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„Cała Polska Biega”- 
po raz pierwszy w Kamieńcu!
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Bardzo miło zaskoczyli nas 
przedstawiciele jednej z naszych 
gmin partnerskich – Brackenheim 
(Niemcy). Przekazali bowiem (za 
symboliczne 1 Euro), na rzecz OSP 
Zbrosławice, samochód specjalny 
pożarniczy autodrabina Iveco-
Magirus. Co więcej – trzej Strażacy 
ochotnicy: Timo Staar, Harald Zeyer 
i Richard Völker sami przywieźli 
pojazd do Zbrosławic. 

ciąg dalszy na str. 5

INFORMACJA - Fundusz alimentacyjny
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomo-

cy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z dnia 
19.10.2008) organem właściwym do prowadzenia spraw 
związanych z funduszem alimentacyjnym będzie Wójt 
Gminy Zbrosławice. W związku z powyższym osoby 
zainteresowane zaliczką alimentacyjną oraz funduszem 
alimentacyjnym od 15 lipca 2008 r. będą przyjmowa-
ne w Urzędzie Gminy Zbrosławice, ul. Wolności 109 A 
(budynek Banku Spółdzielczego), I piętro, pokój nr 7.

NOWY SOŁTYS W PTAKOWICACH !
Z powodu rezygnacji pani Renaty Janoszki z pełnie-

nia funkcji sołtysa Ptakowic, dnia 6 czerwca odbyły się  
wybory sołeckie. W ich wyniku nowym sołtysem  
Ptakowic został pan LUDWIK JANOSZKA, uzyskując 
62 głosy (na 95 głosów ważnych ogółem). Na zebraniu 
sołeckim wybrano również nowy skład Rady Sołeckiej.

W przyszłym wydaniu gazetki przedstawimy sylwet-
kę nowego sołtysa.            /red/

Jak co roku, na początku maja, 
z okazji Festa della Barbera do 
Castagnole delle Lanze zjechało 
wielu międzynarodowych gości. 
Naszą gminę reprezentowali 
przedstawiciele Rady Gminy, 
stowarzyszenia Komitet ds. 
Partnerstwa Gminy Zbrosławice, 
przybyła na Miedzynarodowy 
Tydzień Młodzieży grupa 
licealistów oraz dwie chłopięce 
drużyny piłkarskie.

ciąg dalszy na str. 4

Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Szkoła Podstawo-
wa to jedyne szkoły, które reprezentowały Gminę Zbrosła-
wice w ogólnopolskim biegu, rozpowszechnionym przez 
sportowca Roberta Korzeniowskiego. Jesteśmy zadowoleni, 
że spośród 430 zgłoszonych do udziału w tej akcji miejsco-
wości, jedną z nich został Kamieniec.     czyt. str. 8
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Z prac Wójta Gminy

Z prac Rady Gminy

Wójt podpisał 38 zarządzeń m.in. 
w sprawach:
- oddania w użyczenie nieru-
chomości gruntowej położonej  
w Szałszy na działce nr 1/58 km. 4 
Radzie Sołeckiej Szałsza, z przezna-
czeniem na cele rekreacyjne;
- ogłoszenia wykazu na wydzier-

żawienie działki nr 318/161 km. 1 d. 2 położonej  
w Zawadzie;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działki nr 
1012/4  km. 1 d. 1 poł. w Zbrosławicach;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie części dział-
ki nr 576/40 km. 1 d. 3, Obr. Kępczowice,  położonej  
w Zbrosławicach;
- nieodpłatnego nabycia do zasobu gminy nieruchomo-
ści zajętej pod drogę w Ziemięcicach będącą własno-
ścią Manfreda Bagsik;
- nieodpłatnego nabycia do zasobu gminy nieru-
chomości zajętej pod drogę w Zbrosławicach bę-
dącą własnością PZT UNIKOL Sp. z o.o. Zabrze  
ul. Hagera 17;
- likwidacji sprzętu komputerowego;
- powołania komisji do udzielenia zamówienia  
w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont ulicy 
Długiej w Jaśkowicach”;
- powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowa-
dzenia konkursu na dyrektora Gminnego Przedszkola 
w Przezchlebiu;
Ponadto Wójt:
-informuje, iż Związek Nauczycielstwa Polskie-
go, przy aprobacie związku „Solidarność” zor-
ganizował 27.05.08 jednodniowy strajk w pla-
cówkach szkolnych w Zbrosławicach, Miedarach  
i Przezchlebiu. Dyrektorzy tych placówek zapewni-
li pełną opiekę dla wszystkich dzieci, które przyszły  
w tym dniu do szkoły.
Wójt Gminy, rozumiejąc powody płacowe tej akcji, nie 
popierał jednak jej, gdyż gmina z wszystkich zobowią-
zań wobec szkół i przedszkoli wywiązuje się bez za-
strzeżeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- uczestniczył w śląskiej debacie na temat edukacji  
z Panią Minister A.Hall, która omówiła projekt nowej 
ustawy oświatowej. Niektóre projektowane zapisy tej 
ustawy nie są korzystne dla nas, ale na ich omówienie 
przyjdzie pora po podjęciu przez Rząd dalszych kro-

ków legislacyjnych;
- prowadzi postępowanie co do próśb rodziców 
z Łubia, Kopienicy i Księżego Lasu, by otwo-
rzyć przedszkole w Kopienicy i utrzymać filię  
w Księżym Lesie. Temat jest trudny, głównie  
z powodów finansowych, gdyż w budżecie tego 
roku zaplanowano tylko remont w przedszkolu  
w Kamieńcu, by i tej placówki nie zamknął „Sanepid”, 
bo nie wykonaliśmy jego zaleceń. O podjętych decy-
zjach pierwsi powiadomieni zostaną zainteresowani 
rodzice;
- podpisał umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie bu-
dowy kolejnego etapu kanalizacji w Wieszowie; 
- rozmawiał z kilkoma stronami, zainteresowanymi 
zmianą niedawno przyjętych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. Przedłożył temat Komisji Budżetu 
Rady Gminy i wspólnie przesunięto podjęcie działań  
w tym zakresie na III kw. tego roku. Powody to wy-
sokie koszty prac związanych ze zmianą tych planów  
i studium uwarunkowań, tym bardziej, że w tym tema-
cie Sejm planuje zmiany przepisów, co może spowodo-
wać, że pieniędzy tych nie trzeba będzie wydatkować. 
Zainteresowanych proszę o trochę cierpliwości;
- ze spraw strażackich godnym zwrócenia uwagi jest 
fakt, że w dn. 26.05 strażacy z Brackenheim przywieźli 
nam podarowany wóz strażacki z drabiną, który oficjal-
nie zostanie przekazany nam w czasie tegorocznych 
dożynek (czyt. str 1.);
- brał udział w obchodach Powiatowego Święta Straża-
ka w Reptach oraz w gminnych zawodach naszych dru-
żyn z OSP. Smuci fakt, że w zawodach nie brała udziału 
OSP Wieszowa;
- patronował współzawodnictwu szkół podstawowych 
w kilku dyscyplinach sportowych, których finał odbył 
się w Kopienicy. Tam też pucharami nagrodził trzy 
pierwsze szkoły tj. Zbrosławice - I miejsce, Kopienicę 
– II miejsce, a Miedary - III miejsce;
- zorganizował spotkanie z Wice-Wojewodą Śląskim, 
Starostwem Powiatowym, Agencją Nieruchomości 
Rolnych w Opolu i Przedsiębiorstwem Nasiennym 
Księży Las w sprawie stanu własnościowego wodocią-
gu Księży Las-Łubki-Kamieniec. Ustalono, że wszyst-
kie instytucje umożliwią pracownikom gminy wgląd 
do wszystkich dokumentów i po ich przeanalizowaniu 
podejmą decyzje w tym temacie;
- ze spraw bieżących najważniejsze to:
- opracowywanie i składanie wniosków o środki unijne 
z różnych programów. Wnioski już złożone to:
1. na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Kamieńcu 

dla 9 sołectw;
2. na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole  
w Zbrosławicach;
3. na budowę sali gimnastycznej w Kopienicy;
4. na place zabaw dla sołectw Przezchlebie, Ziemięcice 
- załatwione pozytywnie.
W opracowaniu są wnioski:
1. budowa kanalizacji w Czekanowie;
2. budowa pływalni w Kamieńcu;
3. na dodatkowe zajęcia w szkołach;
- kończymy realizację II etapu PONE i rozpoczyna-
my III etap, który musimy zrealizować do końca roku  
(na razie złożony został wniosek do WFOŚiGW);
- rozpoczęliśmy tzw. łatanie dziur na drogach;
- w trakcie są przetargi na wykonanie robót drogowych: 
dojazd do ośrodka zdrowia w Wieszowie, ul. Słoneczna 
w Zbrosławicach, droga Jaśkowice-Dąbrowa;
- zleciliśmy specjalistyczną analizę funkcjonowania 
oczyszczalni w Przezchlebiu, by podjąć właściwe dzia-
łania dla prawidłowego jej funkcjonowania. Zależy ono 
też od właściwego użytkowania kanalizacji sanitarnej 
przez mieszkańców do niej podłączonych, dlatego za-
montujemy monitoring, który pozwoli nam wskazać 
uchybienia, które będziemy eliminować;
- stale walczymy z niesolidnym wykonawcą budowy 
kolejnego odcinka kanalizacji w Wieszowie. Przepisy  
o zamówieniach publicznych mają swoje reguły  
i wygrywa najtańszy, jeżeli spełnia wszystkie warun-
ki przetargowe. Z tak wybranym wykonawcą zawiera 
się umowę i pozbyć się go nie jest łatwo. Należy mieć 
niezbite dowody na jego nierzetelność, by rozwiązać 
umowę, a potem wygrać sprawę w sądzie. Zapewniam, 
że robimy wszystko, by zmusić wykonawcę do lepszej 
roboty, jak również dokumentujemy sytuację, by mieć 
podstawę do rozwiązania z nim umowy, mimo wynika-
jących z tego trudności i kłopotów;
- na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim 
tym, którzy starają się uatrakcyjnić, rozweselić i roz-
bawić naszych młodych i starszych mieszkańców, or-
ganizując różnego rodzaju festyny, zabawy z licznymi 
atrakcjami. Mnogość tych imprez nie pozwala mi na 
udział we wszystkich ale nie to jest najważniejsze, lecz 
radość dzieci i uśmiech na twarzach każdego uczest-
nika. To niech będzie dla Was największą nagrodą  
i podziękowaniem. A przed nami jeszcze wiele imprez 
i to jakich.

29.05. 2008 r. –  sesja Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie: zarządzenia wyboru sołtysa 
Sołectwa Ptakowice;  zmiany Uchwały Nr XVII/202/08 
Rady Gminy Zbrosławice z dnia 4 kwietnia 2008 r.  
w sprawie regulaminu, określającego w roku 2008 wy-
sokości oraz szczegółowe warunki przyznawania do-
datków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria 
i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Zbrosławice;  zmian w budżecie Gminy Zbro-
sławice na rok 2008 oraz zmian w planie przychodów  
i wydatków zakładu budżetowego na rok 2008;  okre-
ślenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odra-
czania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 
Gminy Zbrosławice oraz jej jednostek organizacyj-
nych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 
Ordynacja podatkowa;  zmian w planie przychodów i 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na rok 2008 oraz zmian w Uchwale  

nr  XIV/162/07 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 grud-
nia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 
2008;  zmian do uchwały nr XV/177/08 z dnia 05 lutego 
2008; zmian oraz wprowadzenia tekstu jednolitego za-
łącznika nr 16 do uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr 
XIV/162/07 z dnia 28 grudnia 2007 z późn. zmianami; 
sprzeciwu przeciwko zamiarowi odłączenia sołectwa 
Szałsza; wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia  
w sprawie przystąpienia Gminy Zbrosławice do projek-
tu realizowanego przez Powiat Tarnogórski w związ-
ku z ogłoszonym konkursem nr 1/POKL/9.1.2./2008 
„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych”;  przekazania 
środków dla Policji na nagrody za osiągnięcia w służbie 
oraz przekazania środków finansowych na organizację 
dodatkowych służb ponadnormatywnych policjantów 
Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 
na terenie Gminy Zbrosławice. 

13. i 27.05.2008 r. – posiedzenia Komisji Budżetu, 
Gospodarki i Rozwoju
Analiza kosztów transportu zbiorowego; omówienie 
sprawności hydrantów; zapoznanie się z kosztami po-
noszonymi przez gminę z tytułu dzierżawy obiektów 
zajmowanych przez niektóre referaty i jednostki urzędu 
gminy oraz ewentualna rozbudowa urzędu gminy; za-
poznanie się ze stanem bezpieczeństwa na terenie gmi-
ny; wstępne omówienie projektu uchwały w sprawie 
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Zbrosławice oraz opi-
niowanie projektów uchwał.

13.05.2008 r. – posiedzenie Komisji Rolnictwa 
Omówienie współpracy Śląskiej Izby Rolniczej z samo-
rządami i rolnikami.

14.05.2008 r. – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultu-
ry, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Omówienie działalności placówek oświatowych oraz 
ich potrzeb; zaopiniowanie projektu uchwały.  

19.05.2008 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Ocena realizacji zadań inwestycyjnych, przygotowa-
nie dokumentacji na zadania inwestycyjne, organizacja 
przetargów oraz stan przygotowań wniosków na pozy-
skanie środków pomocowych.

„Zbrosławicki Laur”
W związku ze zbliżającym się finałem 

kolejnej edycji konkursu o „Zbrosławic-
ki Laur”, organizatorzy konkursu proszą  
o zgłaszanie kandydatur do tego tytułu, 
wraz z uzasadnieniem wyboru. Zgłosze-
nia prosimy kierować pisemnie na adres 
Urzędu Gminy Zbrosławice w terminie do 
31 lipca br.

O „Zbrosławicki Laur” mogą się 
ubiegać zarówno osoby jak i grupy  
(np. sołectwa, grupy sportowe, artystycz-
ne itp.), które odniosły w dowolnej dzie-
dzinie sukces i których postawa zasługuje 
na szczególne uznanie 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Zbrosławice
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Uroczystości w Jasionie

MALUJMY 
PALCAMI

FESTYN Z OKAZJI JUBILEUSZU 60-cio 
lecia 

LKS „ORZEŁ” Miedary
GMINNY TURNIEJ  Piłki Nożnej o Puchar Wójta 

Gminy Zbrosławice
FESTIWAL ZESPOŁÓW Folklorystycznych 

w Miedarach 
Piątek 20 czerwca 2008 r. 
1630 -  Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zbrosławice
Sobota 21 czerwca 2008 r. 
1100  - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zbrosławice
1800  - Msza Św.  z okazji Jubileuszu 60-lecia LKS „Orzeł”
1900  - Chór DFK ze Zbrosławic
     Chór „Jadwiżki” z Ziemięcic
1930  - GWIAZDY WIECZORU: 
   Kabaret RŻYSKO i Zespół  MONA LISA
2200 - zabawa taneczna
Niedziela 22 czerwca 2008 r.
1500 -  Zespół wokalny „Kamyczki Dramy” z Kamieńca
   Zespół „Wesołe nutki” z Kopienicy
   Zespół „Karolinka” z Przezchlebia
   Zespół „Wesołe Kumoszki” ze Świętoszowic
1600 -  Kolorowe podwórko - program dla dzieci
1730 -  Uroczystości Jubileuszu 60-lecia działalności LKS 
   „ORZEŁ” Miedary 
1900 -  GWIAZDY WIECZORU: 
   Kabaret AFERA  i  Zespół GANG MARCELA
2100  -   zabawa taneczna – Zespół PIKI
Serdecznie zapraszamy !!!

Organizator 
Urząd Gminy Zbrosławice 

LKS Orzeł Miedary

Składamy serdeczne podziękowania
FUNDACJI EKOLOGICZNEJ ,,SILESIA”

oraz 
firmie POLMARKUS sp. z oo. z Pyskowic

– fundatorom cennych nagród rzeczowych w konkursie  
dla uczniów gimnazjów „Chemia nie jest trudna”,

który odbył się, pod patronatem Wójta Gminy Zbrosławice,
w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

im. Jana Pawła II w Kamieńcu.
Organizatorzy Konkursu

W A D E M E C U M   M I E S Z K A Ń C A
Każdy Mieszkaniec naszej Gminy powinien:
- zawrzeć umowę na wywóz ścieków z szamba lub (tam gdzie jest 
kanalizacja) umowę na wprowadzanie ścieków do kanalizacji (jest 
to ustawowy obowiązek);
- zawrzeć z firmą odbierającą śmieci umowę na odbiór odpadów 
komunalnych, gdyż każda posesja musi być wyposażona w kubeł 
na odpady komunalne. Obecnie służby gminne prowadzą prace, 
mające na celu sprawdzenie, którzy mieszkańcy nie mają pojemni-
ków na swoich posesjach, bowiem jest to wymóg ustawowy. Tym 
z Państwa, którzy nie mają jeszcze kubła polecam zwrócić się do 
ZGKiM Zbrosławice i spisać stosowną umowę, ponieważ w naj-
bliższym czasie będą prowadzone kontrole w terenie. Jeżeli okaże 
się, że ktoś nie posiada kubła, będzie narażony na przykre sankcje 
finansowe;
- korzystać z  bezpłatnego odbioru odpadów segregowanych (pla-
stik, szkło, papier);
- korzystać z możliwości pozbywania się odpadów wielkogabary-
towych (stare meble, wykładziny, dywany itp.). Koszt 5,35 zł nie-
zależnie od ilości wystawionych odpadów. Wpłaca się u sołtysa lub  
w ZGKiM Zbrosławice;
- korzystać z możliwości bezpłatnego oddania starej lodówki, tele-
wizora, komputera, radia itp. Punkt przyjęcia takiego sprzętu znaj-
duje się w ZGKiM Zbrosławice, codziennie od godz. 7 do 15;

W ZGKiM Zbrosławice znajduje się pojemnik na zużyte baterie, 
które nieodpłatnie można tam zostawić.
Każdy właściciel lub dzierżawca posesji czy nieruchomości (np. 
pola) jest zobowiązany do stałego utrzymywania czystości przed 
swoją własnością (zamiatanie, koszenie zieleni, wykaszanie ro-
wów przy polach).                 /U.G./

25 maja o godz. 15:00 w sołectwie Jasiona odbyła się coroczna 
uroczystość – msza święta z okazji 104 rocznicy powstania kaplicy 
p.w. Św. Rodziny. We  mszy liczny udział wzięli mieszkańcy naszej 
parafii i gminy oraz przybyli goście. W tym roku, jak nigdy, dopisa-
ła pogoda, co nas bardzo 
ucieszyło. 

Chciałbym serdecznie 
podziękować osobom, 
pomagającym przy odna-
wianiu kaplicy, przygoto-
waniu uroczystości rocz-
nicowej oraz przygotowa-
niu ołtarza w Boże Ciało.

Sołtys Jan Wysocki
„Namaluj co zechcesz, powiedz gdy obraz będzie skończony”- tymi sło-

wami rozpoczynam zabawy plastyczne, podczas których zamiast pędzli 
używa się palców. Malowanie 10-palcami to metoda wykonywania prac 
plastycznych przy użyciu rąk lub całych dłoni. Wykorzystanie jej ele-
mentów w pracy z dziećmi i młodzieżą jest wskazane z wielu względów. 
Najważniejsze jej walory to wyzwalanie swobodnej ekspresji twórczej, ra-
dosnego nastroju, rozwijanie 
aktywności, koncentracji uwa-
gi, eliminacja lęków i napięć. 

Eksperymentowanie z farbą 
już od najmłodszych lat bar-
dzo wzbogaca świat dziecka, 
rozwija wyobraźnię, wzmacnia wiarę w siebie.

Jak każda metoda, również i ta posiada swoje zasady, których przestrze-
ganie jest niezbędne do osiągnięcia pożądanych efektów. Wskazane jest tu-
taj użycie 6 podstawowych kolorów: czarnego, niebieskiego, czerwonego, 
zielonego, żółtego i brązowego. Można wzbogacić zestaw o biały i fioleto-
wy kolor. Najlepszy jest papier dużego formatu A3 lub A2, biały lub szary. 
Przygotowanie masy mączno-mydlanej jest ważnym etapem. W zależności 
od ilości czasu wolnego przedstawiam jej 3 propozycje:
Wersja zaawansowana: kostka szarego mydła lub płatki mydlane (mydło 
ścieramy na tarce) zalewamy wrzątkiem i miksujemy. Następnie dodajemy 
krochmal z mąki ziemniaczanej. Rozkładamy do kilku pojemników i mie-
szamy z różnymi kolorami farb.
Wersja średnio-zaawansowana: gotujemy zwykłe mydło w niewielkiej 
ilości wody, aż do całkowitego rozpuszczenia. Następnie dosypujemy mąkę 
pszenną i mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozkładamy do 
pojemników i dodajemy farby.
Wersja uproszczona: świeże farby (nie mogą być wysuszone) i kubek 
wody. Odważni mogą urozmaicić zabawę używając stóp zamiast dłoni.

Elementy metody malowania palcami stosuję zawodowo - podczas zajęć 
w świetlicy szkolnej i socjoterapeutycznej oraz na zajęciach kółka teatral-
nego, jak również prywatnie – spędzając czas z 3,5 letnią córeczką. Wiek 
nie gra tutaj żadnej roli. Dzieła są zawsze treściwe, bogate w szczegóły  
i kolorystykę. Każda praca jest udana i zasługuje na pochwałę.
Satysfakcja gwarantowana. Miłej zabawy!!!

Blanka Antoszczyk –nauczyciel świetlicy ZS w Zbrosławicach



4 Wieść z Gminy nr 4 (81) czerwiec 2008

XXX Festa della Barbera w Castagnole delle Lanze 

... i Międzynarodowy 
Tydzień Młodzieży

Tegoroczne wydanie Międzynarodowego Tygodnia Młodzieży odbyło się we wło-
skim Castagnole delle Lanze i wzięły w nim udział dwie delegacje: z Polski i Niemiec,  
a przewodnikiem po okolicach był sympatycznych Włoch Julio (na zdjęciu z grupą  
naszej młodzieży).

Tematem przewodnim w tym roku była tradycyjna kuchnia krajów, biorących udział 
w spotkaniu. W piątek, 2-go maja, odbyła się prezentacja projektów dot. dań polskich, 
niemieckich oraz włoskich. Prezentacje przygotowała wcześniej sama młodzież.

Młodzi ludzie bawili się bardzo dobrze. Porozumiewali się dwoma językami: angiel-
skim i niemieckim. Bez znajomości języków obcych komunikacja w tak różnorodnym, 
międzynarodowym towarzystwie byłaby niemożliwa.

Pobyt w Castagnole wypełniony był różnymi atrakcjami, z których na wyjątkową uwa-
gę zasługują wycieczki do Alby, Turynu, Barolo oraz pałacu królewskiego Venaria. Po-
lacy, wspólnie z Niemcami, wzięli również udział w pizza party oraz słynnym włoskim 
święcie butelkowania wina – Festa della Barbera. W trakcie uroczystych kolacji, odby-
wających się pod dużym namiotem w starej, zabytkowej części Castagnole, można było 
spróbować typowych włoskich dań oraz - co najważniejsze - win z okolic Castagnole.

Ewa Nawrocka

ciąg dalszy ze str. 1
Jak wspomina się Castagnole...

Pełne wąskich uliczek, pnących się stromo  
w górę i domów z dachami pokrytymi czerwo-
ną dachówką. Na samym szczycie wzgórza, na 
którym położone jest miasteczko, ponad dacha-
mi domów góruje wieża, pamiątka z czasów śre-
dniowiecznych. Przy odrobinie szczęścia, trafia-

jąc na dzień, w którym jest otwarta, można się 
na nią wspiąć i cieszyć się pięknym widokiem 
panoramy Castagnole, otaczających je winnic 
oraz innych pobliskich miejscowości. To wszyst-
ko pozostaje w pamięci, przyprawione jeszcze 
promieniami majowego słońca.

Ciepła i przyjemna była dla nas nie tylko pogo-
da, ale przede wszystkim goszczący nas, bardzo 
serdeczni mieszkańcy. Najciekawszym punktem 
każdej wymiany międzynarodowej jest właśnie 
możliwość bezpośredniego kontaktu z kulturą  
i codziennym życiem gospodarzy. Zawsze można 
zauważyć szczególne obyczaje i zachowania, co 
dotyczy zarówno gości jak i goszczących. Spo-
rym zaskoczeniem jest na przykład sposób parze-
nia i spożywania kawy, która jest zazwyczaj wy-
jątkowo mocna i aromatyczna, serwowana w ma-
leńkich filiżankach. Ciekawym doświadczeniem 
jest również spożywanie posiłku, które składa 
się na swoisty rytuał. Pierwsze na stół wchodzą 
„antipasti” (przystawki), którymi najczęściej są  

wędliny i „grissini” – rodzaj chrupkiego pieczy-
wa, następnie primo piatto – pierwsze danie, któ-
rym zawsze jest włoska „pasta” czyli makaron, 
najczęściej podawany z sosem ragu i startym 
parmezanem. Później czas na „secondo piatto” – 
drugie danie, którym jest przyrządzane różnymi 
sposobami mięso, a na koniec, jako uwieńczenie 
- różnorodna gama serów. Cały posiłek jest roz-
łożony w czasie i trwa około 1-1,5 godziny, dzię-
ki czemu możemy się nim należycie delektować  
i miło spędzać czas w towarzystwie przyjaciół. 
XXX Festa della Barbera

Co roku w pierwszy weekend maja w Castagno-
le ma miejsce wielkie święto – Festa della Bar-
bera. Swoim wymiarem i rangą można je śmiało 
porównać do naszych Gminnych Dożynek, jed-
nak dla pierwszy raz goszczącego w tych rejo-
nach Polaka jest to uroczystość zupełnie nowa  
i w swych zwyczajach całkowicie odmienna.

Tegoroczna Festa della Barbera miała dodatko-
wo jubileuszowy charakter - świętowana była już 
po raz trzydziesty. Wspólna z tej okazji zabawa 
rozpoczęła się już w sobotni wieczór. Na suto 
zastawionym stole mieliśmy okazję skosztować 
licznych, typowych dla regionu Piemont, potraw 
oraz regionalnego wina – Barbera. 

Oczywiście jedzenie to nie wszystko, na Festa 
della Barbera znalazła się również okazja, aby 
zatańczyć do rytmu wło-
skich melodii. W między-
czasie można było kupić los 
na loterii, gdzie nagrodami 
były unikatowe, specjalnie 
na tę okazję przygotowane 
egzemplarze Barbery. 

Punktem kulminacyjnym 
sobotniego wieczoru były 
wybory Miss Barbera, w 
których z pośród tłumu licz-
nie zgromadzonych panien 
wybrana została ta najpięk-
niejsza. Bardzo miłą nie-
spodzianką stał się fakt, iż 
Miss Barbera 2008 została 
Polka – Ewa Szczeponik  
z Ziemięcic, która przyje-
chała do Castagnole w ra-
mach Międzynarodowego Tygodnia Młodzieży.

Kluczowym dniem obchodów święta jest nie-
dziela, zaczynająca się uroczystą mszą świętą. 
Wychodząc z kościoła można się udać na roz-
ciągnięty wzdłuż głównej ulicy kiermasz, który 
mieni się od rarytasów w postaci słodyczy, win 
oraz serów. Obok lokalnych wystawców znalazły 
się również stoiska gmin partnerskich: Niemiec, 
Francji i Polski. Organizacją stoiska naszej gmi-
ny zajęło się stowarzyszenie Komitet ds. Partner-
stwa Gminy Zbrosławice. 

Po uroczystym, wspólnym obiedzie, miała 
miejsce ceremonia butelkowania wina, uświet-
niona przemówieniami burmistrza oraz przedsta-
wicieli gmin partnerskich, z których każdy dzię-
kował za wspaniałe przyjęcie oraz zapraszał do 
odwiedzenia gminy, którą reprezentuje.

Innym wartym wspomnienia punktem progra-
mu była parada, w której 
można było zobaczyć posta-
cie historycznych władców 
Castagnole wraz ze świtą 
oraz popisy grup sztandaro-
wych, prezentujących swe 
umiejetności do rytmu wy-
bijanej na bębnach melodii.

Czas naszego pobytu 
upłynął w przyjemnej at-
mosferze, co zawdzięcza-
my gościnności i otwar-
tości włoskich gospoda-
rzy. Zawartych zostało 
znów wiele znajomości  
i przyjaźni, przez co roz-
stanie się i pożegnanie było 
trudne.

   Sonia Wrodarczyk 
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TYDZIEŃ  KSIĄŻKI W KOPIENICY

PIĘKNY GEST ZA SYMBOLICZNE 1 €

Późnym wieczorem w piątek, 9 maja, 
uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawo-
wej w Kopienicy przyszli z ochotą ponow-
nie do szkoły. Rozpoczęli od przygotowania 
„sypialni”, „jadalni” i „kuchni”. Następnie 
wykonali laurki – podziękowania dla Wojtka 
- bohatera książki C. Janczarskiego pt. ,,Jak 
Wojtek został strażakiem”. I czekali w sku-
pieniu na to, co stanie się tego wieczoru... 

Niespodziewany przyjazd wozu strażac-
kiego zrobił na dzieciach duże wrażenie. Z 
zainteresowaniem oglądali jego wyposaże-
nie, o którym opowiadali miejscowi straża-
cy. Ogromnie byli zaskoczeni, że strażakami 
mogą też być dziewczyny! Najbardziej po-

dobało im się wejście na wóz strażacki i do 
kabiny kierowcy. Usłyszeli również załączo-
ny sygnał straży pożarnej. Potem zaproszeni 
goście udzielili pierwszakom wywiadu.

Następnie dzieci pożegnały gości i z zapa-
łem przystąpiły do samodzielnego przygo-
towania kolacji, którą zjadły z apetytem. Po 
umyciu się, leżąc w śpiworach, słuchali ksią-
żek, czytanych przez panią Krystynę Skandy 
- tutejszą bibliotekarkę - i swoich rodziców. 
Przygody bajkowych bohaterów uspokoiły 
dzieci i sprawiły, że szybciutko przeniosły 
się w cudowną krainę sennych marzeń.

Rano następnego dnia, po porannej toa-
lecie i zjedzeniu własnoręcznie zrobionego 
śniadania, zadowolone dzieci pożegnały się 
ze sobą i poszły do domu.

Dziękujemy za pomoc: p. Krystynie 
Skandy – z biblioteki w Łubiu, p. Józefo-
wi Skandy – komendantowi tutejszej OSP 
oraz strażakom: p. Łukaszowi Skandy, 
Katarzynie Helios, Katarzynie Skandy  
i Justynie Dziambor.         

Organizator: wychow. klasy I - Jolanta Drej

ciąg dalszy ze str. 1

Dnia 27 maja, w Urzędzie 
Gminy podpisano umowę 
oraz wręczono strażakom 
symboliczne 1 €. Natomiast 
oficjalne przekazanie samo-
chodu nastąpi podczas Do-
żynek Gminnych w Szałszy, 
30 sierpnia tego roku.

Pragnąc, choć w minimal-
nym stopniu, podziękować 
za ten miły gest, specjalnie 
dla niemieckiej delegacji 
zorganizowano wyjazd do 
Centralnego Muzeum Po-
żarnictwa w Mysłowicach,  
a także wycieczkę do Krakowa (zdjęcie). Dla niemieckich strażaków 
była to pierwsza wizyta w naszym kraju. Byli bardzo zaskoczeni go-
ścinnością i tak gorącym przyjęciem. Zaprosili także polskich przy-
jaciół „po fachu” do Brackenheim w przyszłym roku, na obchody  
150-lecia Straży.               Joanna Starzec

Ein Herzlichen Dank an Brackenheim!

Mieszkańcy Gminy Zbrosławice prezent od strażaków z Brac-
kenheim mogli obejrzeć już 31 maja, na boisku w Kamieńcu, gdzie 
odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Przebiegały 
one pod czujnym okiem komisji, powołanej przez Komendanta Po-
wiatowego PSP w Tarnowskich Górach. W zawodach wzięły udział 
praktycznie wszystkie jednostki z terenu naszej gminy (w sumie bli-
sko 200 strażaków), za wyjątkiem OSP Wieszowa.

Strażacy z Czekanowa najlepsi!
Poniżej lista zwycięzców:
Grupia Mężczyzn: I miejsce - OSP Czekanów I , II miejsce - OSP 
Księży Las, III miejsce OSP Czekanów II.
Grupa Kobiet: I miejsce - OSP Czekanów, II miejsce OSP Wilko-
wice, III miejsce OSP Łubie.
MDP Chłopcy: I miejsce - OSP Czekanów, II miejsce - OSP Świę-
toszowice.
MDP Dziewczęta: I miejsce - OSP Świętoszowice, II miejsce - OSP 
Czekanów.

Ponadto komisja sprawdziła przygotowanie do musztry. W tej 
konkurencji została wyróżniona jednostka OSP Szałsza.

Zawody były również 
okazją do zaprezen-
towania sprzętu stra-
żackiego, a ochotnicy 
z OSP Zbrosławice  
z dumą pokazywali 
zgromadzonym nowy 
wóz strażacki z drabi-
ną.

Mariusz Poloczek

PI KNIK  EKOLOGICZNY 
W CZEK AN OWIE

Tradycyjnie wiosną, w Szkole Podstawowej w Czekanowie odbył się piknik ekologiczny. Był on prezentacją efektów pracy metodą projektów, 
od kilku lat z powodzeniem stosowaną przez naszych nauczycieli. W tym roku temat przewodni to odnawialne źródła energii. W prace zaangażo-
wali się wszyscy uczniowie, a ich rodzice aktywnie wspierali swoje pociechy. Każda klasa wybrała sobie jakieś zagadnienie, związane z tematem 

i przedstawiła efekty swojej pracy w czasie pikniku. Klasa 1 omówiła energię wiatru, 
klasa 2 zajęła się słońcem, klasa 3 przygotowała plakaty, a klasa 4 omówiła jak oszczę-
dzać energię i przedstawiła właściwe sposoby na pozbycie się z domów zużytego sprzętu 
elektryczno-elektronicznego (ZSEE). Klasa 5 zajęła się wodą i energią termalną, a klasa 
6 - wykorzystaniem biogazu. Licznie zgromadzona publiczność (pikniki organizujemy  
w godzinach popołudniowych), gromkimi brawami nagrodziła występujących uczniów. 
Po prezentacjach można było posilić się w kawiarenkach i zakupić ekologiczne pamiąt-
ki, wykonane przez dzieci. Dodać należy, że w szkole trwała również zbiórka zużytego 
sprzętu elektryczno-elektronicznego, która cieszyła się sporym zainteresowaniem miesz-
kańców wsi.
Dyrektor SP w Czekanowie – Katarzyna Kuczora, Rada Pedagogiczna oraz cała 
społeczność uczniowska serdecznie dziękują wszystkim rodzicom za pomoc przy 
organizacji pikniku, a Urzędowi Gminy Zbrosławice za pomoc w zorganizowaniu  
zbiórki ZSEE.                                 Małgorzata Sobota
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INFORMACJA O WYKONANIU 
BUDŻETU ZA ROK 2007

Budżet na rok 2007 został przyjęty uchwałą nr III/33/06 Rady Gminy 
Zbrosławice z dnia 28 grudnia 2006 r. W trakcie 2007 roku następowały 
zmiany planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie 
dochodów budżet został zwiększony o kwotę 1.116.873,73 zł i po zmianach 
plan dochodów (wg stanu na 31.12.2007 r.) wyniósł 29.740.627,77 zł. Ogó-
łem dochody budżetu w  2007 roku  wykonano w kwocie 30.216.118,45 
zł, co stanowi 101,60 % planu. Po stronie wydatków budżet został zwięk-
szony o kwotę 843.647,60 zł i po zmianach plan wydatków (wg stanu na 
31.12.2007 r.) wyniósł 32.026.667,64 zł. Ogółem wydatki budżetu w 2007 
roku wykonano w kwocie 30.519.241,17 zł, co stanowi 95,29 % planu.

Deficyt na koniec roku ukształtował się w kwocie 303.122,72 zł i znalazł 
pokrycie w przychodach z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach, 
zaciągniętych w 2007 r.

Dochody własne w 2007 roku wykonano w kwocie 15.620.165,93 zł, co 
stanowi 105,44% planu.

Plan na zadania inwestycyjne w budżecie wyniósł 3.282.925,56 zł.   
Wydatki inwestycyjne w  2007 r. wykonane zostały w kwocie 2.996.923,23 
zł, co stanowi 91,28 % planu. Na zadanie inwestycyjne zaplanowano również 
środki w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w wysokości 243.000,00 zł, wydatkowano 194.255,12 zł, co stanowi  
79,94 % planu. Łączne nakłady poniesione z budżetu i GFOŚiGW wyniosły 
w 2007 r. 3.191.178,35 zł.
1. Dział – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano  kwotę 756.517,83 zł.  
W ramach działu realizowany jest projekt „Zdobycie kwalifikacji szansą 
na zmianę zawodu” finansowany w całości w ramach programu ZPORR 
ze środków EFS oraz środków krajowych. Umowa na dofinansowanie 
projektu zakłada jego realizację w okresie 01.11.2006 r. do 29.02.2008 r. 
Przy założonym planie po zmianach na w/w projekt na rok 2007 w kwocie 
1.146.965,94 zł. wykonano wydatki w wysokości 733.971,56 zł. Realizacja 
projektu będzie kontynuowana w  2008 roku. Ponadto dział  zawiera wydat-
ki bieżące w zakresie rolnictwa oraz wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 
w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
2. Dział – Transport i łączność – wydatkowano kwotę  4.241.186,35 zł.  
3. Dział – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano  442.702,94 zł.
4. Dział – Działalność usługowa - wydatkowano 83.284,41 zł. Wykona-
nie planu wydatków w tym dziale związane było między innymi z opraco-
waniami projektu planu zagospodarowania przestrzennego, zakupem map 
pomocnych do pracy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska.
5. Dział – Administracja publiczna – wydatkowano 3.429.172,72 zł.
6. Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wy-
datkowano kwotę 259.469,48 zł
7. Dział – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związa-
ne z ich poborem – uzyskano 82.991,12 zł
8. Dział – Obsługa długu publicznego – wydatkowano 89.155,32 zł. Re-
alizacja wydatków w tym dziale uwzględnia spłatę rat odsetek od kredytów 
i pożyczek.
9. Dział – Oświata i wychowanie – wydatkowano  11.121.698,54 zł.
10. Dział - Ochrona zdrowia – wydatkowano 299.141,00 zł.
11. Dział – Pomoc społeczna – wydatkowano 1.688.464,76 zł.
12. Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wyniosły 
608.835,6 zł. 
13. Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowa-
no  3.568.573,45 zł.
14. Dział -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki wy-
niosły 575.154,26 zł.
15. Dział – Kultura fizyczna i sport – wydatkowano 161.101,19 zł, 
Wydatki na zadania zlecone
Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w kwocie 3.111.792,18 zł, 
co stanowi 98,22% planu.
1. Dział – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków wyniosło 
204.547,05 zł,. W ramach tego działu realizowano wydatki związane ze 
zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
2. Dział – Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 69.768,16 zł.  
W ramach tego działu realizowano wydatki finansowane z dotacji na zada-
nia zlecone przez Urząd Wojewódzki.
3. Dział – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony państwa oraz sądownictwa – wykonano kwotę  32.735,68 zł. 
W ramach tego działu realizowano zadania zlecone – prowadzenie stałego 
rejestru wyborców, sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wy-
borów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r., wydatki związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady 
gminy oraz wyborów do sejmu i senatu.
4. Dział – Bezpieczeństwo publiczne – wykonanie wydatków wyniosło 

9.907,00 zł. W ramach tego działu realizowano wydatki związane z obroną 
cywilną.
5. Dział – Pomoc społeczna - wykonanie wydatków: 2.794.725,29 zł.  
W ramach tego działu realizowano wydatki z zakresu pomocy społecznej 
związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczką alimentacyjną, składkami 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, skład-
kami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz 
zasiłki.
Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych:
1. Rozbudowa Zespołu Szkół w Kamieńcu – Do końca roku wydatki zo-
stały wykonane w kwocie 298.886,93 zł. Wydatki związane były z wypo-
sażeniem stołówki wraz z  wykonaniem instalacji elektrycznej i wodno-
kanalizacyjnej.
2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy – 
Wydatkowano 25.000,00 zł na opracowanie projektu budowlanego część I.
3. Budowa wodociągu w Przezchlebiu – Do końca roku wydatki zosta-
ły wykonane w kwocie 236.311,24 zł. Wykonano 655 m rurociągu od  
ul. Piaskowej do ul. Wyzwolenia.
4. Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowa oraz modernizacja oczysz-
czalni w Przezchlebiu - na:
 a) Podzadanie 4 część A – dociążenie oczyszczalni ścieków w Przezchle-
biu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa – II etap 
część III – wydatkowano kwotę  785.386,33 zł. W ramach tych środków za-
kończono kolejny etap budowy kanalizacji oraz wykonano min. odbudowę 
nawierzchni asfaltowej.
 b) Podzadanie 4 część B – modernizacja komunalnej oczyszczalni ście-
ków w Przezchlebiu poprzez budowę stacji odwadniania osadów  - Wydat-
kowano kwotę 440.149,64 zł. Wykonano i oddano do użytkowania stację 
odwadniania osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
5. Projekty kanalizacji dla 21 sołectw - Wydatkowano kwotę 17.389,69 zł. 
Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenia na budowę dla kana-
lizacji w sołectwach Czekanów oraz Karchowice-Zawada.
6. Budowa oświetlenia ulicznego – Wieszowa ul. Konary – Łączne nakłady 
poniesione na tę inwestycję to kwota 99.777,08 zł. Zabudowano 16 szt. 
opraw oświetleniowych wraz z napowietrzną linią zasilającą oraz 2 szafy 
sterujące.
7. Budowa oświetlenia ulicznego – Zbrosławice ul. Wilkowicka oraz Szał-
sza ul. Ziemięcicka - w budżecie zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.  W lu-
tym plan został zwiększony o 20.000,00 zł i zadanie to rozdzielono na dwa 
odrębne zadania :
 a) „Budowa oświetlenia ulicznego Zbrosławice ul. Wilkowicka” plan 
wydatków 27.000,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 26.980,80 zł. In-
westycję zakończono. Łączne nakłady poniesione na tę inwestycję to kwo-
ta 35.642,80 zł. Zabudowano 6 szt. opraw oświetleniowych wraz z napo-
wietrzną linią zasilającą.
 b) „Budowa oświetlenia ulicznego Szałsza ul. Ziemięcicka” – plan wy-
datków 18.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 17.992,45 zł. Inwestycję zakoń-
czono. Łączne nakłady poniesione na tę inwestycję wynoszą 22.262,45 zł.
Zabudowano 7 szt. opraw oświetleniowych wraz z napowietrzną linią za-
silającą.
8. Budowa wodociągu w Zbrosławicach od ul. Wolności do ul. Traugutta 
– wydatkowano kwotę 24.985,89 zł. Wykonano 1,08 km odcinka wodo-
ciągu.
9. Budowa oświetlenia ulicznego – Wilkowice ul .Miedarska – Wydatki 
poniesione to kwota 9.882,00 zł. Wykonano mapy i projekt oświetlenia  
ul. Miedarskiej w Wilkowicach.
10. Budowa wodociągu w Ptakowicach - wydatki zostały wykonane w kwo-
cie 99.999,23 zł. Wykonano wodociąg od ul. Piaskowej do ul. Wyzwolenia
11. Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach, częściowa wymiana 
sieci i remont odżelaziaczy –wydatkowano kwotę 146.450,55 zł. Wykona-
no częściową modernizację ujęcia wody, polegającą na wymianie urządzeń 
technologicznych.
12. Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy - wymiana kotła wę-
glowego na gazowy – Wydatkowano kwotę 22.818,68 zł. Inwestycja zo-
stała zakończona. Łączne nakłady poniesione na tę inwestycję wyniosły 
27.368,68 zł.
13. Odbudowa mostu drogowego w Zawadzie - wydatkowano kwotę 
877.589,83 zł. Na zadanie to 17 listopada 2006 roku podpisano umowę 
z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie projektu ze Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Planowana kwota 
dofinansowania to: 378.068,85 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz 50.409,18 zł ze środków budżetu państwa. Wydatkowano: 
369.421,35 zł z EFRR, 49.256,18 zł w ramach środków z budżetu państwa 
oraz 458.912,30 zł ze środków własnych budżetu Gminy. Inwestycja zosta-
ła zakończona.
14. Zakup samochodu osobowego Skoda Octavia - wydatkowano kwotę  
63.700,00 zł. Umową użyczenia samochód został przekazany Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach na bezpłatne używanie przez policjan-
tów z posterunku Policji z/s w Kamieńcu.
15. Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM w Zbrosławicach - wydatek 
w kwocie 65.000,00 zł zaplanowano w budżecie Gminy w formie dotacji 
celowej. Dotacja została przekazana i rozliczona w pełnej wysokości.
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A N K I E T A  -  F O R U M  G O S P O D A R C Z E  G M I N Y  Z B R O S Ł AW I C E
W związku z tym, iż od 2002 roku organizowane jest Forum Gospodarcze dla przedsiębiorców z terenu Gminy Zbrosławice, proszę za-

interesowane firmy o wypełnienie poniższej ankiety, w celu ustalenia zasadności organizacji Forum. W razie możliwości proszę również 
o poinformowanie innych przedsiębiorców zainteresowanych tą tematyką.

Nazwa Przedsiębiorstwa: .................................................................................................................................................................................
Forma działalności / branża: ...........................................................................................................................................................................
Przedsiębiorstwo działa od (rok) ....................................... Ilość zatrudnionych pracowników ..................................................................
Czy Przedsiębiorstwo posiada Odziały/Filie                            TAK             NIE
Czy Przedsiębiorstwo uczestniczyło już w FORUM GOSPODARCZYM?                TAK             NIE
Czy są Państwo zainteresowani uczestnictwem w FORUM GOSPODARCZYM ?            TAK             NIE
Jaka tematyka FORUM GOSPODARCZEGO interesowałaby Państwa najbardziej (zakreślić cyfrę): 
1.   możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (PUP Tarnowskie Góry, EFS, EURES)
2.   dotacje na rozwój przedsiębiorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2007 – 2013
3.   zmiany w podatkach (podatek od towarów i usług, podatek dochodowy)
4.   działania gminy w celu ułatwienia podejmowania działalności gospodarczej, inwestycji przedsiębiorstw na terenie naszej gminy
5.   zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
6.  inne (jakie?) ...................................................................................................................................................................................................
                         ....................................................................................................................................................................................................
Czy uważają Państwo, że organizowanie FORUM GOSPODARCZEGO jest potrzebne?             TAK             NIE
W jakim miesiącu powinno obdbyć się FORUM GOSPODARCZE (właściwe zakreślić):
    marzec      kwiecień      październik       listopad

Proszę podać dane kontaktowe oraz adres e-mail: .............................................................................................................................................

                    .............................................................................................................................................

Wszelkie propozycje związane z organizacją, tematyką FORUM GOSPODARCZEGO itp. proszę kierować na adres e-mail:   
promocja@zbroslawice.pl lub dzwonić na nr tel (32) 233 70 40 lub 233 77 88. 
Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres: Urząd Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42– 674 Zbrosławice, z dopiskiem Forum Gospodarcze, 
lub na aders e-mail promocja@zbroslawice.pl (formularz ankiety do pobrania na stronie www.zbroslawice.pl

Herb gminy pod ochroną
Przypominamy, iż od dnia 27 czerwca 2002 r. obowiązuje Uchwała Rady 

Gminy w sprawie zasad korzystania z herbu Gminy Zbrosławice. O prawo 
do korzystania z herbu mogą ubiegać się podmioty działające na terenie 
gminy, poza Zbrosławicami (również za granicą), promujące nasze wyro-
by oraz rozpowszechnia- jące dorobek artystyczny, 
kulturalny, oświatowy, naukowy i sportowy Gminy 
Zbrosławice. Korzystanie z herbu jest odpłatne (z opłat 
zwolnione są jedynie so- łectwa oraz gminne jednostki 
organizacyjne). Jednost- kom kultury, nauki, oświaty 
oraz innym, których dzia- łalność leży w szczególnym 
interesie gminy, mogą być przyznawane ulgi i zwolnie-
nia.

Wniosek o prawo do korzystania z herbu musi zawierać, poza 
nazwą, siedzibą firmy i rodzajem prowadzonej działalności - cel  
i zakres używania herbu, miejsce jego umieszczenia oraz ilość lub war-
tość przedmiotów, na których ma być eksponowany. O przyznaniu prawa 
do korzystania z herbu, jego odmowie lub cofnięciu decyduje Wójt Gminy 
w formie zarządzenia, które jest podstawą do zawarcia umowy, określają-
cej warunki korzystania z herbu. Zainteresowanych odsyłamy do uchwały  
Nr XLI/419/02 Rady Gminy w Zbrosławicach z dnia 27 czerwca 2002 r.  

  Anna Połońska

UWAGA  ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI 
Przypominamy zarządcom nieruchomości o wejściu w życie  

z dniem 1 stycznia 2008 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie określenia danych, dotyczących czynszów najmu 
lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu 
mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części 
(Dz.U.07.250.1873). Rozporządzenie to określa wzór i terminy 
przekazywania gminie, przez zarządców tych nieruchomości, 
danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych. 
Pierwszy termin upływa z dniem 31 lipca tego roku!   /WO/ 

Wnioski złożone
Od stycznia tego roku zostały rozpisane konkursy w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Gmina Zbrosławice złożyła dwa wnioski na dofinansowanie w ramach 

tego programu:
1.  Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu.   

Kosztorys wynosi 21 041 956,36 zł, z czego 85 % czyli 17 885 662,91         
mają stanowić środki pomocowe.

2. Budowa Sali gimnastycznej w Kopienicy - kosztorys wynosi 3 522
209,36 zł z czego 85 % czyli 2 993 877,96 zł maja stanowić środki 
pomocowe.                   Sekretarz Gminy

W czerwcu 95 urodziny obchodzi
Pan Franciszek Pawlas z 

Przezchlebia.
Dostojnemu Jubilatowi najserdeczniejsze 

życzenia
zdrowia i pogody ducha

składają Sołtys  
i Rada Sołecka Przezchlebia

Składam serdeczne podziękowania za całoroczną współpracę:  
przede wszystkim księdzu Karolowi Kudlek za wykwalifikowaną pomoc w szerokim  

wykorzystaniu technologii informacyjnej, całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom 
obsługi, rodzicom i młodzieży chętnie pomagającej  w pracach na rzecz szkoły.

Składam również podziękowania panu wójtowi – Pawłowi Kowolikowi, sołtysom Kopienicy, 
Łubia i Jasiony, radnym, a szczególnie panu Jackowi Kamińskiemu – prezesowi  

Stowarzyszenia Budowy Sali Gimnastycznej przy SP w Kopienicy - za współudział  
w sfinalizowaniu prac, zatwierdzających projekt budowy sali gimnastycznej  

oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju naszej szkoły.
Sylwia Szczurek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopienicy
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Sołectwo Skat Piłka Szachy Pływanie Trójbój Pkt

1 Wieszowa 31 37 27 27 31 153
2 Miedary 35 39 31 19 19 143
3 Ziemięcice 29 27 29 17 25 127
4 Laryszów 33 29 17 29 17 125
5 Zbrosławice 27 25 15 13 22 102
6 Łubie 23 20 21 7 29 100
7 Kopienica 19 13 19 15 22 88
8 Świętoszowice 17 23 23 11 11 85
8 Kamieniec 9 15 9 25 27 85
9 Przezchlebie 25 33 25 0 0 83

10 Czekanów + 
Szałsza 11 20 11 21 9 72

11 Ptakowice 13 35 0 23 0 71

12 Jasiona + 
Księży Las 21 9 13 9 15 67

13 Karchowice 0 31 7 0 13 51
14 Zawada 15 17 0 0 7 39
15 Wilkowice 7 11 0 0 0 18

16 Boniowice + 
Łubki 0 7 0 0 0 7

 Jaśkowice 0 0 0 0 0 0

Termin nastepnych zawodów - lotów gołębi - 9 sierpnia, 
staw w Kamieńcu. Liczba zawodników dowolna. Start 

zawodów o godz. 1000. ZAPRASZAMY!

WYDARZENIA 
SPORTOWE

TURNIEJ SOŁECTW

Szczegółowe regulaminy poszczególnych zawodów wieloboju sołectw 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 rozgryw-
ki. 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!

W sobotę 17 maja, jak zwykle o godz.10 rano rozpoczęły 
się zawody sołeckie w trójboju lekkoatletycznym. Do zawo-
dów przystąpiło 13 drużyn. Wszystkie konkurencje odbywały 
się bardzo sprawnie: bieg na 60 m, skok w dal i rzut piłeczką 
palantową. W każdej drużynie startowały zespoły, składające 
się z dwóch dziewcząt i dwóch chłopców. W naszej drużynie 
(Wieszowa) chętnych chłopców do udziału w zawodach było 
aż czterech, w związku z tym cztery dni wcześniej przeprowa-
dziliśmy eliminacje, które wygrał Paweł Rudnik i Marek Wil-
czek. Dziewczyny startujące w zawodach to Karolina Ormow-
ska i Magda Wilczek. Po zmaganiach sportowych sędziowie 
liczyli punkty. Trochę długo to trwało, ale warto było czekać, 
ponieważ zajęliśmy I miejsce.

Bardzo dziękujemy organizatorom zawodów lekkoatletycz-
nych.                Grzegorz Kłaczek

AKTUALNA TABELA WYNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 1
Trasa biegu została wytyczona na terenie parku w Kamieńcu i wynosiła 3 km. Na kil-

ka dni przed planowanym biegiem młodzież została zapoznana z przebiegiem trasy. Nie 
mogliśmy doczekać się 17 maja, godziny 10.00. Dla każdego uczestnika przygotowano 
numery startowe. Bieg ukończyło trzydziestu uczniów. Wszyscy, mimo zmęczenia, byli 

szczęśliwi i radośni, że dobiegli do mety i brali udział w tak popularnej w całej Polsce akcji. Pierwsi, którzy dotarli na metę, dopingowali 
pozostałych i dodawali im otuchy. Po przybyciu ostatniego zawodnika, każdy ugasił pragnienie i mogliśmy spacerkiem wrócić na teren 
szkoły. Zawodnikom złożono gratulacje oraz przekazano gadżety, za tak wspaniałą wolę walki i za reprezentowanie szkoły, gminy oraz 
całej Polski w biegu po zdrowie. Dzięki tej akcji pokazaliśmy, jak promować zdrowy styl życia i jesteśmy pewni, że stale będzie zwiększała 
się liczba osób, które uważają, że bieg to zdrowie, lepsze samopoczucie i integracja ludzi.

Do zobaczenia na starcie w przyszłym roku szkolnym! Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Zbrosławice.
Organizator - Nauczyciel wychowania fizycznego Alicja Baran

„Cała Polska Biega”-  po raz pierwszy w Kamieńcu!

MIĘDZYNARODOWY 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

IFUBA’08
Równolegle z obchodami Festa della Barbera we Włoszech, ro-

zegrany został Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej IFUBA’08. 
Naszą gminę reprezentowały dwie chłopięce drużyny, które do roz-
grywek przygotował pan Marian Szukalski. 

Sportowcy do Castagnole dotarli jako pierwsza ekipa i od razu po-
szli obejrzeć tamtejszą murawę. W ramach rozgrzewki organizatorzy 
uruchomili tzw. „piłkarzyki” i wręczyli chłopcom po kilka żetonów 
do „automatów”. Następnego dnia około godziny 10.00 przyjechała 
ekipa z Niemiec. Chłopcy błyskawicznie się zintegrowali i wyru-
szyli na pierwszy międzynarodowy trening. W międzyczasie przy-
jechali Francuzi i dołączyli do już trenujących. Jak to w przypadku 
młodzieży bywa, młodzi piłkarze mieli niespożytą energię. Biegali 
(z przerwą na obiad oczywiście) praktycznie do samego wieczoru, 
podczas którego odbyło się międzynarodowe „pizza party”. Trzecie-
go dnia  na spotkaniu organizacyjnym ustalono porządek rozgrywek 
(mieliśmy grać „każdy z każdym”). W sobotę rozpoczęły się roz-
grywki w dwóch grupach wiekowych: 10-11 lat i 12-13 lat. Młod-
si piłkarze wygrali 2:0 z Brackenheim II, dwukrotnie zremisowali  

(z Charnay i Brackenheim I) i przegrali 0:2 z Castagnole. Dali z sie-
bie wszystko i dotarli do finału, gdzie niestety ulegli drużynie Brac-
kenheim I, zajmując zaszczytne 2 miejsce w turnieju.

Starsi chłopcy we wspaniałym stylu pokonali drużynę z Castagnole 
8:0 ! Również dwukrotnie zremisowali (z niemieckimi drużynami)  
i ulegli jedynie Francuzom, zajmując końcowo 3 miejsce.

Serdecznie gratulujemy naszym drużynom i zachęcamy do trenin-
gów z myślą o przyszłorocznych rozgrywkach IFUBA’09, które od-
będą się we Francji.                /BO, AP/


