąk sołtysa A. Szyguły pamiątkowy dyplom.
Szkoda tylko że nie będzie już Wieloboju Sołectw i realizacji sportowej
pomiędzy sołectwami naszej gminy.
18 grudnia 2010 r. - w ten zimowy i mroźny poranek odbył się turniej
skata o puchar sołtysa Ziemięcic. Rozegrano 2 rundy po 30 rozdań. Najlepszym okazał sie Piotr Kozioł ze Świętoszowic, który zgromadził ponad
3000 punktów, zdobywając okazały puchar. Miejsce drugie zajął A. Szyguła,
a trzecie Rudolf Kalyta z Przezchlebia. Wszystkim serdecznie gratulujemy
i zapraszamy na następny turniej skata.
Sołtys i Rada Sołecka Ziemięcic

DZIECIĘCA SZKÓŁKA PIŁKARSKA

W Akademii Piłkarskiej Silesia w Tarnowskich Górach trwają zapisy
do szkółki piłkarskiej dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Akademia
zaprasza na pierwszy, darmowy trening, po którym uzyskać można pełną
informację na temat dziecka od wykwalifikowanej kadry trenerskiej i na
jej podstawie podjąć decyzję o dalszym uczestnictwie w treningach.
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 15 na osiedlu Przyjaźń, we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych.
Wszelkie informacje pod nr tel. 501 397 827 lub drogą elektroniczną:
silesia@apsilesia.pl
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.apsilesia.pl/tarnowskie_gory                info: www.apsilesia.pl

P R Z E K A Ż 1 % P O D AT K U

Poniższe organizacje zwróciły się do redakcji z prośbą zamieszczenia
informacji o przekazaniu 1% podatku na ich działalność. Szczegóły na
stronie www.zbroslawice.pl w zakładce „Podaruj 1% podatku”.
Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych „Sokoły” Miedary:
OPP: Olimpiady Specjalne Polska, KRS: 0000190280
CEL SZCZEGÓŁOWY 1%: Oddział Regionalny-Śląskie-Sokoły Miedary
OSP Czekanów:
OPP: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, KRS: 0000116212
CEL SZCZEGÓŁOWY 1%: OSP Czekanów, ul. Kolejowa 3C,
			  42-677 Czekanów, woj. śląskie
OSP Świętoszowice
OPP: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, KRS: 0000116212
CEL SZCZEGÓŁOWY 1%: OSP Świętoszowice, ul. Mikulczycka 93A,
			  42-675 Świętoszowice, woj. śląskie
OSP Wieszowa
OPP: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, KRS: 0000116212
CEL SZCZEGÓŁOWY 1%: OSP Wieszowa, ul. Bytomska 144,
			  42-672 Wieszowa, woj. śląskie

Czcigodnym Jubilatkom:
Pani Małgorzacie Janoszce
ze Zbrosławic
z okazji 75 rocznicy urodzin
oraz Pani Gizeli Pierszalik
z Kamieńca
z okazji 70 rocznicy urodzin,
życzenia zdrowia,
błogosławieństwa Bożego
oraz wielu lat życia składają

Pani Agnieszka Wojtala
z Wieszowy
obchodzi jubileusz
80 lat życia.
Z tej okazji
składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności
i wielu lat życia
w gronie najbliższych

Koleżanki i Koledzy Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów

Koło Emerytów i Rencistów
Wieszowa

Wieść z Gminy nr 1 (108) 2011

Jesteś mieszkańcem gminy Zbrosławice? Grasz w szachy?

Zapraszamy na

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA GMINNE
W SZACHACH O PUCHAR WÓJTA
19 marca 2011 r. godz. 10:00
świetlica gminna w Ziemięcicach

Zapisy u p. Alojzego Szyguły (601-433-951) do 16 marca.

Tradycyjny opłatek w gminie

Już po raz 16. w świetlicy gminnej w Wieszowie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe z mieszkańcami gminy Zbrosławice. W spotkaniu uczestniczyli z-ca przewodn. Rady Gminy Zofia Woźniak
i Ksiądz Proboszcz Parafii Św. Trójcy w Wieszowie.
Kierownik Ośrodka, w imieniu organizatorów (GOPS i Stacja Caritas) podziękowała za doskonałe warunki, wsparcie i pomoc ludzi, dzięki którym
można było się spotkać w tak ciepłej i miłej atmosferze. Dzięki uprzejmości firm przewozowych wszyscy zaproszeni bezproblemowo dotarli na
spotkanie. Podczas wieczerzy wigilijnej nie zabrakło tradycyjnych, światecznych potraw, przygotowanych przez ludzi dobrej woli oraz wspólnego
kolędowania z zespołem „Kostar”, Miedarzanami i Karolinkami z Przezchlebia. W organizacji całej wieczerzy wigilijnej pomagały wolontariuszki
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kamieńcu.
Dzieci ze szkół podstawowych z Czekanowa, Kopienicy, Miedar, Przezchlebia i Ziemięcic wykonały piękne świąteczne stroiki, które ozdobiły
stoły wigilijne, a każdy z uczestników został obdarowany paczką.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Stacja Caritas
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbrosławice oraz Stacja Opieki „Caritas” w Zbrosławicach składają serdeczne podziękowanie ludziom dobrej woli,
za okazane wsparcie finansowe i rzeczowe, które pomogło w zorganizowaniu
spotkania przy stole wigilijnym dla osób samotnych z terenu gminy Zbrosławice 16 grudnia 2010 r.. Są to:
Parafia Św. Trójcy w Wieszowie
Parafia Św. Jadwigi w Ziemięcicach
Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Montażowe Zygfryd Kostoń Miedary
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zbrosławicach
Zakład Produkcyjno – Usługowo Handlowy Gacki Miedary
Zakład Kamieniarsko – Betoniarski Stefan Pajdak Ziemięcice
Zakład Stolarski Henryk Lalak Zbrosławice
Zakład Stolarski Józef Smolarczyk Wieszowa
PHU Ogród Iwona Głowacka Ptakowice
Biuro Usług Rynkowych Zbigniew Maciej Szymik Zbrosławice
Restauracja „Czarny Pstrąg” Ptakowice
Praktyka dentystyczna Beata Wiśniowicz Zbrosławice
Zakład Stolarski STOLBAR Piotr Barcz Szałsza
REMBIS Karina Lis Ziemięcice
Agro Centrum PHU Krzysztof Jędroszkowiak Czekanów
Firma KOSTAR Zespół muzyczny Zawada
Zgromadzenie Sióstr Zakonnych Opatrzności Bożej ze Zbrosławic
Marian Grochulski Miedary
Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Walter Biskupek Świętoszowice
Krystyna Rozkosz Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Ziemięcice
Zbigniew Komornicki Ziemięcice
Telesfor Rzeczkowski Piekary Śląskie
Ksiądz Dyrektor Władysław Taras DPS Zbrosławice
Stowarzyszenie Świetlic Socjoterapeutycznych - Szkoły Podstawowe
w: Czekanowie, Kopienicy, Miedarach, Przezchlebiu i Ziemięcicach
Kornelia Sikora Wieszowa
Zespół Karolinki przy Szkole Podstawowej w Przezchlebiu
Zespół Pieśni i Tańca MIEDARZANIE – ZSP w Miedarach
Aleksandra Tyczka ZSO im. Jana Pawła II w Kamieńcu
Wolontariusze z ZSO im. Jana Pawła II w Kamieńcu: Justyna Fila, Justyna Załuska,
Aleksandra Poloczek, Maria Karmańska, Anna Czaplińska, Dominika Giese, Karolina Wenger, Amanda Hornik, Angelika Mężyńska

Szanownej Jubilatce
pani Dorocie Miczce,
która w styczniu obchodziła
70 rocznicę urodzin, życzymy
dużo zdrowia i radości,
szczęścia w życiu,
wielu pięknych wrażeń
i spełnienia wszystkich marzeń.
Rada Sołecka i sołtys Świętoszowic

Pan Alfred Kowolik
z Ziemięcic obchodzi
jubileusz 75 lat.
Z tej okazji życzenia
zdrowia, pogody ducha
oraz wielu wspaniałych
lat życia składają
sołtys, Rada Sołecka
i mieszkańcy Ziemięcic
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Gminne Przedszkole Nr 4 w Świętoszowicach
15 grudnia grupa starsza (4-5-6-latki) brała udział
w XI Międzyszkolnym Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych, którego organizatorem było Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach. Przedstawienie „W dzień Bożego Narodzenia” otrzymało
wyróżnienie – za oprawę sceniczną, a Bartosz Kliś
wyśpiewał nagrodę indywidualną.
7 stycznia ta sama grupa występowała na XII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szopkowych, zdobyła
I miejsce i nagrodę - „Złotą Szopkę”.
Rodzicom bardzo dziękuję za zaangażowanie, wykonanie strojów oraz pomoc w organizacji przewozu
dzieci na występy. /Szarlota Miśkiewicz/
Gminne Przedszkole nr 3 w Kamieńcu
Z powodu ferii zimowych Babcie i Dziadkowie
przedszkolaków świętowali już 12 stycznia. Mieli okazję obejrzeć piękne jasełka, wziąć udział we wspólnych
grach i zabawach. Wiele radości sprawiły im piernikowe ozdoby, wykonane przez wnuków. /AP/

Gminne Przedszkole w Miedarach
Grudzień – przedszkolaki spotkały się z zaprzyjaźnionym górnikiem p. Konradem Gralla, a kilka dni później
- ze św. Mikołajem. 11.01 odbył się bal przebierańców.
Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców naszego przedszkola, w tym szczególnie p. Justynie Dziembie za
pomoc i wsparcie finansowe w organizacji imprez
przedszkolnych, p. Bogusławowi Mansfeldowi za coroczne odwiedziny św. Mikołaja, p. Teresie Lipińskiej –
Sułkowskiej za ofiarowanie zabawek i wsparcie dzieci
z rodzin potrzebujących. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wspierają nas w codziennej pracy. /A. Nowicka/

Zespół Szkół w Zbrosławicach
13 stycznia przeszkolone nauczycielki nauczania
zintegrowanego przeprowadziły warsztatowe zajęcia
udzielania pierwszej pomocy. Wykorzystano podręczniki i sprzęt podarowany przez fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ramach projektu Ratujemy i Uczymy Ratować.
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Do II etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zakwalifikowali się: Paulina Gaidzik, Krzysztof
Matwiej – geografia (opiekun: mgr Joanna Mrowiec)
oraz Dawid Sojka – język niemiecki (opiekun: mgr
Krzysztof Jaremski).
W XI ogólnopolskim konkursie plastycznym na najpiękniejszy stroik i kartkę świąteczną 3 miejsce zdobył
Maciej Front z klasy 2, a wyróżnienie Karolina Pigulla
z klasy 6. /Barbara Szyszko/
Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach
Uczniowie zdobyli nagrody za udział w konkursie
plastycznym pt. „Stroje regionalne - strój śląski” zorganizowanym przez Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie”, który gościł w szkole z programem artystycznym
„Pokochaj śląską kulturę”.
17 grudnia dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy
Zbrosławice mogli podziwiać małych aktorów w sztuce bożonarodzeniowej. Wystapiły zespoły wokalne
„Żuczki” i „Uśmieszki Boga” oraz zespół instrumentalny „Violinki”. /Elżbieta Kliś/

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu
10 grudnia odbyło się adwentowe spotkanie rodziców, uczniów i nauczycieli. Program był bogaty – misterium adwentowe, kolędy polskie, niemieckie i angielskie, świąteczny pokaz mody, sprzedaż pierniczków
i ozdób choinkowych, konkurs wiedzy na temat zwyczajów świątecznych w Polsce i Unii Europejskiej oraz
wspólne klejenie kilkumetrowego łańcucha na choinkę.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji Spotkania: Rodzicom, Opiekunom, Przyjaciołom, którzy jak co roku chętnie wsparli nasz
kiermasz i wszystkim osobom, które pomogły w jego
zorganizowaniu. Suma, którą zebraliśmy, zostanie
przeznaczona na zakup gier i pomocy dydaktycznych
do świetlicy szkolnej. Przy okazji zachęcamy do odwiedzania naszej szkolnej strony internetowej
www.spkamieniec.edupage.org /Joanna Skrzyniarz/
Szkoła Podstawowa w Kopienicy
19 grudnia odbyła się uroczysta wieczornica adwentowa, połączoną ze sprzedażą wyrobów rękodzielniczych: bombek, stroików oraz kartek świątecznych,
świeczników, obrazów ręcznie malowanych, pierników oraz świątecznych wypieków. /A.Zorychta/

Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie
W grudniu GBP w Zbrosławicach ogłosiła konkurs
na najpiękniejsze ozdoby choinkowe. Do biblioteki napłynęły torby pełne kolorowych łańcuchów i ogromne
pudła pełne przepięknych, kolorowych bombek.
W konkursie na bombkę choinkową wśród uczniów
kl. I–III pierwsze miejsce zajęła Monika Mycek (Miedary), drugie Marta Kapek (Ziemięcice), trzecie Paulina Popela (Przezchlebie).
W kategorii uczniów kl. IV–VI zwyciężyła Sandra
Krzywania (Ziemięcice) przed Ewą Krawczyk (Zbrosławice) i Denisem Adamiokiem (Łubie).
Konkurs na łańcuch choinkowy wygrał Eryk Połoński
(Kamieniec), drugie miejsce zajęła Julia Toczek (Kamieniec), a trzecie Martyna Naczyńska (Przezchlebie).
Grupowo I miejsce zdobyło przedszkole w Wieszowie, II – w Zbrosławicach i III - w Kamieńcu.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy opiekunom, paniom: Agnieszce Bałeckiej, Annie Ćwielong,
Krystynie Kowol, Elżbiecie Kliś, Marioli Abramik,
Annie Mój, Klaudii Naczyńskiej, Monice Kochel, Danucie Dziembała, Annie Patryk i Teresie Ciasto, oraz
wszystkim rodzicom, których dzieci wzięły udział
w naszym konkursie.
Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.biblioteka.zbroslawice.pl gdzie można zobaczyć
wszystkie ozdoby. /Bibliotekarze/
W czasie ferii zimowych, 27 stycznia, w siedzibie
Filii GBP w Ziemięcicach odbył się finał ósmego konkursu czytelniczego. Wśród laureatów znaleźli się:
I miejsce – Dominik Kapek, uczeń klasy VI;
II miejsce – Sandra Krzywania, uczennica klasy V;
III miejsce – Martyna Matysiak, uczennica klasy V.
Zwycięzcy to uczniowie SP Ziemięcice.
Na spotkaniu z laureatami rozdano nagrody książkowe,
dyplomy i słodycze
ufundowane
przez
GBP
Zbrosławice
i filię Ziemięcice. Serdecznie
gratuluję finalistom tegorocznego konkursu
i jednocześnie
zawiadamiam,
że kolejny konkurs czytelniczy
już trwa. Zapraszam wszystkie
dzieci ze szkół podstawowych do aktywnego uczestnictwa i korzystania z bibliotecznego zbioru. Na
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody książkowe.
/Dorota Cichorowska – bibliotekarka/
Od 19 do 28 stycznia biblioteka w Łubiu organizowała zajęcia „Ferie z biblioteką”. Podczas wspólnych
zajęć dzieci wykonywały wiele prac plastycznych
i wesoło spędzały czas. Na zakończenie wspólnie stworzyły mini makietę „PARK DINOZAURÓW”. Miłym
akcentem tych spotkań były słodycze, sponsorowane
przez sołectwo Łubie i Kopienica. Za wspaniały prezent wszyscy serdecznie dziękujemy! /Bibliotekarze/
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