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Na ostatniej sesji Rada Gminy
Zbrosławice przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za
2007 r. oraz udzieliła wójtowi
absolutorium.

ABSOLUTORIUM
DLA WÓJTA

J AŚKOWICE

K ARCHOWICE

Nr 3 (80) 2008

Jest wiele jubileuszy godnych świętowania, ale na
szczególną uwagę zasługuje wspaniała rocznica pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego, którą obchodzili:
Państwo Elżbieta i Fryderyk
Miczka, Państwo Anastazja
i Jan Petysz, Państwo Małgorzata i Jerzy Kierot, Państwo
Łucja i Walerian Bagsik, Państwo Ruta i Piotr Kompałka, Państwo Adela i Alojzy Ulfig, Państwo Jadwiga i Paweł Pompa, Państwo Marta i Jan Wichary, Państwo Joanna
i Eugeniusz Jaroń, Państwo Anna i Tadeusz Paciorek, Państwo Elżbieta i Władysław Jędrak.   ciąg dalszy na str. 6
… „Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest…
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje”…

Czy wiemy
co świętujemy?
Majowy weekend to zazwyczaj czas odpoczynku
i pierwszych majówek. Ale kto
tak naprawdę wie, dlaczego
te dni są wolne i czym, poza
wolnym, dla Polaka powinny
być?     
czytaj str. 4

Absolutorium jest formą sprawowania przez Radę Gminy
kontroli nad wykonaniem budżetu przez wójta.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedziło zapoznanie się z pozytywnymi opiniami
Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej
z Katowic, które dokonały
merytorycznej oraz formalnoprawnej oceny wykonania budżetu za rok 2007.
czytaj str. 7

120 lat OSP Czekanów

3 - go maja w
Czekanowie odbyły
się gminne obchody
Dnia Strażaka oraz
jubileusz 120 – lecia OSP Czekanów.
O uroczystych obchodach święta czytaj    na stronie 4

Z dniem 13 maja 2008 r. Urząd Gminy Zbrosławice
czynny będzie we wszystkie dni tygodnia tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 -15:00 (kasa czynna w godz. 7:30 - 14:00).
Wójt Gminy przyjmuje petentów w sprawie skarg i wniosków
po uzgodnieniu terminu w sekretariacie, pokój nr 6, tel. (32) 233 70 40

Z prac Wójta Gminy

Wójt podpisał 49 zarządzeń,
m.in. w sprawach:

- zatwierdzenia wzorów dowodów wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego;
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz
Gminnej Spółdzielni „SCH” w Zbrosławicach
(nieruchomość: Łubie, ul. 1-go Maja);
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działki
nr 617/9 km. 2 d. 2, obr. Świętoszowice, położonej w Gminie Zbrosławice;
- ustalenia wartości drewna opałowego, pozyskiwanego z wycinki drzew dokonywanej na zlecenie Gminy Zbrosławice (drewno: iglaste 90zł/
m³+7% VAT, liściaste twarde 100 zł/m³+7% VAT,
liściaste miękkie 95zł/m³+7% VAT);
- przedstawienia sprawozdania
rocznego
z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice
za 2007 rok oraz sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2007 rok;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działki
nr 1114/94 km.2 d. 2, Obr. Ptakowice, położonej
w Ptakowicach;
- oddania w użyczenie części nieruchomości
gruntowej położonej w Kamieńcu na działce nr
60/24 Boniowice PGR dla Klubu Sportowego
„Drama” Kamieniec;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działki
nr 829/126 km. 1 d. 6, obr. Zbrosławice;
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Wieszowa, ul. Bytomska);
- dni wolnych od pracy (2 maja i 31 października 2008 r. – w zamian za dni świąteczne 3 maja
i 1 listopada, przypadające w sobotę);
- zmian w Zarządzeniu Nr 65/07 Wójta Gminy
Zbrosławice z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zbrosławice;
Ponadto Wójt:
- spotkał się z dyrektorami szkół i przedszkoli
oraz przedstawicielami związków zawodowych
w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla nauczy-

Z prac Rady Gminy

4 i 28.04.2008 r. – sesje Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania z budżetu gminy za rok 2007 oraz udzielenie Wójtowi absolutorium z tego tytułu; zmian
w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2008 – 11
uchwał; zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; regulaminu określającego w roku 2008 wysokości oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze speRedaktor: Anna Połońska
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: promocja@zbroslawice.pl
www.zbroslawice.pl/wiesc.htm
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Druk: Top-Pol
42-674 Zbrosławice
ul. Słowackiego 1
tel. (32) 233 70 65,
(32) 231 62 63
e-mail: biuro@top-pol.pl

cieli i pozostałych pracowników tych placówek.
Ponadto związki zawodowe poinformowały,
że w dniu 27.05.2008 zostanie przeprowadzony jednodniowy strajk, a jego zakres będzie
znany po przeprowadzonych konsultacjach
z pracownikami szkół i przedszkoli.
Wójt Gminy przedstawił swoje stanowisko
w tej sprawie: strajku nie może zakazać ale za
czas strajku osoby w nim uczestniczące oraz ci,
którym dyrektor nie zapewni w tym czasie wykonywania pracy, nie otrzymają wynagrodzenia;
- przyjął wniosek Rady Rodziców ze Szkoły
Podstawowej w Kopienicy, by w tej szkole uruchomić przedszkole. Wniosek będzie rozpatrzony do końca maja, a o wynikach powiadomieni
zostaną rodzice;
- wziął udział w zabraniu wiejskim sołectwa
Szałsza, na którym przewodnim tematem był
wniosek części mieszkańców i właścicieli posesji na tzw. osiedlach „Leśnym i Ptasim”, by wejść
w granice miasta Gliwice. W tej sprawie odbyła
się żywa dyskusja, z głosami za i przeciw rozdziałowi sołectwa. Ustalono, iż Rada Sołectwa
przeprowadzi wstępny sondaż wśród wszystkich
mieszkańców wsi. O sprawie na pewno będzie
głośno, a o dalszym postępowaniu mieszkańcy
całej gminy będą informowani na bieżąco;
- wraz z pracownikami Urzędu przygotował
sprawozdanie z wykonania budżetu na rok
2007 i przedstawił go Radzie Gminy, Komisji
Rewizyjnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach, które, po analizie, zaopiniowano
pozytywnie;
- spotkał się z kołami łowieckimi, działającymi
na terenie Gminy (jest ich 6), omówił bieżące
sprawy, w tym zwiększenie odstrzału szkodników
takich jak lis i jenot oraz introdukcję zwierzyny
zanikającej jak kuropatwa, zając, bażant. W tym
przypadku Wójt podjął zobowiązanie o pomocy
finansowej na zakup tych zwierząt – oczywiście
w ramach możliwości;
- uczestniczył w zgromadzeniu MZKP
Tarnowskie Góry, na którym zaakceptowano wykonanie budżetu za rok 2007 i udzielono zarządowi absolutorium. Powoli klaruje się sytuacja
w Związku po odejściu Piekar Śląskich, choć do
pełnego rozliczenia jeszcze daleko;
- wręczył medal za 50 lat pożycia małżeńskiego
mieszkańcom Łubia, którzy z powodu choroby

nie uczestniczyli w oficjalnym spotkaniu;
- informuje, że remont mostu nad Dramą
w Zawadzie otrzymał nominację do konkursu pt.
„Modernizacja Roku”, ale w nim nie wystartowaliśmy, gdyż dla splendoru szkoda nam było
4.500 zł wpisowego;
- uczestniczył w spotkaniach w starostwie,
w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa oraz
Powiatowego Forum Biznesu;
- spotkał się z Wojewodą Śląskim oraz Prezesem
AWR w Opolu na temat przejęcia wodociągu
Księży Las – Łubki – Kamieniec, w celu ustalenia procedury postępowania. O dalszych efektach będziemy informowali;
- zobowiązał pracowników GCI w Kamieńcu
do pomocy rolnikom przy wypisaniu wniosków
o dopłaty;
- patronował przeprowadzonym w przedszkolach
i szkołach konkursom o tematyce przeciwpożarowej, których finał odbył się w Wieszowie;
- wziął udział w konferencji, zorganizowanej
przez Powiatowy Urząd Pracy, na temat bezrobocia, które stale spada, o czym świadczy również
fakt, iż w Urzędzie Pracy jest ponad 5,000 ofert
pracy, dla około 4,300 bezrobotnych;
- wraz z pracownikami, przy udziale Powiatowej
Inspekcji Pracy, ustalał godziny pracy urzędu, by
te nie kolidowały z obowiązującymi przepisami
prawnymi. W obecnej sytuacji prawnej jest to
sprawa trudna do ustalenia w taki sposób, by pogodzić przepisy prawa z oczekiwaniami mieszkańców gminy (o nowych godz. pracy urzędu
– czyt. str. 1);
- wziął udział w szkoleniu w Wiśle na temat protokołu dyplomatycznego;
Przepraszam wszystkich mieszkańców, że
z powodu nowych warunków zdrowotnych,
nie uczestniczyłem w tegorocznych zebraniach
wiejskich. Myślę, że taka przerwa, po 18 latach
znajomości, nie zaszkodzi żadnej ze stron i nie
zostanie odebrana negatywnie. W zebraniach
uczestniczyli zawsze moi najbliżsi współpracownicy merytoryczni.

cjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice;
likwidacji oddziału Gminnego Przedszkola Nr 3
w Kamieńcu z siedzibą w Księżym Lesie oraz
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Zbrosławicach; wyrażenia
zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy
Zbrosławice – 3 uchwały oraz w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultacji społecznych.

oraz opiniowanie projektów uchwał.

04 i 25.03 oraz 01, 15 i 24.04.2008 r. – posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju
Omówienie spraw związanych z komunikacją
pasażerską, jej kosztów i sposobu ograniczenia
wydatków; ocena stanu zaopatrzenia mieszkańców w wodę, stanu sieci i ujęć wodnych, kosztów dostarczania wody; ocena potrzeb w zakresie
inwestycji i modernizacji sieci wodociągowej na
terenie Gminy, analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007, zapoznanie się
z informacją w temacie przewidzianych do wykonania zadań na drogach gminnych w 2008 roku

Informuję również, że najwięcej czasu poświęcam na organizację i kontrolę bieżących zadań
czy działań i będę je przedstawiał w kolejnych
wydaniach gazetki bardziej szczegółowo i dokładnie.

25.03. oraz 16.04.2008 r. – posiedzenia Komisji Rolnictwa
Omówienie zasad wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie, płatności zwierzęce, pakiety rolno-środowiskowe oraz omówienie spraw
związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
26.03. oraz 16.04.2008 r. – posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej
Omówienie działalności stacji CARITAS
w związku ze zmianą lokalizacji siedziby, omówienie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii oraz opiniowanie
projektu uchwały.
28.03. oraz 2. i 23.04.2008 r. – posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Analiza wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2007 r., ocena wykonania budżetu gminy
za 2007 r. oraz opracowanie wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
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Komunikacja pasażerska

Przypomina się, iż dnia 29 listopada pełnosprawności tzn. z naruszoną spraw2007 r. Rada Gminy Zbrosławice Uchwałą nością organizmu, niezdolne do pracy albo
Kasując bilet w autobusie, niewielu pasaNr XIII/142/07 wprowadziła na terenie Gmi- zdolne do pracy jedynie w warunkach prażerów ma świadomość tego, że bilety nie pony Zbrosławice obligatoryjną dla osób fizycz- cy chronionej i wymagające, w celu pełniekrywają kosztów komunikacji pasażerskiej.
nych opłatę od posiadania psów. Opłata ta, nia ról społecznych, stałej lub długotrwałej
Aby komunikacja mogła sprawnie funkcjoopieki i pomocy innych osób w związku
OPŁATA OD
nować, gminy dopłacają z budżetu określone
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji –
kwoty.
POSIADANIA PSÓW z tytułu posiadania 1 psa;
Teren Gminy Zbrosławice obsługuje 20
bez względu na ich liczbę posiadanych psów, - osoby w wieku powyżej 65 lat, prowadzące
linii autobusowych: 83, 112, 134, 153, 180,
wynosi 25 zł rocznie i jest płatna u inkasen- samotnie gospodarstwo domowe - z tytułu
191, 14, 20, 57, 80, 132, 184, 288, 614, 617,
tów (sołtysów) danego sołectwa, bezpośred- posiadania 1 psa;
712, 139, 740, 741 i 791, w tym 740 i 741 to
nio na rachunek Urzędu Gminy lub w kasie - osoby opłacające podatek rolny od gospolinie mikrobusowe do przewozu osób niepełUrzędu w Zbrosławicach, bez wezwania, darstw rolnych - z tytułu posiadania nie więnosprawnych. Za przejazd każdego autobusu
w terminie do 30 czerwca 2008 r.
cej niż 2 psów.
przez teren Gminy liczone są km (tzw. woW przypadku gdy osoba weszła w posiada- Opłata od trzeciego psa i każdego kolejnego
zokilometry - „wzkm”). Do każdego wzkm
nie psa po 30 czerwca stawka opłaty wynosi płatna jest na ogólnych zasadach.
gmina dopłaca 2,10 zł. Na koniec każdego
12,50 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać
miesiąca wszystkie przejazdy są rozliczane.
Z opłaty zwolnione są wyłącznie:
w Urzędzie Gminy pod nr tel. 032-233-77W przypadku, gdy jakiś kurs wypadnie, nie
- osoby zaliczone do znacznego stopnia nie- 83, 032-233-77-84    Joanna Szymańska
jest ujęty w kosztach, bo płaci się za faktycznie wykonane wzkm.
W br. zaplanowano przejazd 1 280 000
wzkm co stanowi kwotę 2 678 378 zł. Jest Gdy rozpoczyna się wiosna częściej wychodzito bardzo poważny wydatek z budżetu my na piesze spacery. Najchętniej wybieramy się
(z naszych podatków). Takie koszty nie po- na łono natury, a że mieszkamy na wsi, nietrudno
zwalają nam na zwiększanie ilości kursów pójść do lasu. Wiele osób całymi rodzinami wybieautobusów, bo każde dodatkowe wiążą się ze ra się na przejażdżki rowerowe po naszej gminie.
zwiększonymi kosztami. Dodać należy, że Każdy z nas podziwia dobrze zagospodarowane
nie wszystkie kursy są właściwie wykorzy- pola, nowo wybudowane domy. Jednak podczas
stane przez pasażerów, w wielu przypadkach tych wyjazdów poza obszary zabudowane, często możemy zobaczyć sterty śmieci, systeobserwuje się, że z autobusu korzysta nie- matycznie wywożone przez naszych mieszkańców, najczęściej pod las. W tych miejscach
wielka ilość ludzi, chociaż koszt przejazdu z pewnością podczas wywozu śmieci nikt nas nie zobaczy, a przecież głównie o to chodzi, by
nikt się nie dowiedział, że to właśnie moje śmieci. Po co mam się martwić o to, jak wygląda
trasą jest zawsze jednakowy.
Urszula Grabińska droga do lasu - na pewno przyjedzie jakaś służba z gminy i to posprząta. Zawsze zastanawia
mnie takie działanie ludzi. Dziś przecież można za darmo pobrać worki na śmieci, posegreKOMUNIKATY POLICJI gować je i wystawić przed swoim domem, a służby gminne zadbają o nasze środowisko. Właściwie to taki widok jak na zdjęciu już coraz rzadziej możemy oglądać. Nasza świadomość
W przypadku zauważenia wolno bie- ekologiczna jest coraz większa i na szczęście tylko nieliczni mieszkańcy zaśmiecają nasze
gających, bezpańskich psów, proszę
otoczenie. Myślę, że ten widok skłania nas do zastanowienia. Czy umiemy tylko narzekać i
bezpośrednio dzwonić do rakarza przechodzić obojętnie dalej? A może należy poinformować o tym odpowiednie służby? Czy
p. Handerek, pod nr. tel. 608 021 852 wokół nas może być ładnie i czysto? Wydaje się, że zależy to wyłącznie od nas. Reagujmy
na wszystkie tego typu sytuacje, a może będzie lepiej.
! UWAGA MIESZKAŃCY !
Chciałem przypomnieć, że za wywóz śmieci w miejsca niedozwolone stosuje się wobec
W związku z zaistniałymi w ostatnim sprawców postępowanie karne.
czasie usiłowaniami kradzieży pojazBardzo dziękuję młodym mieszkańcom Wieszowy za informacje o dzikich wysypiskach
dów na terenie naszej Gminy, Policja śmieci.                            Grzegorz Kłaczek

WIOSENNY SPACER

!

!

prosi o szczególne zwracanie uwagi na
zabezpieczenie i sposób parkowania
swoich pojazdów.

KRONIKA
POLICYJNA

Zachęcam do odwiedzenia serwisu internetowego z bazą nielegalnych wysypisk na terenie
naszego kraju. Można na nim umieścić zdjęcia oraz szczegółowe informacje o lokalizacji
wysypiska. www.smieci-stop.pl/index.php

POSTERUNEK POLICJI

(32) 393 52 07

• 05.04 w Świętoszowicach policjanci ujawnili skradziony z terenu Gliwic
sam. os. marki Opel Vectra, który został przekazany właścicielowi.
• W okresie od 30.03. do 10.04 przy ul. Batorego w Zbrosławicach
n/n sprawca dokonał włamania do domku letniskowego i dokonał kradzieży elementów metalowych i armatury łazienkowej wart. 800 zł.
• 18.04 na terenie gospodarstwa rolnego w Kamieńcu przy ul. Wiejskiej
n/n sprawca dokonał podpalenia zrolowanej słomy, powodując zniszczenie mienia wartości 8000 zł.
• 30.04 w Laryszowie przy ul. Wolności n/n sprawca dokonał uszkodzenia
zamka w drzwiach sam. osob. marki Ford Focus.
• 30.04 Zbrosławice ul. Morcinka n/n sprawca dokonał włamania do sam.
os. marki Peugeot Partner, dokonując kradzieży radia CB na szkodę mieszkańca Zbrosławic.
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OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Zbrosławice informuje, że posiada do
wynajęcia lub dzierżawy obiekty magazynowe.

Wszelkie informacje na temat przedstawionej oferty można uzyskać w Urzędzie Gminy Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
w Zbrosławicach przy ul. Wolności 109 (budynek
Banku Spółdzielczego I piętro pokój nr 4) oraz telefonicznie pod numerami (32) 233-77-97 i (32) 233-71-02.

UWAGA MIESZKAŃCY ZBROSŁAWIC

!

W dniu 11.06.2008 r. w miejscowości Zbrosławice organizowany jest wywóz nieczystości wielkogabarytowych.
Zainteresowanych wywozem prosimy o zgłaszanie
się do Sołtysa i opłacenie wywozu w kwocie – 5,35zł
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Czy wiemy, co świętujemy?

ciąg dalszy str. 1
1-go maja, święto pracy. Przez wielu pamiętane jako dzień przymusowych pochodów pierwszomajowych. Święto to swoje początki ma już po drugiej międzynarodówce
w roku 1889. Stworzone, by uczcić robotników poległych podczas strajków w Chicago.
W Polsce po raz pierwszy obchodzone w
1890 r. Jedno z najważniejszych świąt państwowych PRL-u.Obecnie dalej uznawane w Polsce
i Europie jako dzień wolny od pracy, jednak bez
praktykowania przymusowych, a przez to często znienawidzonych pochodów.

2-go maja, święto flagi państwowej, obowiązujące od 2004 r. Pomimo, iż jest to święto państwowe, drugi dzień maja nie jest dniem wolnym od pracy. Sama data nie jest przypadkowa.
W czasach PRL-u w tym dniu ściągano flagi
po obchodach pierwszomajowych, by nie eksponować symbolu narodowego w dniu święta
Konstytucji, które zostało zniesione przez władze Polski Ludowej.
3-go maja, święto Konstytucji. Współcześnie
jedno z najważniejszych świąt narodowych. Dzień upamiętniający powstanie
pierwszej konstytucji w Europie, drugiej
(po Stanach Zjednoczonych) na świecie. Konstytucja 3-go Maja, zwana także
Konstytucją Rządową, została uchwalona
przez Sejm Wielki (Czteroletni), po pierwszym rozbiorze. Pod względem legislacyjnym
była bardzo słaba, dlatego już po roku została
obalona i doprowadziła do kolejnego rozbioru.
Majowy dzień został uznany za święto w roku
1918, gdy Polska odzyskała niepodległość, po
123 latach nie istnienia na mapie Europy. Święto
zniesione przez władze PRL-u, by nie budzić
świadomości narodowej Polaków. Przywrócone
do kalendarza świąt państwowych w kwietniu
1990 r.           Patrycja Posmyk

ciąg dalszy str. 1
Uroczystość rozpoczęła się rano występem przedszkolaków ze Świętoszowic oraz
dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej
w Czekanowie. Przed licznie zgromadzony-

120 lat OSP Czekanów

mi rodzicami i zaproszonymi gośćmi, mali
artyści zaprezentowali się znakomicie, za
co należą im się serdeczne podziękowania,
a nauczycielom gratulacje za odpowiednie
przygotowanie występu. W dalszej części
dnia, po pokazach sprawności i sprzętu OSP
Czekanów oraz nowo zakupionej autodrabiny PSP w Tarnowskich Górach, odbyła się
procesja oraz msza święta, w kościele p.w.
św. Floriana, w intencji wszystkich strażaków Gminy Zbrosławice. Następnie, na
uroczystym apelu, zasłużonym strażakom
zostały wręczone medale i wyróżnienia.
Z okazji jubileuszu oraz za swoje osiągnięcia jednostka OSP Czekanów została odznaczona Złotą Odznaką Honorową
Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego.
W dalszej części dnia, obecni na uroczystościach zacni goście serdecznie gratulowali strażakom 120 lat działalności i
życzyli co najmniej jeszcze raz tylu. Pod

Jeszcze świątecznie - Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę

W lutym 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach ogłosiła konkurs
plastyczny na wykonanie pisanki, przeznaczony dla dzieci w dwóch przedziałach wiekowych: dla przedszkolaków i dla uczniów
szkół podstawowych Gminy Zbrosławice.
Prace można było składać do 21 marca w
Bibliotece Gminnej w Zbrosławicach lub
jej filiach na terenie gminy. Pracownicy
biblioteki nie spodziewali się tak licznego
odzewu ze strony dzieci i nauczycieli. Do
konkursu napłynęło 75 prac z przedszkoli
i 52 prace ze szkół podstawowych..
27 marca 2008 roku w GBP w ZbrosłaŚwiat przyrody jest piękny i fascynujący,
a jego poznawanie dostarcza wielu moż- wicach zebrała się komisja w składzie:

Najmłodsi dbają o swoje środowisko

liwości przeżywania nowych doznań
i wzbogacania wiedzy. Celem edukacji
przyrodniczej w przedszkolu jest zbliżenie
dziecka do tego świata poprzez aktywny
i bezpośredni z nim kontakt. Okres przedszkolny to także czas kształtowania postawy proekologicznej, czyli rozwijanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin
i zwierząt.
W naszej placówce – Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Świętoszowicach, wszyscy
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koniec apelu symbolicznie została odsłonięta, wyremontowana ze środków
OSP Czekanów, pompa konna, która kiedyś służyła do gaszenia pożarów (zdj. na
str. 1). ,,Niech ta sikawka pozostanie symbolem pamięci dla naszych ojców, dziadków, pradziadków, którzy przez wiele lat
utrzymywali i rozwijali naszą straż pożarną”. Na zakończenie uroczystości zgromadzeni wysłuchali koncertu orkiestry dętej
z Ostropy i udali się do remizy na biesiadę
strażacką.
Wśród zaproszonych gości, władz OSP
i PSP w Tarnowskich Górach na uroczystości obecni byli także: poseł na sejm RP
Tomasz Głogowski, starosta tarnogórski
Józef Korpak, wójt Gminy Zbrosławice Paweł Kowolik. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Dramski, Radni Powiatu oraz
Gminy Zbrosławice.         JP

Krystyna Trzęsiok - przedstawiciel Rady
Gminy, Jan Drechsler - literat, Urszula
Hajda - dyrektor GBP, Barbara Zdańska starszy bibliotekarz i po długich naradach
wybrała najpiękniejsze pisanki, w dwóch
kategoriach:
Przedszkole: I miejsce- Szymon Abramik
- przedszkole Zbrosławice, II miejsce Justyna Wąsik - przedszkole Świętoszowice, III miejsce - Magdalena Walosczykprzedszkole Miedary,
Wyróżnienia: Monika Lisek - przedszkole
Zbrosławice, Alicja Stranczyk - przedszkole Zbrosławice, Dawid Klimas - przedszkole Kamieniec.
Szkoły podstawowe: I miejsce - Anna
Grudzińska - kl. III, Miedary, II miejsceWiktoria Bartoszczak - kl. IV, Miedary, III
miejsce - Samanta Starzyzna - kl. III, Kopienica,
Wyróżnienia: Dorota Thürmer - kl. III,
Przezchlebie, Wiktoria Szyszko - kl. I, Ziemięcice, Weronika Macioszek- kl.V, Zbrosławice.
Wszystkim dzieciom dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.
M. Ogrodnik

przedszkolacy rozumieją ideę upiększania
środowiska, stąd w kwietniu, w czasie akcji
ekologicznej „Święto Ziemi” sadzili w ogrodzie przedszkolnym wiosenne kwiaty: bratki
i stokrotki oraz iglaki.
Co roku wspomagają nas, dostarczając darmowe sadzonki, państwo Śliwińscy - właściciele Ogrodnictwa w Przezchlebiu, którym
bardzo dziękujemy.
Szarlota Miśkiewicz
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1 kwietnia po raz pierwszy
zorganizowaliśmy w naszej
szkole „Dzień otwartych drzwi”.
W części oficjalnej pani dyrektor
powitała przybyłych gości, czyli przyszłych pierwszoklasistów
oraz ich rodziców. Nasi uczniowie, pod opieką nauczycieli,
przygotowali barwny i ciekawy
program artystyczny. W sali komputerowej przedstawiciele koła informatycznego przedstawili wybrane prezentacje
multimedialne. W sali gimnastycznej
nasi goście mogli podziwiać sprawność

fizyczną uczniów klasy III. Następnie
wzięli udział w lekcjach matematyki
i religii. Zaproszeni uczniowie i ich rodzice mogli również zwiedzić budynek
oraz zobaczyć szkołę „od podszewki”,
obejrzeć kroniki szkoły i kroniki SKO.

DZIEŃ OTWARTY

Ciekawym momentem było spotkanie
przyszłych pierwszoklasistów z wychowawcą - był to czas przeznaczony na zabawę, konkursy i słodki poczęstunek.
Rodzice zostali zaproszeni do kawiarenki, gdzie mieli okazję poznać grono

W poprzednim numerze ”Wieści” pisaliśmy
o gminnych laureatach X Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „112 w trudnej sprawie – nie
używaj przy zabawie”. Ich prace zostały
zgłoszone do etapu powiatowego konkursu.
W sumie do Starostwa Powiatowego wpłynęły 72 prace plastyczne, w trzech kategoriach wiekowych. 8 kwietnia jury etapu powiatowego przyznało nagrody i wyróżnienia.
I tym razem wśród laureatów byli uczniowie
naszych szkół, a dokładnie Zespołu Szkół w
Wieszowie. Znakomite III miejsce w starszej
grupie wiekowej (13-16 lat) zajął Paweł Bulla, a II wyróżnienie w średniej grupie wiekowej (9-12 lat) otrzymała Agnieszka Kułak.
Prace wyłonione w eliminacjach powiatowych zostały przekazane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, gdzie będą brały udział w eliminacjach wojewódzkich. Gratulujemy i życzymy
powodzenia!             AP

Czy
o straży
wiemy
wszystko?

W dniach 1011.03 br. w Zespole Szkół w Wieszowie odbył się finał konkursu wiedzy o straży pożarnej. Konkurs
składał się z 2 etapów: plastycznego „zapobieganie pożarom” oraz wiedzy o pożarnictwie. Wzięli w nim udział uczniowie szkół
z terenu naszej gminy oraz dzieci przedszkolne z najstarszych grup wiekowych. Prace oceniała komisja w składzie:
p. Aleksandra Kotlińska, p. Kornelia Karpowicz, p Wanda Słodczyk, p. Danuta Lihs,
p. Henryk Snurawa i p. Ryszard Pyka. Dzieci bardzo ochoczo i sumiennie przystąpiły
do konkursu. Z wielkim kunsztem wykonane prace plastyczne sprawiły, że oceniający
stanęli przed trudnym wyborem. Wiele prac
zasługiwało na nagrody i wyróżnienia.

ZMAGANIA
ORTOGRAFICZNE

16 kwietnia odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas I – III. Przyjechali do nas uczniowie z: Kamieńca (pod opieką Joanny
Mansfeld-Mucha),
Miedar
(opiekun
Brygida Glinka), Wieszowy (opiekun
Jolanta Czarnecka) i Zbrosławic (pod opieką
Teresy Ciukaj).
Po powitaniu gości, uczniowie przystąpili
do rywalizacji w poszczególnych grupach
wiekowych. Organizatorzy przedstawili regulamin i zasady konkursu oraz rozdano
zestawy konkursowe, zawierające poszczególne zadania w kl. I i II (np. wpisanie brakujących liter, wyjaśnienie poszczególnych
wyrazów itp.) Natomiast uczniowie klasy III
w tym czasie pisali dyktando.
Dzieci bardzo szybko uporały się z przyFinalistami konkursu w I etapie w poszczególnych grupach wiekowych zostali:
I grupa (przedszkole): 1 miejsce Maciej
Front (Zbrosławice), 2. Justyna Kiedrzyn
(Kamieniec), 3. Adam Stańczyk (Wieszowa). II grupa (szkoła podstawowa kl. I-III):
1. Weronika Miczka (Przezchlebie), 2. Roksana Dworczak (Wieszowa), 3. Dominika
Wieczorek (Czekanów). III grupa (szkoła podstawowa kl. IV-VI): 1. Adam Kuzera (Czekanów), 2. Magdalena Skrzypczyk
(Kamieniec), 3. Anna Barszcz (Miedary).
IV grupa (gimnazjum): 1. Martyna Kuzera (Kamieniec), 2. Bernadetta Grudzińska
(Miedary), 3. Ewelina Gaida (Miedary).
V grupa (liceum): 1. Agata Skrzypczyk (Kamieniec).
W II etapie konkursu finalistami zostali:
I grupa (szkoła podstawowa): 1. Mariusz
Dziambor (Kopienica), 2. Iwona Taraszczyk
(Kopienica), 3. Patryk Krupa (Czekanów).
II grupa (gimnazjum): 1. Konrad Maryńczuk (Kamieniec), 2. Mateusz Żurek (Wieszowa), 3. Magdalena Buk (Kamieniec).
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Sukces Uczniów z Wieszowy

pedagogiczne oraz zapoznać się z ofertą
edukacyjną naszej szkoły.
O tym, czy przedszkolakom spodobała się nasza szkoła dowiemy się już we
wrześniu.
Edyta Wójcik

gotowanymi zadaniami. W czasie,
kiedy komisja sprawdzała prace,
uczniowie mieli czas na degustację
przygotowanego poczęstunku oraz
na nawiązanie kontaktów koleżeńskich. Po sprawdzeniu prac ogłoszono wyniki konkursu, odczytano nazwiska laureatów i wręczono nagrody
oraz dyplomy. Mistrzami w poszczególnych
klasach zostali:
Klasa I: I miejsce - Adrian Hulbój
z Kopienicy, II miejsce - Krzysztof Cichoń
z Kamieńca, III miejsce - Julia Jakubowska
z Wieszowy.
Klasa II: I miejsce - Daniel Gołowski
z Wieszowy, II miejsce - Aneta Kudlek
z Kopienicy, III miejsce – Mateusz Kliczka
z Kamieńca.
Klasa III: I miejsce - Dominik Front ze
Zbrosławic, II miejsce - Julia Janoszka
z Kopienicy, III miejsce – Dominika Macha
z Miedar.
DO ZOBACZENIA ZA ROK!
Org.: Jolanta Drej, Jolanta Chmura
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał prezes OSP Wieszowa p. Henryk
Snurawa, zaś patronat powierzono Wójtowi
Gminy p. Pawłowi Kowolikowi, który wręczył finalistom nagrody książkowe i dyplomy. Wykonano też pamiątkowe zdjęcia.
Kornelia Karpowicz

PODZIĘKOWANIE
Podziękowanie dla panów: Andrzeja
Kwieciszewskiego, Adama Pabis, Marka
Cybulskiego, Andrzeja Grondeckiego
oraz Gabriela Korgel za bezinteresowną
pomoc i zaangażowanie w czasie
remontu sali lekcyjnej w naszej szkole.
Dziękujemy również państwu: Grażynie
i Dariuszowi Stec, Justynie i Jackowi
Stencel, Małgorzacie i Krystianowi
Brzęczek oraz pani Krystynie Rozkosz za
pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną
naszej szkole.
Dyrektor, nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach.
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Jubileusz Złotych Godów
ciąg dalszy ze str. 1

Miło było uczestniczyć w podniosłej chwili, jaką niewątpliwie jest uroczystość wręczenia „Medali za długoletnie pożycie
małżeńskie”. Na spotkanie, które odbyło się 7 marca 2008 r.
w Świetlicy Gminnej w Zbrosławicach, zostało zaproszonych
11 par małżeńskich. Niestety ze względów zdrowotnych nie
wszyscy zaproszeni mogli być obecni. W uroczystościach
udział wzięli: Pan Paweł Kowolik - Wójt Gminy Zbrosławice
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna Zyga.
Wójt Gminy wygłosił przemówienie oraz, w imieniu Prezydenta RP, odznaczył medalami Jubilatów. Otrzymali oni również słodkie upominki i listy gratulacyjne. Były toasty, życzenia, zdjęcia, a przede wszystkim wspomnienia.
Wyrażam szacunek i podziw dla wytrwałości i niezłomności
wszystkich par małżeńskich, które pomimo wielu przeciwności losu, dotykających każdego człowieka, wspierając się wzajemnie i przezwyciężając trudy życia, doczekały tak wielkiego
Jubileuszu, jakim są Złote Gody. Małżeństwa te przeżyły ze
sobą wiele dni, w których nie brakło świąt i uroczystości, ale
myślę, że najważniejsze były zwykłe, codzienne dni. Uczucie
obecności drugiego człowieka, nawet w milczeniu. To łączy
i umacnia miłość. Każdy dzień życia to bogata i piękna karta
historii poszczególnych rodzin, ale i naszej Gminy.
Drodzy Jubilaci, 50 lat temu przysięgaliście sobie wierność
i nieskończoną miłość, a prawdziwą miłość poznaje się nie
po jej sile, lecz po czasie jej trwania. Życzę Państwu kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szacunku dzieci i wnuków. Możecie Państwo
czuć się wspaniale, bowiem dla wielu młodych ludzi jesteście
wzorem.         Katarzyna Zyga - Kierownik USC

ZMIANY W RADZIE
W związku z rezygnacją Pana Wilhelma Glinki z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki
i Rozwoju, dnia 13 maja 2008 r., na posiedzeniu
Komisji, dokonano wyboru nowego Przewodniczącego.
Został nim Pan Piotr Jankowski.

Stowarzyszenie
„Komitet ds. Partnerstwa
Gminy Zbrosławice”
Od października ubiegłego roku na terenie naszej Gminy działa Stowarzyszenie „Komitet ds. Partnerstwa Gminy
Zbrosławice”, którego głównym zadaniem
jest wspieranie, utrwalanie i rozwijanie
przyjacielskich kontaktów z gminami zagra-

z okazji 80 Rocznicy Urodzin
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
składają koleżanki i koledzy
Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów
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Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach /Dz. U. z 8.12.1992 r./ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może
nadać medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Dla ustalenia niezbędnych danych i przygotowania odpowiednich
wniosków, pary małżeńskie zamieszkałe w gminie Zbrosławice, które
w roku 2008 będą obchodziły rocznicę 50-lecia pożycia małżeńskiego, proszone są o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Zbrosławicach ul. Wolności 109A, tel. (032) 233 77 96, w terminie
do dnia 15 czerwca 2008 r.           
Kierownik USC

Magiczny Wieczór

„Noc z Andersenem” jest międzynarodowym przedsięwzięciem, organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Książki
Dziecięcej i urodzin J. Ch. Andersena. Biorą w nim udział biblioteki z różnych krajów, organizując w tym czasie całonocne imprezy dla dzieci .
W tym roku, 28 marca, po raz
pierwszy do tej międzynarodowej
imprezy postanowiła się przyłączyć Gminna Biblioteka Publiczna
w Zbrosławicach, organizując „Wieczór z Andersenem” i świętując 203
urodziny pisarza! Motywem przewodnim imprezy były baśnie i bajki,
a celem - rozbudzenie w dzieciach
zainteresowań czytelniczych.
„Wieczór z Andersenem” w bibliotece rozpoczął się o godzinie 16°° i trwał do 20°°. Udział w nim wzięło kilkanaścioro dzieci ze Zbrosławic, Ptakowic, Czekanowa i Kopienicy.
Biletem wstępu na ten magiczny wieczór było baśniowe przebranie. Podczas imprezy na dzieci czekało wiele niespodzianek: konkurs recytatorski,
konkurs na najpiękniejsze przebranie baśniowe i wiele innych atrakcji.
Dzieci również wykonały kartki urodzinowe i wręczyły je Andersenowi,
który podczas odwiedzin opowiedział o swojej pracy oraz przeczytał jedną
z bajek. W postać bajkopisarza wcielił jeden z „przyjaciół biblioteki”- Jan
Drechsler. Imprezę uświetnił również występ dzieci z Czekanowa, które
przedstawiły baśń „Calineczka”.
Na strudzonych wielogodzinną zabawą, jak zawsze czekał przygotowany posiłek. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i udały się do domów, by podzielić się z najbliższymi wrażeniami
z tej niezapomnianej imprezy.
Dwieście trzecie urodziny Andersena są już historią, ale za rok dzieci
spotkają się na kolejnej rocznicy urodzin, a co wtedy się wydarzy? To pozostanie na razie słodką tajemnicą bajkowych wróżek.    M. Ogrodnik

nicznymi oraz krajowymi (w szczególności
z gminami partnerskimi Gminy Zbrosławice), wymiana kulturalna we wszystkich jej
aspektach, propagowanie wizerunku kultury
polskiej, wspieranie idei wzajemnej tolerancji i porozumienia, popieranie i pielęgnowanie osobistych kontaktów z obywatelami innych państw, promocja Gminy Zbrosławice,
popularyzacja wiedzy na temat historii Gminy i jej teraźniejszości.

Naszej drogiej Seniorce

Pani Róży Melich z Wieszowy

INFORMACJA USC

Z okazji
Jubileuszu Złotych Godów
Państwu

Adeltraudzie i Jerzemu Irmler
z Kamieńca
życzenia wielu lat zdrowia
i wszelkiej pomyślności
składają
Sołtys i Rada Sołecka Kamieniec

Wszystkich mieszkańców Gminy, którym
bliskie są cele statutowe „Komitetu ds. Partnerstwa Gminy Zbrosławice” zachęcam do
wstępowania do Stowarzyszenia. Najbliższe Walne Zebranie Członków odbędzie
się 2 czerwca br. o godzinie 16:00 w Świetlicy Gminnej w Zbrosławicach przy ulicy
Wolności 97. Zapraszam!
Katarzyna Zyga
Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia

W kwietniu 75 urodziny obchodziła

Pani Róża Koloczek ze Zbrosławic.
Dostojnej Jubilatce najserdeczniejsze
życzenia
zdrowia i pogody ducha
składają koleżanki i koledzy
Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów
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Zakład Opieki Zdrowotnej „FAM -MED” SC informuje, że na podstawie umowy zawartej z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizuje w Poradniach Lekarza Rodzinnego następujące Programy:

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Adresatami Programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka (tj. nadciśnienie tętnicze krwi, palenie tytoniu, niska
aktywność ruchowa, nadwaga, otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, wiek, płeć męska, obciążenie genetyczne).
Do Programu zapraszane są osoby znajdujące się na liście świadczeniodawcy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, będące

Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych
Program ten adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia, palących papierosy, w tym w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych ba-

INFORMACJA ZGKiM
Szanowni Mieszkańcy!
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że
był zmuszony z dniem 01 marca 2008 r. do podwyższenia opłat
za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych: stałych
i ciekłych. Cena wywozu nieczystości stałych wynosi:
z pojemników 110 l cena brutto: 10,12 zł w tym VAT 0,66 zł
z pojemników 120 l cena brutto: 11,04 zł w tym VAT 0,72 zł
z pojemników 240 l cena brutto: 20,24 zł w tym VAT 1,32 zł
z kontenerów 1100 l cena brutto: 101,22 zł w tym VAT 6,62 zł
Cena brutto wywozu 1m³ ścieków samochodem asenizacyjnym wynosi 22,35 zł w tym VAT 1,46 zł.
Nowe stawki opłat zatwierdzone zostały Uchwałą Rady Gminy
Nr XV/193/08 z dnia 5 lutego 2008 r.
Podwyżka ceny wywozu nieczystości spowodowana była znacznym wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska. Dotychczasowa opłata z kwoty 15,71 zł wzrosła z początkiem bieżącego
roku do kwoty 75,00 zł za każdą tonę składowanych odpadów na
wysypiskach śmieci. W/w opłata doliczana jest do cen składowania odpadów i stanowi aż 84 % wszystkich kosztów związanych
z wywozem nieczystości. Opłata, która zwiększa kwotę za korzystanie ze środowiska zmieniona została na mocy Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. Obecnie łączny koszt
składowania 1 tony nieczystości na wysypiskach śmieci wynosi
brutto 144,45 zł. Na wzrost ceny wywozu wpłynęły również podwyżki cen paliwa i najniższego wynagrodzenia.
Wzrost cen wywozu nieczystości płynnych został spowodowany zwiększeniem opłaty za zrzut ścieków na oczyszczalniach,
z którymi zakład ma podpisane umowy. Poprzednia cena wynosiła 16,78 zł brutto za 1m³ odebranych ścieków i pozostawała na
niezmienionym poziomie przez dwa lata tj. od stycznia 2006 r.
Jednocześnie pragniemy przeprosić wszystkich mieszkańców,
chętnych do skorzystania z naszych usług w zakresie wywozu
ścieków, lecz z powodu modernizacji oczyszczalni, zakład nie ma
możliwości technicznych, by zwiększyć ilość odbieranych nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym.
Informujemy również, że na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach, przy ul. Oświęcimskiej
6, odbywa się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz świetlówek i baterii. Niezmienione od
września 1997 r. pozostają warunki odbioru nieczystości wielkogabarytowych z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Zbrosławice. Cena brutto za odbiór nieczystości wielkogabarytowych wynosi 5,35 zł od domostwa. Na terenie Gminy odbywa się
również bezpłatnie odbiór nieczystości segregowanych.
ZGKiM
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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, udzielanych w ramach Programu.
Od zgłaszających się zostaną zebrane dane do ankiety i przeprowadzone bezpłatnie badanie krwi (poziom glukozy i lipidogram).
Osoby z rocznika 1973, 1968, 1963, 1958, 1953 otrzymają imienne
zaproszenie do programu.
Zapraszamy do naszych placówek od poniedziałku do piątku.
dań spirometrycznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy i u których nie
zdiagnozowano wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
(lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy).
Świadczenie będzie wykonywane w Poradni Lekarza Rodzinnego
w Zbrosławicach od poniedziałku do piątku. Zapraszamy!

Gaszą pożary - rozpalają ducha

19 kwietnia 2008 r. odbył się capstrzyk z okazji Dnia Strażaka
w jednostce OSP w Wieszowie. Na zaproszenie prezesa OSP Wieszowa Henryka Snurawy, na spotkanie przybyli przedstawiciele ziemi tarnogórskiej i gliwickiej: Andrzej Pilot – wice prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
i
zarazem
wice
prezes
Zarządu Wojewódzkiego PSL
w Katowicach, Leszek Boniewski – członek ZW PSL
w Katowicach i zarazem wice
prezes ZP PSL w Tarnowskich
Górach, Ewa Więckowska –
posłanka poprzedniej kadencji, a obecnie prezes jednego z największych szpitali w Gliwicach,
Cecylia Machulska – przedsiębiorca i działacz społeczny, była radna
sejmiku Województwa Śląskiego, Paweł Kowolik – Wójt Gminy.
Spotkanie – mimo świątecznego pretekstu – miało charakter roboczy, omówiono dotychczasowe osiągnięcia w jednostce OSP.
A jest się czym pochwalić: wykonano kapitalny remont wiaty, w której garażowany jest nowy nabytek - drabina samochodowa DS 30.
Wiata wyremontowana została dzięki pomocy Ewy Więckowskiej,
Cecyli Machulskiej, Janka Gryca, Leszka Boniewskiego, Rafała
Wojtachy, Henryka Lisa oraz wszystkich strażaków-ochotników
z Wieszowy, którym – także za naszym pośrednictwem – Zarząd OSP
Wieszowa składa podziękowania.
Nikt nie zamierza jednak spocząć na laurach, dlatego też podczas
spotkania pod patronatem św. Floriana zarysowano perspektywy
i omówiono plany na przyszłość.
Ze strażackim pozdrowieniem          Leszek Boniewski

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

ciąg dalszy ze str. 1
Rada Gminy, na Sesji w dniu 28 kwietnia, 15 głosami „za”
udzieliła wójtowi absolutorium, co oznacza aprobatę jego działań w roku ubiegłym.
W najbliższym wydaniu „Wieści z Gminy” napiszemy szerzej o wykonaniu budżetu za rok 2007. Informujemy również,
że kompletny tekst Uchwały Nr XVIII/210/08 Rady Gminy
Zbrosławice z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Zbrosławice na rok 2007 oraz udzielenia Wójtowi absolutorium z tego tytułu, jest dostepny na stronie BIP Urzędu Gminy
Zbrosławice, pod adresem: http://bip.zbroslawice.pl
(w Menu Podmiotowym, zakładka „Rada Gminy”)    /AP/
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WYDARZENIA
SPORTOWE

Dali z siebie wszystko
8 i 9 marca w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim,
odbyły się I Mistrzostwa Śląska Radnych
w Halowej Piłce Nożnej, pod patronatem
Marszałka Województwa Śląskiego. Gminę
Zbrosławice reprezentowała drużyna w składzie: Wilhelm Glinka, Grzegorz Kłaczek,

Janusz Kołodziejczyk, Paweł Kowolik,
Marek Maniera, Sebastian Nowicki, Wiesław
Olszewski, Joachim Pieczka, Mariusz
Poloczek, Krystian Trzęsiok. Turniej wygrali gospodarze - Powiat Tarnogórski.
Z relacji mistrzów wynikało, że to właśnie
z drużyną Gminy Zbrosławice zagrali najtrudniejszy mecz turnieju. Losy pojedynku
ważyły się do przedostatniej minuty drugiej
części dogrywki. W rezultacie nasza drużyna
zajęła miejsce 5-8.
Wiesław Olszewski

TURNIEJ SOŁECTW

47 zawodników reprezentujących 12 ekip
spotkało się 5 kwietnia w Parku Wodnym
w Tarnowskich Górach na kolejnych zawodach Turnieju Sołectw.
W pływackiej sztafecie bezkonkurencyjną okazała się drużyna Laryszowa,
która zwyciężyła w czasie 2:36:33. Drugie
miejsce wywalczyła Wieszowa (2:45:64),
minimalizując dystans do lidera klasyfikacji generalnej, t.j. Miedar. Miedary, zwycięzca trzech pierwszych konkurencji, tym
razem z czasem 3:05:17 zajęły dopiero
6 miejsce. Ostatni bieg w zawodach wyłonił trzeciego medalistę. Została nim drużyna z Kamieńca (2:56:22), co było dużą
niespodzianką zwłaszcza, że startowała
w niej jedna z najmłodszych uczestniczek
turnieju.      
Wiesław Olszewski

Siatkówka jest sportem zespołowym, dzięki któremu możemy przezwyciężać własne
słabości, doskonalić się kondycyjnie i mobilizować do walki. Dzięki niej uczymy się
zgrania i odpowiedniego współzawodnictwa. Jest to bardzo popularny sport w naszej
szkole, na zajęcia z siatkówki uczęszczają
dziewczęta z liceum i gimnazjum (w sumie
18 osób). Treningi odbywają się regularnie,
po zajęciach lekcyjnych. Zawsze w poniedziałki, środy i piątki od g. 15.00 do 17.30.
Istnieje szkolna drużyna

pokonując 2:0 drużyny z Miedar, Zbrosławic
i Wieszowy. Po tym turnieju przyszedł czas
na powiat, gdzie dziewczyny również zajęły
I miejsce. W rejonie nasze siatkarki zdobyły
również wysokie, bo II miejsce.

KS Iskra Kamieniec

która bierze udział w wielu turniejach
i rozgrywkach. Od września 2007 do chwili
obecnej, dziewczyny walczą w Powiatowej
Szkolnej Lidze Siatkówki (gimnazjum),
gdzie wiodą niewątpliwe prym, na co dowodem są odnoszone zwycięstwa 3:0 nad:
SOSW, Miasteczkiem Śląskim, Gimnazjum
nr 1 w Tarn. Górach, Gimnazjum nr 5 w Tarn.
Górach, Radzionkowem, Świerklańcem,
Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach.
W Powiatowej Szkolnej Lidze Siatkówki
(liceum) dziewczęta dwukrotnie wygrały
2:0 – z Chemikiem i Staszicem. Kolejnym
sprawdzianem dla naszych siatkarek był
Turniej Gminny, w którym zajęły I miejsce,

W skład zwycięskiej drużyny wchodzą:
Katarzyna Mikosz, Magdalena Moczulska,
Agnieszka Wojnarowicz, Justyna Brylok,
Agnieszka Jarzombek, Anna Jarzombek,
Marta Mikosz, Iwona Starzec, Sabina
Miczka, Anna Czapla, Sandra Tetfejer,
Marzena Czapla, Kinga Ziobrowska,
Karolina Skandy. Poza tym wiele dziewcząt
intensywnie trenuje, aby zagrać w pierwszej szóstce.
Trenerem KS Iskry Kamieniec jest mgr
Grzegorz Sitek.    Kamila Ziobrowska

... i młodsze siatkarki z Kamieńca
Po długich przygotowaniach i zaciętej walce uczennice
SP Kamieniec wywalczyły w marcu pierwsze miejsce na
zawodach mini piłki siatkowej na szczeblu powiatowym.
Kolejnym sukcesem było pokonanie wszystkich rywalek
i zdobycie pierwszego miejsca na zawodach rejonowych,
które odbyły się 11 kwietnia w Ciasnej.
Przed nami następne wyzwanie - półfinały wojewódzkie. W skład drużyny wchodzą uczennice klasy V i VI: Roksana Ceremuga, Jesika Hajda,
Natalia Hetmańczyk, Anna Janoszka, Anna Jarzombek, Beata Kauczor, Kamila Kowolik,
Magdalena Peciak, Marzena Starzec.                 Anna Baran

Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

Skat
35
31
33
29
25
27
17
13
23
19
11
9
21
0
15
7
0

Piłka
39
37
29
27
33
25
23
35
20
13
20
15
9
31
17
11
7

Szachy
31
27
17
29
25
15
23
0
21
19
11
9
13
7
0
0
0

Pływanie
19
27
29
17
0
13
11
23
7
15
21
25
9
0
0
0
0

Suma
124
122
108
102
83
80
74
71
71
66
63
58
52
38
32
18
7
0

Szczegółowe regulaminy poszczególnych zawodów będą dostępne na stronie www.zbroslawice.pl/wieloboj.html oraz u organizatorów
(032 233 70 90 - insp. Monika Kamińska lub 604 465 471 - Wiesław Olszewski), w miesiącu poprzedzającym rozgrywki.
Podsumowanie jak i nagrodzenie zwycięskich drużyn odbędzie się 6 grudnia 2008 r. w sali sportowej Zespołu Szkół w Wieszowie.
Liczymy na zainteresowanie oraz aktywny udział w rozgrywkach!

8

Wieść z Gminy nr 3 (80) kwiecień-maj 2008

