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BAGRY, HAŁDA
I CO DALEJ?

Wielu mieszkańców Przezchlebia
oraz okolic pamięta jeszcze „Bagry”,
wyrobiska popiaskowe zalane wodą,
zatoczki, wyspy, piaskowe plaże.
Te piękne tereny ściągały tysiące
ludzi z całego Śląska. Jednak od lat
60-tych do końca lat 90-tych zaczęto sypać w ten wyjątkowy zakątek
ziemi gminy Zbrosławice, kamień
z pobliskich kopalń oraz żużle i pyły
energetyczne z elektrowni Rybnik
i elektrowni Zabrze. Tak powstała hałda, obecnie teren około 150 ha nieużytków częściowo zrekultywowanych
w kierunku leśnym.
Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie Sp. z o.o, którą gmina Zbrosławice powołała w celu zagospodarowania terenu hałdy, ogłosiła Konkurs architektoniczny pt.”PROGRAM I KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU HAŁDY PRZEZCHLEBIE”. Efektem tego Konkursu jest praca dr Klaudiusza Frossa, mieszkańca
Przezchlebia, która w sposób kompleksowy przedstawia nowy program
funkcjonalno-przestrzenny i koncepcję zagospodarowania terenu hałdy.
W artykule tym pokazujemy główne
założenia Koncepcji. Jesteśmy przekonani, że w niedalekiej przyszłości
teren obecnej hałdy znowu będzie
tętnił życiem, dla dobra mieszkańców
gminy Zbrosławice i okolic.
Mariusz Poloczek, Andrzej Bujok
Zakład Eksploatacji
Hałdy Przezchlebie Sp. z o.o.

UWAGA – DOPALACZE!

Wielki, ogólnopolski głos sprzeciwu przeciwko dopalaczom nie może
ominąć również i naszej Gminy. Z inicjatywy Wójta podjęto działania,
profilaktyczne (m.in. w szkole w Kamieńcu i Wieszowie) mające na celu
uświadamianie i informowanie o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem tych środków. Planowane są również spotkania z rodzicami.
Dopalacze, choć dotychczas sprzedawane legalnie, nigdy nie były
substancjami bezpiecznymi. Składają się często z produktów nieznanego pochodzenia, silnie ingerujących w układ nerwowy i biochemię mózgu. Stanowić mogą swoiste „narkotyczne przedszkole”, trening i wstęp
do środków mocniejszych. Nie ma u nas w gminie sklepu z dopalaczami, są niestety w ościennych miastach. Bądźmy zatem uważni, rozmawiajmy z naszymi dziećmi. Ważnych i - co najważniejsze – prawdziwych informacji na ten temat dostarczyć nam może strona internetowa:
www.dopalaczeinfo.pl
Krzysztof Czekaj - Inspektor - Pełnomocnik do Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Z prac Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy –
mija kolejna kadencja sprawowania przeze mnie funkcji Wójta, więc pozwólcie, iż
w tych informacjach „Z prac
Wójta” przypomnę sobie
i Wam co zostało zrobione,
za ile i z czego sfinansowane.
I. Gospodarka Wodno – Ściekowa
1. budowa sieci kanalizacji z przepompowniami
w miejscowościach Ziemięcice, Świętoszowice, Wieszowa i wydano łącznie 9.376.442 zł
w tym WFOŚIGW 4.738.709 zł i środki unijne
– 959.066 zł
2. dokończenie budowy z modernizacją oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu dla miejscowości Przezchlebie, Ziemięcice, Świętoszowice,
Wieszowa i przyjmowaniem ścieków z szamb
z terenu całej Gminy. Dzięki inwestycji powiększono przepustowość oczyszczalni z 475 m3/d
do 1140 m3/d oraz poprawiono jakość oczyszczanych ścieków. Całkowity koszta zadania
wyniósł 3.127.047 zł w tym środki WFOŚiGW
– 2.345.285 zł.
3. budowa sieci wodno – kanalizacyjnej:
w Przezchlebiu – ul. Leśna koszt 180.000 zł
w Wieszowie – ul Szopena koszt 232.810 zł
w Wieszowie – ul. Górna i Wolności 246.306 zł
4. w trakcie realizacji:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Czekanowie, koszt łączny – 3.640.400 zł, w tym środki
WFOŚiGW - 2.238.000 zł, unijne PROW –
1.402.480 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wieszowie
ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna i częściowo
Bytomska – za 2.261.810 zł, w tym środki
WFOŚiGW – 1.696.357 zł
5. modernizacja ujęcia wodnego z wymianą sieci
wodociągowej w Miedarach do tej pory wydatkowano kwoty 754.003 zł
6. wymiana i budowa nowych odcinków sieci
wodociągowej:
- w Ptakowicach do tej pory wydatkowano
398.463 zł
- w Zbrosławicach:
ul. Traugutta i Ligonia 55.500 zł
ul. Wolności43.000 zł
ul. Cmentarna – 49.701 zł
od ul. Wolności do Traugutta – 34.980 zł
- w Przezchlebiu (również dla poprawy dostawy wody w Ziemięcicach) ul. Mikulczycka 273.854 zł
- w Kopienicy ul. Pyskowicka 66.000 zł
- w Jaśkowicach ul. Dąbrowa 70.000 zł
- w Karchowicach ul. Wiejska 290.860 zł
w Karchowicach ul. Słoneczna 150.697 zł
- likwidacja ujęcia wodnego w Łubiu i budowa nowego wodociągu dla Łubia Kopienicy
i Jaśkowic - 852.052 zł - w tym środki UE
335.136 zł.
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II. Program Ograniczenia Niskiej Emisji –
w ramach którego wymieniono 124 kotły, zabudowano 18 kolektorów słonecznych, ocieplono
67 budynków – koszt 2.835.074 w tym dotacji
z WFOŚiGW – 535.866 zł
III. Zakończenie budowy szkoły w Kamieńcu
to koszt 1.694.425 zł w tym na realizację pozyskano zewnętrzne środki w kwocie 313.644 zł
IV. Budowa 2 nowych boisk z sztucznych nawierzchni przy szkołach:
- w Zbrosławicach – koszt 532.532 zł (w tym
200.000 dotacji z Ministerstwa Turystyki i Sportu
- MTiS)
- w Czekanowie – koszt 401.500 zł (w tym
200.000 dotacji z MTiS).
V. Wyposażenie terenów sportowych (boisk)
w Miedarach, Ptakowicach, Kamieńcu, Łubiu,
Przezchlebiu, Wieszowie i Ziemięcicach za kwotę 497,760 zł w tym dotacja unijna (PROW) –
293,174 zł.
VI. Modernizacja kotłowni w Szkole
w Wieszowie – 218.216 zł, w tym środków unijnych – 72.893 zł
VII. Większe zadania drogowe:
- Zbrosławice – ul. Piaskowa z wymianą sieci
wodnej i deszczowej 382.102 zł
- Zawada – odbudowa mostu nad Dramą
– 868.227 zł, w tym środki unijne (ZPORR)
418.677
- Łubie – ul. Boczna od Pyskowickiej 152.361 zł
- Zbrosławice – ul. Batorego 173.314 zł
- Wieszowa – odwodnienie ul. Wolności po
awarii - 245.593 zł
- Zbrosławice – ul. Słoneczna 146.599 zł
ul. Traugutta 172.680 zł
- Wieszowa – ul. Sienkiewicza (po kanalizacji)
632.000 zł
VIII. Budowa biblioteki i świetlicy w Zbrosławicach – koszt 2.339.936 zł w tym dotacje PROW
- 500.000 zł
IX. Budowa nowego oświetlenia ulicznego:
Wieszowa – Konary 99.777 zł
Szałsza – ul. Ziemięcicka 22.262 zł
Zbrosławice – ul. Wilkowicka 35.642 zł
Wilkowice – ul. Miedarska 46.884 zł
X. Remont stawu w Kamieńcu – 134.368 zł

szkolaka w Gminie Zbrosławice – wartości dotacji z EFS 1.167.683 zł (w trakcie realizacji);
- plac zabaw przy szkole w Kopienicy – 123.947
zł, w tym dotacje 61.929 zł;
- plac zabaw w Zbrosławicach – dotacja 18.946 zł;
- wewnętrzne place zabaw w szkołach z dotacji
– 42.000 zł
XIV. Pozyskano również granty unijne na dofinansowanie różnych imprez kulturalnych
takich jak polsko – niemiecka wymiana młodzieży, dożynki gminne, Festiwal Zespołów Folklorystycznych w wysokości w 119.179 zł w latach
2007 - 2010
XV. Zrealizowano również projekt pt. „Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu”
o wartości dotacyjnej 1.177.050 zł, z którego mogło skorzystać 150 naszych rolników.
XVI. W trakcie załatwiania są kolejne inwestycje z dofinansowaniami:
1. Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Czekanowie i Ziemięcicach
– łącznie 1.026.986 zł w tym środki UE (RPO)
– 872.938 zł
2. Budowa placów zabaw w Księżym Lesie
i Łubiu za 110.644 zł z dofinansowaniem z RPO
73.164 zł
3. Remont świetlicy w Miedarach – koszt
95.504 zł, środki PROW 61.293 zł plus już wydatkowana w 2001 r. – 22.457 zł
4. Budowa Sali Gimnastycznej w Kopienicy
koszt – 3.522.209 zł, w tym dofinansowanie MTiS
1.162.329 zł
5. Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla Kamieńca i Zbrosławic - etap I za
21.000.000 zł, w tym planowana dotacja w ramach
RPO – 17.000.000 zł (wniosek nasz umieszczony
jest na liście rezerwowej).

Wymieniłem tu tylko większe zadania inwestycyjne, a opinię czy to dużo
czy mało pozostawiam Wam. Na pewno chciałoby się jeszcze więcej, bo
i potrzeb jest wiele, ale można zrobić tylko
tyle za ile jest się w stanie zapłacić.
Paweł Kowolik Wójt Gminy
i kandydat na kolejną kadencję

XI. Zakup nowego wozu strażackiego za
499.000 zł w tym 200.000 zł dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego
„Z ostatniej chwili !”
XII. Remont Świetlicy w Wieszowie 95.387
Gmina otrzymała dofinansowanie z Regiozł oraz budowa zadaszenia przy boisku
nalnego
Programu Operacyjnego.
w Wieszowie - 100.000 zł
XIII. Projekty rozszerzające możliwości edukacyjne dla dzieci i młodzieży w naszych szkołach:
- uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia – zajęcie pozalekcyjne na łączną kwotę 578.092 zł w całości dotacja unijna;
- kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedDruk: PPHU DRUKPOL Sp. j.
tel. (32) 285 40 35
Adres kontaktowy:
42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Kochanowskigo 27
e-mail: drukpol@drukujemy.pl

Spośród 143 złożonych wniosków dofinansowanie otrzymało 28, w tym również kompleksowa termomodernizacja
budynków szkolnych w Czekanowie
i Ziemięcicach. Wysokość dofinansowania wynosi 872.911,75 zł, co stanowi 85%
kosztu całkowitego tj. 1.026.955,00 zł.

Pan Ryszard Szczeponik z Przezchlebia
obchodzi Jubileusz 85 urodzin, z tej okazji życzenia
zdrowia, radości, pogody ducha i wielu lat życia składają
Sołtys z Radą Sołecką
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Z prac Rady Gminy
30.09.2010 r. – sesja Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie: nadania nazwy
ulicy w miejscowości Zbrosławice, Łubki i Wilkowice;
sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Zbrosławice oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania; uznania skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Kopienicy za bezzasadną; utworzenia odrębnych
obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib; wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w Zbro-

15.09.2010 r.– posiedzenie Komisji Rewizyjnej

27.09. oraz 4.10.2010 r. – posiedzenia Komisji
Budżetu, Gospodarki i Rozwoju
Analiza regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbrosławice; analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za
I półrocze br. oraz opiniowanie projektów uchwał.
27.09.2010 r.– posiedzenie Komisji Rolnictwa
Omówienie problemu dot. nadmiernego stosowania
odpadów komunalnych na gruntach rolnych.

Rozpatrywanie kolejnej skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Kopienicy oraz analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za
I półrocze br.

29.09.2010 r. – posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do
rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

sławicach, będącej własnością Gminy Zbrosławice
na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zbrosławicach;
zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2010
– 3 uchwały oraz w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Zbrosławice, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

ZAPRASZAMY NA BADANIA

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny
styl życia – czynniki ryzyka. Według WHO, do najistotniejszych czynników należą: nadciśnienie
tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, wzrost stężenia kwasu moczowego, nadmierny stres,
nieracjonalne odżywianie, wiek, płeć męska i obciążenia genetyczne. Oddziałując na czynniki
ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu
krążenia.
Zakład Opieki Zdrowotnej „FAM – MED” SC realizując PROGRAM PROFILAKTYKI
CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA NFZ zaprasza osoby z rocznika 1955, 1960, 1965, 1970, 1975
do naszych placówek w Zbrosławicach, Miedarach i Wieszowej. Adresatami Programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka i będące w bieżącym roku kalendarzowym w 35, 40,
45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia
i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielonych w ramach programu. Proponujemy bezpłatne badanie poziomu glukozy, cholesterolu, trójglicerydów, HDL, LDL, pomiar
ciśnienia, EKG, BMI i konsultacje lekarskie. Badanie przeprowadzane jest od poniedziałku do
piątku w godzinach pracy Ośrodków.
PROGRAM PROFILAKTYKI WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY
Zapraszamy Panie pomiędzy 25-59 rokiem życia, które w ciągu trzech ostatnich lat nie miały
pobranego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ do bezpłatnego badania cytologicznego. Badanie cytologiczne jest najskuteczniejszą metoda profilaktyki raka szyjki macicy.
Badania te są całkowicie bezpieczne i bezbolesne. Podjęcie leczenia we wczesnym okresie choroby
to szansa uratowania życia i możliwość powrotu do zdrowia. Badanie przeprowadzane jest w Poradni Ginekologicznej w Zbrosławicach w godzinach pracy poradni.
ZAPRASZAMY OSOBY PRZEWLEKLE CHORE I PRACUJĄCE W DUŻYCH SKUPISKACH DO SZCZEPIEŃ P/GRYPIE.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy sponsorom za pomoc w organizacji „Dożynek 2010” oraz
przekazanie wielu darów rzeczowych, dzięki którym impreza była tak atrakcyjna.
Rada Sołecka Zbrosławic i Pracownicy Zespołu Szkół w Zbrosławicach

Lista sponsorów loterii fantowej: Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach, Oddział
w Zbrosławicach; P.W. TRANSLIS Wieszowa; GACMET Miedary; EKO-TRANS Wieszowa; Zakład Szklarski Bytom - Pieter Wacław; REMBIS Karchowice; Gospodarstwo rolne
Grobarczyk Tomasz Zbrosławice; Studio Urody Zbrosławice; Firma Usługowo-Handlowa Rzemyk
Trawel Zbrosławice; Restauracja Apollo Zbrosławice; Stacja benzynowa Zbrosławice; Kubanek
Jan Zbrosławice; Gospodarstwo rolne Lis Elżbieta Zbrosławice; Zakład Stolarski ALFA Zbrosławice; Gospodarstwo rolno-hodowlane Józef i Roland Kosmol Zbrosławice; EKO FARM Grutza
Gerard Wieszowa; Indyk Śląsk Wieszowa; Sklep KULLMOR Kullas S., Morawiec B. Zbrosławice;
Gospodarstwo rolne Manfred Słodczyk Zbrosławice; Gospodarstwo rolne Kupka Tadeusz Zbrosławice; Zakład Stolarsko-Szklarski Lalak Henryk Zbrosławice; NOWBUT Nowara Rudolf Zbrosławice; Krupanek Piotr Zbrosławice; GACLUX Gacki Henryk Miedary; Usługi Stomatologiczne
Harkawy Arkadiusz Zbrosławice; RSP Zbrosławice; INTER AGRA S.C. Zbrosławice; Lecznica
Zwierząt Zbrosławice; Rudnicki Tomasz Zbrosławice; Dramski Andrzej Wieszowa; Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie; MAUGO POLAND Wieszowa; Firma TADEX Zabrze; Restauracja
Stodoła Zbrosławice; Kaczmarek Tomasz Kamieniec; Piekarnia Biskupek Świętoszowice; Przedsiębiorstwo Nasienne Księży Las; Kwiaciarnia Niezapominajka Tarnowskie Góry; Firma Handlowa Mueller – Janoszka Zbrosławice; GS Zbrosławice; Michalik Stefania Zbrosławice; Jankowska Zofia Zbrosławice; Nowara Danuta Zbrosławice; Respondek Karina Zbrosławice; Salon Fryzjerski „ANNA” Zbrosławice; PZU Tarnowskie Góry; Wydawnictwo „LIBRUS” Katowice; A-Z
Biuro Tarnowskie Góry; Spółdzielnia Uczniowska Zespołu Szkół w Zbrosławicach; Państwo Anna
i Mirosław Porębscy; Restauracja Młyn Zbrosławice - Burda Karolina.

Szanownym Jubilatom którzy obchodzą swoje rocznice urodzin.
Pani Krystyna Minka z okazji 70 rocznicy urodzin,
Pani Róża Szczepanik z okazji 70 rocznicy urodzin.
Czcigodnym Jubilatom życzymy dużo zdrowia, długich lat życia,
błogosławieństwa Bożego oraz następnych rocznic urodzinowych.
Do życzeń przyłącza się Rada Sołecka wraz z Sołtysem Świętoszowic
Wieść z Gminy nr 8 (105) październik 2010

Podziękowanie

Rada Sołecka Sołectwa Wieszowa dziękuje za zaangażowanie
i pomoc w organizacji tegorocznych dożynek: Starostom
dożynek Dorocie i Grzegorzowi Mann, Pracownikom Urzędu Gminy Zbrosławice, Księdzu Rudolfowi Halemba, Anetcie
i Tomaszowi Siegel, Jerzemu Słodczykowi, Andrzejowi
Dramskiemu, Grzegorzowi Kłaczek, Andrzejowi Stuchlik,
Agnieszce Auguścik, Sebastianowi Chajewskiemu, Irenie Promny,
Annie i Rafałowi Mathea, Ryszardowi Prochota, Krystynie
i Eugeniuszowi Kozłowskim, Zofii i Franciszkowi Nierobiś,
Danucie i Henrykowi Nierobiś, Krystynie Lis, Barbarze
i Ryszardowi Mann, Krystynie i Gintrowi Lis, Iwonie i Mariuszowi Lis, Urszuli i Rudolfowi Goławskim, Ewie i Andrzejowi Bulla,
Kornelii Sikora, Ewie i Rafałowi Golasz, Dorocie Daniłowicz,
Karinie i Andrzejowi Lis, Lucynie i Andrzejowi Pospiech, Gabrieli
i Romualdowi Wilczek, Marii, Henrykowi i Andrzejowi Ploszczyk,
Hortensji Kamieńskiej, Właścicielom i pracownikom kawiarni
„Calineczka”.
Właścicielom firm:
Maniera Service
„EWA ” Zakład Fryzjerski Damsko – Męski - Ewie Bednarz
„AFRODYTA” Studio Fryzjerskie -Grażynie Gumulak
„STEFANIA” Gabinet Kosmetyczny- Stefanii Maligłówce
„Apteka – Dylla – Wieszowa”
„Zakład Remontowo – Budowlany” Jerzemu Wleklakowi
„Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych” Marii Posiadała
„ORLEN - Stacja Benzynowa”
„Dominex” – Kruszywa – D. Sztuka
„Serwis Opon, Mechanika” – Jozefowi i Mateuszowi Dobrzańskim
„Efekt” – Usługi Budowlane – Lucjanowi Mann
„Damrex” Odzież Robocza i Art. BHP
„Trans Lis” – Henrykowi Lis
„Eko – Trans” – Henrykowi Orłowskiemu
„Rembis”– Hurtownia Piw i Napojów z Karchowic
ZPHU Hurtownia R. Wojtacha i B. Wojtacha
„Dom i Ogród”- Bartłomiejowi Kretek
„Jarzynka”- Marii Żyła
„U Beaty”- Beacie Janikowskiej
„Sezam” -Krzysztof owi Piątkowskiemu
„Slicz” - Krzysztofowi i Rudolfowi Gollor
„Ekmar” Mariuszowi Ekert
Członkom Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej
„Nasza Sala Gimnastyczna”

50 lat minęło od tej pięknej chwili,
gdy w kościele przysięgę żeście sobie złożyli.
Ksiądz stułą związał wasze młode dłonie,
„On” przysięgę składałeś swojej ukochanej żonie.
Dziś w uroczystą rocznicę tego święta,
„Ona” złożoną przed laty przysięgę dobrze pamięta.
Szanownym Jubilatom Marii i Józefowi Jarek
oraz Heldze i Hubertowi Siegiel z okazji tak
pięknego jubileuszu najserdeczniejsze życzenia
składają koleżanki i koledzy
z Koła Emerytów i Rencistów z Wieszowy
Jubileusz Złotych Godów obchodzą Państwo

Jadwiga i Jan Wolny

z Przezchlebia.

Z tej okazji życzenia wszelkiej pomyślności,
zdrowia, pogody ducha oraz wielu lat życia
składają Rada Sołecka i Sołtys Przezchlebia
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WYBORY SAMORZĄDOWE
2 1 l i s t o p a d a 2 0 1 0 				
g o d z . 8 00 - 2 2 00
W Y B O RY W Ó J TA G M I N Y Z B R O S Ł AW I C E
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd wójta (w kolejności alfabetycznej)
L.p.

Nazwisko i Imię

Wiek

Wykształcenie

1

Kowolik Paweł

56

średnie

2

Olszewski Wiesław Andrzej

55

średnie

KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW
„LEPSZA GMINA
ZBROSŁAWICE”
KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW
„CZAS NA ZMIANY”

Boniowice,
nie należący do partii politycznej
Czekanów,
nie należący do partii politycznej

WYBORY DO RADY POWIATU

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE
z dnia 27 października 2010 roku
Na podstawie art. 32 oraz art. 32a ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1190/ oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast (Dz. U. z 2010 r. Nr 171, poz. 1151) oraz w związku z uchwałami
Nr XXXIII/549/06 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy w Zbrosławicach Nr XLI/427/02 z dnia 27 czerwca 2002 roku
w sprawie ustalenia granic, numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
na terenie gminy Zbrosławice, a także uchwały Nr XLVII/523/10 Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 30 września 2010 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
podaje się do publicznej wiadomości
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień
21 listopada 2010 roku:
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu
głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Sołectwa: Ptakowice,
Zbrosławice

Siedziba DFK w Zbrosławicach
ul. Batorego 4
lokal dostosowany dla potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

2.

Sołectwo Wieszowa

Świetlica Gminna w Wieszowie
ul. Bytomska 154

3.

Sołectwa: Miedary, Laryszów,
Wilkowice

Zespół Szkolno Przedszkolny w Miedarach
ul. Główna 26

4.

Sołectwa: Kamieniec,
Boniowice, Łubki, Księży Las

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Kamieńcu, ul. Gliwicka 6

5.

Sołectwa: Zawada,
Karchowice

Świetlica Stacji Uzdatniana Wody Zawada
w Karchowicach, ul. Bytomska 6

6.

Sołectwa: Ziemięcice,
Przezchlebie, Świętoszowice

Świetlica Gminna w Ziemięcicach
ul. Mikulczycka 14

7.

Sołectwa: Czekanów, Szałsza

Szkoła Podstawowa w Czekanowie
ul. Szkolna 26

8.

Sołectwa: Kopienica, Łubie,
Jasiona, Jaśkowice

Szkoła Podstawowa w Kopienicy
ul. 1 Maja 3

9.

Dom Pomocy Społecznej
Prowadzony przez Ojców
Kamilianów w Zbrosławicach

Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez
Ojców Kamilianów w Zbrosławicach, ul. Wolności 34

10.

Dom Pomocy Społecznej
Miedary w Miedarach

Dom Pomocy Społecznej Miedary w Miedarach
ul. Zamkowa 7

W wyborach do Rady Powiatu Gmina
Zbrosławice to okręg wyborczy nr 3,
w którym wybieramy 3 radnych do Rady
Powiatu Tarnogórskiego.
W wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień
21 listopada 2010 r. Powiatowa Komisja Wyborcza
w Tarnowskich Górach zarejestrowała 5 list kandydatów,
łącznie 30 kandydatów:
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYMIERZE
SPOŁECZNE”
1. Mazur Edward Józef, lat 58, Kamieniec
2. Szczurek Róża Maria, lat 69, Kopienica
3. Kołodziejczyk Janusz Tomasz, lat 40, Wilkowice
4. Mroziński Krzysztof Stanisław, lat 36, Zbrosławice
5. Stawinoga Karol Henryk, lat 58, Ptakowice
6. Augustynowicz Kamil Marcin, lat 19, Zbrosławice
KOMITET WYBORCZY INICJATYWA OBYWATELSKA
POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
1. Kowolik Roman Józef, lat 36, Ziemięcice
2. Maniera Marek Gerard, lat 35, Wieszowa
3. Bulinska Rita Józefa, lat 51, Kamieniec
4. Sleziak Joanna Wioletta, lat 43,Tarnowskie Góry
5. Sobota Leszek Grzegorz, lat 48, Czekanów
6. Sikora Kornelia Maria, lat 47, Wieszowa
KOMITET WYBORCZY
SAMORZĄD

WYBORCÓW

PRZYJAZNY

1. Słodczyk Jerzy Wiktor, lat 58, Wieszowa
2. Grabińska Urszula Jadwiga, lat 58, Zbrosławice
3. Skrzypczyk Manfred Konrad, lat 50, Księży Las
4. Kamiński Tomasz Piotr, lat 31, Kopienica
5. Gradzik Henryk, lat 69, Miedary
6. Bagsik Rudolf Henryk, lat 49, Przezchlebie
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Frasek Stanisław Bernard, lat 44, Szałsza
2. Franke Henryk Ignacy, lat 39, Miedary
3. Laudamus Anna Teresa, lat 27, Wilkowice
4. Kołodziej Urszula Teresa, lat 46, Laryszów
5. Dudek Jarosław, lat 44, Przezchlebie
6. Michalczok Klaus Ernest, lat 68, Zbrosławice

Głosowanie odbywać się będzie w lokalach wyborczych w godz. od 800 do 2200
Wójt Gminy
/-/ Paweł Kowolik
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Miejsce zamieszkania,
przynależność i poparcie

Nazwa komitetu

KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA
RP
1. Szukalski Marian Szczepan, lat 59, Ptakowice
2. Wysocki Jan, lat 64, Jasiona
3. Kaczmarek Tomasz Michał, lat 41, Kamieniec
4. Lis Andrzej Filip, lat 47, Wieszowa
5. Grzelka Jerzy Władysław, lat 53, Świętoszowice
6. Nowara Damian Marek, lat 35, Wilkowice
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W Y B O RY D O R A D Y G M I N Y Z B R O S Ł AW I C E
Zbiorcze informacje o okręgach:
Okręg

Granice

Liczba
mandatów

Liczba
zarejestrowanych list

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7

Zbrosławice, Ptakowice
Wieszowa
Miedary, Wilkowice, Laryszów
Kopienica, Jasiona, Łubie, Jaśkowice
Kamieniec, Księży Las, Łubki, Karchowice, Boniowice, Zawada
Ziemięcice, Świętoszowice, Przezchlebie
Czekanów, Szałsza

3
2
2
2
2
2
2

2
4
4
3
3
4
2

Liczba
kandydatów
ze wszystkich list
6
7
6
6
5
6
4

Zbiorcze informacje o listach kandydatów (podane według kolejności zgłoszeń)
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SERAFINA LISZKI
1. Liszka Serafin Krzysztof, lat 30, Wieszowa

Okręg wyborczy nr 2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „CZAS NA ZMIANY”
1. Drechsler Jan Kamil, lat 54, Zbrosławice
2. Góra Harald Jan, lat 29, Ptakowice
3. Strzelczyk Janusz, lat 40, Zbrosławice

Okręg wyborczy nr 1

1. Kłaczek Grzegorz Wojciech, lat 48, Wieszowa
2. Robakowski Ireneusz, lat 67, Wieszowa

Okręg wyborczy nr 2

1. Mansfeld Bogusław Maciej, lat 34, Laryszów
2. Nowicki Sebastian Adam, lat 33, Miedary

Okręg wyborczy nr 3

1. Łosicka Katarzyna Łucja, lat 27, Kopienica
2. Skandy Artur Jan, lat 39, Łubie

Okręg wyborczy nr 4

1. Fels Jan Zygfryd, lat 44, Zawada
2. Staszczyszyn Jakub Marek, lat 22, Kamieniec

Okręg wyborczy nr 5

1. Stebel Krzysztof Jan, lat 38, Ziemięcice
2. Szyguła Alojzy Antoni, lat 58, Ziemięcice

Okręg wyborczy nr 6

1. Wojtyczka Weronika Elżbieta, lat 55, Czekanów
2. Tomanek Ewald, lat 50, Szałsza

Okręg wyborczy nr 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA ZBROSŁAWICE”
1. Jankowski Piotr, lat 63, Zbrosławice
2. Respondek Karina Maria, lat 42, Zbrosławice
3. Woźniak Zofia Katarzyna, lat 61, Ptakowice

Okręg wyborczy nr 1

1. Dramski Andrzej Jan, lat 52, Wieszowa
2. Kaczmarczyk Piotr Paweł, lat 45, Wieszowa

Okręg wyborczy nr 2

1. Dziemba Justyna Maria, lat 31, Miedary
2. Kupka Herbert Ignacy, lat 52, Miedary

Okręg wyborczy nr 3

1. Krawczyk Zygmunt, lat 59, Kopienica
2. Skandy Józef Jan, lat 58, Łubie

Okręg wyborczy nr 4

1. Musioł Helmut Ginter, lat 70, Karchowice
2. Trzęsiok Krystyna, lat 58, Kamieniec

Okręg wyborczy nr 5

1. Bujok Maria, lat 49, Przezchlebie
2. Woźnica Benno Ferdynand, lat 74, Świętoszowice

Okręg wyborczy nr 6

1. Brzęczek Teresa Maria, lat 60, Szałsza
2. Pieczka Joachim Jan, lat 42, Czekanów

Okręg wyborczy nr 7
KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1. Zweiffel Sylwia Renata, lat 31, Miedary

Okręg wyborczy nr 3

1. Posmyk Patrycja Katarzyna, lat 21, Karchowice

Okręg wyborczy nr 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY SAMORZĄD
1. Bagsik Teresa Maria, lat 59, Wieszowa
2. Siegel Tomasz Józef, lat 39, Wieszowa

Okręg wyborczy nr 2

1. Szczurek Klaudiusz Joachim, lat 55, Kopienica
2. Podolak Andrzej Jerzy, lat 46, Kopienica

Okręg wyborczy nr 4

1. Zadorożna Ewa Anna, lat 47, Łubki

Okręg wyborczy nr 5

1. Bagsik Manfred Emanuel, lat 71, Przezchlebie

Okręg wyborczy nr 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA PRZYSZŁOŚĆ TO MY”
1. Graca Krystyna, lat 43, Miedary
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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/

Dzień nauczyciela
w SP Kamieniec

Prawdziwy festiwal talentów zaprezentowali
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kamieńcu podczas uroczystej ale nie pozbawionej humoru Akademii z okazji Dnia Nauczyciela,
która odbyła się 13 października a którą pokierowała pani mgr Iwona Witaszczyk, wychowawczyni
klasy drugiej. Rozpoczęto Rewią Mody Szkolnej,
podczas której uczniowie zaprezentowali stroje

szkolne dla nauczycieli różnych przedmiotów. Zaprezentowane stroje były niezwykle praktyczne
i zaskakująco pomysłowe. Ogromne wyrazy uznania należą się w tym miejscu rodzicom drugoklasistów, którzy zadbali o oprawę Pokazu Mody i bez
których inicjatywy z pewnością nie udałby się on
tak wspaniale. W kolejnej części programu Samorząd Szkolny pod opieką pani mgr Iwony Witaszczyk zaprosił publiczność do udziału w Konkursie
„Jak dużo wiesz o swoim wychowawcy”, który to
konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem
uczniów i okazał się doskonała okazją do podzielenia się wiedzą na temat nauczycieli i ich przedmiotów. Liczne konkurencje wywoływały coraz
szersze uśmiechy na twarzach nauczycieli. Można
powiedzieć, że tego dnia to my nauczyciele nauczyliśmy się wielu ciekawych rzeczy o sobie od swoich
uczniów. Na koniec, uczniowie zaprezentowali ułożone przez siebie wiersze na temat nauczycieli. Był
to piękny i wzruszający akcent kończący Akademię
a wraz z kwiatami oraz pięknym laurkami przygotowanymi przez naszych małych artystów z Kółka
Plastycznego prowadzonego przez Panią mgr Ilonę
Długosz, otrzymaliśmy od uczniów wiele wyrazów
sympatii i wdzięczności.
mgr Joanna Skrzyniarz

Dzień jak co dzień, ale
... inaczej

Pełną parą ruszyła wielofunkcyjna machina
o nazwie SZKOŁA. Rozpoczęliśmy uroczystym,
bo gminnym, otwarciem nowego roku szkolnego.
Aktywnie włączyliśmy się w organizację gminnego
fetowania „Dożynek2010”. Szybko przestawiliśmy
się ze słodkiego, wakacyjnego leniuchowania na
wypełnione pracą minuty i godziny.
Właśnie – godziny – dodatkowy czas
pracy nauczycieli (roboczo nazywamy je „kartowe”) rozszerzył zakres,
oferowanych przez szkołę, dodatkowych zajęć. Chętni uczniowie mogą
więc wybierać i przebierać, mogą
nawet sami zgłosić rodzaje zajęć,
w jakich chcieliby uczestniczyć rozwijając swoje zainteresowania. Ci,
którzy chcą coś zrobić dla samorozwoju, mogą poradzić się nauczycieli

6

SP Ziemięcice w ogniu...?!

Chwile grozy przeżyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach, gdy o godzinie 9.00 rozległy się trzy krótkie dzwonki. Był to sygnał alarmowy mówiący o zagrożeniu pożarowym. Wezwano
Straż Pożarną. Uczniowie i nauczyciele po usłyszeniu sygnału alarmu sprawnie opuścili sale lekcyjne
i udali się na miejsce zbiórki. Wraz z nimi najkrótszą, bezpieczną drogą ewakuacyjną na boisko
szkolne udali się też pracownicy administracji, obsługi przebywający na terenie placówki. Na miejscu
zbiórki nauczyciele sprawdzili stan klas i złożyli
raport Dyrektorowi Szkoły. W tym czasie strażacy
OSP ze Świętoszowic sprawdzali czy nikt nie został w budynku szkoły. W czasie alarmu uczniowie
na własne oczy mogli zobaczyć akcję gaśniczą.
Na szczęście, jak się wkrótce okazało były to tylko ćwiczenia i szkoła jest bezpieczna, a po ogniu
nie ma śladu. Po akcji gaśniczej każdy uczeń mógł
oglądnąć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany przez strażaków do ratowania ludzi poszkodowanych w wyniku pożaru. Można było o wszystko zapytać oraz poznać szczegóły pracy strażaka.
Ewakuacja odbyła się bardzo sprawnie zgodnie
z planem i instrukcją alarmową z zachowaniem obowiązujących zasad. „Moi Drodzy! Przeprowadzony
próbny alarm był sprawdzianem umiejętności oraz
dyscypliny i odpowiedzialności całej społeczności
szkolnej w wypadku zagrożenia pożarowego” - poinformowała wszystkich zebranych Dyrektor Szkoły pani Edyta Wójcik. UFF! Jak to dobrze, że to były
tylko ćwiczenia. Ja ten próbny alarm przeżyłam (24
września).Wszystko co widziałam zapamiętałam,
a relacje spisałam.    
Renata Niewelt

Serdecznie dziękujemy OSP ze Świętoszowic
za pomoc w przeprowadzeniu próbnego alarmu na terenie naszej szkoły.
Dyrekcja Szkoły, uczniowie i nauczyciele
i wychowawców. Szkoła nie tylko oferuje pracę
nauczycieli. Najmłodsi mają nową możliwość
„wyszaleć się” w nowocześnie, kolorowo i profesjonalnie wyposażonej „Sali zabaw”. Uczniowie
zapisani do świetlicy uwielbiają spędzać tam czas.
Zapraszamy też gości. Dla naszych uczniów, przy
współpracy z policją, przeprowadzono profilaktyczne zajęcia z zakresu interpretacji przepisów
i zasad bezpieczeństwa. Gimnazjaliści dowiady-

Najmłodsi przyjaciele
natury

Co roku odbywa się wielkie sprzątanie Ziemi. Na
całym świecie wyruszają w teren zielone patrole,
które zbierają śmieci wyrzucone bezmyślnie przez
ludzi – na ulicach i podwórkach, pozostawione przy
drogach, na łąkach, polach, w lasach i na górskich
szlakach i wszędzie tam, gdzie przebywa człowiek.
Dziś najlepszym sposobem walki z odpadami jest
ich segregacja, dzięki której do środowiska trafia
mniej zanieczyszczeń, a w ramach recyklingu ze
zużytych materiałów odzyskuje się cenne surowce
i wykorzystuje do wytworzenia nowych produktów. Wszyscy chcemy żyć w czystym środowisku.
Otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem,
dlatego szacunku do niej powinniśmy uczyć już
od najmłodszych lat. Przedszkolacy z Gminnego
Przedszkola Nr 4 w Świętoszowicach posiadają
dużą wiedzę przyrodniczą z zakresu ekologii, potrafią dbać o piękno natury, jednak małe dzieci najszybciej przyswajają treści w sposób praktyczny,
uczestnicząc w różnych akcjach na rzecz środowiska. Jak co roku– tym razem w piątek 17 września
włączyły się do ogólnoświatowej akcji porządkowania najbliższego im środowiska przedszkolnego.
Przed wyjściem przypomniano dzieciom ważne
zasady zbierania i segregacji śmieci. Zaopatrzone w niezbędne akcesoria wyruszyły w teren pod
opieką nauczycieli. Podopieczni zostali podzieleni
na drużyny – starsze dzieci niosły oznaczone kolorami worki (niebieskie, żółte i czerwone), pozostali,

nawet Ci najmłodsi zbierali odpady i wrzucali do
odpowiednich pojemników. Po sprzątnięciu wyznaczonego obszaru zadowolone dzieci chętnie
pozowały do zdjęcia. Dziękuję bardzo wszystkim
rodzicom, którzy przyczynili się do organizacji tej
akcji zaopatrując swoje pociechy w potrzebne materiały”.         Szarlota Miśkiewicz
wali się jaka jest odpowiedzialność nieletnich wobec prawa, a wśród „Maluchów” furorę zrobiła policyjna maskotka „Sznupek”, z którą wszystkie dzieciaki chciały zrobić sobie zdjęcie. Gimnazjalistów
- „Sznupek”, z powodu sesji zdjęciowej, nie zdążył
odwiedzić, ale bez obaw, nowo wybrany Samorząd
Uczniowski zadba o wyrównanie tego chwilowego niedoboru atrakcji. Zarząd samorządu (w tym
roku szkolnym na te zaszczytne funkcje wybrano:
Patrycję Kuzior – przewodniczącą, Łukasza Grudzień – zastępcę
i członków - Olę Cieślik, Adama
Stryjakiewicza, Jessicę Toma,
Benedykta
Miczkę,
Denisa
Szczepaniaka, Mateusza Kullasa,
a opiekę zapewniają panie Blanka
Antoszczyk i Bożena BaduraGola) już rozpoczął przygotowania
do dyskotek i „Dnia Kota”. Życzymy wielu chętnych do pomocy
i sukcesów w organizacji kolejnych
rozrywek.   
Barbara Szyszko
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Śmie(r)ć ziemi

Już dziecko przedszkolne wie, że papierek
z cukierka wyrzuca się do kosza a jeśli nie ma kosza,
to do kieszeni, by w żadnym
wypadku nie śmiecić. Pytanie tylko, gdzie ta wiedza
traci swoją ważność? Sterty
śmieci wokół nas świadczą
o tym, że teoria nie zawsze
odnajduje się w praktyce.
17 września jak co roku
uczniowie wyszli ze szkół
by sprzątać świat i w zasadzie zamanifestować, że
tak być nie musi. Młodzi
ekolodzy ze Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu
i Ziemięcic wyruszyli tego dnia śladami śmieci,
których nie brakowało a paleta była przeróżna, od
zwykłych papierków po opony... znalazła się także muszla klozetowa. To co najbardziej zastana-

wia i dziwi to śmieci, których sporo w miejscach
zalesionych, podkreślają wspólnie nauczyciele
przyrody, Aleksandra Mijas i Joanna Mrowiec:
„Lasy zawsze kojarzyły się z czystą przyrodą
i taka powinna pozostać
z natury. Zawsze powtarzamy, że dobra przyrody
to nasze wspólne dobro,
dlaczego więc to niszczyć...?” a przecież już
Księga Rodzaju w Starym
Testamencie, przypomina
o odpowiedzialności jaką
ponosimy wspólnie za matkę ziemię – przypominają
pierwszoklasiści: „Ziemię
wypożyczamy i musimy ją oddać taką jaką zastaliśmy” - dodaje Zosia. Każde święto, każda akcja
powinna coś wnosić w nasze życie, przypominają
dyrektorzy obu szkół... może to: „Nie zaśmiecajmy
sobie życia... i innym też”.          a.k.

Dożynki Regionalne w Księżym Lesie

Słomiani starosta i starościna zbudowani specjalnie na podobieństwo tych z krwi i kości – tak Księży
Las witał wszystkich gości na tegorocznych dożynkach regionalnych, które odbyły się 18 i 19 września.
Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. z towarzyszeniem Kapeli Krzysztofa Procka, po czym wszyscy
udali się w kolorowym korowodzie do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Każdy uczestnik korowodu został krótko przedstawiony. Chleb dożynkowy Wójtowi Gminy Zbrosławice przekazali starostowie
dożynek - Pani Lidia Klimowicz i Pan Piotr Świętek. Ci mieszkańcy Księżego Lasu, którzy przystroili
swoje obejścia lub uczestniczyli w korowodzie, wzięli udział w konkursie pt. „Konkurs wystroju posesji
i korowodu”. Goście mieli okazję zobaczyć pokaz salsy i wysłuchać recitalu Jacka Silskiego, który obfitował w największe przeboje Julio Iglesiasa oraz Enrique Iglesiasa. Do późnych godzin nocnych przygrywał
zespół Bernadety Kowalskiej wraz z Przyjaciółmi. Wielkim zaskoczeniem był gościnny występ Andrzeja
Misia wraz z Januszem Cieleckim, uczestnikiem programu „Mam Talent”. Impreza w niedzielne popołudnie rozpoczęła się od „Świętej wojny”, czyli meczu siatkówki, gdzie Rolnicy rywalizowali z Przedsiębiorstwem Nasiennym Księży Las. Po zaciętej walce zwyciężyło Przedsiębiorstwo. W góralskie klimaty
wprowadził wszystkich zespół KGB, zachęcając do wspólnego śpiewania. „Co tu jest grane? Bo nie wiem,
bo nie wiem co jest?” - występ Mariusza Kalagi z zespołem był jednym z najbardziej oczekiwanych tego
dnia. Punktem kulminacyjnym niedzielnego wieczoru było losowanie nagród głównych w loterii fantowej, wśród których znalazły się sprzęt AGD, nawigacja GPS oraz inne atrakcyjne nagrody. Po losowaniu
wystąpił Robert Łukowski i Gryfon, a zabawę taneczną prowadził zespół Excel.
Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do organizacji
Dożynek Regionalnych w Księżym Lesie, a w szczególności sponsorom nagród na loterię fantową
oraz uczestnikom „Konkursu wystroju posesji i korowodu”.
Zarząd OSP Księży Las

Teresie Osman

Szanownej Jubilatce Pani
z okazji 95 rocznicy Urodzin życzenia wszelkiej pomyślności,
miłości najbliższych, której tak wiele zaznaje na co dzień
oraz dalszych lat życia w zdrowiu i Bożym błogosławieństwie
składają Współmieszkańcy.
Przy tak wyjątkowej okazji
warto przypomnieć mądrość życiową,
którą całe swoje życie kieruje się nasza Solenizantka:

„Z tym, co boli poczekaj do jutra - ze słowem, które zada ból, z odejściem,
które coś zniszczy, z podpisem, który cos przekreśli...aż wystygnie gniew,
aż ucichnie wiatr, aż wzejdzie słońce. Jutro padnie światło innego koloru,
świat będzie znowu prawdziwy. Na to, co boli jest zawsze czas”.
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Międzynarodowy
Tydzień Młodzieży

Amelia Broja, Dorota Donat, Kamil Kamiński,
Beata Lachowicz, Magdalena Pigula, Karolina
Skandy, Remigiusz Sobański, Monika Szucmajer,
Emilia Woźnica i Simona Zieleńska to delegacja
młodzieży z terenu Gminy Zbrosławice, która wraz
z opiekunami udała się 31 lipca na X Międzynarodowy Tydzień Młodzieży do partnerskiej Gminy
Brackenheim. Oprócz naszej delegacji i młodzieży
z Brackenheim w spotkaniu uczestniczyła również
młodzież z włoskiego Castagnole delle Lanze oraz
francuskiego Charnay-lès-Mâcon. Na zagranicznych gości czekał bogaty i ciekawy program, obfity
w wiele atrakcji. Wycieczki po okolicy, które były
okazją do poznania bliżej partnerskiej gminy oraz
zaznajomienia się z tutejszą kulturą to tylko niektóre z nich. Usadowieni w dwóch, specjalnie do tego
celu przekształconych przyczepach tzw. „Lemberger Express” goście odbyli przejażdżkę po pięknych winnicach należących do gminy Brackenheim
oraz wszystkich częściach owej gminy. Podróżujących poczęstowano smacznym sokiem, zarówno
z białych jak i czerwonych winogron. Podczas jednej z pieszych wędrówek grupa musiała wejść na
górę Hörnle, co okazało się dla niektórych uczestników nie lada wyzwaniem. Piękny widok ze szczytu
oraz pyszna kolacja wynagrodziły jednak wszelkie
trudy. Największą atrakcją tego wieczoru okazała
się droga powrotna. Każdy wędrował z zapaloną
pochodnią. Nocny przemarsz grupy przez winnice
wzbudził wiele emocji nie tylko wśród uczestników,
ale i mieszkańców Brackenheim. Podczas spotkania z burmistrzem Gminy Brackenheim, panem
Rolfem Kieserem, uczestnicy Międzynarodowego
Tygodnia Młodzieży dzielili się spostrzeżeniami
oraz dotychczasowymi wrażeniami. Mieli okazję
stworzenia ulotki promującej swoją gminę oraz
przedstawienia prezentacji multimedialnej. Odwiedzili muzeum Theodora Heussa, gdzie dowiedzieli
się jak żył pierwszy prezydent Niemiec. W remizie
straży pożarnej na uczestników czekała miła niespodzianka. Dzięki uprzejmości strażaków każdy
miał okazję wejścia do kosza drabiny obrotowej
nowego samochodu pożarniczego OSP Brackenheim i wjechania na wysokość ponad 30 metrów
w górę, by podziwiać panoramę miasta oraz winnic.
Zwiedzając siedzibę parlamentu landu Baden-Württemberg w Stuttgart, grupa została zaznajomiona
z przebiegiem prac posłów, wyborami, kolejnością
prac nad ustawami. Młodzi mogli zasiadać w fotelach przedstawicieli poszczególnych partii oraz wybrać swojego lidera. Kolejnym punktem programu
było zwiedzanie Stacji Telewizyjnej. Wieczorem,
podczas euro quizu, młodzież mogła popisać się
wiedzą na wybrany temat dotyczący krajów członkowskich Unii Europejskiej. „GATE” w Ettlingen
to park linowy, który dla wszystkich był próbą sił
i możliwością pokonania własnych lęków. Podczas wykonywania ćwiczeń pokazał, jak zgraną
grupą stała się ta obca sobie, na początku pobytu,
młodzież. Pokonując przeszkody, wspinając się
i grając w gry wymagające zaufania innych, uczestnicy udowodnili że potrafią ze sobą współpracować,
dobrze się rozumieją a przy tym świetnie bawią.
W Heilbronn czekała na uczestników wystawa
„Experimenta”. Tam, na pięciu piętrach specjalnie
przekształconej na ten cel fabryki, można dowiedzieć się wszystkiego na temat techniki, energii
atomowej, energii odnawialnych, zasad działania
prądu, samochodu itp. Młodzież sama mogła wykonać eksperymenty po wcześniejszym opanowaniu
prezentowanych materiałów. Ostatni dzień pobytu
w zaprzyjaźnionej gminie, upłynął na zabawie i rozmowach.
ciąg dalszy na str. 8
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WYDARZENIA SPORTOWE UKS „ISKRA” Kamieniec W III Lidze Kobiet!
Podziękowanie Dla Wójta Pana Pawła Kowolika
Urzędu Gminy Zbrosławice
Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Kamieniec składa
serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu
wyjazdu do Niemiec na międzynarodowy turniej piłki
siatkowej w Kamp–Lintfort 2010. Turniej rozgrywany był w dniach 11-12 września w dwóch halach przy
Gimnazjum w Kamp–Lintfort , w którym uczestniczyło 12 drużyn żeńskich i 12 męskich m.in. z Holandii,
Niemiec, Hiszpanii oraz Polski. „Iskra” Kamieniec
w w/w turnieju zajęła ostatecznie 5 miejsce. Rozgrywki
stały na bardzo wysokim poziomie gdyż uczestniczące
w nich zespoły grają już od paru lat w ligach seniorskich
oraz młodzieżowych w swoich krajach. Drugą drużyną z
Polski był zespól MKS „Sokół” Radzionków, który zajął
wysokie 3 miejsce. Obok zdjęcie naszej drużyny, która
wystąpiła w turnieju Ka–Li Cup 2010.

Sezon 2010/2011 drużyna siatkarek rozpoczęła od meczu wyjazdowego z BKS Aluprof Bielsko-Biała w sobotę 25 września w hali przy ulicy Rychlińskiego 19. Z kolei
pierwszy mecz juniorek z MKS Zawiercie odbył się w czwartek w sali gimnastycznej
ZSO Kamieniec. Terminarz rozgrywek wraz z miejscem i godziną spotkań zamieszczony jest na stronie internetowej Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach:
III liga - http://www.szps.pl/pliki/komunikat_3_kobiet_e1_2010_2011_wer_3.pdf,
juniorki - http://www.szps.pl/pliki/komunikat_juniorki_e1_2010_2011_wer_3.pdf.
Wszystkie spotkania („u siebie”) zarówno III LK jak i juniorki rozgrywać będą w sali
gimnastycznej w Kamieńcu przy ulicy Gliwickiej 6. Mecze juniorek rozgrywane będą
w czwartki natomiast III LK w piątki o godz. 18-ej. Zapraszam wszystkich sympatyków
piłki siatkowej do kibicowania naszym drużynom zarówno w spotkaniach rozgrywanych „u siebie” jak i na wyjazdach. W składzie „Iskry” Kamieniec występują : Agnieszka
Stefanik , Agnieszka Jarzombek , Magdalena Szewczyk – rozgrywające , Sonia Nadolska
, Katarzyna Ziętek , Patrycja Tomanek , Beata Kauczor – środkowe , Anna Jarzombek ,
Magdalena Kubica – Libero , Sandra Tetfejer , Natalia Płaszczyca – atakujące , Magdalena
Badaczewska , Anna Janoszka , Sandra Florjan , Domninika Jackowska – przyjmujące.
W zeszłym sezonie z klubu odeszły: Magdalena Moczulska, Marta Mikosz, Iwona Starzec,
Marzena Czapla, Marzena Starzec oraz Sara Piotrowska.         Grzegorz Sitek

Wyrównywanie szans
Za nami 1,5 miesiąca realizacji projektu „Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka
w gminie Zbrosławice”. Dzięki pozyskanym środkom
(1.167.686,50 zł) w Wieszowie został utworzony nowy oddział przedszkolny liczący 15 dzieci, a w Kamieńcu, uratowany przed likwidacją oddział, liczy 25 dzieci. Oprócz
realizacji tzw. podstawy programowej w przedszkolach
tych odbywają się zajęcia z j. angielskiego i rytmiki. Dzieci otrzymują wsparcie logopedy i specjalisty z zakresu
gimnastyki korekcyjnej. Te zajęcia staną się też udziałem
przedszkolaków Kopienicy, Przezchlebia i Świętoszowic,
gdzie z początkiem 2011-go roku zostanie wydłużony czas
pracy placówek. Projekt zakończy się 31.07.2012 r.
Wiesław Olszewski

Najładniejsza
posesja

Na początku czerwca
Rada Sołecka Ziemięcic
głosiła konkurs na najładniejszą posesję w okresie
letnim na terenie naszeProjekt „Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszko- go sołectwa. 23 września
laka w Gminie Zbrosławice” jest współfinansowany przez w miejscowej świetlicy
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne- z udziałem Zastępcy Wójta
go Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Gminy Zbrosławice odbyło
Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upo- się podsumowanie tego konkursu. Komisja oceniająca składała się z sołtysa oraz członków
wszechniania edukacji przedszkolnej”.
Rady Sołeckiej. W tym roku oceniono 13 posesji. Pod uwagę brane były takie rzeczy jak:
ład i porządek, kompozycje kwiatowe, czystość, krzewy ozdobne, jakość
trawnika, inne atrakcje oraz wrażenie ogólne. Wybór był ciężki i komisja
konkursowa miała wiele do myślenia. Była to przecież i zabawa ale rówc.d. ze str. 7 nież prestiż musiał być zachowany. W końcu ustalono że miejsce I i tytuł
Wieczorem odbyła się dyskoteka, na której prezentowano zdjęcia zrobione najładniejszej posesji w tym roku zdobyła rodzina Bogatko z ul. Polnej.
podczas całego Międzynarodowego Tygodnia Młodzieży. Wszyscy wrócili do Miejsce II przypadło dla rodziny Wolny z ul. Wiejskiej, a III dla rodziswoich domów bogatsi o doświadczenia, nowe przyjaźnie i wiele niezapo- ny Ibrom z ul. Mikulczyckiej. Kolejne miejsca zdobyły rodziny Szeląg,
mnianych wrażeń.      
Katarzyna Szołtysik, Elżbieta Skrzypczyk Czampiel i Buchta. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz ozdobne krzewy i rośliny do posadzenia w swoich ogródkach. Bardzo się cieszymy że mamy tyle pięknych i zadbanych posesji
w Ziemięcicach.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, i już zapraszamy do konkursu
w przyszłym roku.       
Sołtys i Rada Sołecka w Ziemięcicach

Międzynarodowy Tydzień
Młodzieży         

Bogatynia

W sierpniu br. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia wystosował pismo
do władz Gminy Zbrosławice z prośbą o wsparcie finansowe dla mieszkańców Bogatyni, którzy ucierpieli podczas sierpniowej powodzi. Na sesji
23.08.10 Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie przekazania 5.000 zł na
usuwanie skutków powodzi. Stosowana umowa została podpisana we wrześniu i środki finansowe zostały przekazane potrzebującym.
W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia wystosował do
mieszkańców Gminy Zbrosławice pisemne podziękowanie za udzieloną
pomoc i serdeczność.
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