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PLON NIESIEMY, PLON...

18 września w Księżym Lesie odbyło się gminno-powiatowe święto plonów. Licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz goście, którzy przybyli nawet
z najodleglejszych zakątków powiatu, najpierw dziękowali za tegoroczne
plony podczas mszy świętej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Księżym Lesie, następnie zabawnym korowodem przeszli przez wieś. Przebierańców witał Manfred Skrzypczyk, który zabawnymi komentarzami niejednego widza doprowadził do łez. Podczas występu orkiestry dętej można
było podziwiać piękne korony dożynkowe i wystawę rolniczą. Starostowie
dożynek – Barbara Berda i Zbigniew Klimowicz przekazali chleb dożynkowy gospodarzom: staroście powiatu – Lucynie Ekkert i wójtowi naszej
gminy – Wiesławowi Olszewskiemu (zdjęcie obok). Wystąpili „Miedarzanie”, zespoły „Bemol” i „FREJE” oraz Kabaret „TENOR”. Wszystkie sołectwa, które zaprezentowały dożynkowe korony (galeria zdjęć na stronach
4-5 – brak korony z Rept Śl.) otrzymały równorzędne nagrody. Wyróżniono również najładniej udekorowane posesje, laureaci nagród to: Aniela Mikosz, Marcjan Keller i Zofia Skowron (fundatorem nagród było
Przedsiębiorstwo Nasienne „Księży Las” Zbigniew Klimowicz). Wręczono statuetki Lwów i Lauru Zbrosławickiego. Jan Wysocki otrzymał Laur
za organizację wielu akcji społecznych, mających na celu pomoc ubogim,
w tym realizację Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej oraz za działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Lwami zostali uhonorowani:
Alfred Kowolik – za wieloletnią działalność dla dobra sołectwa Ziemięcice, w tym wkład w organizację Jadwigafestu i uroczystości barbórkowych
oraz za pracę na rzecz kościoła i parafii oraz Jerzy Grzelka – za wieloletnią

działalność na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszowicach oraz
wkład w podnoszenie stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy
Zbrosławice.
Wielu emocji i śmiechu, głównie za sprawą prowadzącego – Manfreda
Skrzypczyka, dostarczył finał zabawy fantowej. Około godz. 21 dożynkowi
goście podziwiali fantastyczny pokaz sztucznych ogni, a po nim bawili się
przy muzyce zespołu „MIXed”.
Współorganizatorami dożynek byli: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Urząd Gminy Zbrosławice, OSP Księży Las oraz Przedsiębiorstwo Nasienne Księży Las.                
AP

BIBLIOTEKA
W NOWYM WYDANIU

14 września odbyło się dawno oczekiwane, uroczyste otwarcie nowego gmachu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach.
W uroczystości uczestniczyły władze Gminy
Zbrosławice, radni, Dyrektor Biblioteki Śląskiej
prof. zw. dr hab. Jan Malicki, z-ca dyrektora do
spraw bibliotek samorządowych Maria Gutowska, dyrektorzy bibliotek powiatu tarnogórskiego,
przedstawiciele tarnogórskiego środowiska literackiego, przyjaciele i czytelnicy biblioteki.
ciąg dalszy na str. 8

W Ś RÓ D S Ą S I A D ÓW

W NUMERZE:

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbrosławice - str. 3

STRAŻACY
N A S TA RT !

17 września br. przeprowadzono w Księżym Lesie Powiatowe
Zawody Sportowo - Pożarnicze,
w których wzięło udział 17 drużyn, w tym 8 kobiecych.
o wynikach czyt. na str. 7

24 września w Kamieńcu odbył się Piknik
Rodzinny „Wśród sąsiadów”, zorganizowany przez
GOPS w Zbrosławicach z/s w Kamieńcu. Piknik był
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
i wkładu własnego, ogromne zaangażowanie
w przygotowanie imprezy wnieśli mieszkańcy
ulicy Karola Miarki ze Zbrosławic - uczestnicy
projektu „Otwarte Drzwi- aktywizacja mieszkańców
gminy Zbrosławice”, Program Aktywności Lokalnej.
czytaj na str. 8

UWAGA UTRUDNIENIA W RUCHU
KZK GOP informuje, że od dnia 16.09.2011 do ok. 31.10.2011 w rejonie skrzyżowania ulic: Bytomskiej (DK 94) i Tarnogórskiej (DK 78) w Wieszowie (Gmina Zbrosławice) będą występowały utrudnienia w ruchu (przejazd wahadłowy jednym pasem z ręcznym kierowaniem ruchem). Jednocześnie przystanek autobusowy „ZBROSŁAWICE Wieszowa Droga do Górnik” przy
ulicy Tarnogórskiej w obu kierunkach nie będzie obsługiwany. W zamian zostaną uruchomione przystanki tymczasowe: przy ul. Bytomskiej dla autobusów linii nr 14, 57, 83 i 617 oraz przy ul. Tarnogórskiej dla autobusów linii nr 80, 112.
Z-ca Dyrektora Ds. Przewozów /-/ Krzysztof Sobański

Z prac rady i wójta

5 września odbyła się IX Sesja Rady
Gminy Zbrosławice. Wzięło w niej
udział 13 radnych i 26 zaproszonych gości. Obrady trwały w godz. 12:00-15:55.
Podjęto 10 uchwał, m.in. w sprawach:
- przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”,
- zmian podstaw funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (powyższa uchwała ma zapewnić dostosowanie podstaw
prawnych i statutu do wymagań ustawowych, nie
ulegają istotnym modyfikacjom akty prawne i nie
zmieniają się stosunki własnościowe ZGKiM),
- przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod
nazwą „Program zdrowotny dotyczący badania
w kierunku wad postawy dzieci zamieszkałych na
terenie Gminy Zbrosławice w roku 2011” (program obejmować będzie badania w kierunku wad
postawy u dzieci 10 letnich),
- utworzenia odrębnych obwodów głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Zbrosławice na lata 2011-2021,
- zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok
2011 – 6 uchwał,
- zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Zbrosławicach z siedzibą
w Kamieńcu,
- ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem oraz z tytułu wartości nieruchomości w związku z budową
urządzeń infrastruktury technicznej (wg przepisów maksymalna wysokość stawki procentowej
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem wynosi
30%, natomiast proponowana dla gminy wynosi
20%. Z kolei maksymalna wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej wynosi
50%, natomiast proponowana dla gminy wynosi
35%. Opłata adiacencka pobierana jest na podstawie wydanej przez Wójta Gminy decyzji),
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Zbrosławice dla części obszaru sołectwa Boniowice i Karchowice (uchwała
dotyczy obszarów, które położone są w sąsiedztwie drogi nr 94 i chodzi o ich przekształcenie
z nieużytków rolnych na tereny pod zabudowę),
- udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Świętoszowicach, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czekanowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wilkowicach i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Księżym Lesie (w związku z przyznaniem dotacji zewnętrznej ze środków Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach oraz środków
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla
jednostek OSP, niniejszą uchwałą przekazuje się
brakujące środki finansowe, w formie dotacji, na
zakup niezbędnego sprzętu),
- przyjęcia koncepcji – zamierzenia inwestycyjRedakcja: Anna Połońska
tel. (32) 233 77 89, fax (32) 233 71 00
e-mail: apolonska@zbroslawice.pl
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nego, zlokalizowanego na działce nr 8/27, km.
14PGR obręb Wieszowa, polegającego na przebudowie, rozbudowie, adaptacji i zmianie sposobu
użytkowania i dostosowania istniejących budynków dla funkcji usług centrotwórczych i celu publicznego w zakresie realizacji funkcji gastronomicznej, hotelowo-bankietowej, konferencyjnej,
handlowej, rozrywki-squash, bawialni dziecięcej
oraz stajni hotelowej dla koni, przynależnych
parkurów i rozprężalni wewnętrznych i zewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
drogową oraz towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu (projekt uchwały zakłada zaakceptowanie przedstawionej we wniosku
koncepcji – zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowanego na działce w Wieszowie polegającej
na przebudowie, rozbudowie, adaptacji i zmianie
sposobu użytkowania istniejących budynków.
Założenia mieszczą się w granicach zapisów obowiązującego planu).
Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia.
Tematem pierwszego była ocena działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
drugiego - kontrola Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Na trzecim
posiedzeniu komisja oceniła wykonanie inwestycji w zakresie kanalizacji.
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju odbyła cztery posiedzenia, na których m. in.:
- analizowano i opiniowano wnioski do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zbrosławice, dot. terenów
z pogranicza Zbrosławic i Wilkowic oraz miejscowości Zawada,
- omówiono temat selektywnej zbiórki śmieci na
terenie gminy (historię wprowadzania selektywnego gromadzenia odpadów, koszty jakie gmina
ponosi z tego tytułu, rolę zbiórki śmieci w świetle
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, poszerzenie listy segregowanych odpadów
o popiół i odpady biodegradowalne oraz wprowadzenie pojemników do segregowania przy cmentarzach).
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej odbyła trzy posiedzenia, na
których oceniano: realizację projektów w ramach
programu „Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice”, skuteczność realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz działalność gminnych zespołów artystycznych, współpracę z gminami partnerskimi oraz
pracę ośrodków kultury.
Komisja Rolnictwa odbyła dwa posiedzenia, na
których omówiono system dotacji wapnowania
pól oraz ocenę tegorocznych plonów. Komisja na
swoim posiedzeniu gościła emerytowanego pracownika Urzędu Gminy, zajmującego się do roku
1985 gminną spółką wodną, który wyjaśnił wiele
spraw związanych z melioracją terenów gminy
Zbrosławice.
Prezes „Zakładu Eksploatacji Hałdy Przezchlebie” Spółka z o.o. Mariusz Poloczek zwrócił się
do radnych o pomoc, by spółka mogła nadal funkcjonować. Planowana jest budowa zakładu przetwórczego, a do tego
Druk: PPHU DRUKPOL Sp. j.
czasu przewidywana
tel. (32) 285 40 35
jest sprzedaż materiaAdres kontaktowy:
łu z hałdy. Przewod42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Kochanowskigo 27
niczący rady zapytał
e-mail: drukpol@drukujemy.pl
o zysk z poprzednich

lat, na co prezes odpowiedział, że działalność zakończyła się stratą, ale mając stałego kontrahenta
spółka na pewno wyjdzie na prostą. Trudności ze
sprzedażą wynikają z faktu, iż materiał z hałdy
jest odpadem. Na pytanie, czy wywóz materiału
z hałdy odbywać się będzie drogami gminnymi,
prezes odpowiedział, iż tylko krótkim odcinkiem
drogi - ok. 100 m. Dodał, iż firma, która będzie
się zajmować wywozem kruszywa, zaoferowała
odtworzenie stanu pierwotnego drogi.
Radny Krzysztof Stebel zapytał, czy zarząd firmy
otrzymał absolutorium, na co padła odpowiedź, że
Rada Nadzorcza i Zarząd nie otrzymali absolutorium. Radny zapytał o sens dalszej działalności
w związku z tym faktem i uzyskał odpowiedź, że
nie uzyskanie absolutorium nie jest jednoznaczne
z wypowiedzeniem stosunku pracy. O tym, czy
M. Poloczek nadal będzie prezesem spółki zadecyduje Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.
Wójt Gminy poinformował, iż:
- odbyły się kolejne zebrania wiejskie, poświęcone funduszowi sołeckiemu na rok 2012;
- podziękował wszystkim, którzy zaangażowali
się w organizację dożynek w Księżym Lesie i pomagali w ich przeprowadzeniu;
- odbyły się wybory uzupełniające w okręgach
Zbrosławice-Ptakowice i Wieszowa. Wyniki wyborów prezentujemy na str. obok;
- odbyło się spotkanie z firmą GWAREX oraz zebranie sołeckie, poświęcone omówieniu szczegółów transportu przez Czekanów materiału z hałdy
w Przezchlebiu;
- w Gliwickim ratuszu miało miejsce spotkanie
nt. metropolii Silesia i współpracy z sąsiednimi
gminami;
- w Księżym Lesie, w przeddzień dożynek, odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze
(więcej na str. 7);
- odbył się konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów, organizowany przez ŚZGiP, poświęcony
omówieniu wejścia w życie nowelizacji ustawy
o odpadach. Tej samej tematyce było poświęcone
spotkanie z prezesem firmy REMONDIS;
- Komisja Bezpieczeństwa odbyła posiedzenie,
na którym poruszano tematy związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, oświatą
i używkami;
- zorganizowano pierwsze spotkania Akademii
Gitary – zajęcia odbywać się będą w Zbrosławicach, Kamieńcu i Wieszowie;
- ponadto odbyły się: festyn „Wśród sąsiadów”
w Kamieńcu (czyt. str. 8) i pierwsze od kilkunastu
lat dożynki w Łubkach.

Gminna Bibliotek Publiczna
w Zbrosławicach organizuje

BAL HALLOWEEN
dla dzieci w wieku 3-10 lat.
Bal odbędzie się 28 października
(piątek) w godz. 1600-1830, w siedzibie
biblioteki.
Zapisy i opłata (5 zł)
do 24.X.2011
w GBP w Zbrosławicach
ul. Oświęcimska 2a,
tel. 32/233-70-80
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WYJAŚNIENIE

Informujemy, że ulotka reklamowa prywatnej firmy z Pyskowic, która dotarła do większości Państwa domów wraz z poprzednim numerem „Wieści”
nie ma żadnego związku z gazetką, urzędem i sprawami urzędowymi. Zbiegiem okoliczności oba druki bezadresowe – „Wieść z Gminy” i ww. ulotka,
zostały przez pracowników poczty rozniesione do mieszkańców w tym samym czasie i nie należy ich w jakikolwiek sposób łączyć.

WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
DO RADY GMINY ZBROSŁAWICE Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2011 R.

W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbrosławice nowymi radnymi
zostali: w okręgu nr 1 - Zbrosławice, Ptakowice - Piotr Jankowski, w okregu nr 2 Wieszowa - Tomasz Siegel. Na sesji 26 września odebrali zaświadczenie o wyborze na
radnego, a na najbliższej sesji złożą uroczyste ślubowanie i tym samym staną się pełnoprawnymi radnymi Rady Gminy Zbrosławice.
Okręg nr 1
Nr obwodu
L. uprawnionych
L. kart wydanych
L. głosów nieważnych
L. głosów ważnych

Zbrosławice

JANKOWSKI PIOTR
GÓRA HARALD JAN
AUGUSTYNOWICZ SYLWIA EWA
SZMID LUCJAN JÓZEF
JOŃCA MARCIN PIOTR
MEKA AGNIESZKA MARIA

22%

Okręg nr 2
Nr obwodu
L. uprawnionych
L. kart wydanych
L. głosów nieważnych
L. głosów ważnych

Wieszowa

SIEGEL TOMASZ JÓZEF
KŁACZEK GRZEGORZ WOJCIECH

Serdecznie dziękuję
mieszkańcom Ptakowic
i Zbrosławic za udział
w wyborach uzupełniających
do Rady Gminy 18.IX.2011 r.
i poparcie mojej osoby.
Z poważaniem
Piotr Jankowski
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2090
401
13
388
248
140

Frekwencja

19%

Serdecznie dziękuję
mieszkańcom Wieszowy
za udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy
18.IX.2011 r.
i poparcie mojej osoby.
Z poważaniem
Tomasz Siegel

Apel do właścicieli psów

Na terenie naszej Gminy coraz częściej spotykamy wałęsające się bez opieki psy, które stwarzają zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt. W związku
z tym przypominam, że właściciel psa jest prawnie zobowiązany do zachowania należytej ostrożności przy utrzymywaniu psa.
Obowiązująca uchwała Rady Gminy Zbrosławice w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku (Nr XII/216/04 z dn. 6 lutego 2004 r.), w rozdz. 4
wskazuje obowiązki właścicieli psów, którzy są zobowiązani do zachowania
środków ostrożności, gwarantujących bezpieczeństwo otoczenia, w szczególności poprzez:
- zakaz puszczania psa swobodnie,
- zakaz pozostawienia psa bez dozoru, jeżeli jest on poza pomieszczeniem lub
ogrodzeniem,
- zakaz doprowadzania psa do stanu agresywności poprzez szczucie, drażnienie lub płoszenie.
Wyprowadzanie psa może odbywać się wyłącznie w kagańcu i na smyczy.
Właściciele psów są zobowiązani do reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenia spokoju porządku publicznego i spoczynku nocnego, wywołanego wyciem czy uporczywym szczekaniem.
Na terenach leśnych jest całkowity zakaz puszczania psów luzem (nawet,
gdy są w kagańcu).
W przypadku nie zachowania należytej ostrożności grozi grzywna do
250 zł.
W najbliższym czasie będą prowadzone akcje wyłapywania psów, które bez
opieki znajdą się w miejscach publicznych – na ulicach, placach, przy blokach
mieszkalnych itp.
Psy przebywające bez opieki w miejscach publicznych są zabierane do
schroniska dla zwierząt.                      UG
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W dniach 16 i 17 listopada 2011 r.
na terenie gminy Zbrosławice będzie przeprowadzana akcja wyłapywania bezdomnych i wałęsających się psów.
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Frekwencja

OGŁOSZENIE

Akcję przeprowadzać będzie uprawniona firma
posiadająca koncesję Urzędu Gminy Zbrosławice, przy współdziale Straży Gminnej.
W przypadku zabezpieczenia psa w schronisku
dla zwierząt, właściciel ponosi koszty pobytu
psa w schronisku oraz odpowiedzialność
z art. 77 kodeksu wykroczeń.
Wyłapane psy umieszczone zostaną w schronisku dla zwierząt:
42-674 Miedary
ul. 1-go Maja 76
tel. 516-071-855

ALARMUJ WIDZĄC PRZESTĘPSTWO
21 września ruszyła nowa kampania społeczna „Nie reagujesz – akceptujesz!”,
obejmująca mieszkańców województwa śląskiego. Jej założenia zaprezentowane
zostały podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Startująca właśnie kampania ma na celu ograniczenie liczby przestępstw,
głównie poprzez zwiększenie świadomości obywatelskiej oraz wzmocnienie reakcji mieszkańców regionu na przypadki naruszenia prawa. Chcemy uwrażliwić mieszkańców na przypadki łamania prawa, określane jako
przestępstwa szczególnie uciążliwe społecznie. Przede wszystkim kładziemy
nacisk na kradzieże, włamania, kradzieże samochodów, bójki i pobicia oraz
przestępstwa rozbójnicze.
Kampania społeczna realizowana będzie na wiele sposobów. W TVP Katowice
i Polskim Radio Katowice emitowane będą spoty, Dziennik Zachodni załączy specjalny dodatek do jednego ze swoich wydań. Na billboardach, stronach internetowych zaangażowanych podmiotów oraz poprzez inne formy (zakładki do książek,
plany lekcji, wklejki) publikowane będą plakaty i hasła promujące główne założenia kampanii „Nie reagujesz – akceptujesz!”. Organizowane będą spotkania
z mieszkańcami naszego regionu. W kampanię zaangażowani zostaną wszyscy
policjanci garnizonu śląskiego. Wszystko po to, aby zwiększyć wrażliwość społeczną mieszkańców na różne przejawy
przestępczości.
Do organizacji kampanii, oprócz śląskiej
Policji, włączyli się między innymi: Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa
Śląskiego, TVP Katowice i inne środki
społecznego przekazu, kościoły i związki
wyznaniowe, podmioty gospodarcze (Telekomunikacja Polska S.A., SKOK SilesiaCentrum, TAURON Dystrybucja S.A., KZK
GOP, Polskie Sieci Elektroenergetyczne –
Południe S.A. - jako mecenasi kampanii).
Patronat medialny nad kampanią objęły:
Dziennik Zachodni, Gość Niedzielny, Polskie Radio Katowice, Echo Miasta.
Kampania społeczna „Nie reagujesz – akceptujesz” otwarta jest na wszystkich zainteresowanych jej wdrażaniem.
/www.slaska.policja.gov.pl/
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Ożarowice

Ziemięcice

Zawada

Wojska

.
DOzYNKI 2011

Nowa Wieś

Przekazanie chleba

Księży Las
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Szałsza

Kopienica

Miedary

Czekanów

Wilkowice

Pniowiec

Laryszów

Łubie

Świętoszowice

Manfred Skrzypczyk

Jasiona

Bobrowniki Śl.
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Dorożka z gospodarzami dożynek

Korowód dożynkowy - przedstawiciele sołectwa Księży Las

ZPiT „Miedarzanie”

Sołectwo Świętoszowice

Przedstawiciele Ziemięcic

Wesoła przyczepa z Jasiony

Roztańczone Karchowice

Gospodarze dożynek i goście oficjalni

Goście z Paczyny

Podczas oficjalnego otwarcia dożynek

Koncert orkiestry dętej

Finał zabawy fantowej
Biesiada dożynkowa

Zwycięzcy konkursu o Laur i Lwy Zbrosławickie
- od lewej: Alfred Kowolik, Jan Wysocki i Jerzy Grzelka, z Wójtem i Sekretarzem Gminy
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NAUKA DROGĄ DO SUKCESU NA ŚLĄSKU

15 września br. ruszył nabór wniosków do III edycji projektu systemowego, skierowanego
do uczennic i uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju
edukacyjnym. Projekt w imieniu Samorządu Województwa Śląskiego realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa
Śląskiego.
Obecnie realizowana jest III edycja projektu, która została zaplanowana na rok szkolny 2011/2012. W ramach projektu możliwe będzie przyznanie wsparcia stypendialnego 400
uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Jakie kryteria należy spełnić, żeby otrzymać stypendium?
Stypendium w wysokości od 300 zł do 400 zł miesięcznie może otrzymać uczennica/uczeń,
która/który łącznie spełnia następujące warunki:
- kryteria obowiązkowe:
• uczęszcza do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie województwa śląskiego,
• stale zamieszkuje na terenie województwa śląskiego,
• średnia ocen za poprzedni rok szkolny z przedmiotów kierunkowych wynosi co najmniej 5,00,
• średnia ocen za poprzedni rok szkolny ze wszystkich przedmiotów wynosi co najmniej 4,40,
• średni miesięczny dochód netto w rodzinie uczennicy/ucznia za 2010 rok w przeliczeniu
na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł,
a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo
o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł,
oraz jedno z kryteriów dodatkowych:
• w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2011/2012 uczennica/uczeń
uzyskała/uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursie o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub w olimpiadzie/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13,
poz.125 z późn. zm.),
• co najmniej 37 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej
(dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 42 punkty z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy
uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
Gdzie i kiedy złożyć wniosek o przyznanie stypendium?
Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie od 15 września do 31 października 2011 r.:
• w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,
ul. Ligonia 46,
• w kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40,
• w kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7
lub wysłać na jeden ze wskazanych powyżej adresów.
Wniosek złożony. I co dalej?
Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami Komisja ds. Oceny Wniosków Stypendialnych dokona oceny formalnej. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wnioskodawca zostanie zobowiązany do uzupełnienia brakujących informacji. Wnioski ocenione
pozytywnie podlegają ocenie merytorycznej czego wynikiem będzie utworzenie dwóch list rankingowych stypendystów (osobno dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
Jestem na liście rankingowej. I co dalej?
Kolejnym etapem jest zawieranie umów stypendialnych, wypłata środków finansowych stypendystom oraz sporządzenie, przez nauczycieli pełniących funkcję opiekuna dydaktycznego,
sprawozdania na koniec roku szkolnego z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU). Zasady uczestnictwa w projekcie zostały szczegółowo opisane
w obowiązującym Regulaminie.
Na co mogę przeznaczyć stypendium?
Stypendium powinno być wydatkowane zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczennicy/
ucznia określonymi w IPREU. Będą to przede wszystkim wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz koszty wynikające bezpośrednio z realizacji celów edukacyjnych.
Wzór wniosku wraz z załącznikami oraz inne dokumenty dostępne są na stronie:
www.efs.slaskie.pl (zakładka: Projekty systemowe / Poddziałanie 9.1.3 / III Edycja / Informacje o projekcie).                         www.efs.slaskie.pl
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POGODNE WAKACJE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy z Kuratorium Oświaty, zorganizował letni wypoczynek dla 6 dzieci z Gminy Zbrosławice.
Grupa dzieci wypoczywała na koloniach w nadmorskiej miejscowości Ustka. Podczas trwania dwutygodniowego turnusu uczestnicy realizowali atrakcyjny
program wypoczynkowy.
Dojazd na miejsce zbiórki (Katowice) oraz powrót
z dworca PKP do domów odbył się pod opieką pracowników socjalnych, dzięki udostępnieniu busa przez Firmę Przewozową pana Jarosława Stańko.
Dzieci wróciły pełne wrażeń, szczęśliwe i zadowolone, czego dowodem były uśmiechy na ich twarzach
w czasie powitania z rodzicami.
Kierownik ośrodka Urszula Furtak
Starostwo Powiatowe
w Tarnowskich Górach
po raz drugi organizuje konkurs „Powiat
Tarnogórski w obiektywie”. Celem konkursu jest pokazanie
i propagowanie atrakcji turystycznych Powiatu Tarnogórskiego.
Przedmiotem zdjęć powinny więc być zabytki
i walory turystyczne
naszego powiatu. Prace nadsyłać można do
30 października 2011 roku. Patronem medialnym
konkursu jest Tygodnik „Gwarek”. Regulamin oraz
formularz zgłoszeniowy można uzyskać w Wydziale
Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16, pok.
102 oraz pobrać ze strony internetowej powiatu lub
www.gwarek.com.pl Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu 32/381 87 52 oraz na
stronie www.powiat.tarnogorski.pl
Helena Dura j obchodzi 70 urodziny,
a Brygida Rother skończyła 50 lat.
Szanownym Jubilatkom życzenia
wszelkiej pomyślności i długich lat życia
w zdrowiu i radości

składają Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Ziemięcic

W dniu 75 rocznicy urodzin Pani Lidii Broja
serdeczne życzenia, aby spełniły się wszystkie Twoje
marzenia i spotkała cię każda przyjemność,
jaką tylko sobie wymyślisz, składają

koleżanki i koledzy z koła emerytów i rencistów z Wieszowy

Szanownym Jubilatom - Pani Heldze Dul
z okazji 70 rocznicy urodzin oraz Panu Franciszkowi
Poloczkowi z okazji 80 urodzin, serdeczne życzenia
zdrowia, pogody ducha, wielu szczęśliwych lat życia
i spełnienia najskrytszych marzeń

składają Rada Sołecka i Sołtys Świętoszowic

Jubileusz Złotych Godów obchodzą
państwo Brygida i Kurt Biskupek z Szałszy.
Z tej okazji życzenia zdrowia, pogody ducha oraz
jeszcze wielu wspólnych lat życia
składają Sołtys i Rada Sołecka Szałszy
Państwu Margocie i Jerzemu Lis z okazji
50 Rocznicy Ślubu serdeczne życzenia: abyście dalej
szli przez życie, trzymając się mocno za ręce, zawsze
uśmiechnięci, zawsze razem, zawsze pewni swoich
uczuć składają          koleżanki i koledzy
z koła Emerytów i Rencistów z Wieszowy
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S T R A Ż A C Y N A S TA RT !
c.d. ze str. 1
Komisję Sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich
Górach, a sędzią głównym był: mł. bryg. mgr inż.
Ryszard Koszowski.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
- ćwiczenia bojowe,
- sztafeta pożarnicza 7×50 z przeszkodami.

Klasyfikacja generalna zawodów:
GRUPA A
I m. OSP Niezdara z wynikiem 94,3 pkt
II m. OSP Wojska z wynikiem 94,7 pkt
III m. OSP Zendek z wynikiem 96,9 pkt
IV m. OSP Tąpkowice z wynikiem 115,9 pkt
V m. OSP Księży Las z wynikiem 128,4 pkt
GRUPA C
I m. OSP Potępa z wynikiem 119,9 pkt
II m. OSP Czekanów z wynikiem 132,1 pkt
III m. OSP Zendek z wynikiem 144,4 pkt
IV m. Boruszowice Hanusek z wynikiem 146,2 pkt
GRUPA A-MDP chłopców
I m. OSP Wojska z wynikiem 95,0 pkt
II m. OSP Ożarowice z wynikiem 96,8 pkt
III m. OSP Czekanów z wynikiem 97,5 pkt
IV m. OSP Tąpkowice z wynikiem 109,2 pkt
GRUPA C-MDP dziewcząt
I m. OSP Potępa z wynikiem 101,3 pkt
II m. OSP Czekanów z wynikiem 129,2 pkt
III m. OSP Ożarowice z wynikiem 133,3 pkt

KOTEK zaprasza nie tylko dzieci

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia interaktywnej strony internetowej dla dzieci, która uczy historii Tarnowskich Gór oraz prezentuje możliwości spędzania wolnego
czasu z kulturą w naszym powiatowym mieście. Komputerowe okno tarnogórskiej
edukacji kulturalnej – w skrócie KOTEK – to wirtualna podróż po najciekawszych
miejscach Tarnowskich Gór, w której przewodnikiem jest chłopiec w stroju gwarka.
Skąd się wzięła nazwa miasta, które przecież wcale nie leży w górach, co kryje się
w jego podziemiach i dlaczego w Rybnej nie ma ryb? Na te pytania znajdziecie odpowiedzi, odwiedzając kolejne tarnogórskie atrakcje. W pałacu w Rybnej możecie zagrać
na pianinie, przejść labirynt w Sztolni Czarnego Pstrąga, ubrać rycerza w Muzeum
Miejskim, fedrować w Zabytkowej Kopalni Srebra, a na rynku zabawić się w kupca
i sprawdzić, jak w dawnych czasach ważyło się kruszce. Co jeszcze? W „Domu Sedlaczka” zrobicie kluski śląskie, w Tarnogórskim Centrum Kultury poćwiczycie karaoke, w skansenie maszyn parowych ułożycie puzzle ze starymi lokomotywami. Są
jeszcze herby do pokolorowania, budowanie zamku, historia pochodu podczas „Gwarków” i mnóstwo innych atrakcji. Wszystko okraszone historią, legendami i opowieściami. Zapraszamy do wspólnego z dziećmi zwiedzania Tarnowskich Gór pod adresem www.kotek.tarnowskiegory.pl                     AP
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Atrakcje dla dzieci

Znakomita kuchnia polowa dla każdego

Najlepsza widownia - dzieci...

Dzielni wojownicy Sumo

Występ Stowarzyszenia RYTM

Magik Markus przebija mieczem Bernadettę

Największa radość - darmowe dmuchańce

Nagrody w konkursach rodzinnych

Wspólne wypuszczenie lampionów

W Ś RÓ D S Ą S I A D ÓW -

ciąg dalszy ze str. 1
Na imprezie, która rozpoczęła się o godz. 14.00 było wiele atrakcji dla dzieci
i dorosłych. Całe rodziny były zaangażowane we wspólne gry i zabawy, organizowane
przez animatora (rewelacyjną panią Bernadettę) i wolontariuszy. Dużą atrakcją były:
pokaz iluzjonistyczny, malowanie twarzy, strzelanie z łuku, konkursy rodzinne
z nagrodami oraz dmuchańce (zjeżdżalnia, sumo, eurobungee, trampolina). Kuchnia
polowa oferowała poczęstunek: kiełbaskę, bigos, chleb ze smalcem i ogórkiem
kiszonym, kawę, herbatę i napoje. Kulminacyjnym punktem spotkania było
wypuszczenie w niebo setki kolorowych, rodzinnych lampionów szczęścia, które były
atrakcyjnym zakończeniem imprezy i wprawiły w zachwyt wszystkich zebranych.
Należy podkreślić, że duży bezinteresowny wkład i zaangażowanie wniosło
wiele osób dobrej woli, którym Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne
podziękowania.
Głównym przesłaniem pikniku było aktywne, radosne, a przede wszystkim
bezalkoholowe spędzenie czasu w gronie rodziny i osób najbliższych. Z pewnością
czas, poświęcony dzieciom na wspólnej zabawie, pozostanie na długo w pamięci
uczestniczących w pikniku rodzin.    
Kierownik ośrodka Urszula Furtak

B I B L I OT E K A
W NOWYM WYDANIU

ciąg dalszy ze str. 1
Uroczyste otwarcie rozpoczęło się od aktu
poświęcenia biblioteki oraz przemówień gości.
Tego dnia padło bardzo wiele ważnych słów na
temat roli biblioteki dla społeczeństwa lokalnego
i wiele podziękowań.
Część artystyczna przygotowana została przez
pierwszą nieformalną grupę młodzieży „NIESPASOWANI” ze Zbrosławic. Gorące brawa, którymi nagrodzono młodych artystów świadczyły
o tym, że przedstawienie bardzo się podobało.
Kolejnym punktem uroczystości było zwiedzanie biblioteki przez gości.            
W czasie trwania prac budowlanych obserwowaliśmy, jak z dnia na dzień rośnie w oczach
nowy budynek. Jaka jest nowa biblioteka, każdy
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Skok na eurobungee i nauka strzelania z łuku
widzi i może ocenić jej wygląd. Z pewnością jest
nowoczesnym, przestronnym, pełnym światła
budynkiem, który wyróżnia się swoją innowacyjną formą architektoniczną.
Parter zajmuje wypożyczalnia i czytelnia dla
dzieci oraz sala konferencyjna. Oddział dla dzieci wyposażony jest w kolorowe mebelki. Na
pierwszym piętrze znajdują się: wypożyczalnia
dla dorosłych, czytelnia czasopism, 3 stanowiska
komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu.
Przygotowano również rozwiązania, ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie
z obiektu. Otwarta przestrzeń, widok za oknem
na meandry rzeki Dramy, działają relaksująco na
użytkowników biblioteki.
Po 65 latach biblioteka ma nowoczesną siedzibę, co pozwoli w przyszłości na znaczne poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej.
Dyrektor GBP
Anita Nalepa
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