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WYDAWANY PRZEZ WÓJTA I RADĘ GMINY Nr 9-10 (95-96) 2009

W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Składamy życzenia:
zdrowia, pogody ducha,
spełnienia wszystkich marzeń
i wielu sukcesów,
zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym
Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice		

Andrzej Dramski 			

Wójt Gminy Zbrosławice

Paweł Kowolik

Ba r b ór ka w Z i e m i ę c ic a c h

Obchody Barbórkowe 4 grudnia w Zimięcicach to stała tradycja w kalendarzu od kilkunastu lat. Górnicze święto i kult św. Barbary w szczególny sposób są pielęgnowane przez górniczą brać w parafii Ziemięcice. Po uroczystej mszy św., odprawionej przez ks.pr. Józefa Germana, wszyscy w procesji udali się
na cmentarz, aby złożyć wieniec i hołd zmarłym górnikom. Ostatnim punktem Dnia Górnika jest zawsze
biesiada w świetlicy. Przy dźwiękach orkiestry dętej wszyscy śpiewali znane przyśpiewki górnicze. Kilku
górników otrzymało pamiątkowe dyplomy. Na stoły podano śląski żurek, była też sznita z tustym i ogórek.
Później każdy mógł posmakować kołocza
z serem i posypką. Nie brakowało także złocistego napoju czyli piwa. Górnicy otrzymali kolorowe laurki z życzeniami od uczniów
Szkoły Podstawowej z Ziemięcic. Obecny na
spotkaniu Wójt Paweł Kowolik obdarował
kilku górników w mundurach pięknymi kalendarzami. Stwierdził również, że tylu górników w galowych mundurach nie widział
od wielu lat. Górniczemu spotkaniu towarzyszyła wspaniała atmosfera. Mamy nadzieję,
że tak będzie dalej i tradycja Barbórki w Ziemięcicach nie zaniknie. Wszystkim dziękujemy za udział i pomoc w organizacji tegorocznej Barbórki.     Górnicy z Ziemięcic,
Przezchlebia i Świetoszowic

Premier nagradza
uczennicę LO w Kamieńcu
Miło nam poinformować, że uczennica LO
w Kamieńcu - Jesika Kolonko - zdobyła stypendium Prezesa Rady Ministrów dla wybitnie
uzdolnionych uczniów. O stypendystce szerzej
piszemy na stronie 13, gdzie przedstawiamy również wywiad z Jesiką.

W numerze:
- stawki podatków i opłat lokalnych na
rok 2010 - str. 6-7
- terminy wywozu nieczystości stałych - str. 10
- harmonogram wywozu śmieci segregowanych
w workach - str. 11
- zestawienie inwestycji 2009 roku - str. 12
- spis ważnych telefonów - str. 15
- podsumowanie Wieloboju Sołectw - str. 16

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 (13 zarządzeń);
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działki nr 17 – część km. 2 położonej w Zawadzie;
- likwidacji środków trwałych (2 zarządzenia);
- oddania w użyczenie części nieruchomości
gruntowej położonej w Kamieńcu na działce nr
58/3 km. 11PGR oraz części lokalu użytkowego
o pow. 25 m2 Związkowi Wędkarskiemu;
- sprawdzenia taryf i weryfikacji kosztów dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
Gminy Zbrosławice (2 zarządzenia);
- zwiększenia zakresu rzeczowego zadania
o wykonanie chodnika w dziele 926 – Kultura fizyczna i sport.
Ponadto Wójt:
- podpisał dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim i PFRON-em na dofinansowanie,
w ramach akcji „Radosna Szkoła”, na kwotę
24.000 zł dla szkół Czekanów, Ziemięcice,
Kopienica, Miedary oraz na kwotę 42.000 zł
z przeznaczeniem na pomoc w kształceniu
dzieci niepełnosprawnych;

Z prac Rady Gminy

27.11.2009 r. – sesja Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2010 rok; zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice na 2010
rok; zwolnień w podatku rolnym i leśnym
na terenie gminy Zbrosławice na 2010 rok;
zwolnienia w podatku od nieruchomości
w 2010 r. oczyszczalni ścieków; ustalenia
wysokości stawek i zwolnień w podatku od
środków transportowych na 2010 rok; ustalenia wysokości stawki opłaty targowej i zasad
jej poboru na 2010 rok; inkasa podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2010 roku; udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czekanowie i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łubiu; zmian w budżecie gminy Zbrosławice na rok 2009 – 4 uchwały; zatwierdzenia
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani na rok 2010”.
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tel. (032) 233 77 89
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- podjął decyzję o złożenie wniosku o pozyskanie dofinansowania modernizacji placu
zabaw w parku przy szkole w Kopienicy;
- uczestniczył w zgromadzeniu MZKP Tarnowskie Góry, gdzie głównym tematem był
spór z Miastem Piekary Śląskie o zwrot poniesionych kosztów działalności przed wystąpieniem Miasta ze związku.
Ponadto zapoznano się z informacją, że PKM
Świerklaniec otrzyma dofinansowanie ponad
30 mln zł na zakup nowych autobusów oraz
na przebudowę dworca autobusowego w Tarnowskich Górach, co powinno wpłynąć na
poprawę komfortu jazdy pasażerów;
- wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, na której podsumowano działalność za rok 2009. Z tego
wyniknęło wyraźnie, że gminy z powiatu
tarnogórskiego, w tym i Zbrosławice, o wiele więcej przeznaczają na pomoc dla Policji,
czy straży, niż sam powiat, który dysponuje
o wiele większym budżetem;
- w ramach tzw. „ Gimnazjady” rozdał puchary dla zwycięskich drużyn w turnieju
siatkówki dziewcząt i chłopców, którego
gmina była organizatorem, jak każda gmina
w innych dyscyplinach. Gratulacje należą
się dziewczynom z Gimnazjum z Kamieńca,
które wygrały te rozgrywki;
- wręczył nagrody zawodnikom i opiekunom
ze wszystkich sołectw za udział w VII edycji Wieloboju Sołectw. Zwyciężyło po raz 6

Sołectwo Wieszowa.
W tym miejscu chciałbym przeprosić sportowców z Wieszowy za nieobecność w uroczystym spotkaniu, ale w tym samym czasie wręczałem nagrody w ZSO w Kamieńcu
w turnieju siatkówki w ramach „Gimnazjady” (j.w);
- na koniec chciałbym wyrazić swoje zdziwienie wobec osób, które wykazują swe
niesłuszne obiekcje co to działalności Straży Gminnej, która powstała na podstawie wniosków z zebrań wiejskich, a dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz porządku i czystości w gminie.
W związku z tym nasuwają mi się takie
pytania: czy rzeczywiście na naszych drogach już jest bezpiecznie? czy wszyscy
palą w piecach to co należy? czy w naszych rowach i lasach nie ma śmieci?...
Z telefonów mieszkańców o interwencję w tych sprawach, z nałożonych ponad 500 mandatów za wyraźnie przekroczenie szybkości, zdecydowanie wynika, że odpowiedź na te pytania brzmi
„nie”, więc strażnicy będą mieli co robić.
Wiem, że ten, któremu niespodziewanie listonosz przynosi mandat szuka
winy u wójta, ale przecież nie wójt siedział za kierownicą twego samochodu.
Tym i wszystkim życzę jeszcze raz Zdrowych
i Błogosławionych Świąt i Szczęśliwego (bez
mandatów) Nowego Roku.

Ponadto Rada Gminy przyjęła informację
w sprawie utrzymania średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2009r. będącej podstawą do ustalenia stawki
podatku rolnego na rok 2010 oraz informację
w sprawie utrzymania średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej
ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały w 2009r. będącej
podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego na rok 2010.
10. i 18.11.2009 r. – posiedzenia Komisji
Rewizyjnej
Kontrola działalności komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii
i wydatkowanie środków na ten cel oraz rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy

dotyczącej niedokończonej budowy kanalizacji przy ul. Krótkiej w Jaśkowicach.

„ A K C J A

16.11.2009 r. – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej
Analiza działalności Stacji Caritas w Zbrosławicach.
23. i 27.11.2009r. – posiedzenia Komisji
Budżetu, Gospodarki i Rozwoju
Opiniowanie projektów uchwał podatkowych
oraz budżetowych.
24.11.2009 r. – posiedzenie Komisji Rolnictwa
Udział w seminarium nt. „Zmiany w PROW
na lata 2007-2013”.

„ Z I M A”

Urząd Gminy Zbrosławice informuje, iż w okresie zimowym funkcjonują
następujące telefony, służące do powiadamiania o sytuacjach trudnych
i kryzysowych, panujących na drogach :
- drogi gminne:
        (032) 233-70-74 oraz (032) 233-77-94 (w godz. 7.00 – 15.00)
        oraz 0606 381 814 (całodobowo)
- drogi powiatowe:
        (032) 285-48-62 (w godz. 7.00 – 15.00)
        oraz 0607 930 002 (całodobowo)
- drogi krajowe
        (032) 234-06-92 (całodobowo)
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K ro n i k a

Policyjna

Zdarzenia kryminalne:
12.11 godz. 1430 w Ptakowicach Dariusz R. zawiadomił Policję o tym, że
Klaudiusz N. przywłaszczył na jego szkodę laptop m-ki Acer wartości 1000 zł.
18.11 w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia nieznany sprawca dokonał kradzieży
z włamaniem do samochodu, skąd zabrał radioodtwarzacz m-ki JVC i CB radio
o łącznej wartości 1500 zł.
19.11 w Zbrosławicach ul. Słoneczna nieznany sprawca, za pośrednictwem aukcji internetowej przy zakupie zegarka m-ki Omega Ville, dokonał oszustwa na
kwotę 11000 zł.
19.11 w Przezchlebiu przy ul. Polnej nieznany sprawca dokonał kradzieży
z włamaniem do garażu typu blaszak, skąd zabrał 100 mb przewodów miedzianych o wartości 1000 zł.
20.11 w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej nieznany sprawca dokonał włamania
do przedszkola, skąd skradł odtwarzacz DVD m-ki Cyber Home o wartości 200 zł.
24.11 w Karchowicach przy ul. Bytomskiej nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do sklepu „Żabka”, skąd skradł alkohole i papierosy o łącznej
wartości 7000 zł.
26.11 w Czekanowie przy ul. Gliwickiej nieznany sprawca dokonał kradzieży
z włamaniem do sklepu „Lux”, skąd skradł alkohole i papierosy. Wartość strat
w ustaleniu na szkodę PSS Społem w Zabrzu.
27.11 w Wieszowie Rafał W. zawiadomił Policję o tym, że Adam W. z kasetki
dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 1300 zł.
28.11 w Wieszowie przy ul. Józefa Lompy nieznany sprawca dokonał kradzieży
z włamaniem do samochodu, skąd skradł radioodtwarzacz wartości 250 zł.
2.12 w Jaśkowicach przy ul. Wiejskiej nieznany sprawca usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do pomieszczeń firmy „GASTER”, lecz zamiaru nie osiągnął z uwagi na podjęcie czynności przez pracowników ochrony.
4.12 w Laryszowie przy ul. Wolności nieznany sprawca dokonał kradzieży
z włamaniem do sklepu spożywczego, skąd zabrał papierosy różnych marek
i gotówkę ogólnej wartości 400 zł.
8.12 w Łubkach przy ul. Wiejskiej nieznany sprawca dokonał kradzieży z toalety przenośnej TOI-TOI nieustalonej wartości.

KOMUNIKAT POLICJI !!!
W związku ze zbliżającym się okresem świąt Bożego Narodzenia Policja apeluje do
mieszkańców o zachowanie środków ostrożności w czasie świątecznych zakupów,
celem uniknięcia kradzieży kieszonkowych.
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LUDNOŚĆ GMINY ZBROSŁAWICE
Dorośli miszkańcy naszej gminy (grudzień 2009 r.):

Kobiety
Mężczyźni

ogółem

18 - 30 lat

31 - 60 lat

pow. 60 lat

6353
6260

1482
1554

3251
3452

1620
1254

Dzieci i młodzież:
Dziewczęta
Chłopcy

ogółem
1230
1301

0 -6 lat
406
417

7 - 17 lat
824
884

Urodzenia i zgony do grudnia 2009 r.:
Kobiety
Mężczyźni

urodzenia
58
62

zgony
50
76

Najliczniejsza miejscowość gminy: Wieszowa
Najmniej liczna mijscowość: Boniowice
/źródło: Ewidencja Ludności/

Szanownej Jubilatce

Pani Joannie Jaroń
ze Zbrosławic
z okazji 75 rocznicy urodzin
wszelkiej pomyślności,
miłości najbliższych
oraz wielu lat życia
w zdrowiu i radości
życzą koleżanki i koledzy
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

Przewodniczącej
Koła
Emerytów i Rencistów

Gizeli Dewor

wyrazy współczucia po
stracie

męża Alfreda
składają
koleżanki i koledzy
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Burza nad Wieszową - piorun uderza w silosy
24 listopada o godz. 1000 Jednostka OSP Wieszowa została zadysponowana do zdarzenia w przedsiębiorstwie wielobranżowym TRANS-LIS w Wieszowie. Po dotarciu na miejsce 2 zastępów, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania okazało się, że podczas prac konserwacyjnych
silosów zbożowych na wysokości 27 m doszło do rażenia piorunem dwóch pracowników. Pierwszy
poszkodowany, przytomny w głębokim szoku, miał poparzone dłonie, drugi poszkodowany, w wyniku
utraty przytomności, wypadł przez poręcz zabezpieczającą i spadł około 3 m na płaszcz szczytowy silosu. Ratownicy stwierdzili złamanie ręki oraz podejrzenie urazu kręgosłupa. Do poszkodowanych natychmiast udało się 5 ratowników zewnętrzną drabiną szybową, udzielając im na miejscu pomocy medycznej. Ze względu na brak możliwości ewakuacji przy pomocy drabiny mechanicznej, dowodzący działaniami ratowniczymi poprosił zadysponowanie specjalistycznej
grupy ratownictwa wysokościowego z JRG Radzionków. Po
dotarciu SGRW dowódca grupy
podjął decyzję o sprowadzeniu
poszkodowanych technikami alpinistycznymi. Dużym utrudnieniem dla ratowników okazała się
konstrukcja silosów zbożowych
oraz silny wiatr i opady deszczu.
Po sprawnym sprowadzeniu poszkodowanych na poziom ziemi
zostali oni przekazani pogotowiu
ratunkowemu...
Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń jednostki OSP Wieszowa
i SGRW JRG Radzionków. Ćwiczenia obserwowali Komendanci PSP Tarnowskie Góry, Dowódcy JRG Tarnowskie Góry i Radzionków oraz Oficer nadzorujący specjalność Ratownictwo Wysokościowe z KW PSP Katowice, Właściciel i pracownicy firmy. Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim którzy uczestniczyli i pomagali w organizacji ćwiczeń.                   Ze Strażackim pozdrowieniem - OSP Wieszowa

SPORTOWA INTEGRACJA

28 października w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach odbyły się IX Gminne Integracyjne Rozgrywki Sportowe, organizowane przez Dom Pomocy Społecznej
w Miedarach.
W zawodach uczestniczyło 6 Domów Pomocy Społecznej, które
tworzyły 7 – osobowe drużyny, w skład których wchodzili zarówno
mieszkańcy Domów jak i gimnazjaliści z Brynka i ZSP w Miedarach. Celem zawodów była wspólna zabawa, wzmocnienie wiary
we własne możliwości sportowe oraz integracja. Przeprowadzono
10 konkurencji, wymagających zręczności, celnego oka, szybkości,
nieco siły i pomyślunku.
Pierwsze miejsce zajął DPS w Miedarach, drugie Kuźnia Nieborowska, a trzecie – Łubie. Kolejne miejsca zajęły DPS Sośnicowice,

DPS Zbrosławice i DPS Tarnowskie Góry „Przyjaźń”.
Odbył się także konkurs na plakat związany z tematyką imprezy
– wyróżniona została praca wykonana przez drużynę z Kuźni Nieborowskiej.
W czasie rozgrywek można było zaobserwować wiele emocji, zarówno na twarzach zawodników, widzów jak i gości.
Swą obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Powiatowe-

go Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach – dyrektor
Klaudia Zyśk i Adam Grabowski oraz Zastępca Wójta Gminy Zbrosławice – Wiesław Olszewski. W sprawnym przeprowadzeniu imprezy pomagali wolontariusze z Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach wraz z nauczycielką Jolantą Bodusz.
Sportowe zmagania poprzedził występ grupy tanecznej z miedarskiego ZSP, a na zakończenie wszyscy utworzyli ogromny krąg
przyjaźni.
Tegoroczne rozgrywki mogły odbyć się dzięki dużej pomocy
Gminy Zbrosławice, za co organizatorzy składają serdeczne podziękowania.                    Beata Bialas
Sabina Sznura
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Najlepsi

w

gwarze

śląskiej

4 listopada br. w Wielowsi odbył się IV FESTIWAL GWARY ŚLĄSKIEJ, w którym wzięły udział dzieci i młodzież z różnych gmin. Swoje talenty
aktorskie prezentowali: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz licealiści.
Jury oceniało nie tylko znajomość gwary śląskiej, ale liczył się także ciekawy, niepowtarzalny i autorski tekst występów słowno - muzyczno-tanecznych.
Placówki oświatowe z naszej gminy także brały udział w tym festiwalu, osiągając sukcesy w kilku kategoriach. Laureatami zostali:
w kategorii – „Przedszkola”:
I miejsce – Zespół „Skrzaty” – z Przedszkola Nr 4 w Świętoszowicach – pod
kierunkiem wychowawczyni Szarloty Miśkiewicz
III miejsce – Przedszkole Nr 8 w Przezchlebiu – pod kierunkiem Klaudii
Naczyńskiej, Izabeli Kowolik
w kategorii – „Szkoły Podstawowe”
kilka nagród zdobyła Szkoła Podstawowa w Przezchlebiu, a mianowicie:
Duety – I miejsce – Weronika Miczka i Dominika Gałąska
Zespoły – II miejsce – Zespół „Karolinka”
Soliści klas 4-6 – III miejsce – Małgorzata Kłak
Uczniów Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu przygotowała dyrektor Hanna
Miczka.
Wszystkim laureatom oraz opiekunom życzę dalszych sukcesów artystycznych.                     Monika Kamińska

N as z e K ult ur a l n e
i Kulinarne Dziedzictwo
ocalić od zapomnienia

Jak co roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tąpkowicach organizowany był konkurs,
dotyczący naszego dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego. Tematem tegorocznej imprezy
były urodziny. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego. Wśród zaproszonych gości był Dyrektor Śląskiego Ośrodka Rolniczego w Częstochowie, przedstawiciele starostwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Rolniczego z Nakła Śląskiego i tłumy
mieszkańców gminy. W konkursie uczestniczyło siedem kół Gospodyń Wiejskich i dwa zespoły: Zespół Folklorystyczny z Brynicy i Zespół Wesołe Kumoszki ze Świętoszowic.
Uczestnicy konkursu, w drodze losowania, mieli za zadanie zorganizowania następujących urodzin: jednego roczku, osiemnastki i pięćdziesiątki czyli tzw. Abrahama. Trzeba było
zastawić stół i przygotować małe przedstawienie, obrazujące obchody urodzin sprzed pół
wieku.
Panie z zespołu Wesołe Kumoszki wylosowały osiemnaste urodziny i zespołowo zadecydowały świętować osiemnastkę dzieci - bliźniaków.
Jak się później okazało - był to trafny wybór. Stół był nakryty jak za dawnych czasów, obrus haftowany, a na nim dwa torty w kształcie serca, babki, ciasta, ciasteczka kruche maślane
i orzechowe, wafle robione, drożdżowe paluchy, kanapki, sałata, kiełbasa, śledzie, jajka, wędzonka, różne pasty swojskie, wino z aronii i wiele jeszcze innych smakołyków.
Komisja konkursowa nie przyznawała miejsc, ale wyróżniała najlepsze potrawy na każ-

dym stole.
Na zakończenie konkursu wystąpiła Grupa Taneczna Woo Doo, przedstawiająca tańce z efektami świetlnymi i ogniem.
W imieniu Zespołu Wesołe Kumoszki ze Świętoszowic chciałabym gorąco podziękować organizatorom konkursu i władzom Urzędu Gminy
Zbrosławice za pomoc i umożliwienie nam wystąpienia z powyższym konkursie.                  
     G. Woźnica

„ J a k to z pa p i er e m by ło ”
Wszyscy, a więc i dzieci, najłatwiej uczymy się przez doświadczanie. Doskonale to wiemy my
- nauczyciele i rodzice. Niestety - nie zawsze finanse i czas pozwalają nam realizować edukacyjne zadania tak, jak byśmy chcieli. Ale czasem …
Zbrosławickiej podstawówce udało się zorganizować budzące zainteresowanie warsztaty.
Koło Przyjaciół Biblioteki (KPB) przygotowało edukacyjną zabawę: „Zrób sobie papier”. Zainteresowani uczniowie mogli, na specjalnie przygotowanych stanowiskach, wykonywać krok po
kroku wszystkie czynności, prowadzące do powstania papieru.
Kosztowało to sporo czasu i wielu prac przygotowawczych - bo i sitka trzeba było zdobyć,
i bezpieczne ramki zrobić, i masę papierową przygotować, i sprzęt zgromadzić. Dobrze, że
uczniowie chętnie pomagali. Oczywiście najbardziej zaangażowani byli członkowie KPB:
Kamil Jasiński, Krzysztof Pośpiech, Dominika Szewc i Adrian Przybysz, którzy instruowali koleżanki i kolegów co i jak należy robić. Spisała się też klasa IV B, która całą godzinę pracowicie, w wesołej atmosferze, rozdrabniała papier. Pod koniec warsztatów do zabawy włączyli się
uczniowie klas pierwszych. Pierwszaki najpierw z zapałem „mielili makulaturę” (szczególnie
Szymon Chajewski), a potem z widoczną przyjemnością taplali się w „błotku” celulozowym.
Informacja o „cudach robionych w bibliotece” szybko rozeszła się po szkole. Gościliśmy grupę podopiecznych pani I. Ochman, a nawet panie z administracji - p. Krysia i p. Beatka przyszły
obejrzeć naszą zabawę.
Tego dnia papierowe kartki, samodzielnie, zrobiło sobie 45 uczniów. Większość dzieci zabrała
je do domu. Mam nadzieję, że dokładnie wytłumaczą rodzicom „jak to z papierem było”.
Barbara Szyszko - Bibliotekarz ZS
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P O D AT E K O D Ś R O D K Ó W T R A N S P O R T O W Y C H N A 2 0 1 0 R O K
UCHWAŁA NR XXXVII/413/09 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 27.11.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień
w podatku od środków transportowych na 2010 rok
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
stawka podatku w złotych i rok produkcji pojazdu

dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach

do 31.12.2001 r.

od 01.01.2002 r.

684

648

powyżej 3,5

do 5,5 włącznie

powyżej 5,5

do 9 włącznie

1128

1116

powyżej 9

poniżej 12

1368

1320

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach
nie mniej niż

mniej niż

stawka podatku w złotych
zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

2 osie
12

14

14

1944

2016

2016

2148

2088

2220

2304

2364

2364

2424

2496

2592

3 osie
12

21

21
4 osie i więcej
12

29

29

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton
rok produkcji ciągnika

stawka podatku w złotych

do 31.12.2001 r.

1380

od 01.01.2002 r.

1116

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach
nie mniej niż

mniej niż

stawka podatku w złotych
zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

2 osie
12

25

1524

1656

25

31

1656

1944

1680

2016

1812

2016

2016

2592

31
3 osie i więcej
12

40

40

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
rok produkcji

stawka podatku w złotych

do 31.12.2001 r.

1152

od 01.01.2002 r.

1008

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach
mniej niż

nie mniej niż

stawka podatku w złotych
zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

1 oś
25

12
25

1104

1188

1188

1224

1224

1500

1692

1944

1512

1524

1692

1728

2 osie
12

38

38
3 osie i więcej
12

38

38
od autobusów
liczba miejsc do siedzenia

6

stawka podatku w złotych i rok produkcji
do 31.12.2001 r.

od 01.01.2002 r.

mniej niż 30 miejsc

1500

1308

30 miejsc i więcej

1920

1572

Wieść z Gminy nr 9-10 (95-96) grudzień 2009

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2010 ROK
Rodzaj podatku / opłaty

Stawka

Regulacja prawna

związanych z prowadzeniem działalności bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - 3,85 zł od 1 ha powierzchni

Podatek od nieruchomości

Od gruntów

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,27 zł od 1 m2 powierzchni
Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy zwolniła z podatku grunty pozostałe zakwalifikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr” za wyjątkiem związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej
budynków mieszkalnych - 0,62 zł od 1m2 pow. użytkowej
lokali mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 pow. użytkowej
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,80 zł od 1 m2 pow. użytkowej

Od
budynków lub ich
części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,14 zł od 1 m2 pow. użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- 3,93 zł od 1 m2 pow. użytkowej

UCHWAŁA NR XXXVII/409/09
Rady Gminy Zbrosławice z dnia
27.11.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
UCHWAŁA NR XXXVII/410/09
Rady Gminy Zbrosławice z dnia
27.11.2009 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości na
terenie gminy Zbrosławice na 2010
rok

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,21 zł od 1 m2 pow. użytkowej
pozostałych zajętych na przechowywanie samochodu - 6,21 zł od 1 m2 pow. użytkowej
Od budowli

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12.01.91 r. o podatkach
i opłatach lokalnych
85,25 zł od 1 hektara przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne

Podatek rolny
170,50 zł od 1 hektara fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego
30,04 zł od 1 hektara grutnów leśnych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako las
Podatek leśny
15,02 zł dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

Informacja Rady Gminy Zbrosławice z
dnia 27.11.2009 r. w sprawie utrzymania średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
będącej podatawą do ustalenia stawki
podatku rolnego na 2010 rok
Informacja Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 27.11.2009 r. w sprawie utrzymania średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały w 2009 r.
będącej podstawą do ustalenia stawki
podatku leśnego na 2010 rok

7 zł od osób dokonujących sprzedaży płodów rolnych

Opłata targowa (stawki
dzienne)

20 zł od osób dokonujących sprzedaży pozostałych artykułów zajmujących pow. handlową do 3 m2 włącznie
25 zł od osób dokonujących sprzedaży pozostałych artykułów zajmujących pow. handlową powyżej 3 do 6 m2
włącznie

UCHWAŁA NR XXXVII/414/09
Rady Gminy Zbrosławice z dnia
27.11.2009 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawki opłaty targowej
i zasad jej poboru

45 zł od osób dokonujących sprzedaży pozostałych artykułów zajmujących pow. handlową powyżej 6 m2

Wieszowa Dzieciom, czyli Plac Zabaw dla Przedszkolaków
Szanowni Państwo!!!
Rada Rodzicielska wraz z Rodzicami, za pozwoleniem i przy wsparciu Dyrekcji Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie, pragnie zaprosić
Wszystkich Chętnych do pomocy w realizacji projektu pt.: „Wieszowa Dzieciom, czyli Plac Zabaw dla Przedszkolaków”.
W związku z ogólnie znaną sytuacją w naszym kraju, związaną z trudnością w przyznawaniu środków na doposażenie instytucji państwowych
i gminnych - postanowiliśmy pomóc dzieciom, tak aby mogły miło, wesoło, a co najważniejsze bezpiecznie spędzać czas w przedszkolu.
Nasz pierwszy projekt zakłada wymianę niektórych elementów istniejącego skromnego Placu Zabaw przy Przedszkolu w Wieszowie oraz jego
doposażenie, tak aby nowy Plac Zabaw spełniał wymogi bezpieczeństwa, a równocześnie zapewnił dzieciom możliwość wesołej zabawy.
W związku z powyższym zapraszamy do współpracy wszystkich Mieszkańców Wieszowy, firmy znajdujące się na terenie naszej wsi, naszego
Księdza Proboszcza i Pana Sołtysa oraz naszych Radnych, a także wszystkich, którzy zechcą nas wspomóc nie tylko złotówką ale i dobrym słowem.
Serdecznie Dziękujemy za pomoc.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki J.F. Kennedy powiedział - nie pytaj co twój kraj może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla
swojego kraju. Wprawdzie nie jesteśmy w Ameryce, ale i my dziś zadajemy pytanie: Co ty możesz zrobić dla najmniejszych mieszkańców Wieszowy???

Jak pomóc?

Pieniądze można wpłacać na konto przedszkola nr: 79 8463 0005 2002 0022 3702 0001 z dopiskiem Wieszowa Dzieciom
lub na ręce Dyrektora przedszkola w godzinach od 8.00 do 13.00.
Osoba kontaktowa: Kamila Tabaka - tel. 505 005 728, Ewelina Lis - Dyrektor Przedszkola - tel. 32 273 73 84.
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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/

... I pasuję Cię na...
30 września mury przedszkola w Przezchlebiu od samego rana
rozbrzmiewały wesołymi śmiechami. Dzieci wraz z rodzicami
były strasznie podekscytowane, bo to właśnie wtedy dzieci po raz
pierwszy składały przysięgę na przedszkolaka. Pasowanie to było
jedną z najpiękniejszych chwil w naszej przedszkolnej społeczności. Przejęte przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny,
a następnie złożyły uroczystą Przysięgę. Pani dyrektor „czarodziej-

W miesiącu październiku w Zespole Szkół w Wieszowie odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Trzynastu pierwszaków,
w tym 4 dziewczynki i 9 chłopców dostąpiło zaszczytu pasowania
przez panią dyrektor i wstąpiło na długi okres w poczet uczniów
naszej szkoły. Dzieci do uroczystości solidnie się przygotowywały
pod okiem swojej wychowawczyni. Pięknie wyuczyły się wierszy,
piosenek i inscenizacji. Pomogli im w tym uczniowie klasy trzeciej,

skim” ołówkiem, z którego w odpowiednim momencie wysypały
się cukierki, pasowała na przedszkolaków wszystkie nasze kochane
dzieciaki. Nie obyło się także bez słodkiego poczęstunku oraz wielu
zabaw, w których brały udział dzieci wraz ze swoimi rodzicami.
Nauczyciele Gminnego Przedszkola nr 8 w Przezchlebiu

którzy swoją obecnością i montażem poetyckim dodali blasku uroczystości.
Na pamiątkę uczniowie otrzymali piękne dyplomy i drobne upominki od starszych kolegów i koleżanek. Gośćmi uroczystości byli
rodzice uczniów, którzy przygotowali słodki poczęstunek.
Dzieci na długo zapamiętają swoją pierwszą, szkolną uroczystość,
a przypominać o niej będą pamiątkowe zdjęcia, które zdobią naszą
klasę.                  Kornelia Karpowicz

18 listopada w Gminnym Przedszkolu nr 3 w Kamieńcu odbyło się uroczyste
pasowanie na Przedszkolaka, Średniaka i Starszaka. Najpierw, podekscytowane
swoim pierwszym występem, przed rodzicami zaprezentowały się Maluchy. Piosenkami i tańcami sprawiły, że niejednemu rodzicowi pojawiła się w oku łza dumy
i radości. „Wydaje się, że dopiero co się urodziły, a to już mali artyści!” - powtarzali między sobą. Jednak Maluchy najbardziej czekały na moment pasowania. Po
złożeniu przez dzieci uroczystego Przyrzeczenia, Pani dyrektor Brygida Jagla czarodziejską różdżką pasowała wszystkich najmłodszych na Przedszkolaka. Wychowawczyni – Pani Krystyna Kowol - wręczyła każdemu podopiecznemu odznakę
Uśmiechniętego Przedszkolaka. Kiedy Maluchy posilały się wafelkami i sokiem,
przyszła pora na występy Starszaków. Tym razem nie był to tylko pokaz ich artystycznych umiejętności. Poza wierszykami i piosenkami Starszaki pochwaliły się
swoja wiedzą, biorąc udział w ciekawym quizie, przygotowanym przez ich wychowawczynię – Panią Krystynę Trzęsiok. Znakomicie odpowiadały na pytania,
zaprezentowały umiejętności sylabizowania wyrazów, znajomość literek itp. Uroczystość pasowania dzieci przypieczętowały złożeniem na specjalnej tablicy
odcisków palców przy swoich nazwiskach.
Na koniec uroczystości, najliczniejsza tego dnia grupa Średniaków dała
popis wokalny i taneczny. Dzieci pokazały, jak wiele można się nauczyć
w zaledwie 2 miesiące. Wielkim ołówkiem Dyrektorka pasowała każdego na
Średniaka, a wychowawczyni – Pani
Mariola Abramik wręczyła dzieciom
pamiątkowe dyplomy.
Następne spotkanie z małymi artystami już niebawem. Przygotowane
przez nich Jasełka dostarczą nam, rodzicom, pewnie niemniej wzruszeń
i mile wprowadzą nas w świąteczny
nastrój...      Anna Połońska
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S Z C Z Ę Ś L I WA „ 1 4 ”
We wrześniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Miedarach została wyremontowana sala nr 14 w Gimnazjum. Remont był możliwy dzięki aktywnej współpracy rodziców I klasy gimnazjum, którzy włączyli się
w prace remontowe i wsparli remont. Prace zostały przeprowadzone w tempie ekspresowym, w ostatni weekend
września.
Dawno nieremontowana klasa przeszła gruntowne odnowienie – zdjęto stare powłoki malarskie, zabudowano
płytami regipsowymi piony c.o., zagruntowano i pomalowano ściany i sufit, wymieniono wykładzinę podłogową, wymalowano lamperię ekologiczną farbą akrylową,
pomalowano drzwi oraz założono listwy przypodłogowe
i wykończeniowe do wykładziny, wymieniono kontakty.
Remont znacząco wsparli Ewelina i Władysław Gulikowie, rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, a jednocześnie właściciele Firmy Remontowo – Budowlanej
GULBAS, przekazując specjalistyczną farbę ścienną
oraz znacząco dofinansowując zakup nowej wykładziny
wielkoobiektowej, chętnie użyczając potrzebnego transportu w celu przewozu niezbędnych elementów remontowych.
Jako wolontariusze pracowali przy remoncie ojcowie
uczniów: Mariusz Jedynak i Marian Moryń wraz z Panem Janem Jaworkiem, którym w tym miejscu przekazuję serdeczne podziękowania. Uczniowie wraz z wychowawcą ustroili klasę, przynosząc kwiaty, zegar, a nawet
akwarium. W ten sposób klasa, której gospodarzami są
pierwszoklasiści gimnazjalni, przyjaźnie wita uczniów
swoją świeżością. Odtąd uczniowie mogą pracować
w schludnym i miłym otoczeniu.      Adam Łuć
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D z i eń s z k oły be z p r z e mo c y

Ś w i ę ta t u ż , t u ż

Dorastanie w otoczeniu bez przemocy stanowi kluczowy element wychowania dziecka. Szkoła jest miejscem, które w dużym stopniu kształtuje postawy i światopogląd dzieci, dlatego powinna przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy oraz, co najważniejsze, promować zachowania
przyjazne dziecku i otoczeniu.
Uczestnictwo w społecznym programie „Szkoła bez przemocy” pod
patronatem Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, umożliwia placówkom
oświatowym wprowadzenie uczniów w świat bez agresji między innymi
poprzez zastosowanie „Kodeksu szkoły bez przemocy”. Jedną z takich
szkół jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu.
20 listopada 2009 roku uczniowie szkoły w Kamieńcu uczestniczyli
w obchodach Dnia szkoły bez przemocy. Kulminacyjnym punktem dnia
było wypuszczenie czerwonych baloników w niebo, co symbolizowało
chęć przeciwdziałania przemocy (zdjęcie). Zamieszczone na balonikach

Grudzień obfituje w wiele ważnych wydarzeń w życiu naszego przedszkola. Tradycyjnie rozpoczynamy go spotkaniem
z zaprzyjaźnionym Górnikiem, który niezwykle ciekawie i obrazowo opowiada dzieciom o swojej trudnej pracy w kopalni
i wspólnie z nami świętuje Barbórkę, podziwiając występy
małych artystów.

7 grudnia odwiedził nas święty Mikołaj. Dzieci w tym roku
były wyjątkowo grzeczne, w nagrodę otrzymały więc wielki
worek z prezentami, obiecały jednak Świętemu że cały rok
będą się pilnie uczyć i szanować otrzymane zabawki.
15 grudnia czekało nas jeszcze dekorowanie świątecznych
pierników, a potem już tylko grupowe wigilijki i wspólne kolędowanie, które zakończy ten rok kalendarzowy.
hasła autorstwa uczniów takie, jak „Szanuj mnie” czy „Nie wyrządzaj
mi krzywdy” pokazały, że dzieci nie pozostają obojętne wobec problemu
przemocy i agresji.                 Ewelina Lipian

Ś w i ę t y – D obry W i e c z ór
Święty to człowiek... w zasadzie jaki? Jest taki czas, kiedy być może
stawiamy sobie to pytanie, a nawet więcej – znajdujemy odpowiedź.
9 listopada Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu,
wychodząc naprzeciw temu pytaniu, przygotował „Święty Dobry Wieczór”. Tym razem to dorośli uczestniczyli w lekcji religii (Temat: Świętość
– coś dla mnie), którą poprowadził uczeń Robert Piwowarczyk. Instruktażu świętości trzeba się doszukiwać w Piśmie Świętym – mówi opiekun
samorządu Pan Adrian Klimala – dlatego postanowiliśmy o tym przypoGrudzień to także czas podsumowań. W tym miejscu sermnieć, organizując w tym czasie konkurs: Liść-opad. Nazwa nawiązuje do
decznie
dziękuję wszystkim osobom, które wspierają nas
miesiąca kiedy spadają liście z drzew ale także te liściki z nieba. Zadaniem
uczestników było ułożenie w odpowiedniej kolejności liści, na których i pomagają w tworzeniu dzieciom przyjaznych warunków do
zamieszczone były fragmenty Pisma Świętego, przeczytanego wcześniej nauki i zabawy. Szczególne podziękowania kieruję do: Rady
przez jednego z uczniów. Pytań, związanych ze świętością, na pewno nie Rodziców naszego przedszkola za pomoc i zaangażowanie
brakuje, dlatego wieczór uświetniła konferencja. Gościem specjalnym był w organizację imprez przedszkolnych, za odnowienie ściany
... pół ksiądz, a konkretnie świecki oblat zakonu Benedyktyńskiego Pan w sali przedszkolnej dziękuję panom Sebastianowi i DanieJarosław Obczyński. Postać jakby kontrowersyjna, bo jak to; pół ksiądz i to lowi Dziemba, panom Konradowi Gralla oraz Stanisławowi
z obrączką – pytała jedna z uczestniczek konferencji. Wszelkie wątpliwo- Mansfeld za spotkanie z dziećmi, Pani Aleksandrze Jochiści już na samym mek dziękuję za ofiarowanie nowych maskotek oraz innym
początku rozwią- darczyńcom za wszystkie małe i wielkie rzeczy dla naszych
zał sam zaintereso- przedszkolaków - dziękuję.
Agnieszka Nowicka - ZSP w Miedarach
wany, tłumacząc,
że świecki oblat to
ktoś, kto prowadzi życie poza celibatem, zakonem albo koloratką. Jego życie jest
takie jak każdego z nas, jednak do codzienności tej dokłada regułę benedyktyńską,
którą stara się żyć każdego dnia. - dodaje Pan Jarek. Taki sposób na życie wzbudził
spore zainteresowanie, a także zrodziło to wiele pytań, których być może wcześniej
się obawiano. A może świętość to naprawdę coś dla mnie ?
Samorząd Szkolny SP Przezchlebie
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach, 42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska 6, tel. (32) 233-70-74
e-mail: zgkim@zbroslawice.pl

Harmonogram wywozu nieczystości stałych przez opróżnianie kubłów
w roku 2010
Uwaga - zmieniono układ ulic dla Miedar
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zbrosławice I

4

1

1

1

4

1

1

2

1

1

2

1

Zbrosławice II

5

2

2

2

5

2

2

3

2

4

3

2

Zbrosławice III
Zbrosławice IV
Boniowice
Konary
Kamieniec
Karchowice
Laryszów
Ptakowice
Wieszowa I

6

3

3

6

6

4

5

4

3

5

4

3

7

4

4

7

7

7

6

5

6

6

5

6

8

5

5

8

10

8

7

6

7

7

8

7

11

8

8

9

11

9

8

9

8

8

9

8

12

9

9

12

12

10

9

10

9

11

10

9

Wieszowa II

13

10

10

13

13

11

12

11

10

12

12

10

Wieszowa III
Wieszowa IV
Karchowice Wiejska
Zawada
Świętoszowice

14

11

11

14

14

14

13

12

13

13

15

13

15

12

12

15

17

15

14

13

14

14

16

14

18

15

15

16

18

16

15

16

15

15

17

15

Ziemięcice I

19

16

16

19

19

17

16

17

16

18

18

16

Ziemięcice II
Przezchlebie I

20

17

17

20

20

18

19

18

17

19

19

17

21

18

18

21

21

21

20

19

20

20

22

20

22

19

19

22

24

22

21

20

21

21

23

21

25

22

22

23

25

23

22

23

22

22

24

22

26

23

23

26

26

24

23

24

23

25

25

23

27

24

24

27

27

25

26

25

24

26

26

27

Miedary II

28

25

25

28

28

28

27

26

27

27

29

28

Łubie

29

26

26

29

31

29

28

27

28

28

30

29

Przezchlebie II
Szałsza
Czekanów I
Czekanów II
Kopienica
Jasiona
Jaśkowice
Miedary I
Łubki,Szufajda
Księży Las
Wilkowice

WYJAŚNIENIA DO OZNACZEŃ:
Zbrosławice I - dot. ulic: Wolności (od str. Kamieńca do szkoły), Cicha, Hutnicza, Kościuszki, Łąkowa, Ogrodowa, Plac K. Miarki, Polna, Szkolna, Zielona
Zbrosławice II - cd. Wolności (od szkoły do poczty), Cmentarna, Dworcowa, Kościelna, Ligonia, Mickiewicza, Morcinka, Radosna, Słowackiego,
Słoneczna, Spokojna, Traugutta, Wilkowicka, Wyspiańskiego
Zbrosławice III - cd. Wolności (od poczty do straży pożarnej), Batorego, Boczna, Czerwona, Fabryczna, Krótka, Oświęcimska, Przewieźlika,
Piastowska, Piaskowa, Powstańców, Wąska
Zbrosławice IV - cd. Wolności (pozostała część), Jagiellońska, Krasickiego, Pogodna, Poranna, 3-go Maja, Tylna, Wieczorka, Zamkowa, Żwirki i Wigury
Wieszowa I - dot. ulic: Boczna, Dolna, Dworcowa, Szopena, Strzody, Racławicka, Elizy Orzeszkowej, Sienkiewicza, Słowiańska
Wieszowa II - dot. ulic: Bytomska do nr. 27, Chrobrego, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Kościuszki, Lompy, Moniuszki, Polna, Robotnicza,
Świerczewskiego, Tarnogórska, 1000-lecia, Wojska Polskiego
Wieszowa III - cd. Bytomskiej (pozostała część)
Wieszowa IV - dot. ulic: Górna, Leśna, Nowotki, Powstańców, Słowackiego, Wolności
Czekanów I - dot. ulic: 3-go Maja
Czekanów II - Gliwicka, Kolejowa, Leśna, Sadowa, Stawowa, Szkolna, Zielona
Ziemięcice I - dot. ulic: Kościelna, Mikulczycka, Młyńska, Żniwna
Ziemięcice II - cd. Łączna, Podleśniczówka, Polna, Słoneczna, Szkolna, Średnia, Wiejska
Przezchlebie I - dot. ulic: Dworcowa, Łączna, Stawowa
Przezchlebie II - Czechowice, Leśna, Mikulczycka, Oczyszczalnia, Polna, Szkolna
Miedary I - dot. ulic: - Kasztanowa, Leśna
Miedary II - Boczna, Dworcowa, Główna, Górnicza, Kolejowa, Mokra, Wolności, Tarnogórska, 1-go Maja, Jesionowa, Kopernika, Zamkowa
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T E R M I N Y W Y W O Z U Ś M I E C I S E G R E G O WA N YC H W W O R K A C H
2010 ROK
ZBROSŁAWICE – prawa strona ul. Wolności (i wszystkie ulice po stronie kościoła)
4 styczeń, 1 luty, 1 marzec, 1 kwiecień, 4 maj, 1 czerwiec, 1 lipiec, 2 sierpień, 1 wrzesień, 4 październik, 2 listopad, 1 grudzień

ZBROSŁAWICE – lewa strona ul. Wolności (i wszystkie ulice po stronie urzędu)
5 styczeń, 2 luty, 2 marzec, 2 kwiecień, 5 maj, 2 czerwiec, 2 lipiec, 3 sierpień, 2 wrzesień, 5 październik, 3 listopad, 2 grudzień

WIESZOWA – prawa strona ul. Bytomskiej (i wszystkie ulice po stronie kościoła)
6 styczeń, 3 luty, 3 marzec, 6 kwiecień, 6 maj, 4 czerwiec, 5 lipiec, 4 sierpień, 3 wrzesień, 6 październik, 4 listopad, 3 grudzień

WIESZOWA – lewa strona ul. Bytomskiej (i wszystkie ulice po stronie Straży Pożarnej)
7 styczeń, 4 luty, 4 marzec, 7 kwiecień, 7 maj, 7 czerwiec, 6 lipiec, 5 sierpień, 6 wrzesień, 7 październik, 5 listopad, 6 grudzień

PTAKOWICE, WILKOWICE, LARYSZÓW
8 styczeń, 5 luty, 5 marzec, 8 kwiecień, 10 maj, 8 czerwiec, 7 lipiec, 6 sierpień, 7 wrzesień, 8 październik, 8 listopad, 7 grudzień

MIEDARY
11 styczeń, 8 luty, 8 marzec, 9 kwiecień, 11 maj, 9 czerwiec, 8 lipiec, 9 sierpień, 8 wrzesień, 11 październik, 9 listopad, 8 grudzień

BONIOWICE, KAMIENIEC
12 styczeń, 9 luty, 9 marzec, 12 kwiecień, 12 maj, 10 czerwiec, 9 lipiec, 10 sierpień, 9 wrzesień, 12 październik, 10 listopad, 9 grudzień

JAŚKOWICE, JASIONA, KOPIENICA, ŁUBIE
13 styczeń, 10 luty, 10 marzec, 13 kwiecień, 13 maj, 11 czerwiec, 12 lipiec, 11 sierpień, 10 wrzesień, 13 październik, 12 listopad, 10 grudzień

KARCHOWICE, KSIĘŻY LAS, ŁUBKI
14 styczeń, 11 luty, 11 marzec, 14 kwiecień, 14 maj, 14 czerwiec, 13 lipiec, 12 sierpień, 13 wrzesień, 14 październik, 15 listopad, 13 grudzień

PRZEZCHLEBIE, ZAWADA
15 styczeń, 12 luty, 12 marzec, 15 kwiecień, 17 maj, 15 czerwiec, 14 lipiec, 13 sierpień, 14 wrzesień, 15 październik, 16 listopad, 14 grudzień

CZEKANÓW
18 styczeń, 15 luty, 15 marzec, 16 kwiecień, 18 maj, 16 czerwiec, 15 lipiec, 16 sierpień, 15 wrzesień, 18 październik, 17 listopad, 15 grudzień

SZAŁSZA
19 styczeń, 16 luty, 16 marzec, 19 kwiecień, 19 maj, 17 czerwiec, 16 lipiec, 17 sierpień, 16 wrzesień, 19 październik, 18 listopad, 16 grudzień

ŚWIETOSZOWICE
20 styczeń, 17 luty, 17 marzec, 20 kwiecień, 20 maj, 18 czerwiec, 19 lipiec, 18 sierpień, 17 wrzesień, 20 październik, 19 listopad, 17 grudzień

ZIEMIĘCICE
21 styczeń, 18 luty, 18 marzec, 21 kwiecień, 21 maj, 21 czerwiec, 20 lipiec, 19 sierpień, 20 wrzesień, 21 październik, 22 listopad, 20 grudzień
W związku z wciąż rosnącymi kosztami odbioru śmieci segregowanych apeluję do Państwa, aby worki napełniać maksymalnie.
Jeżeli w ciągu miesiąca nie uzbiera się pełnego worka, proszę go nie wystawiać i zrobić to dopiero w następnym terminie. Bardzo
ważne jest zgniatanie plastików, szczególnie butelek (zgniecionych zmieści się więcej). Gorąco o to proszę, worki należy wykorzystywać racjonalnie, bo płacimy za nie z budżetu, czyli z Waszych podatków.
Przypominam również o konieczności sprzątania chodników i poboczy ulic przed swoją posesją, odśnieżania i zamiatania, uprzątania błota itp. Jest to ustawowy obowiązek każdego właściciela i najemcy posesji.                    /U.G./

Nasi czworonożni przyjaciele
Nadchodzi zima – pomyślmy więc o zwierzętach żyjących wokół nas. Czy kot i pies mają zapewnione właściwe warunki, aby przeżyć
mroźne dni ?
Powiatowy Lekarz Weterynarii Adam Drewniok przypomina, że właściciel psa ma obowiązek zapewnić mu budę i ciepłe jedzenie, wodę do
picia należy podawać ciepłą. Buda powinna być dostosowana do wzrostu psa tak, aby mógł w niej swobodnie stanąć, musi być ocieplona, szczególnie od spodu, a wejście do niej osłonięte od wiatru. Pies musi mieć odpowiednie miejsce, by mógł swobodnie biegać (nie ciasny kojec). Jeżeli
jeszcze ktoś stosuje łańcuch, to musi on być kilkumetrowy, aby pies mógł pobiegać. Jedzenie i picie podajemy ciepłe (nie gorące).
Koty, mimo swojego futra, też wymagają odpowiedniego miejsca, bo marzną im łapki na mrozie. Jeżeli kot nie może mieszkać w domu, stwórzmy mu legowisko w budynku gospodarczym czy kotłowni, z wyścieloną skrzynką, pudełkiem. Kot musi mieć dostęp do picia (wody lub mleka).
Warto zadbać o drobne ptactwo – sikorki, dzwońce itp., które najlepiej lubią słonecznik i orzechy, można im również powiesić spory kawałek
słoniny. Ptaki odwdzięczą nam się wiosną, zjadając mszyce, gąsienice i wszelkiego rodzaju szkodniki żerujące w naszych ogrodach, a czas umilą
nam pięknym śpiewem.                                              /U.G./
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INWESTYCJE

2009

•

wodociąg w ulicy Wiejskiej w Karchowicach długości ok 350 mb.
wraz ze studnią włączeniową koszt – 290.860,00 zł (zdjęcie poniżej);

•

budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z nakładką asfaltową na
ulicy Piaskowej w Zbrosławicach, koszt zadania wyniósł: wodociąg –
168 000 zł, nakładka asfaltowa –214 102 zł (poniżej);

•

budowa odcinka wodociągu w ulicy bocznej od ulicy Kopernika
w Miedarach o długości 150 mb,wartości 42.000,00 zł;
wymiana sieci wodociągowej w Miedarach (długość 450mb.) w ulicy
Głównej, koszt zadania wyniósł 216.489,40 zł (poniżej);

W 2009 roku wykonano następujące prace inwestycyjne:
1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego
dla dzieci i młodzieży w Czekanowie.
Inwestycja dotyczyła budowy boiska sportowego o wymiarach gabarytowych 50x30 m o nawierzchni ze sztucznej trawy w kolorze zielonym
z liniami określającymi dyscyplinę. W skład boiska wielofunkcyjnego
wchodzą: boisko do piłki nożnej i ręcznej, koszykówki oraz siatkówki. Boisko ogrodzone jest siatką o wysokości 4 m. W ramach inwestycji został
wykonany wjazd do szkoły. Koszt przedsięwzięcia wyniósł: 401.500,00 zł.
(zdjęcie poniżej).

***
2. Modernizacja istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Modernizacja oczyszczalni ścieków miała na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 1024 m³/dobę, poprzez uruchomienie tzw. drugiej nitki, czyli budowę nowych elementów jak i modernizację istniejących. Koszt całkowity inwestycji wyniósł: 2.686.897,00 zł
***
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
•

•

•
•
•

12

sieć wodociągowa wraz z nakładką asfaltową na ulicy Szopena
w Wieszowie, długość odcinka sieci – 315 mb. Koszt zadania wyniósł
232 810 zł;
sieć kanalizacyjna i wodociągowa wraz nakładką asfaltową na ulicy
Górnej i Wolności w Wieszowie, długość odcinka sieci wodociągowej
– 316 mb, sieci kanalizacyjnej – 133 mb. Koszt całkowity zadania –
246 306 zł (zdjęcie poniżej).

sieć wodociągowa w ulicy bocznej od ulicy Wolności w Zbrosławicach o długości 223 mb, koszt – 43 000 zł;
wodociąg w Ptakowicach o długości 680 mb, koszt – 164 000 zł;
wodociąg w ulicy Leśnej w Przezchlebiu, koszt – 50 000 zł

•

***
4. Remonty cząstkowe dróg gminnych, polegające na uzupełnieniu
ubytków w nawierzchniach asfaltowych, o łącznej powierzchni 4 tys.
m2, za 300.000,00 zł.
***
5. Oprócz wyżej wymienionych prac, wykonano również remonty nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy na łączną kwotę
300.000,00 zł.
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Premier nagradza uczennicę
LO w Ka mieńcu
Jesika Kolonko (rocznik 1992) – uczennica klasy II L.O. w Kamieńcu.
Interesuje się przedmiotami przyrodniczymi, głównie biologią i chemią.
W roku szkolnym 2008/09 osiągnęła najwyższą średnią ocen (ok. 5,4)
w szkole. W ubiegłym i obecnym roku szkolnym wybrana na przewodniczącą klasy oraz na przewodniczącą szkoły.
Miła, koleżeńska, kreatywna. Zawsze zaangażowana w życie klasy
i szkoły. Chętnie i skutecznie
pomaga w nauce kolegom i koleżankom z klasy. Bierze udział
we wszystkich imprezach klasowych i szkolnych. Lubiana przez
uczniów, ceniona przez nauczycieli.
Mieszka w Pyskowicach.
Skończyła Gimnazjum w Kamieńcu.
Wych. klasy
Agnieszka Załęska

Przy

świecach

Adam Choczaj I miejsce, Maciej Front II miejsce, Paweł Ziaja III miejsce, Sebastian Front wyróżnienie, Szymon Piotrowski wyróżnienie. Te
nazwiska zapewne jeszcze niejednokrotnie będziemy mieli okazję spotkać.
Teraz zabłysnęły w zbrosławickiej szkole, gdyż noszą je gwiazdy recytacji.
Zobaczyliśmy, że do występu podczas wieczoru poezji, przygotowali się
bardzo starannie. Podziwialiśmy piękne opanowanie tekstu, piękne stroje,
piękną oprawę scenograficzną. Jury, mimo profesjonalnego przygotowania
i wieloletniego doświadczenia, miało sporo wątpliwości. Panie najchętniej
nagrodziłyby wszystkich uczestników, ale zasady konkursu zobowiązują.
Długo więc debatowały, zanim zdecydowały się na ogłoszenie ostatecznego werdyktu.

Patrycja Posmyk: Witam Cię, na początku chciałam Ci pogratulować
zdobycia takiego zacnego wyróżnienia, powiedz jakie to uczucie?
Jesika Kolonko: Ma początku szok, że to mi się udało zdobyć takie wyróżnienie, oczywiście towarzyszy temu ogromna radość, ale także myśl, że
jednak to, co robię, nie idzie na marne i cieszę się, że ktoś to docenia.
P.P.: Jak Twój sukces został przyjęty przez rówieśników?
J.K.: Osoby z mojej klasy cieszą się razem ze mną, mam w nich oparcie, na
szczęście nie spotkałam się z zazdrością czy zawiścią.
P.P.: Powiedz, czy masz wizję na co przeznaczysz stypendium?
J.K.: Tak, zapisałam się na kurs prawa jazdy i niedługo zaczynam.
P.P.: Od zawsze byłaś dobrą uczennica?
J.K.: W sumie to tak, nigdy nie miałam problemów z nauką.
P.P.: A czujesz się bardziej humanistką czy ścisłowcem?
J.K.: Właśnie trochę się zmieniło, w gimnazjum czułam się humanistką, jednak teraz stawiam na chemię i biologię.
P.P.: A myślałaś już co dalej, co po maturze?
J.K.: Tak, chciałabym pójść na farmację.
P.P.: Co Cię skłoniło, by przyjść do liceum w Kamieńcu?
J.K.: Wcześniej chodziłam do Gimnazjum w Kamieńcu, bardzo mi się podobało w tej szkole, atmosfera, nauczyciele, nowi znajomi, ale także poziom
nauczania, dlatego postanowiłam zostać również w Liceum.
P.P.: Polecasz szkołę w Kamieńcu znajomym z Pyskowic?
J.K.: Jak najbardziej, uważam że ta szkoła jest bardzo dobra.
P.P.: Słyszałam, że jesteś również Przewodniczącą Szkoły? Rozumiem,
że jesteś bardzo aktywną osobą?
J.K.: Tak, staram się „coś” robić, bo chcę uczestniczyć w życiu szkoły.
P.P.: Dziękuję za rozmowę, życzę dalszych sukcesów naukowych i powodzenia w zdobyciu prawa jazdy.

SPROSTOWANIE - KARCHOWICE
W poprzednim numerze „Wieści” do artykułu na temat historii Sołectwa
Karchowice (z niemieckiego Gutenquell) wkradł się błąd, to nie Tryptyk został skradziony, a figury wykonane przez Wita Stwosza. Z 11 na
12 września 1992 r. zostały one skradzione z Kościoła pod wezwaniem
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Karchowicach. Były to figury św.
Anny, św. Barbary i św. Marii Magdaleny, na zdjęciu znajduje się szafa tryptyku. Zdjęcia użyte do artykułu pochodzą ze strony internetowej
http://karchowice.prv.pl
Za wszelkie błędy i pominięcia przepraszam.     Patrycja Posmyk
Finał Mistrzostw Piłki Siatkowej Dziewcząt pod patronatem Wójta
Gminy Zbrosławice, w ramach Mistrzostw Gimnazjów o Puchar Burmistrzów i Wójtów Powiatu Tarnogórskiego wygrały

Siatkarki z Gimnazjum w Kamieńcu

Przyjemnie też było podziwiać Olę Cieślik w tańcu nowoczesnym
i sprawność konferansjerską Alicji Sterna.
Intencją organizatorów było propagowanie czytelnictwa wartościowych
czasopism i książek, dlatego znaczącą część dekoracji poświęcono jednemu z czasopism dziecięcych, natomiast biblioteka szkolna zainaugurowała
kiermasz książek, który potrwa co najmniej do połowy grudnia.
Trema podobno nie miała dostępu do naszych aktorów, ale wszyscy chętnie szaleli w odstresowujących zabawach, przeprowadzonych podczas obrad jury, na sali gimnastycznej.
Splendoru imprezie dodali wyjątkowi goście: nauczycielki, doskonale
znane w Zbrosławicach, panie Halina Mika i pani Maria Komędera, przewodnicząca Rady Rodziców pani Karina Respondek i oczywiście najbliżsi
naszych artystów - zarówno dorośli jak i rodzeństwo.
Był miły nastrój, smakołyki, nagrody, dyplomy, naturalna radość i spontaniczność dzieci. Czegóż więcej chcieć? Za tak dobrze spędzony czas
dziękujemy wszystkim uczestnikom, dziękujemy szczególnie tym, którzy
pomagali nam w organizacji lub wsparli finansowo.
Barbara Szyszko - Bibliotekarz ZS
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W fazie finałowej Mistrzostw Gimnazjów udział wzięły następujące zespoły:
1. Gimnazjum w Salezjańskim Zespole Szkół w Tarnowskich Górach
2. Gimnazjum im. Ojca Wrodarczyka w Radzionkowie
3. Gimnazjum w Ożarowicach
4. Gimnazjum w Kamieńcu
W/w gimnazja zajęły w fazie
eliminacyjnej (odbyła się w zeszłym roku) pierwsze miejsca
w swoich grupach. Finał został
rozegrany 28 listopada w sali
gimnastycznej ZSO w Kamieńcu. Rywalizacja finałowa toczyła się do dwóch wygranych
setów, „każdy z każdym” w grupie. Poniżej klasyfikacja końcowa turnieju
finałowego:
I miejsce - Gimnazjum w Kamieńcu (9 pkt.)
II miejsce - Gimnazjum w Ożarowicach (6 pkt.)
III miejsce - Gimnazjum w Radzionkowie (3 pkt.)
IV miejsce - Gimnazjum SOSW Tarnowskie Góry (0 pkt.)
Organizator zawodów – ZSO w Kamieńcu składa podziękowania dla
opiekunów, trenerów oraz pani Anny Garus – sędziego SZPS w Katowicach, za udział w w/w turnieju.                G.S.
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Zasłużony
Dl a Obr on n o ś c i K r a j u
Emerytowany mieszkaniec Laryszowa –

Pan Antoni Mansfeld,

długoletni pracownik Urzędu Gminy Zbrosławice,
został ponownie wyróżniony przez Ministra Obrony
Narodowej - Srebrnym Medalem
„Za Zasługi Dla Obronności Kraju”.
Medal ten został nadany na wniosek Wójta Gminy
Zbrosławice, decyzją MON z dnia 5 października br.
Pan Mansfeld od roku 1989 zajmował się problematyką obrony cywilnej i spraw obronnych w gminie, aktywnie uczestnicząc
w komisjach poborowych, prowadząc pogadanki i szkolenia
o charakterze obronnym. Przekazanie medalu odbędzie się
17 grudnia na dorocznym spotkaniu opłatkowym z emerytowanymi pracownikami Urzędu Gminy.
Życzymy dalszych sukcesów.         /D. Musioł/

Akcja „złom” w miedarach
Kolejny raz skutecznie zaowocowała współpraca Zespołu Szkolno Przedszkolnego ze środowiskiem lokalnym.
W sobotę 24 października br. w Miedarach, Laryszowie, Wilkowicach i Połomii została przeprowadzona akcja zbierania złomu,
z której uzyskany dochód został przeznaczony na potrzeby szkoły,
czyli nowe ławki i krzesła. Akcja została wcześniej rozpropagowana wśród mieszkańców, do czego przyczynił się ksiądz proboszcz
Jan Opala, przedstawiając w ogłoszeniach parafialnych samą akcję
i cel, natomiast szkoła przygotowała ulotki, które roznosili wśród
mieszkańców wolontariusze – uczniowie miedarskiego gimnazjum.
Również dzieci i rodzice informowali sąsiadów o akcji.
Zbiórka została przeprowadzona we współpracy Dyrektora Ireny
Wierszeń i nauczycieli z Radą Rodziców i przedstawicielami środowiska lokalnego, którzy jako wolontariusze pomagali przeprowadzić zbiórkę. Ze strony Rady Rodziców akcję czynnie wsparły Panie
Justyna Dziemba i Justyna Mansfeld. Do pomocy traktorzystom,
którzy zbierali złom, zgłosili się Panowie Jan Nowicki, Bogusław
Mansfeld i Daniel Dziemba. Prywatnymi traktorami jeździli: w
Miedarach Pan Jan Jaworek, w Wilkowicach i Laryszowie Pan
Rajmund Kupka, w Połomii Pan Wiesław Jędrzejak (panowie
traktorzyści również pracowali za darmo). Podziękowania należą się
radnemu Sebastianowi Nowickiemu z Miedar, który wsparł zakup
paliwa do traktorów.
Rezultat akcji przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów,
wspólny wysiłek dał bardzo dobry rezultat. Zebrano blisko 6,5 tony
złomu, za który uzyskano łącznie 2.540 złotych! Same Miedary
ofiarowały 4 tony, natomiast Wilkowice, Laryszów i Połomia przeszło 2 tony. W tym miejscu należy skierować szczególne podziękowania pod adresem dwóch firm miedarskich – GACMETU
I PLASTIMEXU, które przekazały organizatorom sporą ilość
złomu. Podziękowania należy także przekazać tą drogą dla Pana
Janusza Walosczyka, właściciela Firmy Skład Kolonialny, który
dał „uczciwą” cenę za społeczny złom.
Podsumowując, dobry cel zjednoczył środowisko lokalne, a sama
akcja jest przykładem współpracy Szkoły z rodzicami i mieszkańcami, (którzy niekoniecznie mają dziecko w szkole). W rezultacie 25
listopada br. odebrano już komplet 29 nowiusieńkich ergonomicznych krzeseł, które będą służyć młodzieży (starczyło na wyposażenie jednej klasy gimnazjalnej, uwzględniając najliczniejszą klasę
w Zespole, jaką jest V KLASA SP).
W imieniu Władz szkoły i swoim serdecznie dziękuję wszystkim za szlachetny udział w zbiórce i bezinteresowną pomoc.
Adam Łuć
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Strażnicy Gminni już w terenie
25 sierpnia 2009 r. uchwałą nr XXXIII/379/09 Rady Gminy
Zbrosławice do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy
Zbrosławice utworzona została Straż Gminna i umiejscowiona
jest w strukturze organizacyjnej Urzędu. Referat Straży Gminnej swoją siedzibę ma w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 4A.
W skład Straży wchodzą Komendant, Aplikant (strażnik) oraz pracownik ds. biurowo – administracyjnych.
Od powołania Straży do praktycznego rozpoczęcia jej działalności
minęło ponad 2 miesiące. W tym czasie prowadzono szereg działań
proceduralnych i organizacyjnych, zapewniających należyte działanie tej samorządowej, umundurowanej formacji.
Straż Gminna Gminy Zbrosławice rozpoczęła faktyczną działalność 2 listopada br.
Do dnia 3 grudnia 2009 r. wykonano 7 sesji dotyczących kontroli
ruchu drogowego z użyciem fotoradaru. W wyniku tych kontroli zarejestrowano 520 przekroczeń prędkości na drogach gminnych, wysłano 436 wezwań do ustalonych właścicieli pojazdów, jednocześnie
wystawiono 112 mandatów karnych na łączną kwotę 21.565 zł.
Strażnicy uczestniczyli, wspólnie z Policją Posterunku w Kamieńcu, w 3 patrolach. Dokonali kontroli cmentarzy przed Świętem Zmarłych pod kątem ujawnienia osób handlujących bez zezwolenia.
W ramach interwencji zgłoszonych przez mieszkańców doprowadzono do podpisania umowy z ZGKiM na wywóz śmieci w Świętoszowicach oraz dokonano 4 pouczeń o konieczności utrzymania
w czystości jezdni podczas prac drogowych i budowlanych w Wieszowie oraz Ziemięcicach.
Ukarano mandatem karnym osobę ustaloną w ramach czynności
wyjaśniających, która dopuściła się wysypania gruzu na terenie podległym Gminie.
W ramach współpracy z jednostkami organizacyjnymi udzielono
pracownicom GOPS w Kamieńcu asysty przy wykonywaniu czynności służbowych.                 Jerzy Tam
Komendant Straży Gminnej

!!! WYPADEK !!! MĄDRY POLAK PO SZKODZIE
W Polsce istnieje wiele firm, pomagającym osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać od firm ubezpieczających odszkodowania
zdrowotne. Jednak okazuje się, iż 95% ludzi nie ma pojęcia o takiej
możliwości. Co więcej - towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystują
niewiedzę oraz brak kompetencji swoich klientów. Wypłacają odszkodowania nieadekwatne do poniesionej szkody. Zniechęcają poszkodowanych lub odsyłają do podpisania niekorzystnej ugody.
O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby , które były pokrzywdzone
w wyniku wypadku / stłuczki do 10 lat wstecz. Pod uwagę bierze się
uszczerbek na zdrowiu, śmierć bliskiej osoby, uszkodzony pojazd, a także
wszelkie utracone korzyści. A zatem jeśli miałeś wypadek będąc kierowcą,
pasażerem , rowerzystą lub pieszym – walcz o odszkodowanie!
Służba zdrowia niejednokrotnie nie jest w stanie udzielić nam do końca
swojej pomocy. Wiąże się to z odległymi terminami badań i wizyt lekarskich, dlatego jesteśmy „zmuszani” do leczenia na własna rękę i odwiedzania prywatnych i kosztownych gabinetów lekarskich. Dojazdy na rehabilitację, zakup lekarst,w a także pomoc osób trzecich jest dla nas dodatkowym
kosztem.
Wiadomo, że czasu nie można cofnąć ale można pozyskać pieniądze właśnie na rehabilitację, leki, dalsze leczenie, odzyskać chociaż część utraconych korzyści, a przede wszystkim odzyskać wiarę w lepsze jutro. Odszkodowanie nie zwróci człowiekowi zdrowia ani też najbliższej osoby: matki,
ojca, dziecka, ale z pewnością pomoże w dalszym życiu, kształceniu i choć
w części złagodzi cierpienie fizyczne i psychiczne.
A więc – nie czekaj, dodatkowe roszczenia to nasza specjalność. Wszystko załatwimy za Ciebie, bez opłat wstępnych !!! Wystarczy tylko 1 telefon,
a my uczynimy wszystko co tylko będzie możliwe, by Państwu pomóc.
Monika Michalik – Szałsza
przedstawiciel Europejskiego Centrum Odszkodowań (Euco)
- największej w Polsce firmy, pomagającej osobom poszkodowanym w wypadkach. Kontakt pod numerem telefonu: 0-602-844-175
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W Y K A Z S O ŁT Y S Ó W G M I N Y Z BR O S Ł AW I C E
Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon

LIZOŃ Mariola

42 – 674 Boniowice ul. Bytomska 10

233 – 78 – 52

ORDON Andrzej

42 – 677 Czekanów ul. 3 Maja 18

230 – 64 – 66

WYSOCKI Jan

42 – 674 Jasiona ul. Główna 1c/1

233 – 12 – 37

SZCZEREK Marek

42 – 674 Jaśkowice ul. Krótka 2a

233 – 88 – 80

SZYMAŃSKI Wojciech

42 – 674 Kamieniec ul. Sadowa 4/2 m. 4

305 - 27 - 04

POSMYK Jerzy

42 – 674 Karchowice ul. Bytomska 1 a

233 – 78 – 03

KAMIŃSKI Tomasz

42 – 674 Kopienica ul. 1 Maja 25

0 665 358 005

TRAUTMANN Ginter

42 – 674 Księży Las ul. Tylna 5

305 – 25 – 84

SZOŁTYSIK Piotr

42 – 676 Laryszów ul. Wolności 22

233 – 72 – 13

NOWAK Marek

42 – 674 Łubie ul. Długa 16

305 – 03 – 58

ZADOROŻNA Ewa

42 – 674 Łubki ul. Wiejska 21

233 – 79 – 49

KUPKA Herbert

42 – 676 Miedary ul. 1 Maja 22

233 – 71 – 45

JANOSZKA Ludwik

42 – 674 Ptakowice ul. Wyzwolenia 47

0 602 739 883

BAGSIK Manfred

42 – 675 Przezchlebie ul. Mikulczycka 36

233 – 69 – 14

BRZĘCZEK Teresa

42 – 677 Szałsza ul. Zwycięstwa 1

270 – 00 – 96

KOWOLIK Krzysztof

42 – 675 Świętoszowice ul. Mikulczycka 112

233 – 68 – 69

SIEGEL Tomasz

42 – 672 Wieszowa ul. Sienkiewicza 121

273 – 70 – 40

NOWARA Damian

42 – 676 Wilkowice ul. Księżoleśna 28

0 692 567 098

BŁAZIŃSKI Ryszard

42 – 674 Zawada ul. Wiejska 1

233 – 78 – 41

JANKOWSKI Piotr

42 – 674 Zbrosławice ul. Cmentarna 10

233 – 77 – 54

SZYGUŁA Alojzy

42 – 675 Ziemięcice ul. Mikulczycka 26

233 – 69 - 07

U R ZĄ D G M I N Y Z BRO S Ł AW IC E

WYKAZ RADNYCH GM. ZBROSŁAWICE
Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon

42 – 675 Przezchlebie
ul. Mikulczycka 16

233 – 68 – 74

DRAMSKI Andrzej

42 – 672 Wieszowa
ul. Powstańców 25

273 – 73 – 68

GLINKA Wilhelm

42 – 676 Miedary
ul. Główna 68

0 516 113 302

42 – 674 Ptakowice
ul. Górnicka 1

233 – 73 – 76

42 – 674 Zbrosławice
ul. Cmentarna 10

233 – 77 – 54

KŁACZEK Grzegorz

42 – 672 Wieszowa
ul. Bytomska 58

273 – 71 – 07

MANIERA Marek

42 – 672 Wieszowa
ul. Dworcowa 40

273 – 76 – 47

MUSIOŁ Helmut

42 – 674 Karchowice
ul. Bytomska 43

233 – 78 – 32

42 – 674 Miedary
ul. Kopernika 21

0 609 197 875

42 – 677 Czekanów
ul. 3 Maja 11

230 – 65 – 58

SKANDY Józef

42 – 674 Łubie
ul. Pyskowicka 29

233 – 12 – 48

SZCZUREK Klaudiusz

42 – 674 Kopienica
ul. Ogrodowa 11

233 – 12 - 77

TRZĘSIOK Krystyna

42 – 674 Kamieniec
ul. Polna 21

233 – 78 – 67

BUJOK Maria

GÓRA Harald
JANKOWSKI Piotr

NOWICKI Sebastian
PIECZKA Joachim

Osoba

Nr telefonu

Nr wew.

WOŹNIAK Zofia

233 – 72 – 26

Skarbnik Gminy,
pok. nr 4

42 – 674 Ptakowice
ul. Reptowska 12 a

Marzena Żołędziewska - Błaszczyk

233 77 82

10

WOŹNICA Benno

233 – 69 – 49

Księgowość Podatkowa,
pok. nr 1

42 – 675 Świętoszowice
ul. Mikulczycka 60

Kier. Joanna Szymańska

233 77 84

12

Księgowość Budżetowa,
pok. nr 2

Kier. Łucja Snurawa

233 77 85

14

Posterunek Policji
w Zbrosł awicach

Kasa, pok. nr 3

Kamieniec, ul. Tarnogórska 37

Nazwa komórki, nr pokoju

Elżbieta Mika

233 77 87

17

Kancelaria,
pok. nr 7

Maria Langer

233 70 12
fax 2337100

20
21

Sekretariat /Wójt /Z-ca,
pok. nr 6/6a/6b

Joanna Starzec

233 70 40
233 77 88

24
25

Sekretarz Gminy,
pok. nr 5

Katarzyna Zyga

233 70 18

28

Gosp. Kom. i Inwestycje,
pok. nr 9a

Kier. Adam Trzęsiok

233 77 92

33

Urząd Stanu Cywilnego,
pok. Nr 2

Z-ca Kier. Weronika Kaczmarek

233 77 96

41

Gosp. Nier. i Och. Śr.+ faks
pok. nr 4c

Kier. Bernard Pigulla

233 77 97

42

Dowody Osobiste,
pok. nr 5

Iwona Feber

305 23 24

46

Ewidencja Ludności,
pok. nr 5

Katarzyna Kroll

233 77 31

47

Ewid. Działalności Gosp.,
pok. nr 7

Agnieszka Brzezina

233 77 35

49

Rada Gminy
ul. Batorego 4

Renata Penkala

233 75 82

50

Gm. Zespół Obsługi
Placówek Oświatowych
Dyr. Aleksandra Hangiel
Kamieniec, ul. Tarnogórska 34

233 76 50

60

Gm. Ośrodek Pomocy
Społecznej
Kier. Urszula Furtak
Kamieniec, ul. Tarnogórska 34

233 78 92

61

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Dyr. Józef Burda
ul. Oświęcimska 6

233 70 74

64

Oddział Wodociągów
Zbrosławice

233 70 92

65

333 87 40

68

Straż Gminna, Kamieniec
ul. Tarnogórska 4A

Kom. Jerzy Tam
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Kierownik Posterunku Policji w Zbrosławicach
asp.szt. Mariusz Duda
telefon: 032-39-35-207 lub 307
Dzielnica nr 31 Posterunku Policji w Zbrosławicach
Dzielnicowy: asp. Lucjan Szmid
telefon: 032-39-35-207 lub 307
komórkowy 606-384-544
Obsługiwany rejon: Kamieniec, Wieszowa, Karchowice,
Boniowice, Łubki, Księży Las, Jasiona
Dzielnica nr 32 Posterunku Policji w Zbrosławicach
Dzielnicowy st.sierż. Mariusz Pisarek
telefon: 032-39-35-207 lub 307
komórkowy 606-916-811
Obsługiwany rejon: Czekanów, Ziemięcice,
Świętoszowice, Szałsza, Przezchlebie, Zawada, Łubie,
Kopienica, Jaśkowice
Dzielnica nr 33 Posterunku Policji w Zbrosławicach
Dzielnicowy: mł.asp. Adam Mrozek
telefon: 032-39-35-207 lub 307
komórkowy 602-102-886
Obsługiwany rejon: Zbrosławice, Ptakowice,
Wilkowice, Miedary
B E Z P Ł AT N Y T E L E F O N Z A U F A N I A
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
116 111
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WYDARZENIA
SPORTOWE

W ie lob ój S oł e ct w 2 0 0 9 r o z s t r z yg nię t y !
5 grudnia zakończyła się VII edycja Sportowego Wieloboju Sołectw o Puchar Przechodni
Wójta Gminy Zbrosławice. Ostatnią konkurencją był Turniej Sztafet Wahadłowych, który odbył
się w sali gimnastycznej w Wieszowie.
W turnieju wzięło udział 12 drużyn sołeckich. I miejsce w tym turnieju zdobył Czekanów,
II m-ce - Laryszów , III m-ce Wieszowa i IV m-ce Kopienica.
Zawodnikom podczas zawodów kibicowali Wójt Gminy Paweł Kowolik, Przewodniczący Rady
Gminy Andrzej Dramski, Sekretarz Gminy Katarzyna Zyga, sołtysi, radni Gminy Zbrosławice
i mieszkańcy Wieszowy.
Po zakończeniu zawodów podsumowano wszystkie konkurencje. W tym roku po raz kolejny
I m-ce zdobyło sołectwo Wieszowa, drugi był Laryszów, trzeci Czekanów, a czwarte Ziemięcice.
Kolejne miejsca jak w tabeli poniżej.
Wójt Gminy Zbrosławice oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli Puchar Przechodni Wieloboju Sołectw 2009 sołectwu Wieszowa. Pozostałym drużynom wręczono dyplomy oraz medale. Sołectwa, które brały udział we wszystkich konkurencjach Wieloboju, za swoją aktywność otrzymały
środki na zakup sprzętu sportowego.                   Monika Kamińska
Wszystkim uczestnikom Wieloboju Sołectw składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie i udział w zawodach.                       Paweł Kowolik

Ostatnia konkurencja Wieloboju

Wręczenie pucharów

Sołectwo

Po raz kolejny najlepsi - Sołectwo Wieszowa

Skat

Piłka

Szachy

Pływanie

Biegi

Gołębie

Wędk.

Trójbój

Siatkówka

Tenis

Sztafety

Suma

1
2

WIESZOWA
Laryszów

7
29

27
33

23
19

31
23

37
35

17
15

31
37

33
27

33
13

31
15

25
27

295
273

3

Czekanów

27

25

13

29

33

11

27

31

9

29

29

263

4

Ziemięcice

15

35

27

19

23

31

25

25

23

11

23

257

5

Miedary

19

29

31

21

25

0

23

29

27

17

13

234

6

Szałsza

25

11

29

25

15

0

21

19

25

27

18

215

7

Kamieniec

11

15

17

9

29

27

19

23

31

7

18

206

8

Zbrosławice

31

19

21

15

21

9

15

17

17

21

11

197

9

Przezchlebie

21

31

25

17

17

19

13

9

19

25

0

196

10

Ptakowice

17

37

11

27

9

7

35

12

7

13

15

190

11

Jasiona
+ Księży Las

9

13

7

11

27

23

33

15

21

19

9

187

12

Kopienica

13

17

15

13

13

0

11

21

29

23

21

176

13

Świętoszowice

23

21

9

7

11

29

9

7

11

9

7

143

14

Łubie

0

23

0

0

31

0

7

12

0

0

0

73

15

Karchowice

0

7

0

0

7

0

29

0

15

0

0

58

16

Wilkowice

0

9

0

0

19

25

0

0

0

0

0

53

17

Boniowice
+ Łubki

0

0

0

0

0

21

17

0

0

0

0

38

18

Zawada

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

13

19

Jaśkowice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P O D Z I Ę K O WA N I E
Składam serdeczne podziękowania wszystkim reprezentantom CZEKANOWA, zaangażowanym w rozgrywkach sportowych Wieloboju Sołectw.
Mimo, iż była to już siódma edycja tych zawodów to dopiero po raz pierwszy udało nam się wystąpić we wszystkich konkurencjach i od razu z imponującym wynikiem w klasyfikacji generalnej - 3 miejsce. W konkurencji finałowej 5 grudnia w wielkim stylu pokazaliśmy rywalom swoją wartość, co
dobrze rokuje w przyszłości. Wszyscy pragniemy oglądać swoich przedstawicieli na szczytach tabeli, fascynować się ich wynikami, komentować ich
wyczyny, dlatego chwała im za to że są, że potrafią znaleźć odrobinę wolnego czasu aby wystąpić i promować naszą miejscowość, dlatego to im jeszcze
raz serdecznie dziękuję.                                              Joachim Pieczka
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