
Uchwałą Nr XL/451/10 z dnia 
9 marca 2010 r. Rada Gminy 
Zbrosławice wyraziła zgodę na 
wyodrębnienie 
FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO 
w budżecie Gminy Zbrosławice 
na rok 2011, natomiast Uchwa-
łą Nr IV/30/11 z dnia 9 lutego 
2011 r. – na rok 2012. Przed-
stawiamy poradnik, dotyczący 
funduszu - na str. 7

NARODOWY SPIS 
POWSZECHNY 

LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 
w 2011 r. (NSP 2011) będzie 
pierwszym spisem powszech-
nym od czasu, kiedy Rzecz-
pospolita Polska stała się pań-
stwem członkowskim Unii 
Europejskiej. Z tego faktu wy-
nika szereg zobowiązań, m.in. 
konieczność dostarczenia in-
formacji z dziedziny demogra-
ficzno–społecznej oraz społecz-
no–ekonomicznej, w zakresie  
i terminach określonych przez 
Komisję Europejską. 

czyt. na str. 6

Z A  O F I A R N O Ś Ć  I  O D W A G Ę
3 lutego w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wręczono  ordery i odznaczenia państwowe oraz medale za ofiarność  

i odwagę osobom, które wniosły szczególny wkład w służbę państwu i społeczeństwu. 
Wicewojewoda Stanisław Dąbrowa odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na 

rzecz ochrony przeciwpożarowej, dwóch strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Wieszowy - dh. Grzegorza Janoszkę i dh. Patryka Mikosza. Gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.                                       Zarząd OSP Wieszowa

Juniorki z Kamieńca mistrzyniami rejonu
Drużyna dziewcząt z LO im. Jana Pawła II w Kamieńcu najpierw zdobyła tytuł mistrzyń powiatu, a zaraz potem 

zwyciężyła w w mistrzostwach rejonu. Również w powiatowych zawodach gimnazjów tryumfowały zawodniczki  
z Kamieńca.                                            Więcej na str. 4

Z ferajną niedźwiedzia już po raz szesnasty

SPROSTOWANIE
Informujemy, że w trakcie dostarczania Państwu nakazów płatniczych w sprawie podatku na 2011 r. były również 
przekazane ulotki dot. kontroli wywozu nieczystości stałych i ciekłych na terenie Gminy Zbrosławice. Wśród  wyka-
zu firm, które posiadają zezwolenie Wójta Gminy Zbrosławice na prowadzenie działalności zajmującej się wywozem 
nieczystości, wystąpił błąd w poz.3 - błędny nr telefonu. Właściwe dane:  Janusz Sosnowski, ul. Wyzwolenia 4a/5, 
42-674 Ptakowice, *tel. 607-877-324*. Za zaistniałą pomyłkę PRZEPRASZAMY.         /Urząd Gminy/

Inicjatywa organizacji „wodzenia 
niedźwiedzia” w Kopienicy wypływa od 
16 lat od tej samej grupy ludzi, jednak  
w korowodzie przybywa młodzieży,  
która chętnie angażuje się w kontynu-
owanie tej pięknej tradycji. Wiemy na 
czym polega sam obrzęd, poznajmy 
wiernych temu zwyczajowi mieszkań-
ców Kopienicy…

W ostatnie dni tegorocznego karna-
wału ferajna niedźwiedzia z Kopienicy 
zawitała do domów mieszkańców sołec-
twa już po raz szesnasty. Ferajnę prowa-
dził, jak co roku, słomiany Niedźwiedź,  
w którego przeobraził się Michał Ziaja. 

ciąg dalszy na str. 4
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9 lutego 2011 r. odbyła się IV Sesja Rady 
Gminy Zbrosławice. Wzięło w niej udział 
15 radnych i 29 zaproszonych gości. Obrady 

trwały w godz. 9:00-11:30.
Podjęto uchwały w sprawach: wyznaczenia radnego 

do składu Rady Bibliotecznej (na sesji 5.02.2008, pod-
jęto uchwałę, która powołała do życia Radę Bibliotecz-
ną, w skład której wchodzi m.in. jeden radny, delego-
wany przez Radę Gminy. W związku z tym, że mandat 
radnego, który był członkiem w/w rady (Piotr Jankow-
ski) wygasł, należało wyznaczyć innego przedstawi-
ciela. Został nim Józef Skandy); Programu Współpracy 
na lata 2011-2014 Gminy Zbrosławice z organizacja-
mi pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie oraz na mocy uchwały Rady 
Gminy Zbrosławice z 29.10.2010 r. przeprowadzo-
ne zostały konsultacje społeczne z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych, działających na terenie 
Gminy Zbrosławice, dotyczące programu współpra-
cy. Dotychczas program przyjmowany był na rok, 
obecny obejmuje lata 2011-2014); wyborów sołtysów 
i rad sołeckich na okres kadencji 2011-2015; określe-
nia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębior-
ca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowa-
dzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (dotychczas 
wymagania te przyjmowane były zarządzeniem wójta, 
jednakże po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach muszą one być podjęte uchwałą 
Rady); określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i trans-
port nieczystości ciekłych; przekazania środków dla 
Policji (zgodnie z zapisami ustawy o Policji jednostka 
samorządu terytorialnego może przekazać Policji środ-
ki finansowe na pokrycie wydatków inwestycyjnych, 
modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów 
utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyj-
nych Policji. W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 
2.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia 
Policji, na pokrycie kosztów korzystania z telefonów 
komórkowych przez funkcjonariuszy Posterunku Po-
licji w Zbrosławicach z/s w Kamieńcu); funduszu so-
łeckiego na rok budżetowy 2012; zmian w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 
2011-2021 (wykreśleniu ulegają umowy, których reali-
zacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia działania jednostki i których 
płatności przypadają w okresie dłuższym niż jeden rok, 
przez jednostkę odpowiedzialną Urząd Gminy – Straż 
Gminna. Z uwagi na zmienność regulacji w materii 
ustawowej w zakresie parametrów technicznych fo-
toradarów używanych przez Straż Gminną, odstępuje 
się od zawarcia wieloletniej umowy na wynajem foto-
radaru, zastępując ją odrębnymi umowami rocznymi.  
W miejsce tego przedsięwzięcia wprowadza się umo-
wę, która będzie realizowana przez GOPS w okresie 
czteroletnim p.n. „Umowa na świadczenia usług opie-
kuńczych w domu chorego”); zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbrosławice oraz 
uchwały budżetowe.
Wójt poinformował, iż: 
- odbył spotkanie z firmą Veolia – Przedsiębiorstwo 
Wodociągowe Tarnowskie Góry, na którym między 
innymi poruszył sprawę zanieczyszczenia ujęcia wody 
w Zbrosławicach, licząc na pomoc w rozwiązaniu pro-
blemu, gdyż ich przedsiębiorstwo z takim przypadkiem 
już się spotkało. Firma obiecała udzielić pomocy. Po-
nadto dyrektor ZGKiM Józef Burda wraz ze swoim za-

Przyjmij w swoim domu  
zagranicznych gości

W dniach 4 – 5 czerwca 2011 roku w Mieda-
rach odbędzie się Festiwal Zespołów Folklory-
stycznych. W związku z tym wydarzeniem, jak 
co roku zaprosiliśmy do Zbrosławic naszych 
przyjaciół z Gmin Partnerskich: Brackenhe-
im z Niemiec, Charnay–lès–Mâcon z Francji, 
Tarnalelesz z Węgier i Castagnole delle Lanze 
z Włoch. Zwracamy się do wszystkich miesz-
kańców naszej gminy, którzy chcieliby gościć  
u siebie Niemców, Francuzów, Węgrów lub 
Włochów i zapewnić im na czas pobytu, to jest 
od 3 do 6 czerwca, zakwaterowanie i wyży-
wienie. Prosimy o zgłaszanie się do p. Joanny  
Starzec – osobiście w Urzędzie Gminy (po-
kój nr 6) lub telefonicznie (32) 233-70-40  
i (32) 233-77-88.     Referat Organizacyjny

REJESTR PASZOWY
Powiatowy Inspektor Weterynarii przypomina 
rolnikom o wpisaniu się do rejestru paszowego. 
Kontakt: (32) 390 19 91, 
siedziba: Tarnowskie Góry, ul. Opolska 21

Druk: PPHU DRUKPOL Sp. j.
tel. (32) 285 40 35

Adres kontaktowy:
42-600 Tarnowskie Góry, 

ul. Kochanowskigo 27
e-mail: drukpol@drukujemy.pl

Redakcja: Anna Połońska
tel. (32) 233 77 89, fax (32) 233 71 00

e-mail: apolonska@zbroslawice.pl
Adres kontaktowy:

42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2
e-mail: wiesc@zbroslawice.pl

www.zbroslawice.pl

Z prac rady i wójta stępcą uczestniczyli w spotkaniu poświęconemu temu 
samemu problemowi, które odbyło się w Gryfinie;
- odbył spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego, w związku z kłopotami, wynikającymi 
ze sporu międzysąsiedzkiego w Wieszowie, który roz-
począł się skargą na hodowlę gołębi;
- uczestniczył w spotkaniu w Katowicach w sprawie 
Industriady. 11 czerwca br. tak, jak i w ubiegłym roku, 
Industriada odbędzie się na terenie Zakładu Wodo-
ciągowego w Karchowicach. Wspólnie z Zakładem 
będą czynione starania, aby imprezę tę jak najbardziej 
uatrakcyjnić i ściągnąć  jak najwięcej osób, gdyż jest to 
doskonała okazja do promowania gminy;
- w Katowicach odbyło się spotkanie dot. infrastruktury 
kolejowej województwa śląskiego. W związku z tym, 
że na terenie gminy są nieruchomości i trasy kolejowe, 
przeprowadził rozmowy na temat uwłaszczenia tych 
obiektów przez gminę. W uzgodnieniu z dyrektorem 
Zarządu Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego  
w Warszawie gmina sporządzi inwentaryzację tych 
obiektów, a następnie wystąpi o ich przejęcie; 
- poinformował, iż Pani Katarzyna Sosada przeprowa-
dziła kontrolę CUP, w wyniku której stwierdziła, że 
inwestycja prowadzona jest na dwóch działkach, a uży-
czenie dotyczy tylko jednej działki. Wobec powyższego 
aneksem dokonał wydzierżawienia drugiej działki; 
- wziął udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów, na 
którym były poruszane problemy samorządowców. Na 
spotkaniu tym przedstawiciel z Urzędu Marszałkow-
skiego poinformował, że środki unijne na okres pla-
nowania do 2013 roku praktycznie już się skończyły, 
istnieje jedynie możliwość wzięcia udziału we wnio-
skach na tzw. szerokopasmowy dostęp do Internetu. 
Podjęte zostaną rozmowy z Gliwicami, które uzyskały 
przydział tej częstotliwości, aby możliwe było dołącze-
nie się do nich, ponieważ w przypadku większej liczby 
podmiotów opłata byłaby podzielona;
- odbył spotkanie ze spółką gminną, podczas które-
go przedstawiono różne koncepcje prowadzenia dal-
szej działalności. Aktualnie prowadzone są rozmowy  
z potencjalnymi zainteresowanymi działalnością na 
tym terenie. Pierwsze spotkanie odbyło się z firmą 
GWAREX, która zajmuje się tylko odzyskiwaniem 
węgla z hałd. Powyższa firma zakupuje materiały  
z hałdy w Przezchlebiu i przewozi do swojego zakładu 
oddalonego o 60 km. Wywóz tych materiałów powo-
duje niedogodności związane z ruchem samochodów 
ciężarowych, gdyż samochody te często omijają drogę 
technologiczną i jeżdżą drogą powiatową. W związku  
z powyższym zarówno starostwo, policja i straż gminna 
prowadzą w tej materii działania. Kierowcom, którzy 
nie jeżdżą wyznaczoną trasą nakładane są mandaty, ale 
pomimo tego nie udaje się całkowicie wyeliminować 
ruchu tych samochodów;
- w starostwie odbyło się spotkanie poświęcone postę-
powaniu z dzikimi zwierzętami, które coraz częściej 
pojawiają się nie tylko na drogach ale i na terenach 
miast i wsi. Na spotkaniu nie podjęto żadnych wnio-
sków, natomiast powołano komisję, która ma opraco-
wać procedury postępowania w takich przypadkach.
- wziął udział w szkoleniu zorganizowanym przez RIO 
na temat zamówień publicznych;
- uczestniczy w odbywających się zebraniach w jed-
nostkach OSP. Na zakończenie wszystkich zebrań od-
będzie się zaplanowane na kwiecień walne zebranie 
związku OSP.

Sołtys Świętoszowic Krzysztof Kowolik poruszył 
m.in. sprawę ciężarówek, wyjeżdżających z Zakładu  
w Przezchlebiu na drogi gminne i powiatowe i niszczą-
cych ich nawierzchnię. Wójt wyjaśnił, iż jest to rozwią-
zanie tymczasowe, natomiast jeśli powstanie koncepcja 
odzyskiwania węgla, wtedy planuje się poprowadzenie 
ruchu torowiskiem.

Sołtys Jasiony Jan Wysocki zapytał, dlaczego od po-
czątku kadencji nowej rady w sesjach nie uczestniczyli 
jeszcze radni powiatowi, na co przew. rady Jan Fels wy-
jaśnił, iż radni ci zawsze są na sesję zapraszani.

Sołtys Czekanowa Andrzej Ordon zwrócił się  

wszystkich drogach oraz zatkanie studzienek. 
Sołtys Laryszowa Piotr Szołtysik ponownie poru-

szył sprawę wodociągu w Laryszowie pytając, kiedy 
dojdzie do rozpoczęcia jakichkolwiek robót. Wójt 
stwierdził, iż problem z wodą jest dużo poważniej-
szy. Wszystkim wiadomo, że zostało zamknięte ujęcie 
wody w Zbrosławicach, a woda kupowana jest z GPW 
(koszt miesięczny, w zal. od zużycia, to 20-40 tys. zł), 
ale rurociąg, którym jest tłoczona ma za małą średnicę 
oraz jest awaryjny. Priorytetem więc będzie ta inwe-
stycja, która rozwiąże problem. Woda zakupywana jest 
droższa od wody z ujęcia w Zbrosławicach i jej zakup 
to dodatkowy koszt.

Sołtys Kamieńca Wojciech Szymański poruszył 
m.in. sprawę zaśmiecania terenów leśnych (ul. Polna 
i Gliwicka w Kamieńcu) i ryzyka wystąpienia kolej-
nych dzikich wysypisk śmieci. Wójt wyjaśnił, iż jest to 
bardzo duży problem, ale dopóki mieszkańcy nie zro-
zumieją, że sami sobie szkodzą, to tego się nie uniknie. 
Będzie apelował do ludzi, aby wskazywali sprawców 
zaśmiecania. 

Radna Katarzyna Łosicka poinformowała, iż razem 
z radnym Józefem Skandy złożyła do wójta pismo 
mieszkańców Łubia ul. Pyskowickiej 1-26 w sprawie 
fatalnego stanu drogi dojazdowej do ich posesji, o uję-
cie w planie realizacji remontu tej drogi. 

Radny Józef Skandy zwrócił się do sołtysów o pod-
jęcie na zebraniach wiejskich tematu spółki wodnej, 
ponieważ rozwiązanie problemu związanego z melio-
racją jest sprawą bardzo ważną.

Radny Janusz Strzelczyk, w imieniu mieszkańców 
dużego osiedla, które powstaje w Zbrosławicach na 
przedłużeniu ul. Traugutta, zapytał o termin budowy 
dróg w tym rejonie. 

Wielu sołtysów poruszyło jeszcze sprawę powrotu 
do organizacji rozgrywek sportowych w ramach wie-
loboju sołectw. Mieszkańcy nie zgadzają się z decyzją 
sołtysów o zawieszeniu tej imprezy. Wójt wyjaśnił, iż 
zamierza dalej organizować spotkania sportowe, przy 
czym w zawodach nie będzie podziału na sołectwa  
i drużyny. Będzie mógł w nich uczestniczyć każdy 
chętny. Pierwsze zawody – mistrzostwa szachowe – 
odbyły się 19 marca w Ziemięcicach (relacja w następ-
nym numerze). 

P O N E 
Informujemy osoby oczekujące na realizację 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, że 
w budżecie Gminy na rok 2011, jak również  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej obej-
mującej lata następne, nie zostało ujęte za-
danie inwestycyjne obejmujące wkład gminy  
w realizację przedsięwzięcia. W związku  
z powyższym informujemy osoby zaintereso-
wane, że zadanie nie będzie realizowane.

o jak najszybsze zor-
ganizowanie spotkania  
z przedstawicielami bu-
dowy autostrady, gdyż 
wiosenne roztopy mogą 
powodować zalewanie, 
roznoszenie błota po 
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Komunikat dla ubezpieczonych 
z powiatu tarnogórskiego 

w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że do czasu rozstrzygnię-

cia dodatkowego postępowania konkursowego, poprzedzającego zawarcie 
umowy o realizacje świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej na obszarze obejmującym powiat tarnogórski, pacjenci z tego terenu, 
którzy będą chcieli skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy medycznej 
(udzielanej wieczorem lub w nocy oraz w dni ustawowo wolne od pracy), 
mogą zgłosić się do dowolnie wybranej placówki udzielającej takich 
świadczeń w miastach sąsiednich. Jednocześnie informujemy, że zasady 
korzystania z pomocy ratownictwa medycznego nie uległy zmianie.

Poniżej przedstawiamy wykaz zakładów opieki zdrowotnej, znajdujących 
sie nabliżej naszej gminy, z którymi w ramach podstawowej opieki zdro-
wotnej Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł od 1 marca 2011 roku umo-
wy o realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Pełna 
lista zakładów z woj. śląskiego dostępna jest na www.nfz-katowice.pl

nazwa świadczeniodawcy miejsce udzielania 
świadczeń telefon

Górniczy Zespół Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Rudzie 
Śląskiej Fundacji "Unia 
Bracka"

Bytom, 
ul. Konstytucji 89 32 395 05 13

Bytomskie Centrum Medycz-
ne Jedynka Sp. z o.o.

Bytom, 
ul. Piłsudskiego 67 32 281 09 22

106 Szpital Wojskowy z 
Przychodnią - Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej

Gliwice, 
ul. Zygmunta Starego 20 32 230 49 39

Górniczy Zespół Lecznictwa 
Specjalistycznego w Gliwi-
cach Fundacji "Unia Bracka"

Gliwice, 
ul. Błonie 3 32 331 73 98

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Centrum Usług 
Medycznych AA "Reme-
dium" spółka jawna

Pyskowice, ul. Paderew-
skiego 11 32 233 87 62

Przychodnia Lekarzy Specja-
listów ZDROWIE sp. z o.o. Zabrze, ul. Majnusza 7 32 271 70 31

Od 1 marca pacjent, który będzie chciał skorzystać z tej formy opieki me-
dycznej (udzielanej wieczorem lub w nocy oraz w dni ustawowo wolne od 
pracy), może zgłosić się do dowolnie wybranego podmiotu realizującego 
świadczenia. Dotychczas można było korzystać z opieki lekarskiej tylko  
w przychodni wskazanej przez lekarza rodzinnego. /www.nfz-katowice.pl/

MIESZKAŃCY GMINY ZBROSŁAWICE
W trosce o środowisko, jak również w dążeniu do miana czystej i przyja-

znej gminy, Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że w maju 2011 r. wszczę-
te zostaną kontrole posesji pod kątem posiadania pojemników na nieczysto-
ści stałe i ciekłe, oczyszczalni przydomowych i przyłączy  kanalizacyjnych. 
W pierwszym etapie kontrola będzie miała charakter informacyj-
no-edukacyjny. 

Kolejne kontrole osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych będą 
miały na celu sprawdzenie przestrzegania przez właścicieli nieruchomości 
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, w następującym zakresie:
- wyposażenia nieruchomości w urządzenia, służące do zbierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sani-
tarnym, porządkowym i technicznym; 
- wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości cie-
kłych, przydomową oczyszczalnię ścieków lub przyłączenie do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej;
- udokumentowania korzystania z usług w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz odbiór nieczystości stałych, 
odpadów komunalnych.        Wójt Gminy - Wiesław Olszewski

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właści-
ciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania umowy na odbiór odpa-
dów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadają-
cym odpowiednie zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.

Poniżej przedstawiamy nazwy firm, które posiadają zezwolenie Wójta 
Gminy Zbrosławice:
1. ALBA ekoserwis Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 5, 41-992 Radzionków, 
tel. 32 227 40 34;
2. EKOŚRODOWISKO Spółka z o.o, ul. Cyryla i Metodego 50,  
41-909 Bytom, tel. 32 388 68 00;
3. Janusz Sosnowski, ul. Wyzwolenia 4a/5 , 42-674 Ptakowice,  
tel. 607-877-324;
4. REMONDIS Spółka z o.o., ul. Nakielska 1, 42-600 Tarnowskie Góry, 
tel. 32 285-46-10;
5.Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO  
SYSTEM” Bożena Strach i Waldemar Strach Spółka Jawna  
ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska, tel. 34 329 92 29;
6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Toszku Spółka  
z o.o., ul. Górnośląska 2, 44-188 Toszek, tel. 32 233 43 97;
7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach,  
ul. Oświęcimska 6, 42-674 Zbrosławice, tel. 32 233-70-74.

ZŁOTE GODY
Urząd Stanu Cywilnego zamierza z początkiem 2012 r. zorganizować 

uroczystość dla par obchodzących w 2011 r. jubileusz 50, 55, 60, 65 oraz 
70-lecia pożycia małżeńskiego. W związku z powyższym prosimy o zgła-
szanie do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego (osobiście, telefonicznie lub 
za pośrednictwem członka rodziny) małżonków, zamieszkałych na terenie 
Gminy Zbrosławice, chętnych do wzięcia udziału w tej uroczystości.

Parom małżeńskim, obchodzącym jubileusz Złotych Godów, Wójt 
Gminy Zbrosławice, w imieniu Prezydenta RP, wręcza medale za długo-
letnie pożycie małżeńskie. Pary, które obchodziły swój jubileusz w latach 
ubiegłych, a nie został im jeszcze przyznany medal za długoletnie pożycie 
małżeńskie, również proszone są o kontakt.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do 31 maja 2011 r.
USC w Zbrosławicach, ul. Wolności 109 a, tel. 32 233 77 96. 

Weronika Kaczmarek

Co zrobić, gdy...
Jeżeli widzisz martwe zwierzę (pies, kot, sarna, lis, dzik), leżą-

ce na ulicy lub innym terenie komunalnym (park, plac zabaw, bo-
isko) – zadzwoń do Urzędu Gminy tel. 32 233 77 90. Martwe zwie-
rzę odpowiednie służby odwiozą do utylizacji. Padłe zwierzęta  
z terenów prywatnych nie będą zabierane. 

W sytuacji, gdy zwierzę jest ranne, należy zadzwonić na nr tel. alarmowego 112 lub do centrum kryzysowego – na miejsce zostanie wysłany 
policjant, myśliwy bądź lekarz weterynarii.                                     /U. Grabińska/

Kronika Policyjna
06.02 - podczas nieobecności domowników w Wilkowicach przy  
ul. 3 Maja nieznany sprawca dokonał włamania do domu, skąd skradł go-
tówkę oraz biżuterię.
07.02- w Zbrosławicach przy ul. Mickiewicza nieznany sprawca dokonał 
włamania do sklepu Delikatesy Centrum, skąd skradł wyroby alkoholowe 
i papierosy.
09.02 - w Ptakowicach z parkingu przy ul. Wyzwolenia nieznany sprawca 
dokonał kradzieży samochodu m-ki BMW.
11.02 -w Zbrosławicach przy ul. Ogrodowej nieznany sprawca dokonał 
włamania do domu w budowie, skąd skradł elektronarzędzia.
14.02 - w Wieszowie przy ul. Bytomskiej, podczas nieobecności domowni-
ków, nieznany sprawca dokonał włamania do domu, skąd skradł gotówkę.
14.02 - w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej funkcjonariusze policji za-
trzymali na gorącym uczynku 3 sprawców kradzieży z włamaniem do 
nieczynnej restauracji Baryłka, skąd sprawcy skradli grzejniki i inne ele-
menty metalowe.
18.02 - w Zbrosławicach przy ul. Wolności Sebastian P. dokonał kradzieży 
siatki ogrodzeniowej wraz z furtką i bramą wart. 1400 zł. 

Uwaga!  Dowód osobis ty  do wymiany
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Zbrosławice apeluje  

o sprawdzenie terminu ważności swojego dowodu osobistego!
Data ważności umieszczona jest na awersie dokumentu (strona ze zdję-
ciem). O wydanie nowego dowodu osobistego należy zgłosić się do Urzę-
du Gminy zgodnie z miejscem pobytu stałego i złożyć wniosek. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 305 23 24.

Iwona Feber
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Niedźwiedzia wodził Myśliwy – Jarosław Taraszczuk. W ostatkowym 
korowodzie znalazła się, zgodnie z tradycją, Młoda Para: Katarzyna Ulfik 
oraz Łukasz Rusek. Dobrą wróżbę można było usłyszeć od Cyganki, w któ-
rej rolę wcielił się Krzysztof Gajdzik. Kominiarz (Łukasz Mikuła) nie po-
zwolił mieszkańcom zapomnieć o wizycie ferajny, brudząc sadzą na szczę-

ście. Nie zabrakło w tym gronie Policjanta (Irena Taraszczuk), strzegącego 
prawa i hojnie obdarowującego mandatami wszystkich napotkanych. Była 
też Gospodyni z prawdziwego zdarzenia (Rafał Mikuła), niosąca koszyk na 
chętnie składane przez mieszkańców dary. W Diabła wcieliła się Marzena 
Taraszczuk, zaś w Bociana, znoszącego jajka, będące symbolem płodności, 
Katarzyna Helios. Józefa Boroń jako Pielęgniarka, dbała o stan zdrowia 
mieszkańców, natomiast Strażak (Marcin Meka) miał pod kontrolą poziom 

Z ferajną niedźwiedzia już po raz szesnasty       ciąg dalszy ze str. 1

bezpieczeństwa odwiedzanych domostw. Nie zabrakło w orszaku Czerwo-
nego Kapturka (Małgorzata Rusek), który zamiast słodyczy dla babci miał 
w koszyku łakocie dla dzieci oraz zaproszenia dla mieszkanek sołectwa na 
organizowany przez ferajny niedźwiedzi z Kopienicy i Łubia Dzień Kobiet. 
Korowodowi towarzystwa dotrzymywała wiejska kapela w składzie: gita-

rzyści – Ludwik Rusek, Waldemar 
Ulfik; saksofoniści – Jerzy Sikora, 
Bartosz Bombik; bęben – Paweł 
Gajdzik; werbel – Sebastian He-
lios; akordeon – Zbyszek Patycki.

W gronie organizatorów znalazły 
się również Panie, które zadbały  
o to, by członkowie ferajny mieli 
siły na udział w obchodzie, za co 
należą im się szczególne podzię-
kowania. Pysznym, prawdziwie 
śląskim obiadem częstowały jak co 
roku: Regina Meka, Maria Sikora 
oraz Teresa Majnusz.

Po odwiedzeniu wszystkich do-
mostw, ferajny z Kopienicy i Łubia 

spotkały się w Domu Parafialnym, gdzie nastąpiło uwieńczenie obrzędu. 
Najpierw niedźwiedzie odtańczyły swój taniec, po którym nastąpiło zrzu-
cenie na nie wszystkich win i bolączek obydwu sołectw. Punktem kulmi-
nacyjnym była ceremonia symbolicznego „zarzynania” misiów. Później 
uczestnicy korowodów, wraz z liczną grupą mieszkańców, bawili się pod-
czas ostatniej w tym karnawale zabawy w Domu Parafialnym.

Rzadko spotykany współcześnie ostatkowy zwyczaj zaprezentowano  
5 marca br. w audycji Ligoniowe Radio, przygotowanej przez reporterów 
Radia Katowice – Annę Musialik i Henryka Grzonkę. Dziennikarze z du-
żym zainteresowaniem rozmawiali o kontynuowanym w naszej gminie 
obrzędzie, który nie jest jedyną inicjatywą kopieniczan i łubian. Ta sama 
grupa ludzi organizuje co roku z okazji przypadającego w tym czasie Świę-
ta Kobiet wspomniane już wyżej spotkanie w Domu Parafialnym, podczas 
którego męska część ferajn z dużym profesjonalizmem obsługuje przybyłe 
na uroczystość mieszkanki Kopienicy i Łubia (fot. powyżej).

Małgorzata Rusek, Katarzyna Łosicka
Dodatkową atrakcją, towarzyszącą uroczystości był zorganizowany przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną - Filię w Łubiu wernisaż wystawy dzbanków 
i czajników, której komisarzem jest dr Janina Thomalla (fot. poniżej).

Część kolekcji,  liczącej aktualnie kilkaset sztuk, można było podziwiać 
w siedzibie Filli GBP w Łubiu  jeszcze przez dwa tygodnie. Więcej na te-
mat samej wystawy w następnym numerze „Wieści z Gminy”. 

Tegoroczne finały powiatowe w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii 
juniorek odbyły sie w LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach. W finale 
drużyna dziewcząt z LO im. Jana Pawła II w Kamieńcu pokonała LO im. 
S. Sempołowskiej 2:0, zapewniając sobie tytuł mistrzyń powiatu tarnogór-
skiego.

Juniorki z Kamieńca mistrzyniami rejonu

12 marca odbył 
się finał rejono-
wy w Lublińcu, 
w którym dziew-
częta z Kamieńca 
pokonały LO im. 
A. Mickiewicza 
z Lublińca 2:1 
(21:25, 27:25, 
22:20). Drużyna 
wystąpiła w skła-
dzie: Agnieszka 
Jarzombek, Iwo-
na Starzec, Marta Mikosz, Ilona Wodarz, Sandra Tetfejer, Katarzy-
na Ziętek, Sabina Miczka i Karolina Zawada. Trenerami zespołu są:  
G. Sitek i J. Wójcik.

Również drużyna dziewcząt z Gimnazjum w Kamieńcu zdobyła pierw-
sze miejsce w zawodach powiatowych piłki siatkowej, które odbyły się  
w Ożarowicach. Nasz zespół wystąpił w składzie: A. Jarzombek, B. Kau-
czor, A. Janoszka, M. Starzec, N. Hetmańczyk, W. Mika, N. Mika,  
K. Prusak, M. Skrzypczyk i P. Bagsik. Pod koniec marca dziewczęta ro-
zegrają zawody rejonowe w Lublińcu.            /G. Sitek/
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Zapraszamy do przeżycia wyjątkowej przygody, jaką jest podróż SZLA-
KIEM ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. 
Tworzą go obiekty o wyjątkowych walorach historycznych i architekto-
nicznych, które w minionych wiekach były świadkami rewolucji przemy-
słowej. Zapoczątkowana w XVIII wieku industrializacja zmieniła oblicze 
Śląska, w którego krajobraz na stałe wpisały się wieże szybów kopalnia-
nych, piece hutnicze, kominy elektrowni. Pamiątką po tamtych czasach są 
liczne zabytki techniki, rozrzucone po całym województwie. Utworzony 
Szlak ukazuje ich turystyczną atrakcyjność.

Centrum Dziedzictwa Kulturowego stworzyli listę uwzględniającą cechy 
turystyczne obiektów oraz ich wartość historyczną, aby ostatecznie, we 
współpracy z władzami lokalnymi, przedstawicielami branży turystycznej 
oraz właścicielami obiektów, wskazać na grupę tych najlepiej spełniają-
cych oczekiwania co do nowego produktu turystycznego. Lista 29 obiek-
tów tworzących Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego zosta-
ła ustalona mocą uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1153/268/
II/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku. W kolejnych latach do Szlaku włą-
czano dodatkowe obiekty - w 2007 roku - następne dwa, w 2009 - jeden, 
w 2010 roku przyłączonych zostało aż 6 obiektów, usunięte zostały 2 - tak 
powstał obecnie istniejący produkt turystyczny. 

Od początku istnienia Szlaku Zabytków Techniki trwały prace nad pro-
mocją nowego produktu. Stworzono identyfikację wizualną (wraz z logoty-
pem), serwis internetowy, system oznakowania, mapę Szlaku. 

Każdy z obiektów zostaje oznaczony tablicami informacyjnymi w jed-
nakowym layoucie i o podobnej budowie. Jedna z nich oznacza przyna-
leżność obiektu do Szlaku Zabytków Techniki, druga zawiera krótki opis 
obiektu w trzech wersjach językowych, wskazówki dla zwiedzających, 
zdjęcie obiektu. Jednocześnie, projektowane jest oznakowanie drogowe 
opisujące obiekty, które pomagać ma turystom dotrzeć do poszczególnych 
obiektów na Szlaku i promować je. 

Powstały także wspólne dla wszystkich obiektów broszury informacyj-
no-promocyjne (ulotki), mające funkcje mini-przewodnika, oraz papierowe 
wersje mapy Szlaku. 

W ramach działań zmierzających do stworzenia silnej marki Szlaku  
w 2009 roku przyjęto „Strategię marketingową i wytyczne strategiczne 

Podczas wizyty w podziemnym świecie ko-
palń i sztolni, browarach, parowozowniach, 
kuźniach czy fabrykach spotkać można unika-
towe maszyny i urządzenia - prawdziwe perły 
techniki. Odwiedzający, niezależnie od wieku, 
mogą poprzez interesujące wycieczki, prezen-
tacje multimedialne oraz imprezy organizo-
wane na terenie obiektów, poznać „na żywo” 
przemysłową tradycję regionu śląskiego.
Czym jest Szlak Zabytków Techniki?

Szlak Zabytków Techniki to tematyczny, 
samochodowy szlak turystyczny o zasięgu re-
gionalnym, obejmujący obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym 
województwa śląskiego. Tworzy go ponad trzydzieści obiektów związa-
nych z tradycją górniczą i hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, 
produkcją wody oraz przemysłem spożywczym. Intencją autorów projek-
tu jest zbudowanie, w oparciu o najważniejsze i najciekawsze pod wzglę-
dem walorów historycznych i architektonicznych obiekty poprzemysłowe  
w regionie, markowego produktu turystycznego. Docelowo Szlak Zabyt-
ków Techniki ma stać się najbardziej interesującą trasą turystyki industrial-
nej w kraju i jako jeden z głównych markowych produktów turystycznych 
województwa śląskiego charakteryzować region na turystycznej mapie 
Polski i Europy. 
Kto jest realizatorem projektu?
Projekt zrealizowany został przez Wydział Promocji Regionu, Turystyki 
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W procesie 
tworzenia Szlaku uczestniczyły także Śląskie Centrum Dziedzictwa Kultu-
rowego w Katowicach oraz Śląska Organizacja Turystyczna. 

Etapy realizacji pro-
jektu. 

Szlak Zabytków 
Techniki istnieje od 
czterech lat - jego ofi-
cjalne otwarcie dla 
odbiorców nastąpiło 
w październiku 2006 
roku. Jednak prace nad 
przygotowaniem pro-
duktu trwały od lipca 

promocji SZT”. W ra-
mach prac nad strategią 
przeprowadzono cykl 
warsztatów i szkoleń, 
których celem była inte-
gracja członków Szlaku 
oraz tworzenie i konsul-
tacja planów promocyj-
nych. Ważnym etapem 
komercjalizacji SZT było 
podpisanie w Zabrzu we 
wrześniu 2009 r. trój-
stronnej „Deklaracji w sprawie działań na rzecz rozwoju Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego”. Jest ona wyrażeniem intencji i oświad-
czenia woli współdziałania wszystkich podmiotów, które powołały do życia 
i finansują szlak (Województwo Śląskie i Śląska Organizacja Turystyczna) 
oraz obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki. Deklaracja jest 
podpisywana każdorazowo przy włączaniu nowych obiektów do Szlaku. 

Jednym z największych sukcesów było włączenie w styczniu 2010 r. 
Szlaku Zabytków Techniki, jako jedynego z Europy Środkowej i Wschod-
niej, do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (European Ro-
ute of Industrial Heritage). Dołączył w ten sposób do grona najlepszych 
turystycznych szlaków regionalnych w Europie. Szlak Zabytków Techniki 
został również doceniony w kraju - otrzymując w 2007 r. miano Produktu 
Turystycznego Roku, a w 2008 r. został wyróżniony Złotym Certyfikatem 
Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Złotym Medalem MTP w 2010 r.

Działania nad dalszym rozwojem szlaku nie ustają. Konsekwentnie bę-
dzie wdrażany plan marketingowy SZT. W planach są kolejne szkolenia dla 
zarządców i pracowników obiektów.     /źródło: Województwo Śląskie/

W kolejnych numerach „Wieści” przedstawimy poszczególne obiekty 
szlaku. Pierwszy z nich – Muzeum Produkcji Zapałek w Częstocho-
wie. 

2004 roku. Przez pierwszy rok odbywał się audyt na terenie 53 obiektów 
województwa śląskiego, związanych z historią przemysłu. W wyniku wi-
zyt w obiektach przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Śląskiego 

95 urodziny obchodzi 
pani Gertrud Frontzek 

ze Świętoszowic.
Czcigodnej Jubilatce 

życzymy dużo zdrowia 
oraz błogosławieństwa 

Bożego na następne lata.
Rada Sołecka, sołtys oraz  
mieszkańcy Świętoszowic

Państwo Jadwiga i Brunon 
Drzymotowie z Ziemięcic 
obchodzili jubileusz 55 lat 

pożycia małżeńskiego. 
Z tej okazji życzenia zdro-

wia, pogody ducha oraz 
jeszcze wielu wspólnych 

lat życia
składają sołtys, Rada Sołecka 

i mieszkańcy Ziemięcic

Szanownym Jubilatom, pani Krystynie Jaworek z Miedar 
i panu Wilibaldowi Szczeponikowi z Ziemięcic, 

z okazji 75 rocznicy urodzin życzenia wszelkiej pomyślności, 
miłości najbliższych oraz wielu lat życia składają

Koleżanki i Koledzy Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

Pani Matylda Burda z Ziemięcic obchodzi 50 rocznicę urodzin. 
Z tej okazji życzenia zdrowia, radości, 

pogody ducha oraz wielu lat życia, składają
sołtys, Rada Sołecka oraz mieszkańcy Ziemięcic
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Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań

Cel spisu
Spis powszechny 

dostarcza najbardziej 
szczegółowych  in-
formacji o liczbie 
ludności, jej teryto-
rialnym rozmieszcze-
niu, strukturze demo-
graficzno–społecznej 
i zawodowej, a także  
o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospo-
darstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warun-
kach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podzia-
łu terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym  
i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada 
się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących  
w procesach demograficznych i społecznych m.in.  
z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu 
Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wyni-
ki spisu są wykorzystywane bezpośrednio dla potrzeb 
statystyki publicznej jako baza do budowy operatów 
losowania do dalszych badań reprezentacyjnych, pro-
wadzonych na próbie gospodarstw domowych.

W spisie planowanym do przeprowadzenia w 2011 r. 
istotne będzie m.in. uzyskanie informacji o zagadnie-
niach, które były objęte spisem w 2002 r. Kontynuacja 
jest niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych 
zjawisk, zachodzących w czasie oraz do opisu zmian, 
jakie zaszły w procesach demograficzno–społecznych i 
ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań 
i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin,  
w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi. Plano-
wane podejście realizacyjne pozwoli na zachowanie 
szeregów czasowych i porównywalności z wynikami  
z poprzednich spisów.
Spis obejmie:
- osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające  
w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszcze-
niach, niebędących mieszkaniami;
- mieszkania i budynki, w których znajdują się miesz-
kania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwate-
rowania i inne zamieszkane pomieszczenia, niebędące 
mieszkaniami;
- osoby niemające miejsca zamieszkania.

W spisie powszechnym będą zebrane dane  
z następujących tematów badawczych:
1) stan i charakterystyka demograficzna ludności;
2) edukacja;
3) aktywność ekonomiczna osób;
4) dojazdy do pracy;

5) źródła utrzymania osób;
6) niepełnosprawność;
7) obywatelstwo;
8) migracje wewnętrzne;
9) migracje zagraniczne;
10) narodowość i język oraz mniejszości narodowe  
i etniczne;
11) wyznanie (przynależność do kościoła lub związku 
wyznaniowego);
12) gospodarstwa domowe i rodziny;
13) stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych 
(mieszkania i budynki).
Obowiązek udzielania odpowiedzi

Osoby objęte spisem oraz spisem próbnym  
i kontrolnym zobowiązane są do udzielania ścisłych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na 
pytania zawarte w formularzu.

Do udzielenia odpowiedzi o osobach małoletnich 
obowiązane są pełnoletnie osoby, wspólnie z nimi za-
mieszkałe.

W przypadku tzw. danych wrażliwych odpowiedzi 
udziela się na zasadzie dobrowolności.

Do udzielenia odpowiedzi o osobach nieobecnych 
obowiązane są pełnoletnie osoby, wspólnie z nimi za-
mieszkałe.

W obiektach zbiorowego zakwaterowania, w przy-
padku braku możliwości bezpośredniego spisania oso-
by, danych dotyczących nazwiska i imion, płci, daty 
urodzenia, obywatelstwa, czasu trwania i przyczyny 
przebywania, informacji o miejscu poprzedniego za-
mieszkania oraz poziomie wykształcenia udzielają –  
w zakresie posiadanej dokumentacji – zarządzający 
tymi obiektami.

Informacji o budynkach zarządzanych przez osoby 
prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowo-
ści prawnej, udzielają zarządzający lub administrujący 
tymi budynkami.

Informacji o budynkach stanowiących własność 
osób fizycznych udzielają właściciele, użytkownicy 
lub administratorzy tych budynków.

Informacji o niezamieszkanych mieszkaniach udzie-
lają zarządzający lub administrujący budynkami,  
w których te mieszkania się znajdują.
Metody zbierania danych

Zakłada się, że spis ludności i mieszkań 2011 będzie 
realizowany metodą mieszaną tj. z wykorzystaniem 
systemów informacyjnych administracji publicznej 
oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezenta-
cyjnym, w następującej kolejności:
- samospis internetowy, polegający na zaakceptowa-
niu lub korekcie, w terminie od 1 kwietnia br. do 30 
czerwca br., danych pozyskanych z systemów informa-
cyjnych,
- wywiad telefoniczny wspomagany programem kom-

puterowym, prowadzony przez ankietera statystyczne-
go (CATI), w terminie od 8 kwietnia do 30 czerwca br.,
- wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elek-
tronicznym,  prowadzony przez rachmistrza spisowego 
(CAPI), w terminie od 8 kwietnia do 30 czerwca br.

W Gminie Zbrosławice pracować będzie 8 rachmi-
strzów:
Ewa Rogowska,
Beata Konieczny,
Agnieszka Mazur,
Mariusz Augustynowicz,
Sylwia Augustynowicz,
Patrycja Posmyk,
Lucyna Straschek-Burzyk,
Karolina Czerwińska. 

Rachmistrz spisowy musi posiadać umieszczoną 
w widocznym miejscu legitymację wystawioną przez 
Główny Urząd Statystyczny i opatrzoną stosownymi 
pieczęciami i podpisami.

Ponadto prace rachmistrzów spisowych koordynuje 
Lider Gminny NSP 2011 – Katarzyna Zyga (Sekretarz 
Gminy) – tel. 606 82 42 92.

Gminne Biuro Spisowe mieści się w Urzę-
dzie Gminy Zbrosławice przy ul. Oświęcimskiej 2  
i czynne jest w godzinach pracy urzędu, tj. od po-
niedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. 
Dodatkowo pełniony jest dyżur telefoniczny  
w dni robocze od godziny 15:00 do godziny 20:00 pod 
numerem telefonu 606 82 42 92.
Podstawy prawne
- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. 
z 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 
2010 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych prze-
widzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy 
gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób (Dz. 
U. Nr 169, poz. 1138);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 
2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i spo-
sobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę 
narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań  
w 2011 r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1615);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 
2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie 
czynności związanych z narodowym spisem powszech-
nym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 239, 
poz. 1595);
- Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej  
w sprawie Spisu ludności i mieszkań 2011;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  
i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności  
i mieszkań (z komentarzem).  

źródło: www.stat.gov.pl/gus 

Biuro Poselskie Tomasza Głogowskiego zapra-
sza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.  
W kwietniu tradycyjnie organizujemy pomoc w wypełnia-
niu rocznych zeznań podatkowych PIT. Porad udzielają: rad-
ca prawny Łukasz Garus oraz adwokat Mariusz Jakubowski.  
Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu telefonicznie, bądź oso-
biście w Biurze Poselskim oraz przygotowanie wszystkich materia-
łów pomocnych w rozpoznaniu istoty sprawy.
Biuro Poselskie Tomasza Głogowskiego, ul. Opolska 1, 42-600 Tar-
nowskie Góry, tel./fax 32 768 86 11, www.tomaszglogowski.pl 

9 kwietnia 2011 r. (SOBOTA) od godz. 8.00 

ZBIÓRKA ZŁOMU i PUSZEK 
w Wieszowie

Cel: plac zabaw dla przedszkolaków.
Chętnych prosimy o przygotowanie złomu do odbioru 
lub zgłoszenie u pana Sebastiana Kowolika, tel. 793-
739-091 lub sołtysa Tomasza Siegel, tel. 609 825 911. 
Zbiórka rozpocznie się od ul. Dworcowej w kierunku 
Kościoła i dalej ul. Bytomską i bocznymi...
Rada Rodziców Przedszkola w Wieszowie dzięku-
je wszystkim, którzy zechcą w ten sposób wspomóc 
budowę placu zabaw, a panu sołtysowi za pomoc  
w organizacji zbiórki. 
Osoba kontaktowa: Sebastian Kowolik 793-739-091.

POSPRZATAJMY! Nadejście wiosny mobilizuje nas do porząd-
ków. Na posesjach grabimy trawniki, zamiatamy, sprzątamy pozostałości po zi-
mie. Obejścia wyglądają coraz ładniej, jednak tuż za ogrodzeniami, na ulicach 
wzdłuż posesji, zalegają stare, jesienią nie uprzątnięte, liście czy piasek, któ-
rym zimą posypywano drogi. Ustawowym obowiązkiem każdego właściciela 
jest sprzątanie chodnika przy posesji. Nie wszędzie jednak są chodniki – przy 
drogach gminnych ich nie ma. Niestety, gminy nie stać na pozamiatanie tych 
fragmentów ulic. Mimo to, mieszkańcy przed swoimi posesjami sprzątają drogi 
i chodniki, co jest dobrym przykładem dla innych. Jeśli każdy z nas zadba o 
czystość w okolicy swojej posesji, gmina przywita wiosnę ładnym wyglądem. 
A to ucieszy i nas, mieszkańców, i odwiedzających naszą gminę gości.  /UG/

W Y B O RY S O Ł E C K I E
10 marca odbyło się zebranie wiejskie w Miedarach. Sołtysem pozostał Herbert Kupka, 
zmienił się natomiast skład Rady Sołeckiej, której członkami zostali: Łukasz Gryc, Dorota 
Gajewska, Urszula Just, Janusz Kosmol, Henryka Welz, Irmgarda Maligłówka i Jan Gralla.
16 marca w Wilkowicach na stanowisko sołtysa ponownie został wybrany Damian Nowara. 
Rada Sołecka to: Marian Moryń, Jan Grzechca, Michał Gabryś, Franciszek Mueller, Renata 
Straschek i Daniel Czubasiewicz.
W Kamieńcu natomiast 17 marca nowym sołtysem została Aneta Kapek. W skład Rady 
Sołeckiej weszli: Sławomir Bogacki, Jakub Staszczyszyn, Regina Irmler, Mariola Janoszka, 
Stefan Pyka, Piotr Liszka oraz Anna Hetmańczyk.
Świętoszowice wybierały sołtysa 21 marca. Został nim ponownie Krzysztof Kowolik. 
Rada Sołecka to: Andrzej Bobeł, Janusz Mike, Łukasz Oleszko, Damian Michalik i Witold 
Szlosarek.                               /AP/
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FUNDUSZ SOŁECKI 
- PORADNIK

Co to jest fundusz sołecki? 
Są to pieniądze w budżecie gminy zagwaranto-

wane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć słu-
żących poprawie warunków życia mieszkańców.
Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego?

Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona 
od zamożności gminy. W ustawie o funduszu so-
łeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza 
się wysokość środków przypadających na dane 
sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może prze-
znaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, 
może to zrobić. Sołectwa nie będą musiały doko-
nywać tych obliczeń. Wójt corocznie do 31 lip-
ca poinformuje sołtysów o wysokości środków, 
które będą do wykorzystania przez dane sołectwo  
w następnym roku.
Czy w każdej gminie powstanie fundusz sołecki? 
Kto decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki?

To rada gminy decyduje o wyodrębnieniu  
w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Rada gmi-
ny podejmuje w terminie do 31 marca uchwałę,  
w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyod-
rębnienie funduszu sołeckiego w następnym roku. 
Rada gminy może także nie zgodzić się na powsta-
nie funduszu sołeckiego w danej gminie. Pomysł 
na utworzenie funduszu sołeckiego mogą zgłosić 
radzie radni oraz wójt gminy. Sołtysi i mieszkań-
cy sołectw, którzy chcieliby utworzenia funduszu 
sołeckiego powinni w tej sprawie zwracać się do 
radnych gminy (lub do wójta, burmistrza prezy-
denta miasta).
Na co można przeznaczyć środki z funduszu so-
łeckiego?

Pieniądze z funduszu sołeckiego można prze-
znaczyć na realizację tych zadań gminy, które 
będą służyły poprawie życia mieszkańców dane-
go sołectwa, a także usuwania skutków klęsk ży-
wiołowych. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, 
że warto np.:
- zbudować lub wyremontować plac zabaw dla 
dzieci,
- naprawić chodniki,
- zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze 
na śmieci),
- posadzić drzewa, krzewy,
- wyremontować wiatę przystankową
to właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pie-
niądze.

To co dane sołectwo może faktycznie zrobić, 
będzie zależało od wysokości środków finanso-
wych, które będą w jego dyspozycji. Jeżeli miesz-
kańcy sołectwa zdecydują, to mogą wspomóc 
wykonanie konkretnych zadań - w tym poprzez 
własną pracę (społeczną).
Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki  
z funduszu sołeckiego?

Musi zostać zwołane zebranie wiejskie, na 
którym zostanie uchwalony wniosek o przy-
znanie środków z funduszu sołeckiego. Wnio-
sek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, 
rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa. We wniosku należy 
wskazać co mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uza-

sadnieniem słuszności podjętych działań) oraz 
podać przewidywany koszt tych prac. Należy 
pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych 
we wniosku nie była wyższa niż ta, która zosta-
ła określona dla danego sołectwa. Informacja  
o wysokości przysługujących na sołectwo wnio-
sków będzie przekazana przez wójta sołtysom  
w terminie do 31 lipca każdego roku. Uchwalony 
wniosek sołtys przekazuje wójtowi, w terminie 
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok,  
w którym chcemy otrzymać pieniądze.
Co dzieje się z wnioskiem o przyznanie środków 
z funduszu sołeckiego, który został przekazany 
wójtowi przez sołtysa?

Jeżeli wójt oceni, że wniosek jest prawidłowo 
sporządzony to przekazuje go radzie gminy. Wójt 
nie może oceniać, czy mieszkańcy sołectwa wybrali 
słuszne lub popierane przez niego zadania. O tych 
sprawach decyduje zebranie wiejskie, a wójt może 
sprawdzić, czy sołectwo prawidłowo uchwaliło  
i sporządziło wniosek.
Jeżeli natomiast wniosek nie jest prawidłowy, to 
wójt:
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku 
informuje o tym sołtysa,
- sołtys może zgodzić się z oceną wójta (i nic da-
lej nie robić, wtedy sołectwo nie otrzyma pienię-
dzy), lub
- w terminie 7 dni od otrzymania tej informacji  
przekazać ponownie wniosek (który można po-
prawić, uzupełnić) do rady gminy za pośrednic-
twem wójta,
- w przypadku złożenia ponownie wniosku 
przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek  
w terminie 30 dni od jego otrzymania. Wójt musi 
uwzględnić rozstrzygnięcie rady gminy w tym 
zakresie – dlatego jest obowiązany wpisać środ-
ki finansowe na realizację zadań wskazanych we 
wniosku – w odpowiednich pozycjach projektu 
budżetu gminy.
Kiedy wójt może odrzucić wniosek (stwierdzić, że 
jest nieprawidłowy)?

Wójt może odrzucić wniosek wtedy, gdy nie speł-
nia on określonych warunków (zawiera błędy), o 
których jest mowa w ustawie o funduszu sołeckim. 
Te błędy to np.:
- wniosek nie jest uchwalony przez zebranie wiej-
skie,
- we wniosku nie wskazano na co mają zostać 
przeznaczone pieniądze,
- wniosek nie zawiera uzasadnienia,
- nie podano przewidywanych kosztów lub kosz-
ty przewyższają te, które zostały określone dla 
danego sołectwa,
- wniosek został przekazany do wójta po dniu 30 
września roku poprzedzającego rok, w którym 
chcemy otrzymać pieniądze.
Czy rada gminy musi uwzględnić wniosek sołec-
twa?

Rada gminy nie musi przyjąć wszystkich wnio-
sków sołectw. Rada uchwalając budżet gminy 
może odrzucić wniosek sołectwa, w przypadku 
gdy uzna, że zadania które sołectwo chce realizo-
wać nie spełniają warunków, które zostały okre-
ślone w ustawie o funduszu sołeckim (np. wniosek 
dotyczy remontu prywatnego ogrodzenia działki 
sołtysa czy też wymiany okien w jego budynku). 

Pieniądze z funduszu sołeckiego mają służyć re-
alizacji zdań gminy, które będą służyły poprawie 
życia mieszkańców.  Przeznaczenie funduszu na 
inny cel spowoduje odrzucenie wniosku przez 
urząd.
Kto dysponuje środkami funduszu sołeckiego?

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, 
dlatego to wójt dysponuje pieniędzmi funduszu 
sołeckiego, jednak także od aktywności miesz-
kańców, sołtysa i radnych zależy, kiedy (w któ-
rym miesiącu danego roku) urząd gminy urucho-
mi pieniądze i zakupi towary lub usługi ujęte we 
wniosku.
W jakim czasie sołectwo musi wydać otrzymane 
pieniądze?

W ciągu danego roku. Pieniądze przyznawane 
są na dany rok i wtedy należy je wydać. Pieniędzy 
tych nie można wydać w następnym roku. Sołtys 
sam nie będzie wydawał pieniędzy - tą sprawą bę-
dzie musiał zająć się urząd gminy.
Jakie korzyści będzie miała gmina z utworzenia 
funduszu sołeckiego?

Korzyścią dla gminy są dodatkowe pieniądze  
z budżetu państwa, które w przypadku nie utworze-
nia funduszu nie będą przysługiwać. Dodatkowe 
środki będą odpowiednio wynosić 10, 20 i 30 % 
wykonanych wydatków. Najwyższe dofinansowa-
nie będą otrzymywać gminy o najniższych docho-
dach, zaś najmniejsze - gminy najbogatsze.
Czy zasady przyznawania środków z funduszu 
sołeckiego na pokrycie wydatków na działania 
zmierzające do usunięcia skutków klęski ży-
wiołowej i na poprawę warunków życia miesz-
kańców są takie same? Czy, w kontekście art. 4 
ust. 7, wniosek dotyczący pokrycia wydatków na 
działania zmierzające do usunięcia skutków klę-
ski żywiołowej może być odrzucony?

Wszystkie wnioski w sprawie przyznania środ-
ków w ramach funduszu, a więc również i te 
dotyczące działań zmierzających do usuwania 
skutków klęsk żywiołowych powinny dotyczyć 
przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi 
gminy i służą poprawie warunków życia miesz-
kańców. Wydaje się więc, że wniosek dotyczący 
usuwania skutków klęsk żywiołowych, który nie 
spełnia tych wymogów powinien być odrzucony 
przez radę gminy na podstawie art. 4 ust. 7.
Co w sytuacji jeśli jest kilka sołectw i każde  
z nich składa wniosek o środki z funduszu, a te 
przekraczają kwotę z funduszu? 

Wówczas zgodnie z art. 4 ust. wniosek zosta-
nie odrzucony przez wójta jako nie spełniający 
wymogu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 („Wnio-
sek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji na obszarze sołec-
twa w ramach środków określonych dla danego 
sołectwa...”).
Jakie są możliwości odwołania się od decyzji  
o odrzuceniu wniosku? Kto może się odwołać?

W przypadku odrzucenia wniosku przez wójta 
sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
tej informacji podtrzymać wniosek, kierując go 
do rady gminy za jego pośrednictwem. W przy-
padku odrzucenia wniosku przez radę ustawa nie 
przewiduje drogi odwoławczej.

Źródło: www.mswia.gov.pl

Serdeczne dziękujemy wszystkim rodzicom oraz innym osobom, 
które przyczyniły się do zorganizowania Zabawy Karnawałowej  
5 lutego, z której dochód został przeznaczony na rozbudowę przed-
szkolnego placu zabaw w ramach akcji „Wieszowa Dzieciom”.
Składamy też podziękowania wszystkim, którzy włączyli się do 
wspólnej zabawy, dzięki czemu pomogli nam w realizacji zamierzo-
nych działań.

p.o. dyrektora wraz z personelem Gminnego Przedszkola nr 2  
w Wieszowie oraz  wszystkie dzieci

UWAGA ROLNICY! Rusza kampania wypełniania wniosków  
o przyznanie dopłat bezpośrednich producentom rolnym na 

rok 2011. Urząd Gminy Zbrosławice informuje, iż jak w ubiegłych latach, można sko-
rzystać z odpłatnej pomocy pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pana Stefana 
Friedka, który urzędować będzie w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 4a (siedziba Straży 
Gminnej) w każdą środę i czwartek,  w dniach od 15 marca do 15 maja 2011 r. W celu 
usprawnienia wypełniania wniosków prosi się o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie 
terminu i godziny pod nr telefonu komórkowego  515 275 923. 



8 Wieść z Gminy nr 2 (109) 2011

SP w Czekanowie aktywnie włączyła się  
w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (tego-
roczne hasło – „Internet to więcej niż zabawa. To 
Twoje życie”),  przypominając swoim uczniom, 
jak bezpiecznie surfować po Internecie i jakie są 
zagrożenia wynikające ze zbyt długiego przesia-
dywania przed ekranem komputera. Uczniowie 
klasy II i V przygotowali scenki sytuacyjne oraz 
przedstawili poradnik bezpiecznego komuniko-
wania się w Internecie.

Odbył się również V Szkolny Konkurs In-
formatyczny, którego laureatami zostali Marek 
Pieczka, Angelika Czmok, Mateusz Ławinski  
i Denis Skiba.
/mgr inż. Joanna Lipa, mgr Beata Kaczmarczyk/

„Nareszcie porządny bal – możemy całkiem 
być tymi postaciami, za które się przebraliśmy” 
– mówi Pirat Czarnobrody, wymachując szablą. 
Zza niego wychyla się przerażająca mumia z… 
diademem na głowie. Skąd diadem? „No bo je-
stem przecież mumią Kleopatry!”. Klauni, smoki, 
wróżki, królewny i inne bajkowe stwory i stwor-
ki – w sumie około 40 dzieci bawiło się 25 lutego 
na balu przebierańców, zorganizowanym przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Zbrosławicach. 

Uczniowie SP z Przezchlebia reprezentowa-
li w styczniu szkołę oraz gminę w Rejonowym 
Konkursie Kolęd i Pastorałek w języku niemiec-
kim w Poniszowicach. W kategorii klas I-III ze-
spół „Karliczek” zajął I miejsce, a zespół „Karo-
linka” wywalczył drugą nagrodę w swojej kate-
gorii (klasy IV-VI).

3 lutego sala gimnastyczna ZS w Zbrosławicach 
gościła sportowców, biorących udział w gminnych 
zawodach szkół podstawowych w tenisie stoło-
wym. Wśród dziewcząt I miejsce zajęła Sara Gryc 
z Miedar (32 pkt), wśród chłopców Adrian Doro-
sławski z Kopienicy (32 pkt). Dzień później, w 
tej samej dyscyplinie, rozegrano gminne zawody 
gimnazjów. Wśród dziewcząt wygrała Magdalena 
Peciak z Kamieńca (32 pkt), a wśród chłopców 
Dawid Dorosławski z Kamieńca (32 pkt).

W sezonie przygotowawczym prócz licznych 
startów w zawodach Nordic Walking zawodnicy 
Uczniowskiego LKS „KARLIK” wzięli udział  
w zgrupowaniach sportowych, m.in. na tra-
sach biegowych Kubalonki. Szlifując technikę 
i formę dzieci miały okazję do wspólnych tre-
ningów m.in. z Tomaszem Sikorą (zdj.) i Mag-
daleną Gwizdoń. Uwieńczeniem całorocznego 
wysiłku były sukcesy w zawodach narciarskich 
m.in.: kilkakrotne zwycięstwa Svena Rakoszka 
w pucharze Polski oraz czwarte miejsce sztafe-
ty dziewcząt (Julia Żyłka, Patrycja Pańta, Kinga 
Jonkowska i Małgorzata Kłak) w Wojewódzkich 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w narciarstwie 
biegowym. /Hanna Miczka i Maria Bujok/

W lutym odbyły się również wybory „Miss  
i Misstera”. Zwyciezcy to: Wiktoria Baron  
i Adam Choczaj (klasy 1-3), Weronika Krafczyk 
i i Michał Ficek (klasy 4-6) oraz Monika Szym-
czak i Mateusz Woźnik (gimnazjum).

8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet uczci-
liśmy uroczystą akademią, którą  przygotowali 
uczniowie obu klas piątych.    /Barbara Szyszko/

24 lutego w SP w Kopienicy odbyło się spotka-
nie z piłkarzami Górnika Zabrze. Przybyli  na nie 
Mateusz Sławik (bramkarz) oraz Mateusz Zacha-
ra (napastnik). Całość poprowadził pan Bartło-
miej Perek. Uczniowie obejrzeli krótki film nt. za-
brzańskiego Górnika, zadawali pytania piłkarzom, 

otrzymali autografy i pamiątki, robili zdjęcia  
z zaproszonymi gośćmi. Wydarzenie to dostar-
czyło dzieciom wiele radości i satysfakcji. Oby 
więcej takich spotkań i pozytywnych wrażeń.

W karnawałowych szaleństwach towarzyszyli 
im rodzice, a patrząc na wspólne tańce i zabawy 
trudno było ocenić, kto bawi się lepiej. Anima-
torzy balu oraz panie bibliotekarki zadbały o to, 
by nikt się nie nudził, muzyka nie przestała grać,  
a na stołach nie brakło przekąsek. Król i Królowa 
Balu (klaun Oskar Kacprzyk i śnieżynka Maja 
Jelonek - na zdj. poniżej) zachwycili jury nie tyl-
ko strojem ale doskonałym wczuciem się w role 
i wspaniałą, wspólną zabawą. Na pytanie „Ja-
kie są twoje rozkazy?” król Oskar odpowiedział  
z rozbrajającym uśmiechem „Poproszę chrup-
ka!”. Nikt nie siedział w kącie, dzieci, mimo, że 
się nie znały, świetnie się razem bawiły – jednym 
słowem bal się udał. A o to przecież chodziło.

/AP/

Z ŻYCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


