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GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW W KSIĘŻYM LESIE
B ONIOWICE
C ZEKANÓW
J ASIONA
J AŚKOWICE
K AMIENIEC
K ARCHOWICE

Sobotnie popołudnie, 5 września - rolnicy, ogrodnicy, działkowcy, mieszkańcy Księżego Lasu i okolic oraz zaproszeni
goście zebrali się w kościele pw. Św. Michała, aby podziękować Bogu za zebrane plony. Mimo, iż pogoda zdawała się być
buntownicza, szybko zaczęła zmieniać swe oblicze na bardziej
słoneczne i stosownie do święta radosne. Dookoła niewielkiego kościółka poustawiane zostały korony żniwne z poszczególnych sołectw naszej Gminy. Przy drzwiach, chlebem i solą
witając gości, stali Starości Dożynkowi - Zbigniew Klimowicz
i Gertruda Duda. Mszy przewodniczył Jego Ekscelencja
Biskup Gerard Kusz. Po mądrych i niosących nadzieję dla rolników słowach nastąpiło poświęcenie przyniesionych plonów,
by zaraz po tym przejść uroczystym, barwnym korowodem na
plac OSP Księży Las.        
ciąg dalszy str. 4
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Z AWADA
Z IEMIĘCICE

KUMOSZKI w trosce o Kulinarne Dziedzictwo
30 sierpnia odbył się finał regionalny konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów
IX Edycja”. W konkursie tym brały udział koła gospodyń wiejskich, osoby prywatne, małe firmy, restauracje i zajazdy gospodarstwa agroturystycznego. Jarmark odbył się na terenie Górnośląskiego Parku
Etnograficznego. Celem takich konkursów jest „Wesołe Kumoszki” ze Świętoszowic
identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych, regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych przez gospodarstwa
i lokalnych rzemieślników.
Z powiatu tarnogórskiego w konkursie brały udział cztery ekipy: Dom Mięsa
„Reja” ze Świerklańca, „Piekarnia Hanke”
z Tarnowskich Gór, Restauracja „Sedlaczek”
z Tarnowskich Gór oraz Zespół „Wesołe
Kumoszki” ze Świętoszowic.
czytaj na stronie 4

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZBROSŁAWICE Z/S W KAMIEŃCU INFORMUJE:
Od września 2009 r. dział dodatków mieszkaniowych został przeniesiony na ul. Tarnogórską 4a
w Kamieńcu, nr tel. 032/ 233-08-47. W związku z powyższym wszelkie sprawy związane z dodatkiem
mieszkaniowym będą załatwiane pod w/w adresem.

Z prac Wójta Gminy

- składa podziękowania rodzinom, które wspaniale - wraz z pracownikami zastanawiał się, jak zapobiec
ugościły naszych przyjaciół z gmin partnerskich, którzy występującej w ostatnich okresach lawinie wniosków
o przydział lokali socjalnych. Jak do tej pory brak mieszWój podpisał zarządzenia, m.in. razem z nami uczestniczyli w dożynkowym święcie;
w sprawie:
- składa podziękowania wszystkim Radom Sołeckim kań był problemem, ale w ostatnim czasie stał się super
- zmian w budżecie Gminy Zbro- bądź innym organizatorom, którzy w godny sposób ważnym, tym bardziej, że jego rozwiązanie wymaga
sławice na rok 2009 oraz zmian uhonorowali święto rolników w naszych wsiach, po- czasu i dużych finansów. Temat ten musi być uwzględw układzie wykonawczym do budże- przez organizację dożynek sołeckich, uroczystych niony przy planowaniu budżetu już na 2010 rok;
tu Gminy Zbrosławice na rok 2009 mszy dziękczynnych czy innych imprez jak np. „Kar- - niestety muszę się podzielić z Państwem złą informa(21 zarządzeń);
tofelfest” w Kamieńcu;
cją, że Gminie nie udało się pozyskać środków unij- Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zbrosławice;
- informuje, że w urzędzie przeprowadzono kontrole nych na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Kamieńcu
- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bu- ZUS, które nie wykazały żadnych uchybień w rozlicze- – po raz kolejny. Za to otrzymamy dofinansowanie na
pewno na remonty boisk sportowych i budowę świetlidżetu Gminy Zbrosławice za I półrocze 2009 r. oraz niach z tą instytucją;
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego - uczestniczył w Starostwie Powiatowym w posiedze- co - biblioteki w Zbrosławicach i prawdopodobnie na
samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2009 r.; niu Komisji Bezpieczeństwa, która zastanawiała się budowę kanalizacji sanitarnej w Czekanowie. Więcej
informacji na temat w następnej gazetce jak i o planach
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działki nr nad przyczynami wzrostu liczby wypadków na dro894/102 – część km. 4 d. 1 położonej w Czekanowie; gach. Dotyczy to również dróg w naszej Gminie, gdzie dalszej realizacji kanalizacji, po przeprowadzeniu analizy możliwości finansowych naszego budżetu;
- powołania komisji do udzielenia zamówienia w trybie ilość wypadków w roku 2009 za 8 m-cy wzrosła o 10
przetargu nieograniczonego na „Remont ulicy Piasko- w porównaniu do roku 2008 i wyniosła 23. Na szczę- - w tym miejscu chcę podzielić się drugą złą informawej w Zbrosławicach”;
ście wypadków śmiertelnych nie było, zaś ranne zosta- cją, że kryzys gospodarczy dotknął i finanse naszej
ły 34 osoby. Kolizji drogowych było 109 - aż 26 więcej Gminy. Dotyczy to głównie dochodów z podatku do- powołania Komendanta Straży Gminnej;
chodowego od naszych zarobków. Plan przychodów w
- regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbrosła- niż w roku 2008. Myślę że to uzasadnia konieczność budżecie na ten rok to prawie 8,5 mln zł i prawdopowprowadzenia
do
działania
Straży
Gminnej,
by
wzmóc
wice;
kontrole szybkości jazdy, która jest powodem większo- dobnie nie zostanie wykonany w 10% czyli zabraknie
- odwołania Komendanta Straży Gminnej;
około 800.000 zł. Wprawdzie w tym roku udało nam
ści wypadków czy kolizji;
się wykonać wszystkie zaplanowane roboty, ale ten de- powołania komisji do dokonania przeglądu, przekla- w tym miejscu chcę zaznaczyć, że rozpoczęcie
syfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony
ficyt odbije się nam w roku następnym. Więcej na tedziałalności Straży się trochę opóźni, gdyż wybrany
cywilnej;
mat można będzie powiedzieć po pierwszej przymiarce
w konkursie Komendant po tygodniu pracy zrezygno- ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego wał z niej. Na jego miejsce została już powołana inna do budżetu na rok 2010, co nastąpi na początku listoza udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych osoba, która też brała udział w konkursie. Myślę, że pada. Już teraz jednak można stwierdzić, że „kokosów”
w 2010 roku nie będzie, tym bardziej, że nie wiadomo
(OSP) w działaniach ratowniczych i szkoleniach poniedługo zobaczymy naszych strażników na drogach
jak się będzie „rozwijał” kryzys;
żarniczych organizowanych przez Państwową Straż
i posesjach;
Pożarną lub gminę;
- chciałbym się ustosunkować do sprawy wykupu grun- odbyło się spotkanie z Radą Sołecką Ziemięcic
- powołania Komendanta Straży Gminnej.
tów przez Gminę pod drogami. Są to sprawy zaległe
w temacie odzysku kruszywa z hałdy w Przezchlebiu.
od 30-40 lat i jest ich w całej Gminie bardzo dużo. By
Ponadto Wójt:
W spotkaniu uczestniczyli profesorowie Politechniki
- składa serdeczne podziękowania organizatorom Śląskiej i kierownik wydziału Ochrony Środowiska Gmina przejęła te grunty i wypłaciła odszkodowania
Dożynek Gminnych, które odbyły się w tym roku Urzędu Marszałkowskiego. Po przeprowadzonej dys- dla wszystkich, musiałaby dysponować sztabem praw Księżym Lesie tj. Radzie Sołeckiej, OSP i Gospo- kusji myślę, że trochę ostudziliśmy nasze emocje, że cowników do załatwienia spraw formalnych i kwotą
ponad 1 mln zł, by to uregulować. Nie stać dziś Gmidarstwu Rolnemu Państwa Klimowicz, starostom Pani nie taki diabeł straszny jak go malują niektórzy;
Gertrudzie Duda i Panu Zbigniewowi Klimowicz oraz - z satysfakcją informuję, że podjęte czynności w sto- ny, by większość tych spraw załatwić „od ręki”, więc
pracownikom Urzędu Gminy i księdzu biskupowi Ge- sunku do Policji w sprawie wyposażenia naszego po- proszę uzbroić się w cierpliwość na uregulowanie tak
rardowi Kusz za odprawiona mszę świętą. Myślę, że sterunku w nowy radiowóz przyniosły natychmiastowy zaległych spraw, by nie dochodziło do nieprzyjemnych
godnie podziękowaliśmy rolnikom za ich trud i wysi- skutek i nasi policjanci poza naszą „Skodą” poruszają wymian zdań, jak ostatnio z jednym z mieszkańców
Zbrosławic.
łek, byśmy mieli co jeść, mimo różnych trudności, na się nową policyjną „Kia”,
jakie są narażeni w każdym dniu swej pracy;

Z prac Rady Gminy
23.07., 25.08. oraz 22.09.2009 r. – sesje
Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany uchwały Nr
XXIX/343/09 zatwierdzającej Plan Odnowy miejscowości Wieszowa na lata 2009 – 2010; utworzenia
Straży Gminnej; zmian do Uchwały nr XXXII/378/09
Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 lipca 2009 r.; zmian
w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2009 – 8
uchwał; zmian w planie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 oraz zmian w Uchwale
Rady Gminy Zbrosławice nr XXVI/298/08 z dnia 23
grudnia 2008 z późn. zm. w sprawie budżetu Gminy
Zbrosławice na rok 2009; przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Zbrosławice dla części obszaru sołectwa Czekanów oraz sołectwa Świętoszowice;
ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych
i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy

e-mail: apolonska@zbroslawice.pl

e-mail: wiesc@zbroslawice.pl
www.zbroslawice.pl
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25.08. oraz 07. i 22.09.2009r. – posiedzenia Komisji
Budżetu, Gospodarki i Rozwoju
Zaopiniowanie „Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze br.”, omówienie sprawozdania
z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy
Zbrosławice na lata 2007 – 2008”, rozpatrzenie skargi
Państwa Lis na uciążliwość hodowli gołębi przez sąsiada oraz opiniowanie projektów uchwał.
05.08. i 02.09.2009 r. – posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Ocena realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał
ludzki 2007 – 2013” oraz analiza działalności klubów
i organizacji sportowych.
26.08. oraz 16.09. 2009 r. – posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2009r., realizacja planu pracy komisji, przyjętego na rok 2009 wraz
z oceną wykonania podejmowanych wniosków i postanowień.
21.09.2009 r. – posiedzenie Komisji Rolnictwa
Omówienie spraw związanych z reaktywacją spółki
wodnej.

Nie będzie zmiany godzin urzędowania…

Redakcja: Anna Połońska
tel. (032) 233 77 89
fax (032) 233 71 00
Adres kontaktowy:
42-674 Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

Zbrosławice; wyrażenia zgody na podpisanie umowy i
udzielenie Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy finansowej w wysokości 100 tys. zł w roku 2010 na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej S
– 2902 na odcinku Świętoszowice – Boniowice” oraz
inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 3275 S Tarnowskie Góry – Kamieniec oraz budowa kanalizacji
deszczowej z odtworzeniem chodnika i jezdni w ciągu
drogi powiatowej 3275 S Tarnowskie Góry – Kamieniec – strona prawa o numerach parzystych” w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
zmiany uchwały Nr XXII/388/05 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach;
zawarcia porozumienia z Miastem Zabrze; wyrażenia
negatywnego stanowiska dla działań Poczty Polskiej
zmierzających do przekształcenia filii Urzędu Pocztowego Zbrosławice w Miedarach, Wieszowej i Ziemięcicach w agencje pocztowe; przystąpienia do realizacji
projektu pn. „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”, w ramach priorytetu IV Kultura, Działanie 4,3
Promocja Kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Druk: Top-Pol
42-674 Zbrosławice
ul. Słowackiego 1
tel. (32) 233 70 65,
(32) 231 62 63
e-mail: biuro@top-pol.pl

W ostatnim numerze „Wieści z Gminy” zwracałam się do
Państwa z pytaniem, czy konieczne jest wydłużenie czasu
pracy Urzędu Gminy Zbrosławice. W związku z brakiem
zainteresowania ze strony mieszkańców Gminy tym tematem informuję, że nie będzie zmiany godzin urzędowania poprzez wydłużenie czasu pracy Urzędu Gminy
Zbrosławice.     Katarzyna Zyga - Sekretarz Gminy

OGŁOSZENIE
W dniu 21.10.2009 r. w miejscowości Zbrosławice organizowany jest
wywóz nieczystości wielkogabarytowych. Zainteresowanych wywozem prosimy o zgłaszanie się do Sołtysa i opłacenie wywozu w kwocie
- 5,35 zł.      Piotr Jankowski
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S t r a ż G m i n n a G m i n y Z b r o s ł aw i c e
Szanowni mieszkańcy Gminy Zbrosławice,
informuję Państwa, że Uchwałą Nr XXXIII/379/09 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 sierpnia
2009 r., do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy Zbrosławice utworzona została Straż
Gminna.
Do zadań Straży Gminnej należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach
o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy
w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc
zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów
i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości,
świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń
i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby
te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach, mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz
zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb
gminy.
Siedziba Straży znajduje się w Kamieńcu przy ulicy Tarnogórskiej 4a. Pracownicy tego referatu pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Można się
też z nimi skontaktować telefonicznie pod numerem 032/333-87-40.
Katarzyna Zyga - Sekretarz Gminy

Stypendia do zdobycia!

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
w roku szkolnym 2009/2010, będzie realizowało II
edycję projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO
KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych” w województwie śląskim, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać
w pokoju 114 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5
w terminie od 21 września do 16 października.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych Powiatu
Tarnogórskiego, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:
- dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie
przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do
uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz.
992 z późn. zm.), tj. 1008 zł a w przypadku, gdy
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne tj.
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo
o znacznym stopniu niepełnosprawności to 1166 zł;
- w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia
wniosku o przyznanie stypendium uczeń wziął
udział w konkursie lub olimpiadzie z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
- uczeń uzyskał minimum 50 % możliwych do uzyskania punktów w sprawdzianie zewnętrznym po
ukończeniu 6 klasy podstawowej (dotyczy uczniów
gimnazjów) lub w egzaminie zewnętrznym w części matematyczno-przyrodniczej (dotyczy uczniów

szkół ponadgimnazjalnych);
- średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych , uzyskana przez ucznia w roku szkolnym
poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie
stypendium, wynosi co najmniej 5,00;
- w przypadku uczniów rozpoczynających naukę
w pierwszej klasie gimnazjum – średnia obliczana
jest na podstawie uzyskanych ocen na świadectwie
ze szkoły podstawowej z 3 przedmiotów kierunkowych;
- w przypadku uczniów rozpoczynających naukę
w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen z przedmiotów kierunkowych weryfikuje
się na podstawie ocen uzyskanych w ostatnim roku
nauki w gimnazjum;
- średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana
przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok
złożenia wniosku, wynosi co najmniej 4,25;
- w przypadku uczniów rozpoczynających naukę
w I klasie szkoły gimnazjalnej średnią ocen z pozostałych przedmiotów weryfikuje się na podstawie
ocen uzyskanych w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej;
- w przypadku uczniów rozpoczynających naukę
w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnią weryfikuje się na podstawie ocen uzyskanych w ostatnim
roku nauki w gimnazjum.
Wniosek wraz z załącznikami oraz regulamin można pobrać z www.tarnogorski.pl lub odebrać osobiście w Biurze Strategii i Funduszy Zewnętrznych
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5 (pokój 114).
Szczegółowe
informacje
znajdują
się
w Regulaminie Przyznawania Stypendiów oraz
udzielają ich pracownicy Biura Strategii i Funduszy
Zewnętrznych pod numerem tel. (32) 381 37 63.
Wniosek oraz regulamin dostępne na stronie
www.powiat.tarnogorski.pl
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Kronika Policyjna

Zdarzenia kryminalne:
* 10 września godz. 2345 w Wieszowie na
ul. Bytomskiej policjanci Posterunku Policji
w Zbrosławicach zatrzymali Mieczysława Z.,
lat 29, zam. Zabrze, który w stanie nietrzeźwym
0,90 mg/l kierował samochodem osobowym
m-ki Ford Escort.
* 10 września w Szałszy przy ul. Ptasiej z terenu
posesji n/n sprawca dokonał kradzieży trzech rowerów górskich o łącznej wartości 2200 zł.
* 12 września godz. 2145 w Wieszowie na
ul. Bytomskiej policjanci Posterunku Policji
w Zbrosławicach zatrzymali Mieczysława G.,
lat 42, zam. Zabrze, który w stanie nietrzeźwym
0,99 mg/l kierował rowerem, pomimo sądowego
zakazu kierowania wszelkimi pojazdami.
* 21 września godz. 1545 w Kamieńcu w jednym z mieszkań przy ul. Tarnogórskiej policjanci Posterunku Policji w Zbrosławicach ujawnili
nielegalny pobór energii elektrycznej na szkodę
Vattenfall Gliwice.

KONKURS
FOTOGRAFICZNY

Powiat
Tarnogórski
w obiektywie

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
zaprasza do udziału w konkursie „Powiat Tarnogórski w obiektywie”.
Celem konkursu jest pokazanie atrakcji turystycznych i propagowanie walorów przyrodniczych
w powiecie tarnogórskim. Przedmiotem zdjęć
powinny być zabytki kultury, krajobrazy, urokliwe miejsca, imprezy i uroczystości regionalne, organizowane na terenie powiatu tarnogórskiego. Prace nadsyłać można do 30 października 2009 roku. Za zajęcie I miejsca przewidziano
nagrodę w wysokości 1000 zł brutto, za II miejsce
– 600 zł brutto, za III miejsce – 300 zł brutto.
/info: www.powiat.tarnogorski.pl/
Szanownej Jubilatom z Księżego Lasu:
Państwu Krystynie i Hubertowi Duda
z okazji 55 lat pożycia małżeńskiego
oraz Państwu

Agnieszce i Izydorowi Skrzypczyk

z okazji Złotych Godów
wszelkiej pomyślności, miłości najbliższych
oraz jeszcze wielu lat życia w zdrowiu
i radości
życzy Sołtys i Rada Sołecka Księżego Lasu
Z okazji 90 rocznicy urodzin
Pani Rozalii Lock ze Zbrosławic
75 urodzin Pana
Engelberta Słodczyk ze Zbrosławic
oraz skończonych 75 lat Pani
Łucji Burczyk z Ptakowic
Szanownym Jubilatom
najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, szczęścia, zdrowia,
błogosławieństwa Bożego
oraz długich lat życia
składa
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów koło Nr 2 w Zbrosławicach
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GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
W KSIĘŻYM LESIE
c.d. ze str.

1

Po części rozrywkowej nadszedł czas oficjalnych przemówień oraz tradycyjnej wymiany upominków pomiędzy przedstawicielami zagranicznych
Gmin Partnerskich - Brackenheim, Castagnole delle Lanze, Charnay-lèsMâcon i Tarnalelesz. Wystąpienia wiązały się głównie z obchodami 5-lecia
podpisania umowy partnerskiej pomiędzy węgierską gminą Tarnalelesz,
a Zbrosławicami. Rozdano także prestiżowe nagrody Gminy Zbrosławice.
W tym roku Laur Zbrosławicki otrzymały „Wesołe Kumoszki” ze Świętoszowic.
Lwa Zbrosławickiego wręczono Akosowi Palkovics, wójtowi partnerskiej gminy Tarnalelesz oraz Ludowemu Klubowi Sportowemu „Naprzód Wieszowa”,
honorowy Lew został przyznany pośmiertnie Helmutowi Kapek – byłemu
sołtysowi z Ziemięcic. Rozdano również dyplomy uznania dla Gminnego
Przedszkola w Świętoszowicach oraz dla Kariny i Krzysztofa Adamiok
z Karchowic. Następnie rozstrzygnięto konkursy na najładniej przystrojoną posesję w Księżym Lesie oraz konkurs koron i wozów korowodowych.
Swoją obecnością na rozdaniu gminnych nagród zaszczycił nas poseł Tomasz
Głogowski oraz Biskup Gerard Kusz.
Po wystąpieniach oficjalnych zaczęła się biesiada oraz tańce przy dźwiękach
Zespołu „Chrząszcze”, trwające do późnych godzin nocnych.
Niedziela również upłynęła na dobrej zabawie, którą rozpoczęła „Święta
wojna” pomiędzy rolnikami Księżego Lasu, a pracownikami Przedsiębiorstwa
Nasiennego Księży Las. Program bogaty był w różnego rodzaju koncerty, występy zespołów, jak i biesiadę. Przez cały czas istniała możliwość degustacji
wina z naszych partnerskich niemieckich, francuskich i włoskich rejonów. Do
zakupienia były również losy, które dawały gwarant nagrody w postaci warzyw
lub innych drobiazgów, zaś późnym wieczorem dawały szanse na zostanie właścicielem Gąski Balbinki lub telewizora, DVD czy innych cenniejszych nagród
np. zmywarki do naczyń. Natomiast o godzinie 21:00 na niebie rozbłysnęły
kaskady sztucznych ogni.
I tak w szczęściu i radości podziękowaliśmy modlitwą i zabawą Bogu za
tegoroczne udane i bogate zbiory, oby następne były nie mniej urodziwe...
Patrycja Posmyk

Podzięk owanie

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom za
pomoc przy organizacji Dożynek Gminnych.
Sołtys, Rada Sołecka i członkowie OSP Księży Las

HISTORIA POZNAWANA NA NOWO
Mija już grubo ponad rok odkąd w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej trwają prace odkrywkowo - konserwatorskie wnętrza świątyni. Na jakiekolwiek efekty bardzo długo kazano czekać, przez całą
zimę wnętrze straszyło monumentalnymi, posiekanymi niczym w jaskini, murami. Wiosną tego roku prace
zaczęły postępować na tyle efektywnie, by dało się zobaczyć fantazję średniowiecznych sakralnych artystów. Przed konserwatorem i jego współpracownikami nie lada wyzwanie, by całość wnętrza odzyskała
pierwotny styl.
Wygląda na to, że wnętrze kościoła diametralnie zmieni się w porównaniu z tym, do którego mieszkańcy
parafii zdążyli się przyzwyczaić. Jednych to nie dziwi, „każdy ksiądz urządzał wg swojego gustu, za każdego coś innego zostało zmienione, za ks. Gawlika zamalowane, za ks. Pawluka przemalowane” - mówią
starsze pokolenia karchowiczan. Dla współczesnej kultury jednak to, co zamalowane i zatynkowane, okazało się niezwykle istotne i cenne, dlatego konserwator Tadeusz Trzos, wraz ze specjalistami
Uniwersytetu Jagiellońskiego, na bieżąco monitorują wszelkie zmiany. Młodzi są zainteresowani i ciekawi „coś się zmieni, budynek
zacznie oddychać sztuką i stanie się jednym
z ważniejszych zabytków na Górnym Śląsku”.
Wcześniejsze zapewnienia znawców, iż na
ścianach znajdują się sceny z życia Jezusa,
okazują się prawdziwe, częściowo odmalowane pola ścian zaczynają ukazywać stacje Drogi Krzyżowej. Z tygodnia na tydzień
na ścianach widać coraz więcej malowideł,
ksiądz nie wyklucza dalszych remontów,
w które wchodziłoby odnawianie nawy głównej, zrywanie sufitu, który w stosunku do reszty kościoła nie posiada takiej wartości historycznej (ok. 1905 r.) oraz zrywanie podłogi.
Plany ambitne, byleby nie zabrakło środków finansowych i zapału konserwatorów.
Duży nakład pracy, który jest inwestowany
w całość działań, nada wielką wartość niewielkiej parafii. Tym samym Kościół pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Karchowicach
może się stać wizytówką Gminy Zbrosławice
na skalę ogólnowojewódzką, a nawet ogólnopolską.          Patrycja Posmyk
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Kumoszki w trosce
o Kulinarne
Dziedzictwo
ciąg dalszy ze str. 1
W skład komisji wchodzili między
innymi przedstawiciele Polskiej Izby
Produktu Regionalnego - panie Byszewska
i Szymanderska.

Zespół „Wesołe Kumoszki” do konkursu wystawił ciasto „Dobosz” (o smaku
miodowo orzechowym), wykonane przez
Panią Helgę Szlosarek, za które otrzymaliśmy wyróżnienie i nagrodę z rąk Pana
Marszałka.
W imieniu Zespołu „Wesołe Kumoszki”
dziękujemy
Pani
Romanie
Kosek
z Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego za wystawienie naszego zespołu do konkursu, a tym samym władzom
Gminy za wsparcie i pomoc.
G. Woźnica
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KSIĘŻY LAS
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CZEKANÓW

BONIOWICE
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Pożegnanie wakacji
Rozpoczął się wrzesień i tym samym skończyły
się wakacje. Dla dzieci to powrót do szkoły i nauki.
Żeby choć trochę osłodzić im ten coroczny smutek, miedarska filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zbrosławicach przygotowała „Pożegnanie wakacji”. Dzieci, które lubią czytać i odwiedzają bibliotekę nawet w wakacje – obiecały narysować swoje
letnie wspomnienia. 31 sierpnia grupa 21 dzieci
zasiadła za stolikami i kredkami opisała swoje przeżycia z bliskich i dalekich wakacyjnych podróży.

Każdy rysunek został nagrodzony słodkim prezentem. Dzieci z ochotą rysowały, rozmawiały, śmiały
się i słuchały muzyki, aż do zamknięcia biblioteki.
Rysunki będą piękną pamiątką, przypominającą ciepłe i radosne chwile z minionych wakacji. Oby do
następnych …           Bibliotekarka

Stypendia Starosty
dla mieszkanek gminy
1 września z rąk Starosty Józefa Korpaka
i Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego
Andrzeja Fiały 20 uzdolnionych absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych oraz 32 wyróżniających się najlepszymi wynikami w nauce uczniów szkół, których
organem założycielskim jest Powiat Tarnogórski,
odebrało Stypendia Starosty Tarnogórskiego. Wśród
gości uroczystości znalazł się m.in. poseł dr Tomasz
Głogowski oraz delegacja zaprzyjaźnionego Powiatu
Erlangen – Höchstadt, a także bardzo licznie przybyli rodzice. Z koncertem muzycznym wystąpili
tarnogórzanie, uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu.
Uczniowie, którym przyznano stypendium, legitymują się wysoką średnią ocen, mają dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i społeczne. Wśród stypendystów znalazły się dwie dziewczyny z naszej gminy: Kamila Mika z Ptakowic
– uczennica Liceum Plastycznego - Zespółu Szkół
Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach
oraz Katarzyna Żyła z Wieszowy – uczennica
Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana
Pawła II w Tarnowskich Górach.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!   /info: www.powiat.tarnogorski.pl/
Dostojni Jubilaci

Benon i Gabriela Woźnica

ze Świętoszowic
obchodzą Jubileusz Złotych Godów.
Z tej okazji życzymy Wam abyście
dalej szli przez życie trzymając się
mocno za ręce, zawsze uśmiechnięci,
zawsze razem, zawsze pewni swoich
uczuć.
Rada Sołecka i Sołtys Świętoszowic
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GABINET TERAPEUT YCZNY

Minął już rok od rozpoczęcia działalności Gabinetu Terapeutycznego przy Szkole Podstawowej
w Kamieńcu. Powstał on dzięki inicjatywie nauczycieli, którzy w codziennej pracy dostrzegali wśród
uczniów problemy zarówno w ogólnym rozwoju
społecznym i emocjonalnym ale także specyficzne
trudności natury logopedycznej, które utrudniały
im nadążanie za wymaganiami jakie niesie szkoła.
Jak każda taka inicjatywa, nie powiodła by się ona,
gdyby nie wsparcie wielu życzliwych osób, zwłaszcza tych, bez których zaangażowania nie udałoby
się pokonać licznych trudności, związanych zarówno z warunkami lokalowymi jak i formalną stroną
przedsięwzięcia. Należy w tym miejscu gorąco
podziękować pani dyrektor SP w Kamieńcu Joannie Mansfeld-Mucha, która od początku wspierała
ten projekt i można by rzec, że to jej ciągły nacisk
na rozwój i samodoskonalenie nauczycieli spowodował, że podjęli się oni tak trudnego wyzwania.
Kolejną osobą, bez której inicjatywa ta nie powiodłaby się jest dyrektor Zespołu Szkół w Kamieńcu
Adrian Korgel, który udostępnił pomieszczenie,
znakomicie nadające się na tego typu działalność.
Od początku również pomysł stworzenia gabinetu
gorąco popierała pani dyrektor GZOPO Aleksandra Hangiel, która pomogła wyasygnować środki
na zatrudnienie psychologa i logopedy. Nie można
również zapomnieć o zaangażowaniu grupy rodziców, którzy przekazali materiały, a także samodzielnie odnowili pomieszczenia gabinetu.
W ciągu mijającego roku szkolnego z opieki logopedycznej i psychologicznej korzystały dzieci
niemal ze wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Zbrosławice. Wstępem do
działalności gabinetu były przeprowadzone w tych
placówkach przesiewowe badania logopedyczne,
które pomogły wytypować dzieci do specjalistycznej terapii. Z czasem, gdy działania gabinetu, dzięki
współpracy gminnych placówek oświatowych, stały się szerzej znane, rodzice dzieci z trudnościami

edukacyjnymi bądź emocjonalnymi byli do niego
kierowani przez nauczycieli lub pedagogów z tych
placówek.
Na bazie doświadczeń i analizy potrzeb uczniów
ale i dla rozwinięcia świadomości rodziców dzieci
o specyficznych trudnościach, napisany został projekt
innowacji pedagogicznej „Chcę pomóc osiągnąć sukces swojemu dziecku”, która została zaakceptowana
i zarejestrowana przez Śląskie Kuratorium Oświaty.
W innowacji zaproponowano podjęcie działań, zmierzających do zaktywizowania rodziców do współpracy, aby w pełni wykorzystać potencjał zarówno
doskonale wyposażonego gabinetu jak i wykwalifikowanych nauczycieli. Projekt przewiduje realizację
działań w postaci zajęć warsztatowych z rodzicami,
prowadzonych kolejno przez nauczycieli, wśród których znajdą się między innymi tematy: jak pracować
z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu, jak
zapobiegać powstawaniu wad wymowy czy też jak
zachęcać dziecko do samodzielności. 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 w opinii autorów
będzie wypracowanie pomiędzy rodzicami, uczniami
i nauczycielami form i standardów współpracy, które
powinny ułatwić działania na linii nauczyciel-uczeńrodzic w dalszych etapach kształcenia.
Nauczyciele, którzy stworzyli gabinet, mają
wciąż nowe pomysły i plany na jego jeszcze szersze
i lepsze wykorzystanie, lecz aby można je było zrealizować, potrzebne jest przede wszystkim zainteresowanie tych, dla których on powstał. Stąd w tym
miejscu pragną oni zaprosić i zachęcić rodziców do
zapoznania się z ofertą gabinetu i do współpracy
dla dobra dzieci, które między innymi dzięki takim
inicjatywom mogą mieć naprawdę równe szanse
u progu swej edukacji.   
Sylwia Jezierska

W ie c zór Pa rt ne r sk i
Członkowie Stowarzyszenia „Komitet ds. Partnerstwa Gminy Zbrosławice” już po raz trzeci przygotowali uroczyste powitanie dla przedstawicieli zagranicznych gmin partnerskich.
Spotkanie odbyło się w Księżym Lesie. Rozpoczęło się oficjalną przemową Katarzyny Zyga –
Przewodniczącej Stowarzyszenia. Przywitała ona gości z zagranicy: Przewodniczącego Komitetu
Gerharda Webera z Brackenheim, z Castagnolle delle Lanze – nowego radnego Marco Cortese,
z Charnay-lès-Mâcon – radnego Laurenta Voisin oraz wójta Tarnalelesz Ákosa Palkovics. Skierowała także słowa gorących podziękowań dla członków Stowarzyszenia, jak i rodzin przyjmujących
delegacje zagraniczne w swoich domach.
W związku z przypadającą w tym roku piątą rocznicą podpisania umowy partnerskiej pomiędzy
Gminą Tarnalelesz, a Zbrosławicami, członkowie Stowarzyszenia – Jolanta Nawara oraz Grzegorz
Aplik przygotowali występ, bogaty w piosenki węgierskie, niemieckie, włoskie oraz
francuskie. Oprócz przyjemności dla ucha nie
zabrakło też rozkoszy dla podniebienia. Specjalnie na ten wieczór przygotowano dla gości typowo swojskie jadło - prosiaka z kaszą
i warzywami.
Wieczór upłynął na „tańcach, hulankach...”
jak i rozmowach, dzięki którym stale zacieśniają się więzi pomiędzy osobami z wszystkich krajów partnerskich.       JS/PP

94 rocznicę urodzin
obchodzi najstarsza
mieszkanka Jaśkowic

Pani Elżbieta

Cierlica

Dostojnej Jubilatce
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i pogody ducha
składa Sołtys,
Rada Sołecka
i mieszkańcy

Jubileusz Złotych Godów
obchodzą Państwo

Gabriela i Beno Woźnica
ze Świętoszowic.
Szanownym Jubilatom
wszelkiej pomyślności,
zdrowia i miłości na dalsze
lata życia
Sołtys, Rada Sołecka
i mieszkańcy Ziemięcic
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Dożynki w Wieszowie
Jak każe tradycja w dniach 29 i 30 sierpnia obchodziliśmy święto plonów. Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w kościele parafialnym, którą odprawił ksiądz
proboszcz Rudolf Halemba. Głównymi gospodarzami
dożynek byli: Oliwia Sikora i Dawid Prochota. Barwny
korowód przeszedł ulicami wsi na boisko miejscowego klubu, gdzie starostowie przekazali tradycyjnie
chleb dożynkowy wójtowi Panu Pawłowi Kowolikowi.
Korowodowi towarzyszyła orkiestra dęta, która zakończyła swój występ koncertem. Później odbył się mecz
piłki nożnej o puchar Rady Sołeckiej pomiędzy miejscowymi zakładami, a wieczorem zabawa taneczna.
W trakcie dożynek była prowadzona loteria fantowa,

gdzie każdy los wygrywał i dodatkowo
brał udział w niedzielnym losowaniu nagród głównych. W niedzielę był tradycyjny
obiad, a po nim smaczne ciasto i kawa. Od
godzin porannych odbywał się Powiatowy
Turniej Piłki Plażowej, organizowany po
raz drugi przez Stowarzyszenie „Nasza Sala
Gimnastyczna”. Dla dzieci zostały zorganizowane gry i zabawy z nagrodami. Dobry
humor kibicom popsuł mecz o mistrzostwo
kl. „A”, gdzie gospodarze przegrali z rywalem zza miedzy. Po meczu odbył się koncert
Pana Macieja Molendy, po którym miał miejsce finał loterii i zabawa taneczna do północy.
Organizatorzy dziękują za zaangażowanie i liczny udział mieszkańców w dożynkach.
Serdeczne podziękowania dla sponsorów dożynek      
Sołtys i Rada Solecka

Sponsorzy dożynek: Aneta i Tomasz Siegel, Jerzy Słodczyk, Andrzej Dramski, Marek Maniera, Grzegorz Kłaczek, „Ekmar” Mariusz Ekert, „ABC” Andrzej Stuchlik,

„Sklep Ogólnospożywczy” Róża Ziob, „Jarzynka” Maria Żyła, „U Beaty” Beata Janikowska, „Sezam” Krzysztof Piątkowski, „Slicz” Krzysztof Gollor, Rudolf Gollor,
„Dobro Pasz” Agnieszka Auguścik, Sebastian Chajewski, „Kwiaty i Artykuły Dekoracyjne” Irena Promny, „ Dom i Ogród” Bartłomiej Kretek, „Nelly– Odzież Używana”
Kornelia Strzoda, Handlowo-Usługowa Firma Rafał Mathea, „EWA” Zakład Fryzjerski Damsko – Męski Ewa Chrabańska, „AFRODYTA” Studio Fryzjerskie Grażyna
Gumulak, „STEFANIA” Gabinet Kosmetyczny Stefania Maligłówka, „Studio ART- MEBEL” Grzegorz Janoszka, „Apteka – Dylla – Wieszowa”, „Zakład Remontowo –
Budowlany” Jerzy Wleklak, „Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych” Maria Posiadała, „ORLEN - Stacja Benzynowa” – Wieszowa, „Dominex” – Kruszywa – D. Sztuka,
„Serwis Opon, Mechanika” – Jozef i Mateusz Dobrzańscy, „Hedox” Produkcja Okien PCV – K.T. Chmielewski, „Efekt” – Usługi Budowlane – Lucjan Mann, „Damrex”
Odzież Robocza i Art. BHP, „Trans Lis” – Henryk Lis, „Eko – Trans” – Henryk Orłowski, „Rembis”– Hurtownia Piw i Napojów, „Eko-Farm” Gerard Grutza, ZPHU
Hurtownia R. Wojtacha i B. Wojtacha–Wieszowa, Piekarnia „U Honoraty”, Ryszard Prochota, Stefania i Józef Skrzypczyk, Krystyna i Eugeniusz Wrodarczyk, Agata
i Jerzy Kozłowscy, Zofia i Franciszek Nierobiś, Danuta i Henryk Nierobiś, Krystyna Lis, Krystyna i Ginter Lis, Iwona i Mariusz Lis, Antoni Konka, Urszula i Rudolf
Goławscy, Kornelia i Michał Karpowicz, Andrzej Bulla, Kornelia Sikora, Adelajda Dworczyk, Teresa i Ryszard Mann, Ewa i Rafał Golasz, Jacek Wilczek, Brygida
i Joachim Krzyszczyk, Józef Cajler, Dorota Daniłowicz, Mariola i Małgorzata Liszka, Karina i Andrzej Lis.

Bioróżnorodność i turystyka W Y M Y Ś L H A S ŁO Z A 1 0 0 0 Z Ł !

Wakacje to czas relaksu, możemy wtedy odpocząć od pracy (szkoły), by wrócić
do naszych obowiązków pełni energii, chęci i motywacji. Zwykle kojarzą nam się
z podróżami w odległe miejsca. Niestety taka forma wypoczynku kosztuje i niewielu może sobie na nią pozwolić każdego lata. Nie oznacza to, że nie możemy
spędzić owocnie naszego czasu urlopowego - w najbliższej okolicy mamy dostęp
do wielu atrakcji.
Województwo śląskie kryje w sobie wiele atrakcji przyrodniczych, historycznych
i miejsc kultu religijnego. Cechuje je duża zmienność przyrodnicza i kulturowa.
W krajobrazie można zaobserwować wyżyny, kotliny i góry. W skład województwa
Śląskiego wchodzą Beskidy (Beskid Śląski, Żywiecki, Mały, Makowski, Kotlina
Żywiecka) z charakterystycznymi dla nich kopulastymi szczytami, często z piętrowym układem roślinności. Można tutaj znaleźć warunki zarówno do wypoczynku
letniego (szlaki górskie z pięknymi widokami i rzadko spotykaną florą i fauną) jak
i zimowego (narciarstwo).
Część Jury Krakowsko – Częstochowskiej, wchodzącej w skład województwa,
wnosi do krajobrazu pasma wzgórz przeważnie pokryte lasami, z licznymi skałkami wapiennymi. Tereny te to raj dla osób uwielbiających wspinaczki i speleologię.
W pobliżu Częstochowy znajduje się najgłębsza jaskinia Wyżyny – Studnisko.
Ewenementem jej są kuliste piaszczyste nacieki.
Niezwykłą atrakcją tego regionu jest jedyna w Polsce pustynia – Pustynia Błędowska, stanowiąca największe w Europie pola piasków luźnych, nic więc dziwnego, że zwykło się ją nazywać polską Saharą. Dawniej można było zaobserwować na
niej zjawisko fatamorgany, warto spróbować, czy uda się to i dziś.
Dużą część województwa zajmuje wyżyna Śląska, stanowiąca silnie uprzemysłowiony i zaludniony teren w Polsce. Wiąże się to występowaniem na tych terenach
bogactw mineralnych (w tym dużych złóż węgla kamiennego). Charakter tego regionu zainteresuje turystów, którzy mogą podziwiać takie przemysłowe zabytki jak
skansen górniczy „Królowa Luiza”, skansen podziemny „Guido”, Zabytkową Kopalnię Rud Srebronośnych w Tarnowskich Górach, Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Prowadzona obecnie rekultywacja terenów zamienia nieatrakcyjne hałdy i zwały w ośrodki sportowe, wyciągi narciarskie, boiska oraz zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe (na przykład zespół przyrodniczo krajobrazowy „Żabie
doły”). Różnorodność materiałów budujących hałdy stwarza wiele możliwości dla
rozwoju różnorodnych zbiorowisk roślinnych, których powstawanie obecnie obserwujemy. Z działalnością człowieka na tych terenach wiąże się powstanie licznych
zalewów. Stwarzają one możliwości dla uprawiania sportów wodnych takich jak
żeglarstwo, kajakarstwo windsurfing.
Mimo, że część terenów województwa śląskiego zostało zdewastowanych przez
przemysł ciężki, przetrwało na tych terenach wiele unikatowych w skali kraju, rzadkich gatunków roślin, zwierząt i siedlisk. Intensywnie prowadzone działania rekultywacyjne ciągle polepszają stan środowiska i przyrody w regionie.
Atrakcyjność wypoczynkowa województwa śląskiego to nie tylko możliwość
spędzania aktywnych i fascynujących urlopów dla nas, to również szansa rozwoju
naszego regionu. Warto się zastanowić, czy turystyka nie jest szansą dalszego rozwoju Śląska, czy nie powinniśmy zmieniać wizerunku naszego regionu poprzez
dbałość o zachowanie bioróżnorodności.            Magdalena Kita
Chcesz wiedzieć więcej na temat bioróżnorodności? – zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.pkegliwice.pl

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ogłasza otwarty konkurs na
hasło promujące Powiat Tarnogórski. Celem konkursu jest uzyskanie projektu
słownego – hasła reklamującego Powiat Tarnogórski o czytelnych walorach
promujących Powiat. Szczegóły w załącznikach.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.
2. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, a także osoby, które nie ukończyły 18 roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną propozycję konkursową własnego
autorstwa, składającą się z maksymalnie 5 wyrazów (nie licząc spójników).
4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Terminy konkursu:
1. Projekty haseł należy składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego,
pokój nr 1 lub nadsyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, z dopiskiem: „Konkurs na hasło promujące Powiat”.
2. Uczestnik musi dostarczyć formularz zgłoszenia, który stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu. Formularz zgłoszenia jest dostępny w Wydziale Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w
Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pok. 102 oraz na stronie internetowej
www.powiat.tarnogorski.pl
3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia powinien zawierać własnoręczny
podpis potwierdzający zgodność danych z prawdą. Osoby niepełnoletnie dołączają
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują formularz zgłoszenia.
4. Termin dostarczania prac mija 31 października 2009 r. (decyduje data stempla
pocztowego).
5. Prace złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia
30 listopada 2009 r.
Oceniając prace Komisja będzie brała pod uwagę łatwość rozpoznawania
i zapamiętywania hasła, wywoływanie pozytywnych skojarzeń oraz czytelność
i funkcjonalność hasła.
Organizator przewiduje jedną nagrodę główną w wysokości 1 000 zł brutto.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach: www.powiat.tarnogorski.pl
Wszelkich dodatkowych informacji odnośnie konkursu udziela Wydział
Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej pod numerem telefonu
032 381 87 50.             
info: www.powiat.tarnogorski.pl

Artykuł został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Dyrekcja, pracownicy i dzieci z przedszkola
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Dnia 05.09.2009r. zmarła

Pani

Stefania Hajda

zasłużona kucharka Przedszkola w Świętoszowicach.
Sercem oddana pracy na rzecz dzieci.
Żegnamy ją w smutku i składamy serdeczne wyrazy
współczucia Mężowi i rodzinie
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WYDARZENIA
SPORTOWE
TURNIEJ SOŁECTW

VI Pit Bull Show
Podczas pierwszego wrześniowego weekendu
Ośrodek Jeździecki w Zbrosławicach tradycyjnie został opanowany przez Amerykańskie Pit Bull Terriery,
które przyjechały ze swoimi właścicielami, żeby wziąć
udział w największej sportowej imprezie tego typu
w Europie.
VI Pit Bull Show to kolejny rekord frekwencji, czyli 115 psów z siedmiu krajów. Niesamowita atmosfera, świetne wyniki i duża grupa widzów to już tradycja
zbrosławickich zawodów. Ciągły rozwój tej najstarszej,
cyklicznej imprezy w kraju, to motywacja dla organizatorów na następne lata i szeroka promocja naszej Gminy.
Chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom
i widzom, którzy przyjechali do Zbrosławic w tym
roku, Sponsorom, Ośrodkowi Jeździeckiemu oraz
współorganizatorowi, czyli Restauracji
„W Starym Młynie”.
Szczególne podziękowania należą się
również grupie przyjaciół, dzięki którym
organizacja przebiegała na najwyższym
poziomie.
Więcej informacji
na temat zawodów
Pit Bull Show można
uzyskać na stronach
www.foresthill.pl oraz
www.idba.cc
Zapraszamy za rok!
Grzegorz Zwoliński

L e k k o at l e t y c z n e z m a g a n i a
Ostatnie zawody na wolnym powietrzu w tym cyklu odbyły się na boisku ZSO w Kamieńcu
w ostatni weekend lata. Pogoda wymarzona, może tylko podmuchy wiatru zmieniały nieco tor lotu
piłeczki palantowej w jednej z trzech konkurencji. Pozostałe dwie to skok w dal i bieg na 60 m. We
wszystkich tych konkurencjach uczestniczyło 14 czteroosobowych drużyn (2 kobiety i 2 mężczyźni). Co szczególnie miłe – były również osoby dopingujące swoich zawodników. W klasyfikacji
łącznej zwyciężyła drużyna z Wieszowy (Katarzyna Kłaczek, Karolina Orłowska – najlepsza
wśród kobiet, Paweł Rudnik – trzeci wśród mężczyzn, Marek Wilczek - pierwszy wśród mężczyzn - zdjęcie obok) przed Czekanowem (Natalia Czmok - druga wśród kobiet, Patrycja Prokop,
Piotr Prokop - drugi wśród mężczyzn, Kamil Szczypka) i Miedarami (Kornelia Donat, Monika
Walosczyk, Mateusz Konopka, Mateusz Mańka), które pewnie do tego stopnia nie wierzyły
w sukces, że nie wytrwały do rozdania pucharów.
Kolejne zawody – turniej piłki siatkowej - 24 października.      
Wiesław Olszewski
Sołectwo

Skat

Piłka

Szachy

Pływ.

Biegi

Gołębie

Wędk.

1

Laryszów

29

33

19

23

35

15

37

Trójbój
27

Suma
218

2

Wieszowa

7

27

23

31

37

17

31

33

206

3

Ziemięcice

15

35

27

19

23

31

25

25

200

4

Czekanów

27

25

13

29

33

11

27

31

196

5

Miedary

19

29

31

21

25

0

23

29

177

6

Ptakowice

17

37

11

27

9

7

35

12

155

7

Przezchlebie

21

31

25

17

17

19

13

9

152

8

Kamieniec

11

15

17

9

29

27

19

23

150

9

Zbrosławice

31

19

21

15

21

9

15

17

148

10

Szałsza

25

11

29

25

15

0

21

19

145

11

Jasiona+Księży Las

9

13

7

11

27

23

33

15

138

12

Świętoszowice

23

21

9

7

11

29

9

7

116

13

Kopienica

13

17

15

13

13

0

11

21

103

14

Łubie

0

23

0

0

31

0

7

12

73

15

Wilkowice

0

9

0

0

19

25

0

0

53

16

Karchowice

0

7

0

0

7

0

29

0

43

17

Boniowice+Łubki

0

0

0

0

0

21

17

0

38

18

Zawada

0

0

0

0

0

13

0

0

13

Jaśkowice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S i at k ó w k a p l a ż o wa w W i e s z o w i e
30 sierpnia w Wieszowie odbył się II
Powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej.
Finałowe zmagania miłośników siatkówki przebiegały w niesamowitej atmosferze, dostarczając wszystkim uczestnikom
wielu emocji. Turniej podzielony był na
dwie kategorie. W pierwszej rywalizowali
zawodnicy w wieku licealnym, w drugiej
kategorii spotkały się pary bez ograniczeń
wiekowych. Wśród licealistów, po zaciętej rywalizacji, najlepsza okazała się para
Kamil Krzykawski/Paweł Bulla, pokonując w finale duet
Karolina Orłowska/Katarzyna Kłaczek. Na najniższym
stopniu podium stanęli Krzysztof Kłaczek i Artur Piguła.
W kategorii OPEN mecze zostały rozgrywane systemem brazylijskim, jak ma to miejsce na turniejach najwyższej rangi.
Po wielogodzinnych zmaganiach wyłoniono pary finałowe.
Zwycięzcą okazała się para Adrian Kupka/Jacek Kowalski,
która powtórzyła sukces z zeszłego roku, pokonując duet
Marek Pawnuk/Mateusz Czarnecki. W meczu o 3 miejsce,
w którym nie brakowało dramaturgii, zwyciężyli Marek Kojda
i Krzysztof Schäfer. Najlepszą drużyną z naszej gminy była
para reprezentująca Wieszowę, która zajęła 5 miejsce.
Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej „Nasza
Sala Gimnastyczna”, które zaprasza na III edycję turnieju w przyszłym roku.
Dawid Hanusek/Rafał Walisko

Szczegółowe regulaminy poszczególnych zawodów będą dostępne na stronie http://www.zbroslawice.pl/ w dziale „sport” oraz u organizatorów (032 233 77 90 - insp. Monika Kamińska lub 604 465 471 - Wiesław Olszewski), w miesiącu poprzedzającym rozgrywki.
Podsumowanie jak i nagrodzenie zwycięskich drużyn odbędzie się 5 grudnia 2009 r. w sali sportowej Zespołu Szkół w Wieszowie.
Liczymy na zainteresowanie oraz aktywny udział w rozgrywkach!
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