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Pół wieku razem... Złote i Szmaragdowe Gody

Każda rocznica ślubu to czas na refleksje nad sukcesami wspólnego życia zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu
i w chorobie, w bogactwie i w biedzie, w smutku i w radości…
Ożywają wspomnienia, przed oczami przesuwają się obrazy z tamtych młodzieńczych lat i mienią się swoistym
blaskiem wspomnień. Tak było również 10 lutego br. w Zbrosławicach. Tradycyjnie, jak co roku obchodzono uroczystość Złotych Godów. Tegoroczną uroczystość uświetniła obecność 6 par obchodzących Szmaragdowe Gody
tj. 55 lat pożycia małżeńskiego. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Uroczystości towarzyszyły gratulacje i gorące życzenia dalszych szczęśliwych lat w gronie bliskich, w zdrowiu i spokoju. Nie zabrakło także toastu
wzniesionego lampką szampana. Uroczystość sprzyjała wspomnieniom ze wspólnego życia, którym małżonkowie
się dzielili. Małżonkowie z 50-letnim stażem, zgodnie z ustawą, zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami „za długoletnie pożycie małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Paweł Kowolik. Odznaczeniami
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uhonorowano 20 par: Łucję i Maksa Baron, Hildegardę i Karola Broja, Brygidę i Wilhelma Cudok, Marię i Jerzego Grala, Cecylię i Rudolfa Klaczka, Renatę i Czesława Kolanek, Rozwitę i Alfreda Kowolik, Jadwigę i Gerarda
Kubieniec, Danutę i Gabriela Kuziara, Ingeburgę i Jerzego Maselli, Alicję i Józefa Prochota, Hildegardę
i Wilibalda Spende, Gertrudę i Ewalda Trautmann, Agnieszkę i Rufina Vorreiter, Ewelinę i Józefa Wicha, Zytę i Alfreda
Wollny oraz Gabrielę i Benno Woźnica. Jubilaci, którzy nie mogli wziąć udziału w uroczystości, zostaną odznaczeni
w późniejszym terminie. Są to: Anna i Alfred Burda, Anna i Paweł Janoszka, Szarlota i Karol Warzecha oraz Gertruda
i Ewald Wieczorek. Ustawodawca nie przewidział jednak nagród z okazji kolejnych jubileuszów. A świętowały także
pary, które spędziły ze sobą 55 lat. Mimo to, po raz pierwszy w naszej gminie małżonkowie z 55 – letnim stażem
otrzymali z rąk Wójta Gminy okolicznościowe statuetki.                 ciąg dalszy na str. 3

MAMMOBUS W ZBROSŁAWICACH

W dniach 4-5 i 8-10 marca br. Centrum
Onkologii Oddział w Gliwicach wraz
z Urzędem Gminy Zbrosławice organizuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych. Z darmowych badań mogą
skorzystać Panie od 50 do 69 roku życia,
które w ciągu ostatnich dwóch lat nie
miały wykonanej mammografii. Nowoczesny mammobus postawiony będzie
na parkingu przy pawilonie handlowym
„Mueller-Janoszka” w Centrum Zbrosławic (ul. Wolności 100a). Badania będzie
można wykonać w godzinach od 9.00–
16.00. Nie potrzebne jest skierowanie od
lekarza ani zaproszenie z NFZ. Wymaganymi dokumentami są: dowód tożsamości
z numerem PESEL, karta chipowa oraz
zdjęcie z poprzedniej mammografii. Odbiór wyników od 31 marca br. w Urzędzie
Gminy (pokój nr 7). Serdecznie zapraszamy! Przyprowadźcie swoje mamy, babcie,
siostry, ciocie, sąsiadki – zróbcie coś dla
siebie – zbadajcie swoje piersi.
Bliższych informacji udziela M. Langer
Tel. (32) 233-70-12

„Herod i jego świta
w jasełkowej
odsłonie” dla WOŚP
Gdy po Gminie Zbrosławice rozeszła się wieść o Jasełkach wystawianych przez pracowników Urzędu
Gminy na twarzach mieszkańców
malowało się zdziwienie i ciekawość.
Na świetlicę w Wieszowie 10 stycznia przybyło wielu zainteresowanych,
wystarczy powiedzieć, że nie poczuli
rozczarowania. Dobra scenografia,
światło i aranżacja muzyczna, połączone z zapałem aktorów dało wyśmienity efekt.   
czyt. str. 4-5

Józef i Maria

U WA G A P O D AT N I C Y !
Informujemy, że w związku z wdrożeniem nowego systemu
podatkowego w Urzędzie, nakazy płatnicze, począwszy od tego
roku, będą zawierały w nagłówku kod kreskowy.
Podatnicy, którzy będą chcieli zapłacić podatek w kasie urzędu,
proszeni są o zabranie ze sobą nakazu płatniczego. Pozwoli to
przyspieszyć obsługę i skrócić Państwa czas oczekiwania.

Z prac Wójta Gminy

Wójt podpisał zarządzenia, m. in.
w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy Zbrosławice
na rok 2009 oraz zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 (16 zarządzeń);
- ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Zbrosławice;
- powołania Komisji Egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą przez dwóch pracowników w Urzędzie Gminy
Zbrosławice;
- powołania komisji ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
zakresu zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia
na terenie Gminy Zbrosławice;
- likwidacji środków trwałych;
- oddania w użyczenie pomieszczeń o pow. 88 m2 n a parterze budynku przy ul. 1 Maja 35 w Łubiu;
- powołania komisji ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.
z zakresu zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- ustalenia zapasu gotówki w kasie;
- opracowania planu finansowego dla budżetu Gminy
Zbrosławice na rok 2010;
- opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie
Zbrosławice odrębnymi ustawami na rok 2010;
- w sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu
Gminy Zbrosławice na rok 2010;
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży (3 zarządzenia);
- powołania Zespołu do spraw negocjacji dotyczących
zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach;
- wprowadzenia Regulaminu Oceniania;
- powołania komisji do udzielenia zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego na „Bieżące utrzymanie dróg
– remonty cząstkowe”;
- ustalenia wysokości refundacji indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2010 r.;
- powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dzierżawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym
(fotoradar) z wyposażeniem, oprogramowaniem oraz samochodem do jego transportu”.
Ponadto Wójt:
- w okresie przedświątecznym uczestniczył w licznych spotkaniach opłatkowych, gdzie mógł z wieloma złożyć sobie
życzenia i spędził miło czas, za co serdecznie dziękuje;
- składa gorące podziękowania sponsorom oraz pracownikom GOPS za zorganizowanie po raz 15 Wieczerzy Wigilijnej dla samotnych, chociaż najlepszym podziękowaniem są łzy w oczach tych, którzy ze sobą świętowali;

- wziął udział w zebraniu wiejskim we Wieszowie, gdzie
poza zwyczajową „pyskówką” zapoznał się z wieloma
pomysłami oraz wnioskami mieszkańców. Ogólnie rzecz
ujmując w ostatnim okresie z ust niektórych mieszkańców
Wieszowy pada wiele zarzutów i uwag, że o Wieszowie
Gmina zapomina. W odpowiedzi na to niedługo przedłożymy dokładnie co, za ile i kiedy było zrobione i ile przeznaczamy Wieszowie środków z budżetu Gminy. Dziś
chciałbym zdemontować niektóre „plotki”:
1. Nigdy nie obiecywałem wybudować wiaty przy boisku,
tylko deklarowałem pomoc w jej postawieniu. Nadal czekam na aktywność inicjatorów, tym bardziej, że uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i wykupiliśmy tzw. „odrolnienie” tego terenu;
2. Uczestnicząc w licytacji kubka na WOŚP, zapłaciłem za
niego z własnych środków. Na taki cel ani Wójt, ani Przewodniczący Rady nie może wydawać środków z budżetu
Gminy. Na marginesie kubek ten licytowałem wraz z córką;
3. Informację o konieczności przeniesienia jednego mandatu radnego z Wieszowy do okręgu Czekanów – Szałsza
podał Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach Wojciech Litewka na podstawie ilości
mieszkańców przypadających na jeden mandat, a kto
mówi inaczej po prostu kłamie;
4. Nigdy też nie obiecywałem, że dla strażaków wybuduję
świetlicę, bo takowa w Wieszowie jest, a za niesprawny
sprzęt odpowiada kierowca, który za to otrzymuje wynagrodzenie i naczelnik OSP Wieszowa, którzy wspólnie zostaną z tego rozliczeni.
Przepraszam pozostałych czytelników za ten tekst, ale nie
mam możliwości ustosunkowania się do rozpowszechnianych przez życzliwych mi „plotek”;
- spotkał się na zebraniu wiejskim z mieszkańcami Kamieńca. Po przedyskutowaniu odrzuciliśmy prośbę firmy
na rozpoczęcie eksploatacji starego wapiennika na tzw.
Blachotach. Ponad to zapoznałem mieszkańców z trudną
sytuacją finansową tegorocznego budżetu jak i brakiem
środków unijnych na budowę oczyszczalni i kanalizacji;
- na spotkaniu kwartalnym podziękował sołtysom za
współpracę w roku 2009, złożył im życzenia świąteczno –
noworoczne. Gorące podziękowania dla sołtysa i Rady Sołeckiej Księżego Lasu za zorganizowanie tego spotkania;
- wziął udział w konwencie Wójtów i Burmistrzów w Koszęcinie gdzie poruszano sprawę realizacji programów
unijnych w ramach RPO, PROW i EFS;
- brał udział w przygotowaniach i występował w przedstawieniu pod tytułem „Herod i jego świta w jasełkowej odsłonie”. Dziękuję uczestnikom za ich ofiarność na WOŚP,
pomoc dla potrzebujących oraz uznanie i gratulacje jakie
otrzymaliśmy po występie. Może za rok znów coś przygotujemy? Malkontentów informuję, że Gmina tego nie
finansowała, a pracownicy poświęcili swój prywatny czas
na próby i przygotowania;
- przeprowadził negocjacje z Przewodniczącym Zarządu
Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego w sprawie dalszej dzierżawy budynku

DFK w Zbrosławicach. Warunki finansowe niewiele się
zmieniły w stosunku do 2009 roku. Pokrywamy tylko należności za media w wysokości 75% - 90%;
- na zaproszenie sołtysa Ptakowic, wziął udział w świętowaniu Dnia Babci i Dziadka, gdzie wśród „swoich” spędził miłe chwile. Godne podkreślenia jest to, że impreza
została zorganizowana bez wsparcia finansowego Gminy;
- jako zawodnik wziął udział w pierwszej konkurencji
Wieloboju Sołectw w turnieju skata, który wygrała drużyna Laryszów przed drużynami Jasiona – Księży Las i Szałsza. Indywidualnie błyszczał zawodnik Boniowic – Łubek
– Donat Romuald, który uzyskał ponad 2400 punktów
i był najlepszy;
- zorganizował spotkanie na temat budowy autostrady
A-1. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Katowic, firmy
Dragados - głównego wykonawcy, Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych oraz inżynier kontraktu
z inspektorem nadzoru, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji. Każda ze stron wniosła swoje uwagi i zastrzeżenia co do utrudnień jakie już
powstały oraz jakich należy się spodziewać. Zadeklarowano chęć podjęcia wzajemnej współpracy. Inwestor i wykonawca zgodzili się na udział w co miesięcznych Radach
Budowy z udziałem przedstawicieli Gminy, Starostwa
i Policji. Zobaczymy jak ta współpraca będzie wyglądała
w praktyce;
- spotkał się z kierownikami referatów Urzędu Gminy oraz
kierownikami i dyrektorami jednostek organizacyjnych
Gminy, by omówić skutki ostrej zimy i zachowań w sytuacjach ekstremalnie trudnych. Przypomniał wszystkim
o ich obowiązkach w niesieniu pomocy mieszkańcom bez
względu na trudności;
- w tym miesiącu przypomniał wszystkim administratorom obiektów prywatnych i usługowych, że do ich obowiązków należy między innymi oczyścić parkingi, chodniki, usuwać sople, itd. Nie jest to obowiązkiem Gminy.
Niedawno jeden z mieszkańców Zbrosławic denerwował
się na śliski parking przed sklepem „Centrum”. W takiej
sytuacji powinien zwrócić się on z interwencją do obsługi
sklepu bądź zgłosić ten fakt Policji lub Straży Gminnej. Interwencja w takiej sprawie winna być załatwiona na koszt
właściciela sklepu, a nie na nasz koszt, czyli wszystkich
podatników;
- święto Trzech Króli obchodził wraz z mieszkańcami,
biskupem Gerardem Kuszem i Starostą Powiatowym
w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu.
- zainicjował spotkanie Zastępcy Wójta i dyrektora
GZOPO z rodzicami przedszkola ze Zbrosławic, na którym wyjaśniono perturbacje dotyczące odpłatności za
przedszkole, do których doszło nie z naszej winy;
W styczniu ZGKiM Zbrosławice obchodził 25 rocznicę
swej działalności. Z tej okazji życzymy dyrektorowi oraz
wszystkim jego współpracownikom zdrowia i cierpliwości
w pracy dla dobra nas wszystkich;

Informacja Straży Gminnej

rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2010; wyrażenia negatywnej opinii co do likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
1. Straż Gminna informuje, że od miesiąca marca br. wznowione zostaną kontrole
Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera z siedzibą
w ruchu drogowym przy użyciu fotoradaru.
w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47 -51; ustalenia wysokości górnych
2. Przypomina się właścicielom psów o obowiązku ich wyprowadzania na uwięzi.
stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
W przypadku ujawnienia wałęsających się psów, będą one odwożone do schroniska dla
w Zbrosławicach w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
zwierząt. W dniu 11.02.2010 dwa wałęsające się psy przed punktem wydawania żywnoprzekazania środków finansowych dla Policji oraz w sprawie uznania skargi na działalści w Kamieńcu zostały wywiezione do schroniska dla zwierząt.
ność Wójta Gminy Zbrosławice za bezzasadną.
Komendant Straży Gminnej Zbrosławice
7. i 29.12.2009 r., 11. i 25.01. oraz 8.02.2010 r. – posiedzenia Komisji Budżetu,
Gospodarki i Rozwoju
Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji w roku 2009 oraz planu pracy komisji na rok
29.12.2009 r. oraz 29.01.2010 r. – sesje Rady Gminy
2010; opiniowanie projektu budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2010 oraz opiniowaPodjęcie uchwał w sprawie: budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2010; zanie projektów uchwał; rozpatrzenie możliwości utworzenia targowiska gminnego na
ciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
okoliczność lokalizacji bud odpustowych w Wieszowie; zapoznanie się z projektem
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –2 uchwały; zmiany w budżecie Gmibudowy Centrum Usług Publicznych.
ny Zbrosławice na rok 2009 – 5 uchwał; zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zbrosławice; zmian do Uchwały nr 7.12.2009 r. oraz 25.01.2010 r. – posiedzenia Komisji Rolnictwa
XXXVIII/422/09 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.w sprawie budżetu Podsumowanie pracy komisji w roku 2009 oraz przyjęcie planu pracy komisji na rok 2010;
Gminy Zbrosławice na rok 2010; zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budże- zapoznanie się z harmonogramem szkoleń dla rolników organizowanych w I kwartale br.
towego oraz zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2009; szczegółowych zasad 14.12.2009 r. oraz 13.01.2010 r. – posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych Zdrowia i Opieki Społecznej
we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz ich wysokości; przyjęcia Działalność bibliotek w gminie; rozpatrzenie sprawy rozbudowy szkoły w Kamieńcu;
przyjęcie sprawozdania z pracy komisji w roku 2009 oraz zatwierdzenie planu pracy
Druk: PPHU DRUKPOL Sp. j.
Redakcja: Urząd Gminy Zbrosławice
komisji na rok 2010.
tel. (32) 285 40 35
tel. (32) 233 77 89, fax (032) 233 71 00
16.12.2009 r. oraz 20.01.2010r. – posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Adres kontaktowy:
Adres kontaktowy:
Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy dotyczącej jego braku działań na
42-600 Tarnowskie Góry,
42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2
ul. Kochanowskigo 27
uciążliwość hodowli gołębi; zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Zbrosławice
e-mail: wiesc@zbroslawice.pl
e-mail: drukpol@drukujemy.pl na rok 2010; kontrola działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
www.zbroslawice.pl
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Pół wieku razem... Złote i Szmaragdowe Gody
ciąg dlaszy ze str. 1
Szmaragdowe Gody świętowali małżonkowie: Erna i Józef Bawaj,
Krystyna i Hubert Duda, Wanda i Jan Liszka, Łucja i Edward Mucha,
Hildegarda i Jan Pigula oraz Ewelina i Józef Wicha. Dostojnym Jubilatom
raz jeszcze życzymy długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu oraz zadowoleniu. Przy okazji chciałabym poinformować, że procedura nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie przez Prezydenta
RP jest bardzo długotrwała i trwa około 6 miesięcy. Co roku na łamach
gazetki gminnej Jubilaci, którzy chcą zostać odznaczeni medalami proszeni są o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zbrosławicach w wyznaczonym terminie. Po zgłoszeniu się par sporządza się wniosek
o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Dla par, które
w 2009 r. obchodziły 50 lat pożycia małżeńskiego wniosek został sporządzony w maju 2009 r. Wniosek ten został przesłany do Wojewody, a następnie
do Kancelarii Prezydenta RP. Przyznane medale zostały odebrane w Urzędzie Wojewódzkim, po czym 10 lutego br. zostały wręczone Jubilatom.
W związku z powyższym na uroczystość zostały zaproszone pary, które
zgłosiły swój jubileusz w Urzędzie Stanu Cywilnego do 30 kwietnia ubiegłego roku. Pary, które dokonały zgłoszenia w późniejszym terminie zostaną odznaczone medalami w przyszłym roku.    Weronika Kaczmarek

INFORMACJA USC

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach
i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450 z późniejszymi zmianami) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać medale „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Dla ustalenia niezbędnych danych i przygotowania odpowiednich wniosków, pary małżeńskie zamieszkałe na terenie Gminy Zbrosławice, które w 2010 roku będą obchodziły rocznicę
50 - lecia pożycia małżeńskiego, proszone są o zgłoszenie tego faktu
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zbrosławicach przy ul. Wolności 109A,
w terminie do dnia 31 maja 2010 r. Pary, które obchodziły swój Jubileusz
w latach ubiegłych, a nie został im jeszcze przyznany medal za długoletnie
pożycie małżeńskie również proszone są o kontakt. Wójt Gminy pragnie
uhonorować także pary, które w tym roku obchodzić będą 55 - lecie i 60 –
lecie pożycia małżeńskiego. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą
o zgłaszanie takich par w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zbrosławicach
przy ul. Wolności 109A, w terminie do 31 maja 2010 r. W związku z licznymi pytaniami ze strony mieszkańców Gminy informuję, że w/w medale
nie są przyznawane z urzędu, a jedynie na wniosek zainteresowanych par
lub ich rodzin, sąsiadów, znajomych.
Weronika Kaczmarek
Zastępca Kierownika USC w Zbrosławicach

CHCĘ POMÓC OSIĄGNĄĆ SUKCES SWOJEMU DZIECKU TOMASZ GROBARCZYK NAGRODZONY
Pomysł innowacji pedagogicznej powstał wraz z uruchomieniem przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu w roku szkolnym 2008/2009 ,,Gabinetu terapeutycznego” oferującego
uczniom szkoły oraz innym placówkom oświatowym gminy Zbrosławice, pomoc psychologiczną, logopedyczną, terapię pedagogiczną oraz opiekę pedagoga szkolnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz bazując na wiedzy na temat rozwoju dzieci
uzyskanej m.in. na podstawie badań przesiewowych w bieżącym roku szkolnym rozpoczęto realizację, zatwierdzonej przez Śląskie Kuratorium Oświaty innowacji pedagogicznej.
„Chcę pomóc osiągnąć sukces swojemu dziecku”
„Chcę pomóc osiągnąć sukces swojemu dziecku” – bo taki właśnie tytuł nosi nasz projekt, jest innowacją skierowaną do rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tym
jak rozpoznać specyficzne trudności u swych dzieci ale także, gdzie zwrócić się o pomoc
oraz jak samym aktywnie włączyć się w proces właściwej stymulacji rozwoju swych pociech. W innowacji podjęto działania aktywizujące rodziców do współpracy ze szkołą aby
w pełni wykorzystać potencjał doskonale wyposażonego gabinetu jak i wykwalifikowanych nauczycieli. Projekt realizowany jest w postaci zajęć warsztatowych z rodzicami, prowadzonych kolejno przez nauczycieli i dotychczas odbyły się następujące zajęcia: „Norma
rozwojowa mowy dziecka”, „Techniki efektywnego uczenia się”, „Kształtowanie pojęć
matematycznych”, „Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu”, oraz
„Pochwały i kary w wychowaniu”. Kolejne spotkania dotyczyć będą równie istotnych dla
rozwoju dzieci zagadnień a ich harmonogram przedstawia się następująco:
„Jak zapobiegać powstawaniu wad wymowy” – luty. Rodzicu, naucz się działać w myśl
starej maksymy, że „lepiej zapobiegać niż leczyć” i pokonaj wady wymowy zanim jeszcze
wystąpią!
„Dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych” – marzec. Jeśli czujesz, że Twoje dziecko
potrzebuje konsultacji logopedycznej, nie przeocz tego spotkania!
„Jak odczytywać rysunki swojego dziecka” – kwiecień. Myślisz, że rysunki Twego
dziecka to nic nie znacząca „radosna twórczość”? Jeśli chcesz się przekonać jak jest naprawdę – te zajęcia są dla Ciebie!
„Ortografia na wesoło” – maj. Porozmawiajmy na wesoło o tym, wcale nie wesołym
problemie, który dotyka coraz więcej naszych dzieci.
„Jak zachęcać dziecko do samodzielności” – czerwiec. Widzisz, że Twoje dziecko wciąż
musi być prowadzone za rękę? Przyjdź na to spotkanie, powiemy Ci jak pomóc mu stać się
samodzielnym!
Projekt zakłada, że zdobyta przez rodziców wiedza pozwoli im lepiej zrozumieć potrzeby, wzmocni więzi emocjonalne i przyczyni się do prawidłowego i harmonijnego
rozwoju ich dzieci. Nie do przecenienia jest także długofalowy efekt projektu, którym
będzie wypracowanie pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami form i standardów współpracy, które powinny ułatwić działania na linii nauczyciel – uczeń - rodzic
w dalszych etapach kształcenia.Informacje na temat innowacji oraz szczegółowe dane
dotyczące terminów spotkań są ogłaszane w szkołach i przedszkolach naszej gminy oraz
rozpowszechniane w formie ulotek i plakatów informacyjnych. Więc jeśli chcesz Rodzicu skorzystać z naszej, niewątpliwie interesującej oferty i uczestniczyć w warsztatach
w ramach innowacji pedagogicznej, zapytaj o nią wychowawcę swojego dziecka i… do
zobaczenia na zajęciach!                  
Sylwia Jezierska
Szanownej Jubilatce
Pani Krystynie Zylka
z Ziemięcic z okazji
75 urodzin wszelkiej
pomyślności, miłości
najbliższych oraz wielu lat
życia w zdrowiu i radości
życzą Sołtys, Rada Sołecka
i mieszkańcy Ziemięcic

Z okazji 80 rocznicy urodzin
Pani Lidii Burda ze Zbrosławic
oraz skończonych 75 lat
Panu Wilhelmowi Cudok ze Zbrosławic.
Szanownym Jubilatom najserdeczniejsze
życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia,
błogosławieństwa Bożego oraz pogody
ducha składa
Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów
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XIV Finał Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów
Rolnych zorganizowany przez Związek Młodzieży Polskiej odbył
się 18 grudnia 2009 r. w Częstochowie. Po dość długich zmaganiach i dogrywkach wyłoniono sześciu wspaniałych, wśród
nich znalazł się również mieszkaniec naszej gminy, pan Tomasz
Grobaczyk.
Patrycja Posmyk: Witam, przede wszystkim gratuluję zaszczytnego wyróżnienia jakim jest V miejsce w Finale Wojewódzkiej
Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych 2010.
Tomasz Grobarczyk: Witam i dziękuję.
P.P.: Niech pan opowie o finale.
T.G.: Finał odbył się 18 grudnia 2009 roku w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, przedział wiekowy
uczestników był dość zróżnicowany od 16 – 40 lat. Pierwszym
etapem był test składający się z 50 pytań, później otrzymaliśmy
pytania praktyczne. W Komisji Egzaminacyjnej zasiadali specjaliści ŚODR (Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego) oraz
ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
P.P.: Pytania były trudne?
T.G.: Dla osoby która żyje rolnictwem chyba nie, raczej dotyczące funduszy europejskich oraz rozwoju obszarów wiejskich.
P.P.: Jakie jest pana samopoczucie po ogłoszeniu wyników?
T.G.: Dobre z apetytem na dalszą pracę.
P.P: Niech pan na powie coś o sobie, jaką szkołę pan skończył
i czym zajmuje się pan poza rolnictwem?
T.G: Jestem absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie,
wspólnie z rodzicami prowadzę średnie gospodarstwo w Zbrosławicach, z rolnictwem związany jestem od urodzenia. Jestem
też radnym sołectwa Zbrosławice. Mam wspaniałą żonę Joannę
i córkę Paulinkę, obie mocno mnie wspierają.
P.P.: Jakie jest pana największe marzenie?
T.G.: Zająć miejsce na podium w finale krajowym.
P.P.: Życzę powodzenia, dziękuję za rozmowę.

Serdeczne podziękowania Księdzowi Proboszczowi
Rudolfowi Halembie, Piotrowi Śliwa, mieszkańcom
Wieszowy i osobom z Niemiec za okazane współczucie
i pomoc po śmierci mojego syna
składa Maria Kukuła
Wyrazy wdzięczności rodzinie, przyjaciołom, delegacjom
i wszystkim, którzy uczestniczyli w pożegnaniu
najdroższego Męża, Ojca , Dziadka, Pradziadka
ś.p. JERZEGO IRMLER
składa żona, córki, syn z rodzinami.
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„Herod i jego świta...” dla WOŚP        ciąg dalszy ze str. 1
Widać, że w stworzenie Jasełek pracownicy włożyli dużo serca i przygotowania. Wielkie gratulację dla Pani Joanny Sleziak, która napisała scenariusz i zadbała o przygotowanie aktorów od
strony warsztatu aktorskiego.
Fabuła zadziwiała oryginalnymi sytuacjami i tekstami. Choć każdy wie jak wyglądają tradycyjne jasełka, te wymknęły się z ram tuzinkowości. Nie bez znaczenia są osoby, które wcieliły
się kolejno w role Heroda i jego załogi. Panie z księgowości złamały stereotyp poważnej księgowej, przecież anioły nie rozliczają każdej złotówki i nie pilnują zgodności faktur. Referat
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, choć na co dzień działający w grupie,
w rolach rozproszony poradził sobie świetnie. Na laur zasługuje rola węża (Katarzyna Pszowska), który mistrzowsko wręcz skusił pierwszych ludzi zakazanym owocem. Sssssssssukces
przedsięwzięciu zapewniła bez wątpienia obsada. Pikanterii dodały diabeł vel szatan a raczej
dwa szatany (Katarzyna Zyga, Maria Bujok) kuszące słowem i wizerunkiem. Nie można zapominać o głównej roli delikatnej Marii (Krystyna Thürmer) i pobożnego Józefa (Wiesław
Olszewski), bez których zamieszanie nie miałoby miejsca. Idąc tropem Bożej
Dzieciny dochodzimy do wspomnienia pasterzy i niebywałej kolędy najmłodszego
z nich, głos Eryka Połońskiego rozpalił na widowni nawet najbardziej zlodowaciałe serca. Byli i Trzej Królowie z darami i Jagna i Hetman. W tytułowej roli sam
Wójt Gminy, Paweł Kowolik, w którym jak dało się zauważyć drzemią pokłady
artystycznej duszy. Wszyscy aktorzy wykazali się determinacją, każdy w sztukę dał
cząstkę siebie a wszystko na chwałę Bogu i ku radości ludzi.
Herod i jego świta grali dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wieszowie, zainteresowanie było tak wielkie, że spotkanie powtórzono dwa tygodnie później. 7 lutego nasi debiutanci otrzymali zaproszenie do Kina „Marzenie” w Wiśle
gdzie również zostali gorąco przyjęci. Oby więcej takich inicjatyw w naszej gminie,
a może okaże się, że w zbrosławickim magistracie drzemią ukryte talenty aktorskie
na miarę Hollywoodzkich Oskarów.             Patrycja Posmyk

Adam i Ewa

Wąż

Bóg

Niebo - aniołowie

Zwiastowanie

Szatan

Jagna

Zbiórka publiczna

Maria i Józef u Gospodarza
Komitet Zbiórki Publicznej, zgodnie z decyzją SO.5022-1/10 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 22 stycznia 2010 r., przeprowadził zbiórkę publiczną w formie zbierania
ofiar do puszki kwestarskiej w świetlicy Gminnej w Wieszowie 24 stycznia 2010 r. podczas przedstawienia wystawianego przez pracowników Urzędu Gminy
Zbrosławice pt. „Herod i jego świta w jasełkowej odsłonie”. Zgodnie z w/w decyzją środki pochodzące ze zbiórki miały być w całości przeznaczone wyłącznie na
rzecz mieszkańców Gminy Zbrosławice dotkniętych chorobą lub kalectwem, w ciężkiej sytuacji materialnej lub pozbawionych środków do życia. Informujemy,
że w zbiórce udział wzięło około 200 widzów w/w przedstawienia. Uzbierano kwotę 1.250 zł, którą w całości przekazano mieszkance Kamieńca Pani Jadwidze Bartos, emerytowanemu pracownikowi Urzędu Gminy Zbrosławice. Z Urzędem Gminy Zbrosławice Pani Jadwiga związała się w 1992 r., pełniąc funkcję
Skarbnika Gminy. Od 2003 r. przebywa na emeryturze i od wielu lat boryka się z ciężkimi przypadłościami zdrowotnymi, które w konsekwencji doprowadziły do
poważnego inwalidztwa. Po konsultacji z pracownikami Urzędu Gminy Zbrosławice, Komitet Zbiórki Publicznej postanowił przekazać zebraną kwotę na zakup
niezbędnego Jej sprzętu rehabilitacyjnego.                             Jan Wysocki, Kornelia Sikora, Jan Snurawa
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Pasterze u żłóbka

Herod i Diabeł

Kuszenie Heroda

Trzej Królowie

Pojmanie Hetmana

Hetman

Narrator

Noworoczne życzenia dla publiczności

WOŚP w Wieszowie

10 stycznia po raz kolejny w Świetlicy Gminnej w Wieszowie zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Nad całością zbiórki i imprezy czuwał sztab w składzie: Jan Wysocki, Andrzej Dramski, Jan Snurawa, Roland Cuda, Kornelia Karpowicz, Ewa Bulla i Patrycja
Posmyk. Pomimo tego, że z Fundacji otrzymaliśmy tylko 35 ankiet dla wolontariuszy na 70
zgłoszonych, pracowitość ich odniosła niesamowity sukces - zebrali aż 14.407,46 zł. Po dodaniu kwoty z licytacji gadżetów WOŚP, obrazów podarowanych przez p. Jerzego Woźniaka,
kwesty zebranej przez aktorów Jasełek oraz ze zbiórki dwóch szkół - Kamieńca i Wieszowy,
suma zebranych pieniędzy i przekazanych na konto Fundacji WOŚP wyniosła 15.735,30 zł.
Koncert WOŚP rozpoczął się o godz.16.30. Muzyka była zróżnicowana - od muzyki poważnej po jazz, występy akordeonistów i śpiew chóru. O 18.00 pracownicy Urzędu Gminy
z Wójtem na czele wcielili się w rolę aktorów i wystawili „Jasełka”. Impreza zakończyła się
o godz.20.00, kiedy to połączyliśmy się ze wszystkimi Sztabami wystrzeliwując „Światełko
do Nieba”. W imieniu sztabu WOŚP pragnę serdecznie podziękować wolontariuszom za
nienaganne zachowanie i poświęcenie, członkom Sztabu za pomoc w organizacji XVIII
Finału, panu Jerzemu Woźniakowi za przekazanie do licytacji dwóch obrazów olejnych, panu Grzegorzowi Kłaczkowi za pomoc w organizacji koncertu, Wójtowi Gminy
Pawłowi Kowolikowi wraz z pracownikami Urzędu Gminy, dzięki którym XVIII Finał
mógł się po raz kolejny odbyć w Świetlicy, sołtysowi Wieszowy Tomaszowi Siegel oraz
anonimowemu sponsorowi za „Światełko do Nieba”, pracownikom Banku Spółdzielczego
w Zbrosławicach oraz OSP Wieszowa i Policji w Kamieńcu za czuwanie nad bezpieczeństwem imprezy.
Szef Sztabu Kornelia Sikora
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7 lutego - gościnny występ w Wiśle

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim
sponsorom, a w szczególności Pani Krystynie
Roskosz z Ziemięcic za pyszne ciasto przekazane
jako poczęstunek dla wszystkich obecnych oraz
anonimowemu sponsorowi za sztuczne ognie wykorzystane jako „Światełko do Nieba”.
Organizatorzy WOŚP
oraz pracownicy Urzędu Gminy Zbrosławice
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UWAGA ! W związku z tym, iż artykuły z placówek oświatowych, pisane przez nauczycieli, wykorzystywane są często jako dokumentacja ich
dorobku zawodowego w celu zdobycia awansu zawodowego, wszystkie teksty publikujemy bez jakichkolwiek poprawek.      /Redakcja/

M a g i c z n y c z a s ś w i ą t Mikołajkowa inscenizacja
„Dobra nowina obiega cały świat”- to tytuł tegorocznych jasełek Szkoły Podstawowej
w Ziemięcicach, który szczególnie zabrzmiał
w dn. 21.12.2009 r. W tym dniu odbyło się spotkanie wigilijne, podczas którego było wspólne kolędowanie, występy uczniów, jasełka i składanie
życzeń. Piękna scenografia, kolorowe stroje sprawiły, że zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele
i pracownicy z zainteresowaniem słuchali uczniów Naszej Szkoły, którzy wprowadzili
wszystkich w szczególny nastrój- w rodzinną
atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W tegorocznych jasełkach można było
zobaczyć szopkę, do której przyszli pasterze,
trzej królowie z darami, a razem z nimi przedstawiciele z różnych krajów- Afrykanki, Chinki, Indianki, dzieci z Oceanii i Polka- Góralka. Atmosfera kolęd śpiewanych i granych na dzwonkach
chromatycznych przez uczniów należących do
zespołu „Żuczki” i „Violinki” udzieliła się także
zaproszonym gościom, którzy przyłączyli się do
wspólnego kolędowania. Po jasełkach i kolędach
na scenę „wyskoczyły” „Śpiewające bombki”uczniowie z różnych klas przebrani za choinkowe bombki, które ożywają podczas świąt Bożego
Narodzenia. Na zakończenie p. dyrektor Szkoły
– Edyta Wójcik podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie świątecznego programu
artystycznego, jednocześnie składając wszystkim zgromadzonym najserdeczniejsze życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z przesłaniem tegorocznych Jasełek- „Dobra nowina obiega cały świat” uczniowie

i nauczyciele Naszej Szkoły chciała podzielić się
z tą nowiną, z radością, jaką nam daje narodzenie
Chrystusa z potrzebującymi. W związku z tym
z zebranych pieniążków z kiermaszu świątecznego zorganizowanego z okazji święta Św. Marcina
zakupiono materiały papiernicze dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Miedarach,
natomiast z przeprowadzonej akcji „I Ty możesz
zostać Świętym Mikołajem” z okazji Mikołajek
przekazano książki dla dzieci z Domu Dziecka nr
2 w Gliwicach.Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie należący do zespołu „Żuczki” pod
kierunkiem p. Justyny Barczyk, wystąpili z pięknymi kolędami śpiewanymi zarówno w języku
polskim jak i w języku niemieckim na spotkaniu
Mniejszości Niemieckiej jak i na corocznym Parafialnym Kolędowaniu w Kościele św. Jadwigi
w Ziemięcicach.         Elżbieta Kliś
Serdeczne podziękowania dla Rady
Rodziców, Pani Iwony Kałuża oraz
wszystkich osób zaangażowanych
w zorganizowanie wspaniałej
zabawy karnawałowej.
Składa Dyrekcja SP w Przezchlebiu
Hanna Miczka
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Spotkanie dzieci z Mikołajem dostarcza zawsze
wielu emocji. W tym roku szkolnym, w Gminnym Przedszkolu nr 4 w Świętoszowicach
oprócz elementu związanego z czytaniem przez
Mikołaja bajki, (którą później gość zostawia
w przedszkolnej biblioteczce, jako prezent) grono
pedagogiczne oraz rodzice postanowili uświetnić
ten dzień przedstawiając dzieciom inscenizację
do bajki L. Tkaczyka pt. ,,Wizyta Świętego Mikołaja’’. W tym celu przygotowano odpowiednie
do treści papierowe ilustracje oraz kukiełki. Rodzice oraz personel przedszkolny ukryty za odpowiednią scenerią ożywiali poszczególne postacie swoimi głosami. Do przebiegu przedstawiania zaangażowano także dzieci, które śpiewały
(wplatanie w fabułę bajki) piosenki o św. Mikołaju. Oczywiście oprócz czytania i oglądania inscenizacji dzieci otrzymały od Mikołaja prezenty.

Mimo, że główny bohater bajki swym strojem
i ,,otoczką’’ nie nawiązywał do postaci św. Mikołaja biskupa, to przekaz jego działania ukazywał
to co najważniejsze – sprawianie innym radości
oraz czynienie dobra. W tym miejscu Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, a przede wszystkim dzieci składają gorące podziękowania:
p. Alicji Burda, p. Matyldzie Burda, p. Marzenie Dołżańskiej, p. Karinie Kirszniok,
p. Małgorzacie Machaj, p. Annie Mainka,
p. Liliannie Schneider za aktywny udział
w przedstawieniu, p. Sewerynowi Schuwald za
wykonanie przepięknych ilustracji do inscenizacji oraz p. Bernardowi Zylka za wykonanie
akcesoriów z drewna.
Klaudia Cichorowska

Wieczornica Adwentowa
„Dobry wieczór Państwu. Witamy wszystkich
zaproszonych gości bardzo serdecznie w naszej
szkole. Powodem są zbliżające się najpiękniejsze
święta w roku, najbardziej cudowne święta bożego narodzenia…” Tymi słowami, 20 grudnia

o godzinie 16 zgodnie z tradycją, rozpoczęła się
w Szkole Podstawowej w Kopienicy Wieczornica Adwentowa połączona ze sprzedażą stroików świątecznych, świeczników, obrazów ręcznie malowanych, pierników, degustacją grzanego
wina oraz świątecznych wypieków. Pani dyrektor przywitała wszystkich zaproszonych gości,
uczniów i rodziców, nawiązując do polskich tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Następnie wszyscy wysłuchali występu szkolnego chórku przygotowanego przez panią Jolantę Chmurę oraz
obejrzeli jasełka zatytułowane „Przy wigilijnym
stole” przygotowane przez Koło Teatralne naszej
szkoły pod czujnym okiem pani Jolanty KlękiMazurek. Boże Narodzenie to nie tylko święto
dla duszy, ale również uczta dla ciała, z tejże
okazji uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami wykonali własnoręcznie świąteczne pierniki,
dodatkową atrakcją było także stoisko z gorącą
kawą oraz Bożonarodzeniowymi wypiekami
przygotowanymi przez Radę Rodziców. W trakcie uroczystości pięknie brzmiące kolędy zaśpiewały dzieci ze starszej grupy przedszkolnej pod
kierunkiem pani Małgorzaty Rusek oraz pozostałe klasy pod opieką wychowawców. Najmłodsi
wychowankowie oddziału przedszkolnego także
zaprezentowali przedstawienie Bożonarodzeniowe, czyli tradycyjne jasełka przygotowane przez
wychowawcę panią Agnieszkę Zorychtę.
Agnieszka Zorychta

Ś w i ąt e c z n i e i m ą d r z e
Piękna, okazała dekoracja, barwne kostiumy
i muzyka zamieniły naszą salę gimnastyczną w miejsce magiczne. A działy się tam sprawy wyjątkowe.
Siostra Antonetta, ksiądz Romuald Kokoszka, pani
Ewa Bielat oraz uczniowie naszej „podstawówki”
(głównie klas czwartych, drugiej i piątej) przygotowali przewspaniałe Jasełka. Młodzi aktorzy wcielili
się doskonale w swoje role i wyraziście przekazali
nam uniwersalne przesłania religii katolickiej związane z narodzinami Chrystusa. Po tej wyjątkowej dla
duszy uczcie rozpoczęły się tradycyjne „Wigilie Klasowe”. Spacerując szkolnym korytarzem, można
było rozróżnić po przyjemnym zapachu świątecznych potraw co serwowano w każdej klasie. Łamanie
się opłatkiem ma swój urok i pozostawia wspomnienia związane z miejscem, czasem i osobami. Oczarowała mnie Wigilia, którą - wraz z zaproszonymi gośćmi - celebrowała klasa druga Szkoły Podstawowej
ZS w Zbrosławicach. Przygotowanie tak pięknej uroczystości było możliwe dzięki dobrej woli wielu
osób, które chciały ofiarować cząstkę swojego serca i czasu innym. Uczniowie nauczyli się stosownych
wierszy i pieśni. Niektórzy przygotowali popis gry na organach elektrycznych. Niezawodni rodzice dostarczyli smakołyków i tradycyjnych potraw wigilijnych. Można było spróbować: „makówek”, przeróżnych ciast, a nawet pysznych śledzi i pierogów z kapustą. Wychowawczyni, będąca jednocześnie
gospodarzem uroczystości, pani Teresa Ciukaj, zanim podzieliła się opłatkiem, uświadomiła wszystkim
ponadczasowy wymiar etyczny Wspólnej Kolacji. Objaśniając dzieciom rolę i poszczególne elementy
tradycji uczyła je jednocześnie sprawnej i przemyślanej organizacji uroczystości świątecznych. Dzieci
przekonały się, że pani przewidziała nawet wizytę „Dzieciątka”, które pod choinką zostawiło paczki
dla każdego z nich. Zaproszeni, zauroczeni nastrojem, goście chwalili wszystko: serwowane pyszności,
kolorowy wystrój sali, wspaniale udekorowane stoły, odpowiednią muzykę, a przede wszystkim miłe
towarzystwo i niespotykanie grzecznych uczniów.    Barbara Szyszko Bibliotekarz ZS Zbrosławice
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ZIMOWE UR OCZYSTOŚCI
Czas karnawału w Gminnym Przedszkolu nr 7 w Miedarach rozpoczęliśmy tradycyjnie
od spotkania z naszymi kochanymi babciami i dziadkami. W dniu 21 stycznia 2010 r. na salce
parafialnej w Miedarach wszystkie dzieci z naszego przedszkola wystąpiły przed zaproszonymi gości w przygotowanym programie artystycznym oraz wręczyły swoim najukochańszym babciom i dziadkom przygotowane laurki i prezenty. Był tez czas na wspólne rozmowy
i poczęstunek oraz spędzenie wielu miłych chwil w tak doborowym towarzystwie. Dziękuję
wszystkim którzy pomogli nam w organizacji tej uroczystości, szczególnie ojcu proboszczowi
Janowi Opala za gościnę, wszystkim naszym wspaniałym mamom za wszelką pomoc i zaangażowanie oraz paniom, które pomogły nam w przygotowaniach. W kalendarzu imprez przedszkolnym na zakończenie sezonu zimowego dnia 1 lutego 2010 r. odbył się wspaniały bal, na
którym gościliśmy postaci z różnych bajek, książek i nie tylko. W pięknie udekorowanej sali
balowej razem bawiły się dzieci z grupy młodszej i starszej próbując swoich sił w tańcu makareny, lambady, samby czy kaczuszkach oraz biorąc udział w karnawałowych konkursach. Na
zakończenie zabawy wszystkie czarodziejskie postaci otrzymały pamiątkowe maskotki i słodkie upominki. Dziękuję paniom z Rady Rodziców Przedszkola za zakup słodyczy i prezentów dla dzieci, pani Annie Helisz dziękuję za oprawę fotograficzną balu, oraz szczególnie p. Justynie Dziemba
dziękuję za obecność i wszelką pomoc na rzecz naszego przedszkola.                         Agnieszka Nowicka

Lekcja WOS-u
Dzień Babci i Dziadka
z Przewodniczącym Rady Gminy
W dniu 20 stycznia 2010 r. w Szkole Podsta6 stycznia w szkole w Wieszowie odbyła się
bardzo nietypowa lekcja wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie klasy 2 gimnazjum postanowili zaprosić gościa, którym był Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice Pan Andrzej
Dramski. Na początku uczniowie wraz z Panią
dyrektor Danutą Lihs oraz nauczycielem WOS-u
Adamem Łuć przywitali gościa. Przewodniczący
Rady posiada niezwykłą wiedzę na temat naszej
gminy i o sprawach samorządu terytorialnego.
Opowiadał nam wszystko od podstaw na temat
gminy w najprostszym potocznym języku i odpowiadał na każde pytanie, które nas interesowało. Dowiedzieliśmy się jak wygląda praca w
Radzie Gminy, jakie problemy i potrzeby ona
rozwiązuje, a nawet jak może wyglądać za 20
lat. Klasa 2 gimnazjum serdecznie dziękuje Panu
Andrzejowi Dramskiemu za znalezienie dla nas
czasu oraz poprowadzenie bardzo ciekawych zajęć. Dziękujemy również nauczycielowi WOS-u
Adamowi Łuć za pomysł i możliwość przeżycia
takich zajęć.         Betina Pawlicha

Ś w i ąt e c z ne k onk u r s y
w bibl i ot e c e
r o z s t r z y g nię t e ! ! !
Grudzień to wyjątkowy miesiąc. Mikołaj
z długą brodą, choinka i magia Świąt Bożego Narodzenia. To wszystko ma swój wyjątkowy urok.
Również jeśli chodzi o konkursy – grudzień bije
na głowę inne miesiące. 14 grudnia w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach odbyło
się rozstrzygnięcie konkursu, w 3 kategoriach
wiekowych. Jury, pod przewodnictwem Jana
Drechslera, miało nie lada dylemat. Ilość prac
dostarczonych przez panie bibliotekarki z terenu
całej Gminy Zbrosławice była spora. Dzieci ze
szkoły podstawowej miały do wykonania ozdobę
choinkową. I miejsce wśród aniołków, witraży
zajęła bombka z siana, której autorką jest uczennica klasy III Szkoły Podstawowej z Kopienicy
– Roksana Starzeczny. Trochę trudniejsze zadanie było dla dorosłych, którzy mieli do zrobienia stroik świąteczny. Wśród stroików - od tych
w tradycyjnej formie do bardzo pomysłowych
drzewek i wieńców - I miejsce zajęła pani Maria Bagrowska, która jest mieszkanką Kopienicy.
Stroik wykonany w formie wieńca z orzechów
włoskich był bardzo oryginalny. Ostatnia kategoria, w której pomysłowością mogła wykazać się
młodzież gimnazjów i szkół średnich dotyczyła
zrobienia całorocznego kalendarza na rok 2010.
Wśród kalendarzy I miejsce zajęła Olga Dorabiała. uczennica Gimnazjum w Wieszowie. Po
burzliwych obradach jury postanowiło również

wowej w Czekanowie odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały dla swoich Babć i Dziadków wspaniały program artystyczny. Uczniowie przedstawili:
Klasa I: montaż słowno – muzyczny „Moje Babcie i Dziadkowie”
Klasa II: bożonarodzeniowe Jasełka
Klasa III: Bajkę pt. „Szewczyk Dratewka”
Klasa IV: wiersze i piosenki
Klasa V: utwory własne dla Babci i Dziadka
Klasa VI: dowcipy o Babciach i Dziadkach

Wzruszeni goście, obok uśmiechów i radości,
uronili niejedną łzę oraz nagrodzili wykonawców
gromkimi brawami. Przyjemną i ciepłą atmosferę
osłodziły smakołyki w przygotowanych kawiarenkach. Babcie i Dziadkowie brali udział w specjalnie na tę okazję zorganizowanej loterii fantowej. Wszystkim gościom życzymy stu lat życia,
zdrowia i pomyślności oraz spełnienia wszystkich
marzeń.   
      mgr Urszula Wrzos
wyróżnić trzy prace za pomysłowość. Okazuje
się, że choinki nie muszą mieć wcale tradycyjnej
formy – wykonane z pustych opakowań po jogurtach do picia lub ze złotego makaronu są równie
piękne jak te tradycyjne. Nad wszystkimi pracami królował duży piękny Mikołaj. Dyrekcja
i pracownicy pragną podziękować za udział
w konkursie i życzyć wszystkim czytelnikom
pomyślności w Nowym 2010 Roku.
Pracownicy biblioteki
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Katyń – ocalić od
zapomnienia…
- lekcja inna niż wszystkie…
26 listopada 2009 roku uczniowie Szkoły
Podstawowej w Kopienicy uczestniczyli w lekcji historii poświęconej pamięci polskich oficerów, policjantów, księży i nauczycieli poległych
w lasach katyńskich. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego - „RUCH RZEŹBI UMYSŁ, SERCE
I CIAŁO”.Oficerem, którego pamięci poświęcono zajęcia, był kapitan Franciszek Przybyła.
Pochodził on z Pyskowic i zginął w 1940 roku
w Katyniu. Mając zaledwie 26 lat został zamordowany strzałem w tył głowy. Jego nazwisko
umieszczono na „Liście Katyńskiej” obok 9 tysięcy innych ofiar stalinowskiego ludobójstwa.
Specjalny gość naszej lekcji - pan Kazimierz
Bartos zaprezentował nam książkę, która jest
pamiątką po tej okrutnej zbrodni. Dzięki panu
Bartos dowiedzieliśmy się, że na owej liście jest
wielu oficerów wywodzących się z naszej okolicy… Wielu naszych krewnych… sąsiadów…
Ta pouczająca lekcja historii zakończona została
uroczystym posadzeniem drzewa pamięci Franciszka Przybyły, który został naszym bohaterem
- symbolem tego okrutnego mordu. Natomiast
dąb będzie nam przypominał o tych strasznych
wydarzeniach z 1940 roku.
Uczeń kl. VI SP w Kopienicy
Szymon Zettelmann
W dniu 30 stycznia 2010 r.
Rada Rodziców Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Miedarach
zorganizowała zabawę
karnawałową, której celem było
pozyskanie funduszy na remont
świetlicy szkolnej oraz zakup ławek
do jednej z klas.
Szczególne podziękowania
składamy wszystkim, którzy
okazali pomoc przy organizacji
zabawy, dzieciom i nauczycielom
za wykonanie kotylionów,
a szczególnie wszystkim tym,
którzy włączyli się do wspólnej
zabawy, a tym samym pomogli
nam w realizacji zamierzonych
działań.

Justyna Dziemba Justyna Mansfeld
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WYDARZENIA
SPORTOWE
Miejscowość

Skat

1

Laryszów

31

2

Jasiona + Księży Las

29

3

Szałsza

27

4

Ziemięcice

25

5

Kopienica

23

6

Zbrosławice

21

7

Ptakowice

19

8

Świętoszowice

17

9

Boniowice + Łubki

15

10

Wieszowa

13

11

Czekanów

11

12

Przezchlebie

9

13

Kamieniec

7

14

Miedary

0

15

Łubie

0

16

Karchowice

0

17

Wilkowice

0

18

Zawada

0

19

Jaśkowice

0

T U R N I E J S O Ł E C T W - S K AT
23 stycznia turniejem skata rozpoczęła się
VIII już edycja Wieloboju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Zbrosławice. Po raz
pierwszy gospodarzem zawodów był Księży Las (do tej pory Ziemięcice organizowało
turniej skata) i wywiązał się z zadania bardzo dobrze – również pod względem sportowym. Połączona drużyna Jasiona-Księży Las
(Joachim Jaworek, Jerzy Kula, Zygmunt
Pielka, Manfred Skrzypczyk) zajęła bowiem II
miejsce w turnieju ustępując tylko o 54 punkty
ekipie Laryszowa (Jan Benjamin, Andrzej Brzenzka, Alfred Makselon, Henryk Pieczka - zdjęcie), która zdobyła 6387 punktów. Trzecie miejsce – 6252 punkty – zdobyła Szałsza w składzie:
Norbert Gerlich, Joachim Himmel, Krzysztof Kudlek, Ewald Tomanek. W pierwszej edycji wystartowało 52 zawodników reprezentujących 13 drużyn.     Wiesław Olszewski - Zastępca Wójta

S K AT

-

ZIEMIĘCICE

19 grudnia 2009 roku w świetlicy w Ziemięcicach rozegrano turniej skata sportowego o Puchar
Sołtysa Ziemięcic, zorganizowany przez Radę Sołecką. Mimo mroźnej zimy przyjechało 13 miłośników tej najpopularniejszej na Śląsku gry w karty. Po zapoznaniu się z regulaminem, rozegrano
przy stolikach II rundy. Najlepszy okazał się Piotr Kaszuba z Wojski (gmina Tworóg), który ugrał
2633 punkty. Miejsce II przypadło Józefowi Kasperidus ze Świętoszowic (2337 punktów). Natomiast miejsce III zajął Leon Szyszka z Ziemięcic (2066 punktów). Nasz Wójt pan Paweł Kowolik,
wielki fan skata, uplasował się na miejscu IV (1803 punktów). Miejsce V – Marek Pudło z Żernik
(1797 punktów) oraz miejsce VI - Rudolf Kaleta z Przezchlebia (1626 punktów). Pierwszych trzech
zawodników otrzymało z rąk Sołtysa Alojzego Szyguła okazałe puchary, a pierwsza szóstka pamiątkowe dyplomy. Warto wspomnieć iż wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Dla każdego przygotowano poczęstunek (kiełbaska, bułeczki, piwko). Najliczniejszą ekipą było Przezchlebie, reprezentowane przez pięciu zawodników. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i już dzisiaj zapraszamy na
następny turniej o Puchar Sołtysa Ziemięcic, który odbędzie się w przyszłym roku.
Rada Sołecka Ziemięcic

Zabawa karnawałowa Seniorów 2010
Nawet sroga zima nie stanowi przeszkody dla Seniorów gminy Zbrosławice aby spotkać się w karnawałowych strojach przy muzyce. Inwencja
Seniorów w przygotowaniu zabawy i kolorowych przebrań jest niezwy-

kła. Z roku na rok karnawałowe przebrania stają się coraz ciekawsze. Nie
są przeszkodą bolące kolana czy inne dolegliwości. Potrafimy wykrzesać
z siebie dużo pozytywnej energii - zapewniamy, że jest zawsze wesoło
i nie jest to stracony czas. Dla nas Seniorów, spotkania te stanowią swego
rodzaju ciepło w środku zimy.      
Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów - Zarząd Koła Nr 2 Zbrosławice

T r a d y c y j n y o p ł at e k w g m i n i e
Już po raz 15-ty w Świetlicy gminnej w Wieszowie, odbyło się uroczyste
spotkanie opłatkowe z mieszkańcami gminy Zbrosławice. Zaproszenie do
udziału w corocznym spotkaniu przyjęły władze gminy oraz Ksiądz Proboszcz Parafii Św. Trójcy w Wieszowie. W imieniu organizatorów: GOPS
i Stacji Caritas, Kierownik Ośrodka wyraziła wyrazy uznania i podziękowała za doskonałe warunki, wsparcie i pomoc ludzi dobrej woli, dzięki
którym można było się spotkać w tak ciepłej i miłej atmosferze życząc
wszystkim dużo zdrowia i pomyślności w Nowym Roku. Dzięki uprzejmości firm przewozowych, wszyscy zaproszeni bezproblemowo dotarli na
spotkanie opłatkowe. Podczas wieczerzy wigilijnej nie zabrakło tradycyjnych potraw takich jak: barszcz z uszkami, ryba z ziemniakami, kapusta
z grochem, pierożki z kapustą i grzybami, makówki, kompot z suszu oraz
wspaniałe ciasta, które otrzymaliśmy od ludzi dobrej woli. W organizacji całej wieczerzy wigilijnej pomagały wolontariuszki z Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Kamieńcu. Wspólne śpiewanie kolęd przy wspaniałej oprawie muzycznej zespołu „Kostar”, występy zespołów Miedarzanie
i Wesołe Kumoszki ze Świętoszowic - wszystko to dopełniło uroczystość
spotkania opłatkowego. Dzieci z świetlic socjoterapeutycznych oraz szkół
z terenu gminy wykonały piękne świąteczne stroiki i kartki świąteczne,
które ozdobiły stoły wigilijne, a każdy z uczestników został obdarowany
paczką. W nowym roku władzom gminy i wszystkim sponsorom wszelkiej
pomyślności, zdrowia, aby miłość i radość otaczały wszystkich przez cały
rok życzy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Stacja „Caritas”.

DZIĘKUJEMY:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbrosławice oraz Stacja Opieki „Caritas” w Zbrosławicach składają serdeczne podziękowanie dla ludzi dobrej woli, za okazane wsparcie finansowe
i rzeczowe, które pomogło w zorganizowaniu spotkania przy stole wigilijnym dla osób samotnych
z terenu gminy Zbrosławice w dniu 11 grudnia 2009 r: Pelagia Gacka, Gizela Gacka, PHU Gacmet
Miedary, Stefan Pajdak Ziemięcice, Urszula Labusek Zakład Usługowo – Handlowy Zawada, Henryk
Lalak Zakład Szklarski Zbrosławice, Józef Smolarczyk Zakład Stolarski Wieszowa, Karina Lis Firma
REMBIS Ziemięcice, Zygfryd Kostoń Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Montażowe Miedary, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zbrosławicach, Zbigniew Maciej Szymik Biuro Usług Rynkowych
Zbrosławice, Iwona Głowacka Ptakowice, Teresa Wieczorek Restauracja „Czarny Pstrąg” w Ptakowicach, Gerard i Damian Lata PHU Latbud Zbrosławice, Krzysztof Jędroszkowiak Agro Centrum
Przedsiębiorstwo Czekanów, Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarnowskie Góry, Parafia Św. Jadwigi
w Ziemięcicach, Parafia Św. Trójcy w Wieszowie, Zespół muzyczny KOSTAR, Zespół Wesołe Kumoszki Świętoszowice, Leszek Szykulski Piekarnia
w Bycinie, Zgromadzenie Sióstr Zakonnych Opatrzności Bożej ze Zbrosławic, Kornelia Sikora Wieszowa, Telesfor Rzeczkowski Piekary Śląskie, Marian
Grochulski Miedary, Walter Biskupek Zakład Piekarniczo–Cukierniczy Świętoszowice, Krystyna Rozkosz Zakład Piekarniczo–Cukierniczy Ziemięcice,
Zbigniew Komornicki Ziemięcice, Ksiądz Dyrektor Władysław Taras DPS Zbrosławice, Stowarzyszenie Świetlic Socjoterapeutycznych w Zbrosławicach, Zespół Pieśni i Tańca MIEDARZANIE – Zespół Szkolno Przdeszkolny w Miedarach, Aleksandra Tyczka Zespół Szkół Ogólnokształcących im.
Jana Pawła II w Kamieńcu, Wolontariusze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu: Justyna Fila, Agnieszka Hajt, Daria
Naróg, Anna Czaplińska, Iwona Cichorowska, Aleksandra Skowron, Agata Kowolik, Kinga Bucher, Patrycja Paździor, Anna Czapla, Anna Brajtkopf,
Martyna Jasińska (na zdjęciu).
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