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WYDAWANY PRZEZ WÓJTA I RADĘ GMINY

Sypnęło suk cesa mi !!!
Mieszkańcy naszej gminy coraz częściej odnoszą zwycięstwa i to w rozmaitych konkurencjach. Chcemy o tym
pisać, przedstawiać sylwetki zwycięzców, śledzić ich dalsze sukcesy, może nawet osobiście dopingować podczas
zawodów? Czekamy na informacje od Państwa o Waszych najbliższych, sąsiadach, znajomych, którzy w jakiejkolwiek dziedzinie odnoszą sukcesy. Jesteśmy najlepsi, mamy się czym chwalić więc róbmy to!   /Red./

MISTRZOWIE W TAŃCU...

Paulina Szmid ze Zbrosławic i jej partner Wojciech Sar
zajęli drugie miejsce na Mistrzostwach Polski w Tańcu
Towarzyskim w tańcach latynoamerykańskich. Mistrzostwa
odbyły się 15 listopada w Krośnie. Uczestniczyło w nich 56
par z całej Polski. Turniej rozpoczął się o godzinie jedenastej.
W pierwszej rundzie (1/16) sędziowie odrzucili tylko osiem
par. W kolejnych ilość startujących zmniejszała się systematycznie o połowę, aż w końcu został ogłoszony siedmioparowy finał. Paulina i Wojtek przeszli trudy eliminacyjne „jak
burza”, plasując się konsekwentnie na pierwszym miejscu.
Ostatecznie zakończyli turniej na miejscu drugim.
Paulina i Wojtek reprezentują Szkołę Tańca MISTRAL
z Tarnowskich Gór. Specjalizują się w tańcach latynoamerykańskich (samba, cha cha, rumba, paso doble, jive).
czytaj na stronie 7
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Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie”
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...W ŚPIEWIE...

26 września brał udział w XI Międzynarodowym
Konkursie Muzyki i Pieśni im. Stanisława Hadyny
w Koszęcinie, podczas którego zaprezentował tradycyjne pieśni ludowe Górnego Śląska. W konkursie
udział wzięło 100 wykonawców, jednak to „Miedarzanie” okazali się najlepsi i zajęli I miejsce!
Do konkursu Zespół przygotowali Pani Joanna
Sleziak i Pan Eugeniusz Kostka. Podczas występu
Zespołowi akompaniowała Pani Krystyna Trzęsiok.
W tym miejscu warto przypomnieć, że „Miedarzanie”
mają już na koncie I miejsce w II Międzynarodowym
Konkursie Muzyki i Pieśni im. Stanisława Hadyny
z 2000 roku.          Monika Kamińska
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Składam serdeczne gratulacje i życzę dalszych sukcesów!       Wójt Gminy Paweł Kowolik

I ZA KIEROWNICĄ...
Wieloletni mieszkaniec Kamieńca – Robert Steć – zdobył
tytuł Mistrza Europy Centralnej w samochodowych wyścigach górskich, w klasie E2/C-1400. Sukces tym większy, że
Robert nie jest zawodowym kierowcą, wyścigi to jego hobby
(startuje w nich dopiero drugi rok – poprzednio był 3 w swojej klasie), a w samochodzie, którym jeździ – formuła Intech
GSX R 1000 – cały zespół napędowy zamontował sam, według własnego projektu. Auto ma silnik motocyklowy Suzuki
o mocy 175 KM, do setki przyspiesza poniżej 4 sek. i rozwija
prędkość ponad 250 km/h.
KW Berg Trophy (oficjalna nazwa Mistrzostw) to wyścigi
górskie, 12 rund po 2 wyścigi w ciągu weekendu, rozgrywane na zamkniętych dla ruchu drogach asfaltowych Czech
i Słowacji. Odcinki o długości od 2 do 7 km są bardzo kręte
i prowadzą tylko w jedną stronę - pod górę.
c.d. na str. 8

foto: Wojciech Wróblewski

Z prac Wójta Gminy

Wójt podpisał zarządzenia, m. in.
w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2009 oraz zmian
w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009
(20 zarządzeń);
- nabycia do zasobu gminy nieruchomości gruntowych położonych w Zbrosławicach i Czekanowie - pod drogę;
- obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Zbrosławicach przy ul. Żwirki
i Wigury;
- sortów mundurowych przysługujących funkcjonariuszom Straży Gminnej w Zbrosławicach oraz okresów
ich używalności;
- powołania składu osobowego stałej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy
(i jednostek obsługiwanych przez Urząd Gminy);
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działek nr
469/58 km. 2 dod. 2 oraz 462/91, 92 km. 2 dod. 3 położonych w Zbrosławicach;
- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zbrosławice;
- organizacyjno – proceduralnej kontroli dostępu do pomieszczeń SI CEPiK Straży Gminnej w Zbrosławicach
42-674 Kamieniec ul. Tarnogórska 4A;
- powołania komisji do udzielania zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego na „Wyposażenie terenów
wykorzystywanych do celów sportowych na terenie
Gminy Zbrosławice”
- projektu budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2010;
- nabycia do zasobu gminy nieruchomości gruntowej
położonej w Świętoszowicach pod przepompownię
ścieków;
Ponadto Wójt:
- w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, wraz ze
Skarbnikiem Gminy, podpisał umowę na dofinansowanie remontu 7 gminnych boisk sportowych. Gmina
otrzymała dotację 0,5 mln zł, które musi wydać do końca kwartału przyszłego roku.
Tego samego dnia dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej z główną księgową podpisały umowę na dofinansowanie budowy Centrum Usług Publicznych
w Zbrosławicach w wysokości również 0,5 mln zł. Dofinansowania Gmina otrzymała w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- spotkał się z sołtysami celem omówienia spraw bieżących, których realizacja będzie utrudniona w wyniku
zdecydowanie mniejszych dochodów budżetowych.
Poinformował sołtysów, że wiele wniosków, które składają do budżetu na rok 2010, nie będzie brana pod uwagę z w/w powodu;
- informuje, że po pierwszych problemach osobowych
(rezygnacja pierwszego komendanta) ruszyła działalność Straży Gminnej. Pierwsze efekty – trzy „sesje”
zdjęciowe z użyciem fotoradarów, na których uwidoczniono ponad 200 „piratów” drogowych oraz podjęto
kilka zgłoszeń z zakresu utrzymania porządku i czysto-

S P R O S T O WA N I E

We wrześniowym wydaniu gazetki, w części „Z prac Rady Gminy”, w informacji
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki
i Rozwoju podaliśmy nieścisłą informację.
Rozpatrzona skarga na uciążliwość hodowli gołębi przez sąsiada wpłynęła od Państwa
M. i J. Lis z Wieszowy. Wszystkich Państwa,
którzy poprzez powyższą nieścisłość poczuli
się urażeni, serdecznie przepraszamy.
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tel. (032) 233 77 89
fax (032) 233 71 00

e-mail: apolonska@zbroslawice.pl

Adres kontaktowy:
42-674 Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2
e-mail: wiesc@zbroslawice.pl
www.zbroslawice.pl

2

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

ści wraz z dzielnicowymi policjantami;
- uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji, które zostały zorganizowane w Gminnym Przedszkolu w Zbrosławicach, gdzie poza występami artystycznymi przedszkolaków, wręczył coroczne nagrody dla wyróżniających się pracowników naszej oświaty, a byli to:
- Brygida Jagla dyr. GP Kamieniec,
- Elżbieta Bochoń dyr. GP Zbrosławice,
- Zuzanna Korgel dyr. GP Świętoszowice,
- Edyta Wójcik dyr. SP Ziemięcice,
- Joanna Mansfeld-Mucha dyr. SP Kamieniec,
- Grzegorz Sitek nauczyciel WF Sz Kamieniec.
Została również przyznana Nagroda Kuratora Oświaty.
Otrzymała ją Urszula Gierszewska dyr. ZS Zbrosławice.
Ponadto przyznał nauczycielom, którzy zdali odpowiednie egzaminy, tytuły nauczyciela mianowanego;
- wraz z młodzieżą i kadrą Zespołu Szkół w Kamieńcu uczcił kolejną rocznicę nadania szkole imienia Jana
Pawła II. Niestandardowy, a wspaniały spektakl, pozwolił nam przeżyć obecność Tego Świętego Człowieka w naszych duszach i sercach;
- wziął udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów
w Pszczynie, w czasie którego poruszono dwa tematy,
stawiające Gminy w kłopotliwej sytuacji. Pierwszy to
sprawa wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, zgodnie z wprowadzonym przepisem do Karty
Nauczyciela, który zmusza gminy do przyznania go
w terminie do 20 grudnia br. (u nas jest to koszt rzędu 100.000,00 zł). Druga sprawa to kłopoty gmin z
zakładami energetycznymi (u nas Vattenfall) odnośnie
zawierania umów na dostawę energii i konserwacje
oświetlenia ulicznego. Gmina Zbrosławice stoi dopiero
przed przetargiem i jak to będzie zobaczymy;
- po przeprowadzonych rozmowach z Przedsiębiorstwem Nasiennym uspakaja mieszkańców Łubek, Księżego Lasu i częściowo Kamieńca, że wody w kranach
nie zabraknie. Również ostatnie badania jakości wody
wykonane przez bytomski SANEPiD nie wykazały zanieczyszczeń ani nadmiernej ilości chloru;
- wziął udział w spotkaniu z rodzinami goszczącymi,
podczas Dożynek Gminnych w swych domach naszych
gości z gmin zagranicznych, słowem i dyplomem podziękował im za okazaną serdeczność i gościnność.
Ponadto podziękował i pogratulował bezpośrednim organizatorom – tj. członkom Rady Sołeckiej i OSP Księżego Lasu za włożony trud w przygotowanie Święta
Rolników;
- ufundował i rozdał nagrody dla mieszkańców Zbrosławic w konkursie Rady Sołeckiej na najpiękniejszy
ogród;
- złożył życzenia emerytom i rencistom z okazji ich
święta, które uczcili w „Czarnym Pstrągu” w Ptakowicach;
- uczestniczył w kolejnym zgromadzeniu MZKP, któ-

Z prac Rady Gminy
09.10. oraz 10.11.2009 r. – sesje Rady
Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie: zmian w budżecie
Gminy Zbrosławice na rok 2009 – 8 uchwał;
nadania regulaminu Straży Gminnej Gminy
Zbrosławice; przystąpienia Gminy Zbrosławice
do realizacji projektów systemowych w ramach
poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 – 2013 oraz w sprawie
programu współpracy gminy Zbrosławice z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.
05. i 19.10. oraz 04.11.2009r. – posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju
Ocena stanu skanalizowania gminy i perspektywy na przyszłość; analiza sposobów pozyskiwania środków pozabudżetowych; omówienie

rego tematem były drobne zmiany w tegorocznym budżecie, tym razem bez konsekwencji dla Gmin;
- wziął udział w konferencji zorganizowanej w Świerklańcu przez PUP w Tarnowskich Górach na temat
podjęcia pracy przez młodzież w wieku licealnym.
Temat jest obszerny, więc zainteresowanych kieruję do
wydanej na ten temat publikacji, którą można otrzymać
w PUP;
- zgodnie z wymogami złożył do RIO i Rady Gminy
projekt budżetu na 2010 rok, nad którym rozpocznie się
dyskusja, by jego ostateczną wersję przyjąć uchwałą
pod koniec grudnia. Dziś tylko parę zdań i cyfr w tym
temacie, bo na jego szczegółowe przedstawienie będzie
czas. W pierwszym bilansie dochodów i koniecznych
wydatków wynikających z potrzeb brakowało 17 mln
zł. Druga przymiarka po cięciach wydatków to minus
4,5 mln zł. Tak trudnego zadania, by budżet zbilansować, nigdy jeszcze nie przechodziliśmy, bo w rachunkach nie ma „zmiłuj się” - musiało być na równo. Trudność ta wynika głównie z braku dochodów, które nie są
zależne od bezpośredniego działania organów gminy.
I tak w tym roku udział w podatku od osób fizycznych
i prawnych będzie mniejszy o ponad 1,3 mln zł (są to
podatki, które odprowadzamy do Urzędu Skarbowego, a do gminy wraca ok. 35%). Tegoroczny brak będziemy musieli pokryć z rezerwy, której nie będziemy
mogli przeznaczyć na rok następny. Kolejny brak to
otrzymywana z budżetu Państwa subwencja wyrównawcza, która będzie mniejsza o 800.000 zł niż w roku
bieżącym. Podatek rolny w związku z niską ceną żyta
będzie mniejszy o 700.000 zł. Dodatkowy wydatek
na oświatę, powyżej subwencji państwowej, to rząd
1,6 mln zł. Myślę że jak to się podsumuje, to każdy
zrozumie wynikające z tego trudności. Niemniej mogę
zapewnić, że nie będziemy bezradnie rozkładać rąk ale
szukać najlepszych rozwiązań, które pomogą nam pokonać te trudności bez większego uszczerbku dla nas
wszystkich.
Na koniec informuję o pracach bieżących:
- zakończono remont ul. Piaskowej w Zbrosławicach,
- wykonano wodociąg na ul. Racławickiej i Górnej
w Wieszowie z zaasfaltowaniem ulic,
- kontynuowane są prace na oczyszczalni w Przezchlebiu,
- kończą się roboty przy wymianie wodociągu przy ul.
Wiejskiej w Karchowicach,
- prowadzone są remonty w świetlicach w Miedarach
i Wieszowie,
- wykonana zostanie posadzka w remizie OSP w Wieszowie,
- oddano do użytku boisko przy szkole w Czekanowie,
- przekazano nowy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Volvo dla OSP Czekanów.

wniosków do zmian planów zagospodarowania
przestrzennego dla sołectw Gminy Zbrosławice;
wstępna dyskusja nad projektem budżetu gminy
na rok 2010 oraz opiniowanie projektów uchwał.
Analiza możliwości wykonania boiska „Orlik”
w Ziemięcicach. Omówienie stanu zadłużenia
i wysokości rocznych spłat kredytów.
07.10.2009 r. – posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Omówienie działalności placówek oświatowych
w nowym roku szkolnym.
21.10.2009 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Analiza realizacji zadań budownictwa drogowego na drogach gminnych.
19.10.2009 r. – posiedzenie Komisji Rolnictwa
Omówienie spraw związanych z reaktywacją
spółki wodnej.

Informujemy, że uruchomiono w BIP dostęp do publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Nowy system został dodany ze względu na
ustawowy obowiązek informowania społeczeństwa o wnioskach, jakie wpływają do urzędów wszystkich szczebli administracji i o wydawanych decyzjach, które maja związek ze środowiskiem, wykorzystaniem jego zasobów i jego ochroną.
Dostęp: BIP -> „Środowisko” (lewe menu) -> „Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie”.               /mp/
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Sołectwo Szałsza administracyjnie w granicach
Gminy Zbrosławice leży od lutego 1977 r., kiedy to
ówczesna Gmina Kamieniec została połączona z Gminą Zbrosławice i włączona do Powiatu Tarnogórskiego.
Wówczas też wszystkie właściwości urzędów, sądów
i instytucji publicznych powiązano z Powiatem Tarnogórskim i taka sytuacja ma miejsce do dziś. Ze
względu na wiejski charakter i tradycje sołectwa, od
zawsze Szałsza była częścią gminy wiejskiej, nigdy nie
znajdowała się w strukturze gminy miejskiej. Obecnie
Szałsza zajmuje powierzchnię 7,73 km2, głównie są
to tereny rolne, w dalszym ciągu użytkowane przez
miejscowych rolników. Część terenów rolnych została
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową na mocy
Uchwały Nr XXII/188/00 Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany ogólnego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice. Po dokonaniu podziałów geodezyjnych i wydzieleniu terenów gmina przystąpiła do wykonywania
infrastruktury. Prace te są prowadzone do dnia dzisiejszego i na ten cel wydatkowano do tej pory prawie dwa
miliony złotych.
W połowie marca ubiegłego roku prezydent Miasta
Gliwice Zygmunt Frankiewicz poinformował władze
naszej Gminy, że mieszkańcy i właściciele nieruchomości w Szałszy złożyli na Jego ręce wniosek o przyłączenie Szałszy do Gliwic i w związku z tym zamierza skierować do Rady Miejskiej w Gliwicach projekt
stosownej uchwały. Jednocześnie rozpoczęła się procedura podziału administracyjnego. Był to początek
działań mieszkańców i Rady Sołeckiej Szałszy oraz
władz Gminy Zbrosławice, mających na celu zaprzestanie przez władze Gliwic działań, które nie były zgodne
z wolą większości mieszkańców sołectwa. Jednakże pomimo szeregu próśb oraz spotkań nie udało się nakłonić
Prezydenta Gliwic do zaniechania swoich działań.
Odbyły się, zgodne z wymogami prawa, konsultacje
społeczne, które po jednej stronie „barykady” przeprowadziły Gliwice, a po drugiej stronie Gmina Zbrosławice oraz Starostwo Powiatowe. W wyniku konsultacji w
Gminie ustalono, że zdecydowana większość, bo ponad
80 % osób ankietowanych, jest przeciwna odłączeniu
części sołectwa Szałsza od Gminy Zbrosławice. Wyniki konsultacji społecznych w liczbach kształtowały się
następująco: głosowały 584 osoby, z czego 532 były
przeciwne odłączeniu sołectwa od Gminy Zbrosławice,
32 osoby opowiedziały się za przyłączeniem do Miasta
Gliwice, a 20 głosów było nieważnych (głosowały osoby niebędące mieszkańcami Gminy Zbrosławice).
W ślad za tym negatywne stanowisko w tej sprawie
wyraziła też Rada Gminy Zbrosławice (Uchwała Nr

XXIV/276/08 Rady Gminy Zbrosławice z dni 22 października 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy
Gminą Zbrosławice, a Miastem Gliwice).
W związku z faktem, że zmiana granic sołectwa,
oprócz zmiany granic Gminy, pociągnęłaby także
zmianę granic Powiatu, Starosta Tarnogórski przeprowadził konsultacje społeczne, a następnie Rada Powiatu negatywnie zaopiniowała wniosek Władz Gliwic
w przedmiocie zmiany granic Powiatu Tarnogórskiego
(Uchwała XXX/295/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 r.).
Procedurę podziału administracyjnego Szałszy władze Gliwic wszczęły na podstawie wniosku 90 osób
(mieszkańców i właścicieli działek na Osiedlu Leśnym
i Ptasim), z czego tylko 27 było wówczas zameldowanych na terenie sołectwa, co przy liczebności około 480
osób, stanowiło odpowiednio niespełna 19% oraz ok.
6% wszystkich mieszkańców. Nadmienić tutaj należy,
że większość spośród tych osób, to jedynie właściciele
parceli budowlanych, a nie stali mieszkańcy sołectwa
i nie byli oni ściśle związani z wsią ani nie angażowali
się w życie społeczne Szałszy. Tezy głoszone przez te
osoby wprowadzały jedynie niezdrową atmosferę pomiędzy mieszkańcami i prowadziły do sąsiedzkich, nikomu niepotrzebnych, konfliktów. Dodatkowo, jak wynika z rozmów prowadzonych między innymi w trakcie
Zebrań Wiejskich, część osób podpisanych pod wnioskiem o przyłączenie części Szałszy do Miasta Gliwice
wycofało się ze swojego poparcia dla tej inicjatywy.
Jak wynikało z wniosku mieszkańców i właścicieli
działek w części sołectwa Szałsza, głównym powodem
niezadowolenia mieszkańców dwóch osiedli (Ptasiego i Leśnego) jest brak należytej infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dróg oraz
oświetlenia). Jednak w miarę możliwości finansowych
Gminy, na terenie tych osiedli wykonywane są prace
odwadniające i drogowe. Wszystkie działania Gminy
na terenie w/w osiedli są działaniami doraźnymi, poprawiającymi życie mieszkańców, gdyż ze względu na
ciągłą ich rozbudowę nie ma możliwości, na dzień dzisiejszy, prowadzenia prac docelowych.
Jak wynikało z wniosku z dnia 19 marca 2009 r., złożonego przez Prezydenta Miasta Gliwice do Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji, do Gliwic miała zostać przyłączona część południowo - zachodnia
Szałszy, obejmująca dwa osiedla mieszkaniowe oraz
około 30 hektarowy teren inwestycyjny (tereny usługowe, zabudowa mieszkaniowa i sportowo-rekreacyjna
oraz tereny na działalność oświatową i administracyjną na potrzeby sołectwa) przekształcony przez Gminę

Zdarzenia kryminalne:
3.10 godz. 13.53 w Księżym Lesie przy ul. Wiejskiej, Policjanci Posterunku
Policji w Zbrosławicach zatrzymali Krzysztofa N., lat 45, który w czasie interwencji naruszył nietykalność cielesną i znieważył słownie interweniujących policjantów. Prokurator Rejonowy w Tarn. Górach zastosował wobec zatrzymanego
środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.
3.10 Ziemięcice ul. Polna, na terenie budowy nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem, skąd zabrał elektronarzędzia o łącznej wartości 15 tys. zł.
3.10 Świętoszowice ul. Cegielniana, nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do czterech ciągników siodłowych, skąd skradł paliwo. Wartość strat
w ustaleniu.
4.10 Łubie ul. 1 Maja, nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do
sklepu „KLAUDIA” skąd skradł papierosy i alkohol o łącznej wartości 6 tys. zł.
4.10 Zbrosławice ul. Traugutta, nn. sprawca dokonał włamania do domu w budowie, skąd skradł elektronarzędzia o wart. 6 tys.zł.
5.10 Kamieniec ul. Tarnogórska, nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do Przedszkola, skąd skradł pieniądze oraz sprzęt RTV o łącznej wartości 4097 zł.
9.10 Zawada ul. Bytomska 9, Policjanci Post.Policji w Zbrosławicach ujawnili
nielegalny pobór energii elektrycznej.
10.10 Świętoszowice ul. Mikulczycka, nieznany sprawca dokonał kradzieży
z włamaniem do Baru „Rozdroże”, skąd zabrał gotówkę z automatów do gry.
11.10 Kopienica ul. 1 Maja, nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem
do sklepu „Mini – Market” skąd skradł papierosy różnych marek na kwotę 800 zł.
26.10 Wilkowice ul. Czecha, nieznany sprawca dokonał kradzieży dwóch pił
spalinowych m-ki Husqvarna wartości 3 tys.zł.
3.11 Karchowice ul. Bytomska, nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do sklepu „Żabka” skąd zabrał papierosy różnych marek i alkohol ogólnej
wartości 5 tys. zł.
3.11 Ziemięcice ul. Polna, nn. sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do
domu w budowie, skąd zabrał dwa quady o wart. 5 tys. zł.
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Zbrosławice w 2007 roku. Ze względu ma mały obszar oraz niewielką liczbę mieszkańców pozbawienie
sołectwa tego terenu uniemożliwiłoby dalszy rozwój
wsi, poprawę warunków bytowych mieszkańców oraz
modernizację infrastruktury społecznej i technicznej.
Wszystkie przytoczone wyżej okoliczności przemawiały za pozostawieniem sołectwa w całości, a wniosek Gliwic nie miał poparcia społecznego i nie zasługiwał na uwzględnienie. W związku z powyższym Wójt
Gminy Zbrosławice, w kwietniu 2009 r., zwrócił się
z prośbą do Wojewody Śląskiego o wydanie negatywnej opinii w przedmiotowej sprawie.
Po zapoznaniu się z aktami sprawy Wojewoda Śląski, w czerwcu bieżącego roku, negatywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek uzasadniając: ”...biorąc
pod uwagę argumenty zarówno Miasta Gliwice jak
i Gminy Zbrosławice, a także mając na względzie
ochronę praw gmin oraz ochronę stałości granic administracyjnych pomiędzy gminami, tutejszy organ
stwierdza, że wniosek Prezydenta Miasta Gliwice
o dokonanie zmiany granic administracyjnych pomiędzy miastem Gliwice, a gminą Zbrosławice, polegającej na przyłączeniu do miasta Gliwice części sołectwa
Szałsza z gminy Zbrosławice, nie zasługuje na jego
pozytywne rozpatrzenie…”.
W odpowiedzi na negatywną opinię Wojewody, pismem z dnia 14 lipca 2009 r., Prezydent Miasta Gliwice
zwrócił się do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka
z prośbą pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku.
16 lipca br. ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw
gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom
statusu miasta, w którym to nie uwzględniono wniosku
Gliwic. Dlatego też w piśmie z 23 lipca tego roku Prezydent Zygmunt Frankiewicz napisał do Premiera Donalda Tuska: ”…zwracam się z uprzejmą prośbą o zweryfikowanie stanowiska w sprawie przyłączenia części
sołectwa Szałsza z gminy Zbrosławice do Gliwic…”.
Wyżej cytowane rozporządzenie Rady Ministrów
ukazało się w Dzienniku Urzędowym Nr 120, pozycja
1000 z dnia 28 lipca 2009 r. z mocą obowiązywania od
31 lipca 2009 r. i nie uwzględnia ono wniosku Miasta
Gliwice o zmianę granic administracyjnych pomiędzy
tymże miastem, a Gminą Zbrosławice. Szałsza w dalszym ciągu w całości leży w obszarze Gminy Zbrosławice, co niewątpliwie jest zgodne z wolą większości mieszkańców tego sołectwa.
Katarzyna Zyga
Sekretarz Gminy Zbrosławice
członek Rady Sołeckiej Szałszy

KOMUNIKAT POLICJI !!!
Na terenie gminy Zbrosławice odnotowano kilka zdarzeń, w których młode kobiety były napastowane przez mężczyznę. W związku z tym, iż zdarzenia te miały
miejsce w porach wieczorowo nocnych - APELUJEMY do wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej uwagi i ostrożności w tych godzinach. Sprawca
wykorzystuje ustronne i zaciemnione miejsca, dlatego też prosimy, aby kobiety
w porze wieczorowo-nocnej nie chodziły same.
W przypadku jakichkolwiek informacji kontakt z nr tel. 032 3935207 lub
032 3935255 oraz telefony alarmowe tj. 997 i 112.

WNIOSKI DO „STUDIUM” DO KOŃCA ROKU!
Urząd Gminy Zbrosławice informuje o możliwości składania
wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice
w terminie do 31 grudnia 2009 r.
Wobec powyższego prosi się zainteresowanych zmianą przeznaczenia gruntów o składanie wniosków do „studium”, które
również będą analizowane w przyszłych zmianach planów zagospodarowania przestrzennego.
Wniosek do „studium” winien zawierać nazwisko, imię i adres
właściciela gruntu, numer obrębu geodezyjnego, nr działki i numer karty mapy. Do wniosku należy załączyć mapę ewidencyjną.
Wnioski złożone po dacie 31 grudnia 2009 r.
nie będą rozpatrywane.
Wniosków złożonych w latach 2006–2008 r. i do listopada 2009
nie trzeba ponawiać, ponieważ będą rozpatrywane jak obecnie
napływające.
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NO W Y M W O Z E M D O P O Ż A R Ó W. . .

10 listopada, dokładnie o godz. 16.00, w Czekanowie odbyła się uroczystość poświęcenia
i przyjęcia na stan OSP Czekanów, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego
marki VOLVO FL4XR3. Pomimo deszczowej pogody wszystko odbyło się zgodnie z zaplanowanym ceremoniałem. Uroczystość uświetnił swoim przybyciem poseł RP Tomasz
Głogowski. Z władz OSP obecni byli v-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego dh. Andrzej
Grzenia oraz Prezes Zarządu Powiatowego dh. Jan Jenczek. Z ramienia Państwowej Strazy
Pożarnej z-ca Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Ryszard Świderski. Urząd Gminy
reprezentował pan Wójt Paweł Kowolik ze wspólpracownikami, a Radę Gminy przewodniczący pan Andrzej Dramski wraz z radnymi. Także każda jednostka OSP naszej Gminy,
w galowym umundurowaniu, przysłała swoje delegacje. Najwięcej druhów z racji swojego święta reprezentowała OSP Czekanów, łącznie z najstarszymi strażakami Rudolfem
Kłaczka i Hermanem Stera. Ceremoniału poświęcenia, w obecności zaproszonych gości,
sztandaru jednostki, pododdziałów pożarniczych dokonał ksiądz parafii świętego Floriana
w Czekanowie Zygmunt Jończyk. Następnie wytypowani strażacy z OSP Czekanów
z dumą przyjęli symboliczne kluczyki z nowego samochodu deklarując, że uczynią wszystko, aby ten pojazd był zawsze sprawny i nigdy nie zawiódł w akcji.
W dalszej części uroczystości wszyscy goście składali gratulacje i pochlebnie wypowiadali się o nowym nabytku dla OSP Czekanów. Kuriozalnie życzyli jak najmniej wyjazdów do akcji, a jeżeli się już zdarzą, to zawsze szczęśliwych powrotów. Na zakończenie uroczystego poświęcenia i przekazania,
druhowie z OSP Czekanów podziękowali wszystkim, którzy pomogli i przyczynili się do tego, aby Czekanów - mała miejscowość, jednak o bogatych,
ponad 120 - letnich tradycjach strażackich - mógł szczycić się fabrycznie nowym samochodem pożarniczym.                /J. P./

Dzień św. Marcina
w Ziemięcicach

W środę 28 października br. w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Wieszowie odbyła
się uroczystość

„ Pa s o wa n i a n a P r z e d s z k ol a k a”

Od kilku lat pielęgnuje się w Ziemięcicach tradycje związane
z dniem św. Marcina z Tours. Ta niemiecka tradycja gości w naszej
miejscowości za sprawą uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej. Już na długo przed obchodami tego święta, na lekcjach języka
niemieckiego, uczniowie śpiewają piosenki o św. Marcinie, poznają historię jego życia, wykonują tradycyjne gąski, rysują obrazki
przedstawiające świętego.

Dzień ten na długo zostanie w pamięci naszych dzieci, jak również ich rodziców.
„Pasowanie na przedszkolaka” obfitowało w radosne chwile. Uroczystość uświetniło przybycie naszych wspaniałych rodziców oraz przedstawicieli władz: Z-cy
Wójta Gminy Pana Wiesława Olszewskiego oraz Sołtysa naszej miejscowości Pana
Tomasza Siegiel. Dzieci odświętnie ubrane, z dwóch naszych grup - Biedronek
i Pszczółek, zaprezentowały swoje programy artystyczne, do których bardzo solidnie i z wielką ochotą się przygotowywały. Dla wielu naszych pociech, zwłaszcza
tych najmłodszych, był to pierwszy występ przed tak licznie zgromadzoną publicznością. Następnie przyszedł czas na ceremonię ślubowania. Z uwagi na to, że naszym gościem był Pan Wiesław Olszewski, Pani dyrektor Ewelina Lis poprosiła,
aby w tym roku to on pasował nasze dzieci. Dzieci złożyły ślubowanie i dotknięciem bardzo dużego ołówka zostały pasowane na Przedszkolaka. Pamiątkowe dyplomy oraz ołówki były miłą niespodzianką dla dzieci.
W związku z faktem, iż w tym roku szkolnym przystąpiliśmy do akcji „Cała
Polska Czyta Dzieciom”, pani dyrektor zaprosiła naszych wyjątkowych gości oraz
jedną z mam do przeczytania utworu „Rzepka” Juliana Tuwima. Następnie odbył
się słodki poczęstunek, zarówno dla dzieci jak i zaproszonych gości.
Składamy serdeczne podziękowania naszym wspaniałym rodzicom za obecność, za pomoc w przygotowaniach, za wspaniałe wypieki. Panu Wiesławowi
Olszewskiemu i Panu Tomaszowi Siegiel serdecznie dziękujemy za słodkości
dla naszych przedszkolaków oraz uświetnienie naszej przedszkolnej uroczyW tym roku ziemięcicki Martinstag odbył się 10 listopada. Pod stości. Był to naprawdę wspaniały dzień dla nas wszystkich.
Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna
wieczór parafianie, czyli mieszkańcy Ziemięcic, Świętoszowic
Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie
i Przezchlebia, zgromadzili się na uroczystej mszy świętej w Kościele św. Jadwigi w Ziemięcicach, gdzie uczniowie z SP Przezchle- Za trud włożony w przygotowanie tak ważnej i wzruszającej uroczystości,
bie, pod kierunkiem katechety p. Adriana Klimali, przedstawili inPani Dyrektor Ewelinie Lis,
scenizację o św. Marcinie. Wielką atrakcją był przyjazd św. Marcina
Wychowawczyni Pszczółek Pani Beacie Supernok,
na koniu, na którego dzieci czekały przy kościele, a także poczęstuWychowawczyni Biedronek Pani Wandzie Słodczyki
nek rogalikami. Następnie wszyscy udali się na pochód ulicami Ziei Pani Teresie Bagsik,
mięcic. Dzieci podążały za św. Marcinem z lampkami - symbolami
serdeczne podziękowanie składają RODZICE.
światła i dobrych uczynków, śpiewając o nim piosenki.
Głównym celem święta była, jak co roku, pomoc finansowa
dzieciom niepełnosprawnym. Z tej okazji zorganizowano kiermasz z ozdobami i kartkami świątecznymi w świetlicy gminnej
w Ziemięcicach. Można było skosztować swojskich pierników,
ciast, smacznego chlebka z tustym i ogórkiem kiszonym, żurku
śląskiego, bigosu, lecza, a także uczestniczyć w licytacji prac dzieci i rodziców. W przygotowaniu poczęstunku pomogło nam wielu
sponsorów, za co im serdecznie dziękujemy.
Wśród gości uroczystości byli radni gminy Zbrosławice, radny
powiatu tarnogórskiego, sołtys Ziemięcic oraz przedstawiciele koła
mniejszości niemieckiej. Jako że od 2008 roku SP Ziemięcice uczestniczy w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, trzy uczennice wcieliły
się w postacie bajkowe, które do wykonanych przez siebie skarbonek zbierały pieniążki na chore dzieci oraz na zakup książeczek
dla dzieci z Domu Dziecka w Gliwicach. W zamian obdarowywały
każdego serduszkiem.
Piękny i nastrojowy wieczór zakończono programem artystycznym, w wykonaniu zespołu wokalnego Żuczki z SP Ziemięcice.
Justyna Barczyk
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HISTORIA...

Karchowice

Karkowice, Karchowice, Karchowicz i od
1679 r. Karchowice, z okresu przedwojennego znane jako GuttenQelle, czyli Dobre Źródło - nazwa nie
Rada Sołecka: Ewa Szatkowska, Jan Hoim,
przypadkowa, bo zaczerpnięta z przyrody, która ten
Piotr Kolloch, Bolesław Rudziński
rejon obdarzyła złożami wód źródlanych. Źródło
Radni: Krystyna Trzęsiok, Helmut Musioł
wodne zostało odkryte przypadkowo gdy w okolicy
Powierzchnia: 453 ha
prowadzono poszukiwania złoży węgla. Późniejsze
Ludność: 291 osób
otwarcie wodociągu w dużej mierze wpłynęło na
154 kobiety, 137 mężczyzn
liczba urodzeń w 2009 r. - 6
życie mieszkańców wioski, którym zagwarantowaliczba zgonów w 2009 r. - 5
no nowe miejsca pracy.

sołtys: Jerzy Posmyk

Obiekty krajoznawcze, m. in.:
- Zabytkowa Stacja Wodociągowa „Zawada”
w Karchowicach
- Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej
- Lipa szerokolistna o obwodzie 390 cm - usytuowana na terenie ujęcia wodnego - Zakład
Produkcji Wody „Zawada”
- Krzyż przydrożny neogotycki z 1897 r.
- Krzyż przydrożny z rur stalowych z 1964 r.
- Kapliczka św. Jana Nepomucena
- Stanowisko archeologiczne - pracownia kamieniarska ze schyłku starej epoki kamiennej,
działająca w oparciu o miejscowy surowiec,
usytuowana między Zakładem Produkcji Wody
Zawada, a Jaśkowicami
- Tartak z ok. 1800 r. w gospodarstwie rodziny
Szweda
- Krzyż polny metalowy, usytuowany na rozwidleniu dróg lokalnych Karchowice - Jaśkowice
- przysiołek Dąbrowa (fot. obok)

Tryptyk Wita Stwosza, przedstawiający scenę
Zwiastowania - skradziony z kościoła
w latach 90-tych.

Rozległa historia wiąże się również
z kościołem, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wokół którego ostatnio
jest wyjątkowo głośno, gdyż odkryto
zabytkowe średniowieczne polichromie oraz rzadko spotykane na śląsku sakramentarium. Prace na dzień
Karchowice to miejscowość, zaraz po Dierżnie dzisiejszy są bardzo zaawansowane,
w której odkryto najstarsze ślady pobytu człowie- a efekty trwającej już drugi rok konserka. Pochodzą ze schyłku epoki kamiennej. Na tere- wacji zaczynają być widoczne.
nie Karchowic istniała pracownia kamieniarska.
(opracowała Patrycja Posmyk)

Zabytkowa Stacja Wodociągowa „Zawada”

Wywiad z Sołtysem Karchowic - Jerzym Posmykiem.

PP.: Mieszka pan już w Karchowicach ponad 35 lat z czego od 15 pełni funkcje Sołtysa, co sprawiło, że podjął się pan tego wyzwania?
Jerzy Posmyk: Chyba po prostu tak się stało, ktoś zaproponował, ja się zgłosiłem, inni mnie wybrali i tak to już się toczy.
PP.: Jak Pan ocenia walory turystyczne Gminy Zbrosławice, Sołectwa Karchowice?
JP.: Często przejezdni zaczepiają mnie i pytają o wolne działki pod zabudowę
czy gospodarstwa na sprzedaż. Okolica cicha, zielona i spokojna, więc urokliwa, tutaj można po prostu wypocząć i oderwać się od codziennego zagonienia.
PP.: Współpraca z Radą Sołecką i mieszkańcami układa się pomyślnie?
JP.: Tak, zawsze znajdą się osoby na których można polegać, osoby które pomogą przy organizacji dożynek, mikołajek czy innych sołeckich imprez.
PP.: Co należałoby zmienić lub usprawnić w sołectwie?
JP.: Na pewno przydałaby się kanalizacja. Przydałoby się dokończyć batalię
o drogę łącząca Karchowice z Przezchlebiem, która ciągle jest zalewana i rozmywana przez wodę spływającą z pól. To 30m które przydałoby się po prostu
zalać asfaltem dla wygody mieszkańców i nawet oszczędności finansowych, taniej wychodzi zalanie asfaltem niż ciągłe zasypywanie, które nie przynosi pożądanych skutków na dłuższy czas.
PP.: Kalendarium Sołeckie na najbliższe miesiące?
JP.: W grudniu zapewne mikołajki. Co dalej zobaczymy...
PP.: Dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia w realizacji planów i dalszej walce.
(rozmawiała Patrycja Posmyk)
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Piekarnia z 1934 r.
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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/
w Zbrosławicach oficjalnie przyjmowało „Koty”
Z ŻYCIA SZKÓŁ...
DZIEŃ KOTA
z klas pierwszych do braci uczniowskiej. Samorząd nie chciał kupi kota w worku, dlatego przy- mością kocich pląsów no i doskonałą pamięcią
gotował się do wyzwania z pełną odpowiedzial- rysów na twarzach osób ważnych dla „Kota”.
nością. Próby trwały tygodniami, ale warto było.
Zaradne „Kociaki” popisały się wymagaArcyzabawne i trudne konkurencje prowadzili: ną sprawnością, wiedzą i poczuciem humoru.
Dawid Puchała, Karolina Lewandowska, Nico- Może wynik rozgrywek nie był dla nich najkola Jaksik, Patrycja Moryń, Patryk Hajda, Dawid rzystniejszy, ale po pierwsze walczyli przeciwko
Brylok.
dwóm klasom a po drugie pokazali jak fajnie są
Gdy tylko wybrzmiały ostatnie słowa oficjalne- „zgrani” i że lubią się bawić. Trzecioklasiści też
go powitania „Kociaki” pokazały pazury i przy- hołdują zasadzie „gdzie zabawa tam MY”. Ich
puściły atak na klasy drugie i trzecie. Do walki przebrania i autoprezentacja to całkiem niezły
używano: jajek, budyniu, czekolady, ubrań, paty- popis teatralnych talentów i sprawnej reżyserii.
ków, kijów, lin, papieru, mazaków i wielu innych Wreszcie nadeszła chwila złożenia oficjalnej
Co za zamieszanie?
militarnych akcesoriów. Życie kota jest trudne obietnicy i tu znowu niespodzianka… Słowa
Salę gimnastyczną, co pewien czas wypełniał i pełne pułapek dlatego trzeba było wykazać się ślubowania napisano piękną gwarą śląską: „My,
kociokwik. Cóż tam się dzieje? Bez obaw, całkiem zarówno delikatnością jak i sprytem, siłą, ale też corne koty dachowe godomy wom …”.
legalne zmagania. Gimnazjum Zespołu Szkół umiejętnością finezyjnego jedzenia, doskonałą
Taki „Kot” to ciągle otwarty na wiedzę musi
równowagą, błyskawiczną zmianą sierści, znajo- być...   
Barbara Szyszko - Bibliotekarz ZS

Nocna Zmiana w Szkole ?

To była naprawdę dobra noc! 9 października
uczniowie Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach
przyszli do szkoły na nocną zmianę… Jak zwykle
czekały szkolne ławki, książki, ale nie tym razem.
Postanowiliśmy pokazać szkołę z innej strony –
mówi dyr. Edyta Wójcik – dlatego książki odłożyliśmy na bok. Szkoła uczy ale także i wychowuje,
stąd pomysł by pokazać uczniom jak miło można
spędzić wieczór z kolegami i koleżankami. Uczniowie przekonali się, że książka to nie jest przykry
obowiązek. Pani Elżbieta Kliś przygotowała quiz
bajkowy, dotyczący twórczości Andersena. Na kilka chwil wszyscy przenieśliśmy się w świat bajki,
gdzie nie tylko poznajemy bohaterów i ich historię ale także przeżywamy razem z nimi ich radości
i smutki, dodaje – Pani Elżbieta – które wciąż są
aktualne. Dzieci odwiedził także tajemniczy gość.

duszek Kacper. Dzieci zaprosiły Kacpra na kolację a później skoro była to Dobra Noc-ka, nie mogło zabraknąć bajki. Na dużym ekranie pojawiła
się Koralina. Imię może wydawać się dziwne, ale
nie przypadkowo. Bohaterka ujawniając rąbek
swej historii, pokazała dzieciom, że nie wszystko, co wydaję się piękne jest dobre. Czasami
prawdziwość może być zniekształcona jak imię
- Koralina. Dobranocka przypomniała, że czas
iść spać. Sala lekcyjna zamieniła się w sypialnię.
Być może dla niektórych była to pierwsza noc
poza domem samemu – podkreśla – Pani Justyna
Barczyk – na pewno to spore przeżycie także dla
Na początku wydawał się bardzo nie śmiały. Jed- rodziców – dodaje Pani Irena Glagla. Co przyna z uczennic zauważyła, że na szkolnym boisku śniło się dzieciom? Może kolejna Noc Bajkowa
pojawiła się biała postać. Zachęcany do tego by w Szkole?
Adrian Klimala
odwiedzić szkołę, niespodziewany gość dał się
namówić. Okazał się nim znany z bajek - dobry i Robert Cichorowski (uczeń kółka dziennikarskiego)

Ogólnopolski Zjazd Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II
8 października na Jasnej Górze w Częstochowie odbył się IX
Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II. Zebrała się tam duża ilość wiernych z około 500 szkół z całej Polski. Szkołę Podstawową w Kamieńcu reprezentowali uczniowie klas: 2, 4, 5, 6 oraz Pani Dyrektor Joanna Mansfeld-Mucha
i nauczycielki: S. Jezierska, B. Wicha-Kudlek, M. Bojdoł-Dolińska,
A. Kolanek i M. Drążkiewicz. Czuwały one nad duchowym
przygotowaniem całej grupy. Na Jasnej Górze odbyła się Msza
Święta. Myślą przewodnią było przywiązanie Ojca Świętego
do młodzieży z całego świata. W kazaniu nawiązano również
do znaczenia słów Jana Pawła II w naszym życiu, czytano listy
małych dzieci do Papieża. Mówiono o szacunku, jaki należy się
nauczycielom i o szkolnych problemach w dzisiejszych czasach.
Uroczystość wypełniły piękne śpiewy zgromadzonych tłumów.
Wszystkich połączyła modlitwa. Po zakończeniu Mszy Świętej
zadowoleni uczniowie wrócili do domów.     M. Dolińska
Całość kosztów organizacji pielgrzymki została pokryta z dochodu uzyskanego w trakcie festynu rodzinnego.         

„ Z ł o ta s z k o ł a . . . ”

Już w XIX wieku powstały pierwsze szkolne kasy oszczędności w Belgii, Anglii,
Niemczech i Austrii. W Polsce idea oszczędzania poruszana była przez Komisję Edukacji Narodowej w 1773 roku. Natomiast pierwsza szkolna Kasa Oszczędności powstała w 1927 roku, której patronem do dziś jest Bank PKO.
Od wielu lat w Szkole Podstawowej w Ziemięcicach dyrektor szkoły
oraz opiekunowie SKO (od dziesięciu
lat Pani Irena Glagla) rozwijają wśród
uczniów idee oszczędzania. Opiekun
SKO jest także inicjatorem wielu akcji
promujących, ww. idee.
Prowadzenie SKO wymaga od opiekuna wielkiego zaangażowania, ale
daje też wymierne efekty. Jednym
z nich jest zadowolenie dzieci z faktu,
że zaoszczędziły sobie na wycieczkę
szkolną oraz zadowolenie z upominków sponsorowanych przez współpracujący z nami PKO BANK POLSKI.
Ogromnym sukcesem dla nas wszystkich jest otrzymanie 9 listopada „Złotej Odznaki” za zasługi w krzewieniu idei
oszczędności wśród młodzieży szkolnej, którą otrzymała osobiście Pani Irena Glagla
z rąk dyrektora Banku PKO I oddział w Gliwicach, z życzeniami wielu sukcesów
i satysfakcji w pracy zawodowej.               
Edyta Wójcik
Państwo Ingeborga i Jerzy Maselli
oraz Państwo Zyta i Alfred Wolny
z Jasiony
obchodzą Jubileusz Złotych Godów.
Wszelkiej pomyślności, miłości najbliższych
oraz jeszcze wielu lat życia w zdrowiu
i radości
życzy Sołtys i Rada Sołecka Jasiony
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Pani Emilia

Samol

z Ziemięcic
Dostojnej Jubilatce
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i pogody ducha
składa rodzina z Radą Sołecką
i mieszkańcami Ziemięcic
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! ! ! Z A P R A S Z A M Y N A B E Z P Ł AT N E B A D A N I A ! ! !

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
1954, 1959, 1964, 1969, 1974 do naszych placówek w Zbrosławicach, Miedarach i Wieszowie.
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.
Pacjenci powyższych roczników mogą skorzystać jeszcze tylko w listopadzie i grudniu br. z bezpłatnych badani profilaktycznych chorób układu krążenia.
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!!!

W związku z możliwością wystąpienia zwiększonej liczby zachorowań na grypę zapraszamy do szczepienia p/grypie. Szczepienia
wykonywane są w Poradniach Lekarza Rodzinnego w Zbrosławicach, Wieszowie i Miedarach w godzinach pracy ośrodków.
Zapraszamy.

ot wa rt e d r z w i

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbrosławice z/s w Kamieńcu realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego pod nazwą „Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców gminy Zbrosławice”.
Działaniami prowadzonymi przez ośrodek pomocy w 2009
roku objęto 22 osoby z terenu gminy Zbrosławice w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez pracy. Celem projektu jest
wyrównywanie szans, zwiększenie świadomości i umiejętności
społecznych całych rodzin korzystających z pomocy Ośrodka
Pomocy Społecznej z terenu gminy Zbrosławice.
W ramach projektu przewidziane są działania mające na celu
aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową uczestników m.in.
w formie usług doradcy zawodowego, asystenta rodziny, prowadzenie treningów kompetencji życiowych, umiejętności społecznych i zawodowych, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego
i udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. Narzędziem
realizacji projektu jest kontrakt socjalny, który przewiduje zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, przy czym szczegóły
zastosowanych form wsparcia są określone indywidualnie dla
każdego uczestnika projektu.
W przyszłym roku ośrodek pomocy w ramach powyższego
programu planuje objąć wsparciem 34 osoby.
Mamy nadzieję, że realizacja programu przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców gminy Zbrosławice.
Koordynator projektu - Katarzyna Linkowska
Specjalista ds. wdrażania i obsługi projektu - Joanna Kamuda
Projekt
współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wiesław Drabik w naszych bibliotekach

Niecodzienną okazję mieli mali czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach i filii w Łubiu. Dnia 2 października odbyły się tam spotkania z Wiesławem
Drabikiem – krakowskim autorem licznych bajek i wierszyków dla dzieci. W sposób
niezwykle atrakcyjny – poprzez recytowane przez gościa wiersze, rymowanki oraz
zagadki, dzieci zapoznały się z życiem i twórczością gościa. Należy zaznaczyć, że
wszyscy wykazali się dużą znajomością tekstów, co zostało wynagrodzone różnymi gadżetami.
Młodzi czytelnicy brali czynny
udział w tym spotkaniu uzupełniając rymowanki, czytając je
czy wreszcie bezpośrednio zadając pytania autorowi. Uczniowie
klasy I i II ze Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach i klas I,
II i III ze Szkoły Podstawowej
w Kopienicy swoje zadowolenie
wyrazili gromkimi oklaskami.
Ich wychowawcy zaś osobiście
publicznie podziękowali zaproszonemu autorowi jak i dyrekcji
biblioteki za pouczające i miłe spotkanie. Wszystkich uradował fakt możliwości zakupu bajeczek z wpisaną dedykacją i autografem. Pisarz od 1998 roku bierze udział
w tego rodzaju imprezach, cieszymy się że zawitał również do naszej gminy.
Bibliotekarki

Podziekowania za sponsorowanie Dożynek Sołeckich w Karchowicach
p. Cecylii Haiter, pp. Karinie i Remigiuszowi Lis, pp. Jolancie
i Grzegorzowi Nierobis oraz właścicielowi rest. „Zajazd u Rysia”
składa Sołtys Karchowic

Mistrzowie w tańcu...

94 rocznicę urodzin obchodzi

ciąg dalszy ze str. 1
Paulina i Wojtek trenują od 2,5 roku (jest to
bardzo krótki okres czasu, pozostałe pary biorące udział w Mistrzostwach mają na swoim koncie
przynajmniej 6 lat treningów). W najbliższym czasie startują na Mistrzostwach Polski Południowej
we Wrocławiu, Grand Prix w Łodzi oraz na dwóch
turniejach międzynarodowych w Gyor na Węgrzech oraz w Bratysławie (Słowacja). Życzymy
dalszych sukcesów.        Ola Karpińska

Pan Konrad Krzywoń
z Jasiony.
Najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności,
szczęścia, zdrowia,
błogosławieństwa Bożego
oraz długich lat życia
składa
Sołtys i Rada Sołecka Jasiony

Z ostatniej chwili - Paulina i Wojtek zdobyli właśnie tytuł Mistrzów Polski Południowej.
GRATULUJEMY !!!          /red./
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WYDARZENIA Rok temu zwróciłem uwagę na fakt, że drużyny Kamieńca i Wieszowy rokrocznie zamiesię miejscami w finale turnieju piłki siatSPORTOWE niają
kowej Wieloboju Sołectw. Po pierwszym secie

Wieszowa

pojedynku tych drużyn wydawało się, że w tym roku reguła zostanie przełamana, gdyż drużyna
Kamieńca dość łatwo go wygrała. Walka była emocjonująca, o każdą piłkę, a obie drużyny prezentowały bardzo wysoki poziom gry. Duża grupa kibiców Kamieńca gorąco dopingowała swoich.
Jednakże zarówno drugi set jak i tie-break należały do Wieszowy. Zasada rotacji pierwszego miejsca
trwa nadal. Niespodziankę w turnieju sprawiły drużyny Kopienicy (III miejsce w turnieju) i Laryszowa, który zajął dopiero 11-te miejsce i tym samym utracił pozycję lidera w klasyfikacji łącznej
wieloboju.
W turnieju uczestniczyły reprezentacje 14 sołectw. Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie:
Angelika Kozak, Karolina Orłowska, Magdalena Wilczek, Katarzyna Żyła, Dawid Hanusek,
Kamil Krzykawski, Ryszard Snurawa, Rafał Walisko, Bogumił Wilczek.       
/WO/
Skat

Piłka

Szachy

Pływ.

Biegi

Gołębie

Wędk.

Trójbój

Siatk.

Tenis

Suma

Wieszowa

7

27

23

31

37

17

31

33

33

31

270

2

Laryszów

29

33

19

23

35

15

37

27

13

15

246

3

Ziemięcice

15

35

27

19

23

31

25

25

23

11

234

3

Czekanów

27

25

13

29

33

11

27

31

9

29

234

4

Miedary

19

29

31

21

25

0

23

29

27

17

221

5

Szałsza

25

11

29

25

15

0

21

19

25

27

197

6

Przezchlebie

21

31

25

17

17

19

13

9

19

25

196

7

Kamieniec

11

15

17

9

29

27

19

23

31

7

188

8

Zbrosławice

31

19

21

15

21

9

15

17

17

21

186

9

Jasiona
+ Księży Las

9

13

7

11

27

23

33

15

21

19

178

10

Ptakowice

17

37

11

27

9

7

35

12

7

13

175

11

Kopienica

13

17

15

13

13

0

11

21

29

23

155

12

Świętoszowice

23

21

9

7

11

29

9

7

11

9

136

13

Łubie

0

23

0

0

31

0

7

12

0

0

73

14

Karchowice

0

7

0

0

7

0

29

0

15

0

58

15

Wilkowice

0

9

0

0

19

25

0

0

0

0

53

16

Boniowice
+ Łubki

0

0

0

0

0

21

17

0

0

0

38

Zawada

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

Jaśkowice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Kopienica

17

Kamieniec

Sołectwo
1

ciąg dalszy ze str. 1
Każdego dnia są 2 treningi i 2 jazdy mierzone do zawodów, liczy się suma czasów
z 2 przejazdów. Auta startują w klasach: najniższa klasa Fiata 126p, aż do klasy E2/C - formuł
i prototypów.
Robert w tym sezonie wziął udział we wszystkich zawodach, trzy razy stanął na najwyższym
podium, dwa razy rozbił bolid, jednego wyścigu
foto: Wojciech Wróblewski
nie ukończył z powodu awarii. Na koniec sezonu
zdobył 243 pkt (drugi zawodnik – 242 pkt, a trzeci 240 pkt). Wygrał klasę, wygrał Polish Trophy
(startuje 22 Polaków w rożnych klasach), był drugi w Sonax Cup (puchar jednego ze sponsorów)
i zdobył tytuł „Bojovnika Roku”, przyznawany w głosowaniu przez zawodników tylko jednemu
kierowcy w sezonie. Dostał go w uznaniu za dobre wyniki w aucie słabszym od konkurencji, które
po wypadkach i awariach sam naprawiał i wracał do walki.
Warto dodać, iż od tego roku, jako jedyna kobieta w tej klasie, startuje również żona Roberta. Irena
jeździ w polskiej formule Polonia z 1975 r. i w tym sezonie zdobyła dla Roberta bezcenne 2 punkty,
wyprzedzając na jednych zawodach jego głównego rywala.
W przyszły roku małżeństwo Steciów dalej zamierza startować w Mistrzostwach, pokażą się również w Polsce – 30 maja na torze w Poznaniu. „Jesteśmy z Ireną właścicielami jedynej w Polsce kolekcji historycznych samochodów wyścigowych polskiej produkcji – mówi Robert. - Chcielibyśmy, by wyścigi tego typu odrodziły się w Polsce. Dzięki niedawnemu udziałowi
w programie TVN Turbo pojawiła się na to szansa...
Zapraszamy zainteresowanych śledzeniem dalszych losów kierowców na stronę Mistrzostw
www.berg-trophy.cz, gdzie niebawem pojawi się m.in. wywiad z Robertem i Ireną.
Anna Połońska

Tenis stołowy

W sobotę 21 listopada odbyła się przedostatnia konkurencja Wieloboju Sołectw – tenis stołowy. Do sali ZSO w Kamieńcu przybyło 13 ekip. Zawody przebiegały w dwóch
fazach – eliminacyjnej, w której uczestnicy
podzieleni na dwie grupy rozgrywali mecze
„każdy z każdym” oraz finałowej, w której
cztery zwycięskie drużyny (po dwie z każdej grupy) walczyły z sobą o miejsca I-IV.

Wieszowa

Poniżej wyniki tej rywalizacji i nazwiska zawodników:
I. Wieszowa: Małgorzata Kołaczek, Eliza Mali13
główka, Michał Kołaczek, Mirosław Kołaczek;
II. Czekanów: Natalia Czmok, Katarzyna Dzie0
ciuch, Patryk Bonk, Wiesław Olszewski;
III. Szałsza: Joanna Celeban, Sylwia Twardawa,
Agnieszka Zaręba, Stanisław Frasek, Michał Pabisiak,
Ewald Tomanek;
IV. Przezchlebie: Iwona Kałuża, Danuta Lubicka,
Klaudiusz Nogielski, Tomasz Wysocki.

Atmosferę finału zepsuły kąśliwe uwagi na temat
regulaminu. Przypominam, że funkcjonuje on od
kilku lat w niezmienionej formie. Bywał kwestionowany zazwyczaj w finale niektórych dyscyplin,
kiedy wchodził w grę interes konkretnej drużyny.
Również tym razem - rundę eliminacyjną rozgrywano dokładnie według tych samych zasad co finał, ale
dopiero w fazie finałowej pojawiły się kontrowersje!
Aby zminimalizować możliwość pojawienia się takich sytuacji, proszę o zgłaszanie sołtysom wszelkich uwag co do rodzaju dyscyplin w wieloboju,
regulaminów, terminów… 21 grudnia podczas
kwartalnego spotkania z sołtysami będą między
innymi omawiane sprawy przyszłorocznej edycji
Wieloboju Sołectw.
Wydaje się, że zwycięstwem w turnieju tenisa
stołowego Wieszowa praktycznie zapewniła sobie
zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Laryszów
również nie powinien dać odebrać sobie drugiego miejsca. Niżej w tabeli wiele zdarzyć się jeszcze może – zwłaszcza w bezpośredniej rywalizacji
pomiędzy Czekanowem, a Ziemięcicami. Finał
Wieloboju Sołectw, który odbędzie się 5 grudnia
w Zespole Szkół w Wieszowie, będzie więc emocjonujący.            Wiesław Olszewski

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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