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Z A N A J L E P I E J P R O WA D Z O N Ą
O G ÓL NOP OL S K Ą K A M PA N I Ę
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
Od dwóch lat rodzice, cały personel Gminnego
Przedszkola nr 4 w Świętoszowicach oraz lokalna społeczność, jest bardzo mocno zaangażowana
w Ogólnopolską Kampanię Cała Polska Czyta Dzieciom. Dzięki naszym wspólnym staraniom, a nade
wszystko, dużemu zaangażowaniu Lidera prowadzonej akcji - Pani Klaudii Cichorowskiej, nasze
przedszkole w tym roku szkolnym zostało uhonorowane MEDALEM ZA NAJLEPIEJ PROWADZONĄ OGÓLNOPOLSKĄ KAMPANIĘ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.
To dla nas ogromny zaszczyt, tym bardziej,
że na 1592 przedszkola, które w chwili obecnej uczestniczą w akcji czytania dzieciom, w tym
roku medalami nagrodzono trzy, z tego nasze
jako jedyne z województwa śląskiego. Finał tegorocznego konkursu odbył się w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Udział w Gali był dla nas
dużym przeżyciem, ponieważ znaleźliśmy się
w gronie takich sław jak Jim Trelease (amerykański
propagator głośnego czytania dzieciom) oraz nagroWeinDorf (w dosłownym znaczeniu „wioska winna”) to festyn, który organizowany
jest co dwa lata w niemieckiej gminie Brackenheim. Tegoroczne obchody wiązały się
z jubileuszem 30-lecia partnerstwa pomiędzy francuską gminą Charnay-lès-Mâcon,
a niemiecką Brackenheim.
ciąg dalszy na str. 4
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MEDAL DLA PRZEDSZKOLA W ŚWIĘTOSZOWICACH

Na zdjęciu: członek Bractwa Winnego Brackenheim, Gerard Voisin - Mer Charnay–lès–Mâcon
oraz Rolf Kieser - Burmistrz Brackenheim.

dzonej TVP. W gali uczestniczyło wiele znakomitych osobistości ze świata polityki, kultury i mediów
m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pan Bogdan Zdrojewski, a imprezę uświetnił program artystyczny z udziałem gwiazd – Joanny Trzepiecińskiej, Piotra Polka, Janusza Tylmana oraz zespołu Voice Band.   
ciąg dalszy na str. 4

W E I N DOR F 2 0 0 8

Ł UBKI

WYDAWANY PRZEZ WÓJTA I RADĘ GMINY

INFORMACJA - Dożynki Gminne

W dniach 29-31 sierpnia 2008 r. w Szałszy odbędą
się Dożynki Gminne. W związku z tymi wydarzeniami
zaprosiliśmy do Zbrosławic naszych przyjaciół z gmin
partnerskich: Brackenheim z Niemiec, Charnay–lès–
Mâcon z Francji, Tarnalelesz z Węgier i Castagnole
delle Lanze z Włoch. Łącznie przyjedzie około 70
osób.
Zwracam się do wszystkich mieszkańców naszej
gminy, którzy zechcieliby gościć u siebie Niemców,
Francuzów, Węgrów lub Włochów i zapewnić im na
czas pobytu zakwaterowanie i wyżywienie, o zgłaszanie się do p. Joanny Starzec - osobiście w Urzędzie
Gminy (pokój nr 6) lub telefonicznie (32) 233–70–40
i 233-77-88.           Joanna Starzec

INFORMACJA – Fundusz alimentacyjny
W związku z projektem nowelizacji ustawy z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz.U. Nr 192 poz. 1378 z dnia 19 października 2007 r.) organem właściwym do prowadzenia
spraw, związanych z funduszem alimentacyjnym, jest
Wójt Gminy, który może upoważnić do tego ośrodek
pomocy społecznej.
Z uwagi na powyższe, osoby zainteresowane zaliczką alimentacyjną oraz funduszem alimentacyjnym, będą przyjmowane, jak dotychczas, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu,
ul. Tarnogórska 34 (tel. 233 78 92).

Z prac Wójta Gminy

Wójt podpisał 10 zarządzeń
m.in. w sprawach:
- określenia warunków wykorzystania, rozliczenia i zwrotu dotacji
celowej z budżetu Gminy Zbrosławice dla zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Zbrosławicach na zakup inwestycyjny – system
telemetryczny (system monitoringu) dla czterech
przepompowni ścieków;
- powołania komisji do rozpatrzenia skargi (wniesionej przez Krzysztofa Mizerskiego na pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zbrosławicach);
- oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej
położonej w Ziemięcicach na działce nr 29/8 km.
2 i 9, obr. Ziemięcice dla Klubu Sportowego „Pogoń” Ziemięcice;
- oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej
położonej w Miedarach na działce nr 1152/135
km. 2 d. 3, obr. Miedary dla Klubu Sportowego
„Orzeł” Miedary;
Ponadto Wójt:
- uczestniczył w Bytomiu w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin i Powiatów, na którym udzielono absolutorium dla Zarządu Związku oraz
omówiono 4 projekty ustaw:
1. o pracownikach samorządowych;
2. prawo geologiczne i górnicze;
3. przejęcie przez samorządy lokalne niektórych
dróg wojewódzkich i krajowych;
4. prawo budowlane;
Jako przedstawiciel samorządów wnieśliśmy
swoje uwagi co do propozycji zmian, a na ich
szersze omówienie przyjdzie pora, gdy te ustawy
wejdą w życie;
- wziął udział w zorganizowanym przez Urząd

Z prac Rady Gminy
27.06. 08 – sesja Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie: uznania skargi na
działalność GOPS w Zbrosławicach za bezzasadną; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć przez
nauczycieli, zajmujących stanowiska kierownicze
oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom,
zatrudnionym w jednostkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Zbrosławice; zmian
w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2008 – 10
uchwał; zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za pierwsze półrocze; ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zbrosławice; ustalenia
wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym
Rady Gminy Zbrosławice; wyrażenia zgody na
przedłużenia dzierżawy części nieruchomości
gruntowej, oznaczonej numerem działki 665/266
km. 1 d. 3, obr. Kamieniec, o powierzchni 0,11
ha, stanowiącej własność Gminy oraz wyrażenia
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żyna z Miedar, pokonując w finale 1:0 „Naprzód”
Wieszowa;
2. w ramach przeglądu artystycznego śpiewały
nasze chóry ze Zbrosławic, Świętoszowic i Ziemięcic;
3. LKS Orzeł Miedary obchodził 60 rocznicę swej
działalności. Z tej okazji działacze i zawodowcy
otrzymali medale i inne odznaczenia sportowe
z Podokręgu Bytom, Związku Okręgowego Piłki
Nożnej i Zrzeszenia Ludowych Klubów Sportowych (czyt. str. 8);
- prowadził rozmowy z rożnymi specjalistami
i firmami na temat ewentualnego zagospodarowania hałd w Przezchlebiu. Pierwsze decyzje w tej
sprawie zapadną nie wcześniej niż we wrześniu;
- uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym MZKP,
gdzie głównym tematem była sprawa rozliczeń
między Związkiem, a Gminą Piekary Śląskie.
Poza tym prywatni przewoźnicy, którzy obsługują
niektóre linie, wnieśli o podwyżkę za swe usługi,
w związku ze zwiększonymi cenami za paliwo.
Tematem nr 1 w funkcjonowaniu komunikacji
pasażerskiej jest katastroficzna obsługa linii nr 80,
57 i 288. Stało się to w wyniku zmiany przewoźnika na tych liniach, która nastąpiła po przeprowadzonym przetargu przez KZK GOP Katowice.
Z rozmowy, którą przeprowadziłem z Prezesem
KZK GOP wynika, że Związek odrzucił tę ofertę z przetargu, jednak firma odwołała się do sądu
i wygrała. Dlatego jedyną w tej chwili drogą do
ewentualnej zmiany przewoźnika jest udokumentowanie mu niewłaściwej realizacji świadczonej
usługi, co też przy pomocy państwa czynimy.
Każda informacja czy zgłoszona skarga jest natychmiast przekazywana do KZK GOP i mam nadzieję, że to przyniesie jakiś skutek. Zobaczymy;
- spotkał się z sołtysami na kwartalnej naradzie
roboczej na temat bieżących spraw;
-w imieniu mieszkańców gminy przekazał list
gratulacyjny na ręce Księdza Biskupa Jana Wieczorka, z okazji 50-lecia kapłaństwa.

zgody na przedłużenia dzierżawy nieruchomości
gruntowej oznaczonej numerem działki 97 i 98 km.
1 d. 2, obr. Łubie, o łącznej powierzchni 0,5540 ha,
stanowiącej własność Gminy Zbrosławice.
W trakcie podejmowania uchwał, przybyli na sesję mieszkańcy ul. Wolności w Wieszowie, zgłosili
zalanie posesji wodami opadowymi, powstałymi
podczas burzy.
11.07.08 - Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie: uznania skargi na
działalność Wójta Gminy Zbrosławice za bezprzedmiotową; zmian oraz wprowadzenia tekstu jednolitego załacznika nr 16 do uchwały
Rady Gminy Zbrosławice nr XIV/162/07 z dnia
28 grudnia 2007 r. z późn. zmianami; zmian
w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2008.
10. i 24.06.08 oraz 10.07.08 – posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju
Analiza sposobu pozyskiwania środków pozabudżetowych; omówienie skargi na działalność
GOPS; zapoznanie się z wynikami kontroli sprawności hydrantów, omówienie skargi na działalność
Wójta Gminy Zbrosławice, zapoznanie sie z problemem selektywnej zbiórki śmieci na terenie gminy oraz opiniowanie projektów uchwał.

11.06.08 – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Omówienie działalności gminnych stowarzyszeń i zespołów artystycznych oraz zaopiniowanie projektu uchwały.
14.06.08 – posiedzenie Komisji Rolnictwa
Omówienie spraw związanych z melioracją
gruntów oraz utworzeniem spółki wodnej.
18.06.08 – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Ocena stanu zaopatrzenia w wodę mieszkańców
gminy, budowa sieci wodociągowej, regulacja
stanów własnościowych.

POZNAJMY SIĘ...
LU D W I K

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

J A NO S Z KA

nowy Sołtys Ptakowic

„ Z B R O S Ł AW I C K I

e-mail: apolonska@zbroslawice.pl

Adres kontaktowy:
42-674 Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

Marszałkowski spotkaniu na temat wprowadzenia zmian w złożonych wnioskach o pozyskanie
środków na zadania z ochrony środowiska, wynikających z nowych wytycznych UE, dotyczących
opracowań studiów oddziaływania danej inwestycji na środowisko. W tym zakresie wszystkie
gminy miały składać oświadczenia, że dokonają
takich nowych opracowań, po przyjęciu przez
Sejm nowej ustawy o ochronie środowiska. Więcej na ten temat w innym miejscu tego wydania
gazetki;
- zlecił dokonanie specjalistycznej analizy, dot.
zakończenia i częściowej modernizacji oczyszczalni ścieków Przezchlebie. Ustalono, że obrane
kierunki działań są właściwe i należy je przyspieszyć, by poprawić skuteczność funkcjonowania
oczyszczalni. W tym celu będziemy składać
wniosek do WFOŚiGW o pozyskanie pożyczki
na wykonanie tzw. II nitki technologicznej;
- spotkał się z Radą Sołecką Zawady, by zapewnić mieszkańców, że teren przeznaczony pod
usługi rekreacyjno – sportowe, który jest Radzie
Sołeckiej użyczony, nie będzie sprzedany. Gwarantują to zapisy w planie zagospodarowania
przestrzennego i tylko wolą mieszkańców może
to być zmienione;
- rozpatrzył sprawę umieszczenia na zalewie
w Kamieńcu wodolotu pod działalność gastronomiczną. W wyniku negatywnej opinii Rady Sołeckiej, Związku Wędkarzy i zebrania wiejskiego
w Kamieńcu, sprawa nie ma dalszego biegu;
- rozmawiał z Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy na temat utworzenia stowarzyszenia pod
nazwą Tarnogórskie Partnerstwo Na Rzecz Zatrudnienia i wyraził na to zgodę, wraz z innymi
gminami powiatu;
- patronował zorganizowanemu w Miedarach festynowi, który miał potrójny charakter, a mianowicie:
1. odbył się kolejny (po rocznej przerwie) turniej
piłki nożnej o puchar Wójta, który zdobyła dru-

wiek: 46 lat
rodzina: żona, córka
wykształcenie: zawodowe
zawód: mechanik samochodowy w Ptakowicach
zainteresowania: sport
- głównie piłka nożna,
motoryzacja
numer tel.: 602 739 883

LAUR”

W związku ze zbliżającym się finałem kolejnej edycji konkursu o „Zbrosławicki Laur”, organizatorzy konkursu proszą o zgłaszanie kandydatur do tego tytułu, wraz z uzasadnieniem wyboru. Zgłoszenia 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, artystyczne itp.), które odniosły w dowolnej dziedzinie sukces i których postawa zasługuje na
szczególne uznanie.           Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Zbrosławice

Wieść z Gminy nr 5 (82) lipiec 2008

KOMUNIKAT W SPRAWIE STYPENDIÓW
SZKOLNYCH NA ROK SZK. 2008/2009

Szanowni Państwo!
W roku szk. 2008/2009 stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na 1 członka nie przekracza
351 zł miesięcznie.
Wnioski o stypendium szkolne składa się w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Kamieńcu, przy ul. Tarnogórskiej 34 (pok. nr 8) do 15 września 2008 r. Wnioski są dostępne
w sekretariacie szkoły i w GZOPO od 1 sierpnia 2008 r.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach z miesiąca,
poprzedzającego złożenie wniosku lub, w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszony o:
1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz
ubezpieczenia społeczne, określone w odrębnych przepisach;
3. kwotę alimentów, świadczonych na rzecz innych osób.
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.
Szczegółowe informacje pod nr tel. (32) 233 76 50
Dyrektor GZOPO - Aleksandra Hangiel

K O M U N I K AT W S P R AW I E
WYPRAWKI SZKOLNEJ W 2008 r.
Szanowni Państwo!
W roku 2008 dofinansowanie zakupu
podręczników przysługuje dzieciom, rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej. Dofinansowanie zakupu podręczników mogą otrzymać uczniowie pochodzący z rodzin, w których
dochód na 1 członka nie przekracza 351 zł miesięcznie.
Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie:
70 zł - dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne
130 zł - uczniowie rozpoczynający naukę w I klasie SP
150 zł - uczniowie rozpoczynający naukę w II klasie SP
170 zł - uczniowie rozpoczynający naukę w III klasie SP
W celu otrzymania dofinansowania rodzic musi przedłożyć, wystawiony na siebie, dowód zakupu podręczników (nie dotyczy to rodziców,
którzy zamawiali podręczniki w szkole/przedszkolu).
Wnioski o wyprawkę szkolną składa się w szkole/przedszkolu
do 15 września 2008 r. Wnioski będą dostępne w sekretariacie szkoły/
przedszkola najpóźniej od 25 sierpnia 2008 r.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów,
a w przypadku rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń.
Komunikat opracowany na postawie PROJEKTU uchwały Rady Ministrów
w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie
zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna”.
Z – ca Wójta - Wiesław Olszewski
PRZED WYJAZDEM:
1. Dopełnij wszelkich koniecznych formalności;
2. Ubezpiecz się (od następstw nieszczęśliwych
wypadków i kosztów leczenia za granicą);
3. Zrób kserokopie dokumentów, które ze sobą
zabierasz i zostaw je bliskim (osobom, którym
ufasz);
4. Zostaw też adres, pod którym będziesz
przebywać za granicą, nr telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób,
z którymi wyjeżdżasz (lepiej nie wyjeżdżać
w pojedynkę);
5. Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych
z bliskimi np. raz w tygodniu o określonej porze.
Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku
ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost przez telefon np. pozdrowienia
dla kogoś, kto nie istnieje itp.

25.05 - policjanci Posterunku Policji w Zbrosławicach zatrzymali
mieszkańca Tarnowskich Gór, który dokonał uszkodzenia ciała mieszkańca Ptakowic oraz kradzieży telefonu komórkowego;
26.05 - policjanci Posterunku Policji w Zbrosławicach zatrzymali
mieszkankę Zawady, która dokonała kradzieży telefonu komórkowego
i gotówki na szkodę mieszkańca Karchowic;
29.05 - policjanci Posterunku Policji w Zbrosławicach zatrzymali troje
mieszkańców Kamieńca, którzy dokonali kradzieży sam. os. m-ki Fiat
126 p. na szkodę mieszkanki Kamieńca;
7.06 - policjanci Posterunku Policji w Zbrosławicach zatrzymali miesz-

KRONIKA POLICYJNA

kańca Tarnowskich Gór, który w stanie nietrzeźwym (1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu), kierując sam. os. m-ki VW Golf na ul.
Wolności w Zbrosławicach spowodował kolizję drogową;
7.06 - w Laryszowie nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem
do domu, skąd skradł różne przedmioty wartości 1500 zł;
9.06 - na ul. Oświęcimskiej w Zbrosławicach kierowca autobusu m-ki
Man linii 134, na prostym odcinku drogi utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku wypadku ogólnych obrażeń ciała doznało dziesięć osób;
9.06 - w Księżym Lesie z Placu
Wiejskiego nieznany sprawca dokonał kradzieży motoroweru m-ki
Honda o wartości 600 zł;
11.06 - w Zbrosławicach przy ul.
Wolności, pracownicy Ośrodka Jeździeckiego, podczas zaprzęgania
koni do bryczki, utracili nad nimi
panowanie, w wyniku czego spłoszone konie wbiegły na plac zabaw, uderzając w jedną z huśtawek.
W wyniku zdarzenia dwóch 11-letnich uczestników wycieczki,
z urazami kończyn dolnych, odwieziono do Szpitala Chirurgii Dziecięcej w Zabrzu;
15.06 - w Miedarach przy ul. Tarnogórskiej nieznany sprawca dokonał
kradzieży 100 mb kabla telekomunikacyjnego o wartości powyżej 250
zł na szkodę TP. S.A Katowice;
16.06 - w Zbrosławicach przy ul. Wolności nieznany sprawca dokonał
kradzieży sam. os. m-ki Seat Toledo, wartości 5000 zł;
22.06 - w Miedarach przy ul. Tarnogórskiej nieznany sprawca dokonał
kradzieży 102 mb kabla telekomunikacyjnego o wartości powyżej 250
zł na szkodę TP. S.A Katowice.

K O M U N I K AT P O L I C J I

W związku z rozpoczęciem wakacji i okresu urlopowego
Policja apeluje o zachowanie szczególnych środków ostrożności i sprawowanie właściwej opieki nad dziećmi podczas
zabawy i wypoczynku w rejonie dzikich kąpielisk i zbiorników wodnych, celem nie dopuszczenia do nieszczęśliwych
wypadków i utonięć.

„CZY WIEM, GDZIE JADĘ?”

Praca za granicą to szansa dla wielu osób.
Atrakcyjne oferty pracy za granicą to często po
prostu HANDEL LUDŹMI...
DLATEGO PAMIĘTAJ:

6. Zorientuj się, czy w kraju, do którego
wyjeżdżasz, działa organizacja pozarządowa La
Strada, która może pomóc;.
ZABIERZ ZE SOBĄ :
1. Europejską Kartę Ubezpieczenia zdrowotnego (otrzymasz ją w oddziale NFZ, który w razie potrzeby pokryje koszty leczenia za granicą
(NFZ nie pokrywa wszystkich kosztów);
2. Adres i nr telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz;
3. Słownik lub rozmówki, jeśli nie jesteś pewien
swoich umiejętności językowych;
4. Numer telefonu POLAND DIRECT z kraju, do
którego jedziesz. Za minimalną opłatą bedziesz
mogła zatelefonować do Polski na numer stacjonarny, o ile osoba, do której dzwonisz, zgodzi się
zapłacić za rozmowę. Telefonistka, która połączy
Cię z żądanym numerem, mówi po polsku;
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5. Telefon komórkowy z roamingiem – lub (co
będzie tańsze) - bez simlocka, aby włożyć do
niego miejscową kartę SIM;
WAŻNE :
Zawsze domagaj się umowy o pracę – najlepiej
w języku polskim. Zanim podpiszesz, dokładnie
przeczytaj tekst umowy i sprawdź, czy wszystko
rozumiesz - jeśli nie rozumiesz - nie podpisuj.
NICZEGO NIE PODPISUJ BEZ ZASTANOWIENIA !!!!!
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w TARNOWSKICH GÓRACH

PAMIĘTAJ !!!
Twoje dokumenty są Twoją własnością! Nikt
nie ma prawa Ci ich odebrać! Niezależnie od
tego, czy masz dokumenty, czy nie - masz takie
samo prawo do opieki i pomocy polskiego konsula oraz pomocy ze strony policji.
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ZPiT Miedarzanie

MEDAL DLA PRZEDSZKOLA W ŚWIĘTOSZOWICACH
ciąg dalszy ze str. 1
Niezapomnianych wrażeń dostarczyło nam
wysłuchanie wykładu Pana Jima Trelease’a
na temat znaczenia głośnego czytania dzieciom oraz osobiste poznanie inicjatorki kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” - Pani
Ireny Koźmińskiej. Ta nagroda jeszcze bardziej zmobilizowała nas do pracy oraz propagowania idei głośnego czytania w szerszych środowiskach. Jak się
okazuje mamy wielu sprzymierzeńców
w naszych działaniach m.in. w postaci naszych Władz Gminy, Radnych, przedstawicieli środowisk artystycznych i mediów.

ty „GWAREK” z Tarnowskich Gór Panem
Gabrielem Kessnerem, który przy okazji zapoznał dzieci z zawodem dziennikarza i napisał
(już nie pierwszy raz ) o naszej akcji w prasie.
Dyrektor GZOPO, Pani Aleksandra Hangiel,
przeczytała dzieciom książeczki ze swojego
dzieciństwa. Swój czas poświęciła nam również Wizytator Kuratorium Oświaty Pani Danuta Kałążny, oraz przedstawiciele zespołu
”Jadwiżki” z Ziemięcic – Państwo Bronisława
i Ryszard Hilszczańscy.
Wszystkim wymienionym lektorom, jak
również rodzicom i przedstawicielom różnych
zawodów, którzy od dwóch lat wspierają nas
w akcji BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!
Podziękowania kieruję również do wszystkich sponsorów (P. Brzęczek, P. Bobeł, P. Rojowiec, P. Muszkiet, P. Ćwierzona, P. Roskosz,
P. Pajdak, P. Kochel, P. Jendrysik, P. Lis,
P. Błaszczak, P. Smęt, P. Lipinscy), dzięki
którym nasze przedszkole stale wzbogaca się
w nowe pozycje książkowe oraz jest wspierane w organizowaniu konkursów czytelniczych dla dzieci. Szczególne podziękowania
i gratulacje dla Pani Klaudii Cichorowskiej
- nauczycielki naszego przedszkola, która od
dwóch lat z dużym zaangażowaniem i powodzeniem prowadzi kampanię „Cała Polska
Czyta Dzieciom”.

20 czerwca, w Centrum Spotkań, odbył się wieczór
partnerski w temacie „Dialog międzykulturowy”. Podczas spotkania przyjęto do „bractwa winnego” trzech
nowych francuskich członków. Zaprezentowano także przebieg 30-letniej współpracy z Charnay. Wieczór
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uświetniła swoim występem sopranistka z Francji Lydie Pace. Również ZPiT „Miedarzanie” zaprezentował się tego wieczoru. Artyści z Miedar wystąpili także
podczas festynu w sobotę i niedzielę, a ich występy zostały bardzo ciepło przyjęte przez publiczność.
Następnego dnia burmistrz Rolf Kieser dokonał otwarcia „wioski winnej” oraz „Französische Meile”,
czyli
ustawioTegoroczny Ogólnopolski Tydzień Czytanych wokół rynnia Dzieciom rozpoczęliśmy Festynem Roku specjalnych
dzinnym, podczas którego wiersze znanych
budek, w których
poetów czytali, recytowali, a nawet insceniprzedstawiciele
zowali: W-ce Wójt Pan Wiesław Olszewski
z Francji zaprew duecie z Przew. Kom. Oświaty Panią Kryzentowali zwiestyną Trzęsiok, Sekretarz Gminy Pan Mariusz
dzającym bardzo
Poloczek, Radni: Roman Kowolik i Joachim
bogatą ofertę kuPieczka, Dyrektor SP Ziemięcice Pani Edyta
linarną: różnego
Wójcik, Sołtysi: Krzysztof Kowolik i Helrodzaju sery, kiełmut Kapek oraz rodzice i nauczyciele naszebaski, ciasteczka,
go przedszkola. Zespół „Wesołe Kumoszki”
miody, domowej roboty konfitury oraz przeróżne wina
ze Świętoszowic przedstawił inscenizację
i szampany. Krótko mówiąc: Bon appétit!
pt.”Rzepka”, a swym poczuciem humoru baRównież dla przyjaciół ze Zbrosławic i Castagnole
wił znakomicie nie tylko dzieci ale również
delle
Lanze przygotowano stoiska, na których przedstazgromadzonych gości.
wiciele
z Polski oferowali do degustacji ciasta z makiem
W kolejnych dniach po festynie, codziennie
Przy tej okazji zachęcamy również i posypką, natomiast z Włoch - różnego rodzaju wina.
gościliśmy w przedszkolu znakomitych lekDla wszystkich delegacji z gmin partnerskich zorganitorów, wśród nich Pana Wójta Pawła Kowo- wszystkich dorosłych do głośnego czytania
zowano
wycieczkę - wyjazd na zamek w Ludwigsburgu.
dzieciom:
w
domu,
na
wakacjach
i
w
każlika, który już nie pierwszy raz znalazł czas
Nie
zapomniano
też o kibicach piłki nożnej, dla których
dym
innym
miejscu.
Naukowcy
i
praktycy
dla naszych dzieci i zawsze jest znakomicie
przez nie przyjmowany. Entuzjazm wzbudza- zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na w centrum ustawiono duży ekran, umożliwiający dopinła również wizyta księdza proboszcza Józefa głos uczy je języka i myślenia, rozwija pa- gowanie swoich drużyn.
Germana oraz szafarzy: Krzysztofa Kowo- mięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzor- Udział polskiej delegacji w Weindorf i obchodach julika i Józefa Molendy. Ciekawym doświad- ce moralnych zachowań, a przy tym jest bileuszu 30-letniej współpracy, umożliwiło dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.
czeniem było spotkanie z reporterem gaze- doskonałą formą kontaktu z dzieckiem.
Dyrektor Przedszkola - Zuzanna Korgel
Joanna Starzec
Więcej informacji można znaleźć w Kronice,
którą prowadziliśmy na „Zielonych lekcjach”.
Z okazji wakacji życzymy wszystkim tak weTo prawda, że wszystko, co dobre, kiedyś się
Mamy wspaniałe wspomnienia z wycieczki na sołych i słonecznych dni, jakie my przeżyliśmy
kończy. Właśnie wróciliśmy z „Zielonych lekcji” wyspę Wolin. Tam zwiedziliśmy zagrodę poka- w Rewalu.         Uczniowie klasy III
w Rewalu (woj. zachodniopomorskie). Miesz- zową żubrów oraz Muzeum Przyrodnicze w Mięwraz z paniami: Czarnecką i Żurek
kaliśmy w ośrodku „Jantar”, który położony jest dzyzdrojach. Nie obyło się też bez spaceru Aleją Serdecznie dziękuję uczestnikom „Zielonych lekcji” za pocz20 m od morza. Widok z okna mieliśmy więc na Gwiazd, gdzie porównywaliśmy odciski dłoni tówkę z pozdrowieniami znad Bałtyku. Życzę udanych wakacji
morze. Byliśmy chyba bardzo grzeczni, bo pogo- sławnych osób ze swoimi. Niezapomniany widok i szczęśliwych powrotów do domu!       /Red. Nacz./
da dopisała. Mogliśmy do woli spacerować, ba- to Turkusowe Jeziorko, położone w malowniczej
wić się na plaży i zwiedzać okolice.
leśnej scenerii. Mogliśmy poczuć się jak prawWybraliśmy się dwukrotnie pieszo do Trzęsa- dziwi piraci, płynąc w Kołobrzegu statkiem „Picza. Tam zwiedzaliśmy Muzeum na 15 Południku rat”. Po wyjściu na ląd, na lekko ugiętych nogach,
i odkryliśmy tajemnicę legendarnej wsi rybackiej. wspinaliśmy się schodami na latarnię morską...
Piesza wycieczka do Niechorza okazała się dosyć
Nasze spostrzeżenia zostały uwiecznione
długa, więc w drodze powrotnej podróżowaliśmy w pracach plastycznych: „Ratujmy ruiny kościoła
śmieszną kolejką Retro.
w Trzęsaczu”, „Piękno nadmorskiego krajobraKorzystaliśmy z basenu krytego, który znaj- zu”, „Atrakcje Wyspy Wolin”. Nasz kolega Adrian
dował się w naszym ośrodku. Dyplom mistrza Pikorski zdobył I miejsce w konkursie „Najpiękpływania otrzymali: Krzysiu Orłowski i Paulina niejszy zamek z piasku”. Natomiast swoje oryNierobisz. Atrakcje czekały nas w Dniu Dziecka. ginalne pomysły mogliśmy zrealizować w konOtrzymaliśmy upominki i zostaliśmy zaproszeni kursie fryzur. Wygrał go Rafał Rakoszek, a jego
na pizzę. Wieczorem była zabawa z karaoke.
„osobistą fryzjerką” była Jessica Lis.

Uczniowie SZ w Wieszowie na lekcjach... nad morzem
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BONIOWICE
sołtys: MARIOLA LIZOŃ
Rada Sołecka: Józef Burda, Zuzanna Czarny,
Joanna Janoszka, Magdalena
Kudlek, Łukasz Lizoń
Radni: Krystyna Trzęsiok, Helmut Musioł
Powierzchnia: 3,56 km2
Ludność (maj 2008): 103 osoby
51 kobiet, 52 mężczyzn
liczba urodzeń w 2007 r. - 0
liczba zgonów w 2007 r. - 1
Obiekty krajoznawcze:
1. Kapliczka z drugiej połowy XIX w. (zdjęcie)
2.Głaz narzutowy (pozostałość polodowcowa)
znajdujący się w lesie.

CIEKAWOSTKI ...
Według legend Boniowice noszą nazwę na
cześć Królowej Bony, która kiedyś prawdopodobnie przez te tereny przejeżdżała. Wieś wcześniej zwana była Bojnowicami, a do 1937 r. Boiniowitz. Bardzo często wiązana z historią
pobliskiej wsi Kamieniec.
14 kwietnia 1963 r. parafianie zamieszkali
w Boniowicach na mocy dekretu nr L.K.I. –
1/63 z dn. 8 kwietnia 1963 r. zostali przyłączeni do parafii Kamieniec pow. Gliwice.

Rozmowa z sołtysem Boniowic Mariolą Lizoń:
P.P.: Jak to jest być jedną z dwóch przedstawicielek płci
pięknej wśród sołtysów?
M.L.: Nie ma żadnej różnicy, współpracuje nam się na równi. W żaden sposób nie jestem dyskryminowana, a zawsze
można liczyć na pomoc innych.
P.P.: Wiadomo, że w Boniowicach mieszka nasz Wójt, czy
wpływa to w jakiś sposób na prace sołectwa?
M.L.: Zawsze możemy liczyć na jego dobre słowo, pomoc
i radę.
P.P.: Jakie są największe problemy sołectwa?
M.L.: Na pewno brak chodników, wiąże się to z bezpieczeństwem mieszkańców, albo raczej
jego brakiem. Wielu kierowców nie zwraca uwagi na ograniczanie prędkości, brawura staje
ponad rozumem i nie raz kończy się to groźnymi wypadkami.
Dalej, patrząc na problematykę infrastrukturalną, dużym problemem jest droga. Ciężkie pojazdy, przekraczające ograniczenia prędkości, wywołują wstrząsy, które w konsekwencji naruszają konstrukcję budynków, znajdujących się przy drodze.
P.P.: Jak układa się współpraca Rady Sołeckiej z mieszkańcami?
M.L.: Ze względu na to, że jest nas niewielu tworzymy jedną wielką rodzinę, nie raz udawały
nam się spontaniczne imprezy np. Sylwester 2007. Nie mamy problemu z organizacją, są ludzie, którzy chcą się bawić, więc nic nie staje na przeszkodzie, gdy są ku temu możliwości.
P.P.: Czy są w najbliższym terminie planowane jakieś zabawy, spotkania?
M.L.: Dożynki Sołeckie we wrześniu, a co będzie dalej? Zobaczymy - są chęci, są ludzie,
a to już dużo.
P.P.: Życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę.        /rozmawiała: Patrycja Posmyk/
LEGENDY...
Dużą tajemnicę kryje w sobie stary kamień narzutowy,
częściowo zasypany, znajdujący się w pobliskim lesie. Legenda głosi, iż właśnie obok tego kamienia hrabina Strachwitz zdradzała swojego męża, tu także nakrył kochanków hrabia Strachwitz - doszło do pojedynku, nie wiadomo
jednak jak owy się zakończył. Po dziś dzień na kamieniu
widnieje napis „In treue fest” (co oznacza „w wierności
umocnieni”).

i kilka
fotografii...

Spotkanie mieszkańców
przy nieistyniejącym
dziś krzyżu

Piwiarnia w domu Krantzików

Za czasów hrabiego Strachwitz, zamieszkałego
wówczas w Kamieńcu, wynagrodzeniem dla
chłopa za ciężką pracę była ziemia m.in. z terenów Boniowic, na której chłopi stawiali domy.
Te zazwyczaj wznoszone były z kamienia, wydobytego w pobliskich kamieniołomach.
W pobliskim lesie znajduje się zbiorowa
mogiła - pamiątka po bitwie, stoczonej między żołnierzami radzieckimi, a niemieckimi
z czasów II wojny światowej.

Krawiec - pan Kudlek
Kapliczka z drugiej
połowy XIX w.

B i e s i a d a w P r z e z c h l e b i u Pożegnanie „starszaków” w Kamieńcu

Św. Antoni to patron rzeczy zagubionych, ale także patron Kapliczki w Przezchlebiu.
15 czerwca mieszkańcy Przezchlebia obchodzili Odpust. Po porannej Mszy Świętej
wszyscy rozeszli się do domów, by po południu, wraz z rodzinami i gośćmi, udać się
na Biesiadę Odpustową. Zabawę rozpoczął Rajd Rowerowy, w którym, jak co roku,
wzięło udział wielu uczestników. Zaraz po Rajdzie przyszedł czas na „gwiazdę biesiady”- swoją wspaniałą muzyką i świetnymi kawałami zabawiał nas znany i lubiany zespół
B.A.R. Po występie scenę zajęły nasze dzieci - maluchy i starszaki z przedszkola oraz
zespół „Karolinka” z podstawówki. Przez całą biesiadę trwała loteria fantowa, w której
do wygrania było wiele wspaniałych nagród. Po występach dzieci odbyły się dwa główne losowania. Jedno - spośród uczestników Rajdu, drugie - spośród nabywców losów na
loterii. Po losowaniach i emocjach, które
im towarzyszyły, rozpoczęła się zabawa
taneczna, którą uświetnił pokaz sztucznych ogni.
Dziękujemy mieszkańcom Przezchlebia, którzy zaangażowali się
w organizację naszego festynu. Już
teraz zapraszamy na przyszłoroczną
Biesiadę Odpustową!
Organizatorzy: Any z Przezchlebia
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Kolejny rok szkolny za nami. W przedszkolu w Kamieńcu 18.06
pożegnaliśmy absolwentów „zerówki”. Zaproszeni goście licznie
przybyli na przedstawienie, zorganizowane przez przedszkolaków.
Uczestniczyły w nim również „maluchy”, które chciały pożegnać
swoich starszych kolegów. Atmosfera była bardzo uroczysta.
Dzieci starsze pokazały, czego nauczyły się przez wszystkie lata
przedszkolne - były piosenki, wiersze, a także krótki pokaz umiejętności z języka angielskiego. Po zakończeniu uroczystości dzieci
otrzymały dyplomy i książki, a także dyplomy z religii, które wręczył ksiądz proboszcz. Dzieci swoim wychowawcom oraz paniom
kucharkom ofiarowały kwiaty i drobne podarunki. Chciały okazać
wdzięczność za pracę włożoną w ich edukację. Pożegnały także
panią Krystynę Trzęsiok, wieloletnią dyrektorkę i wychowawczynię, która przeszła na emeryturę. Z pewnością wszyscy odczują
brak pani Krysi, albowiem nie spotyka się na co dzień tak ciepłej
i oddanej dzieciom osoby.
Po oficjalnych występach wszyscy zgromadzeni udali się na
poczęstunek, przygotowany przez rodziców starszaków. Zarówno
rodzicom jak i dzieciom zakręciła się łza w oku, gdy zamykała
się furtka przedszkolnego ogrodu, za którą zamknęła się beztroska
oraz swoboda tych wszystkich lat spędzonych w przedszkolu.
Katarzyna Pszowska
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POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
FINANSOWYCH NA INWESTYCJE
W marcu br. w ramach działania 5.1 Gospodarka wodno - ściekowa,
priorytet V. Środowisko - złożyliśmy wniosek o dofinansowanie „Budowy
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu”. Całkowity
koszt projektu wyniesie 21 041 956,36 zł. Planujemy pozyskać dofinansowanie w kwocie 17.885.662,91 zł, co stanowi 85 % kosztów. Wkład własny
w wysokości 15 % wyniesie 3 156 293,45 zł. Rozstrzygnięcie konkursu
przewidywane jest na 27 września br. Na przygotowanie wniosku wydaliśmy kwotę 24 400 zł. W ramach tego działania zostało złożone 75 wniosków, łącznie na kwotę 734 335 244,52 zł , jednakże do podziału w drodze
konkursu jest tylko 72 936 000 zł.
W czerwcu tego roku złożyliśmy wniosek w ramach działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty - priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013. Wniosek dotyczył dofinansowania „Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy”. Tutaj wnioskowaliśmy
o dofinansowanie w kwocie 2 993 877,96 zł. Nasz wkład, stanowiący 15 %,
planowany jest na kwotę 528 331,40 zł. W tym działaniu konkurencja jest
jeszcze większa, bowiem złożono 234 wnioski na kwotę 816 813 265,34
zł. Urząd Marszałkowski przeznaczył na to działanie kwotę 51 779 280
złotych . Nasze koszty dotychczas ograniczyły się do wykonania projektu
budowlano - wykonawczego za kwotę 74 420,00 zł oraz przygotowania
wniosku - 24 400 zł.
W lipcu tego roku rozpocznie się możliwość aplikowania do Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej. Celem tego działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno - gospodarczy,
co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. W ramach tego działania planujemy
pozyskać maksymalną kwotę czyli 4 000 000,00 zł co stanowi 57,14 %
kosztów, przeznaczonych na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czekanów”. Koszt wykonania dokumentacji aplikacyjnej wyniesie
14 000,00 zł.
W przyszłym roku, po opracowaniu programów funkcjonalno – użytkowych (służących do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych
Po raz kolejny gościliśmy na terenie naszej gminy uczniów z partnerskiego miasta Brackenheim. Grupka 11 gimnazjalistów przyjechała z opiekunką - panią Annettą Richter. Młodzież została
zakwaterowana u rodzin uczniów kamienieckiej
szkoły. Sobotę i niedzielę nasi goście spędzili
z goszczącymi ich rodzinami, które zapewniły
im atrakcyjny program, pozwalający poznać bliżej naszą okolicę, tradycje i obyczaje. W poniedziałek uczniowie wzięli udział we wspólnych
zajęciach lekcyjnych, po
których odbyło się
spotkanie z władzami
gminy oraz z dyrektorem ZSO. Po południu
uczniowie
rozegrali
międzynarodowy mecz
piłkarski, który był
przedsmakiem Euro
2008. Wtorek i środa
to dni przeznaczone
na wycieczki krajoznawczo-turystyczne.
We wtorek młodzież
pojechała do Inwałdu,
gdzie znajduje się Park
Miniatur, a w nim modele najsłynniejszych cudów architektonicznych naszego kraju i z całego
świata (w skali 1:25): świątynie Akropolu, Collosseum, Bazylika Św. Piotra, Statua Wolności, Mur
Chiński, Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny i Zamek
Królewski w Warszawie. Oprócz tego uczestnicy
wycieczki miło spędzili czas w Mini Lunaparku
i zielonym labiryncie. Kolejnym etapem wycieczki było rodzinne miasto patrona naszej szkoły

- Papieża Jana Pawła II. Zobaczyliśmy dom rodzinny naszego wielkiego rodaka oraz bazylikę,
a także delektowaliśmy się papieskimi kremówkami. W drodze powrotnej zwiedziliśmy obóz
koncentracyjny Auschwitz – Birkenau, gdzie oddaliśmy hołd pomordowanym tam więźniom.
Środa była dniem turystyki górskiej. Pojechaliśmy do Ustronia, gdzie kolejką linową wjechaliśmy na Czantorię. Na sam szczyt trzeba było
jednak wejść piechotą,
co dla niektórych nie
było łatwym wyzwaniem, ale za to na górze czekała nagroda
w postaci wspaniałych widoków na
nasze piękne Beskidy. Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy
górskim szlakiem do
posiadłości państwa
Bujok, gdzie czekały
na nas pyszne kiełbaski z rożna i ciasta
domowego wypieku. W tym miejscu
chcielibyśmy
serdecznie podziękować państwu Marii i Andrzejowi
Bujok za gościnę, a szczególnie pani Bujok, która
była również naszym przewodnikiem po górskich
wertepach. Po krótkim spacerze po deszczowym
centrum Wisły, pełni wrażeń udaliśmy się w drogę powrotną do domu
W przedostatnim dniu, po zajęciach lekcyjnych,
zwiedziliśmy Zabytkową Stację Wodociągową
w Karchowicach. Wieczorek pożegnalny miał

WYMIANA SZKOLNA
PO RAZ JEDENASTY
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i robót budowlanych, przygotowania oferty oraz wykonania prac projektowych), planujemy złożyć wnioski na dofinansowanie „Budowy krytej
pływalni w Kamieńcu” oraz „Budowy Urzędu Gminy”. Projekty te będą
realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania i będą wykonywane
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Inne inwestycje, realizowane ze środków krajowych:
Otrzymaliśmy już dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na wykonanie
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50 m, przeznaczonego do mini
piłki nożnej, piłki ręcznej, pola do gry w koszykówkę i piłkę siatkową. Boisko będzie miało nawierzchnię ze sztucznej trawy. Będzie wykonane przy
Zespole Szkół w Zbrosławicach. Planowany koszt zadania wynosi 440 800
zł. Dofinansowanie Ministerstwa Sportu wyniesie 200 000 zł.
Planujemy uzyskać pożyczkę na inwestycję „Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu”. Koszt inwestycji ma wynieść
1 350 000,00 zł, z czego 1 012 500,00 ma stanowić pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 337 500,00
wkładu własnego.
Kolejną inwestycją, którą planujemy wykonać ze środków WFOŚiGW
jest „Dociążenie oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa, etap II część IV”. Planowany koszt inwestycji ma wynieść 2 004 306,37, składa się na niego pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1 439 306,37 oraz 565 000,00 wkładu własnego. Środki z WFOŚiGW są udzielane na preferencyjnych warunkach,
z możliwością umorzenia ich części.
Urząd wnioskował również o pozyskanie małych środków na remont
placów zabaw w miejscowościach Przezchlebie i Ziemięcice, w ramach
programu krajowego, realizowanego przez Wydział Terenów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Odnowa Wsi. Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 10 515,80 zł.
W ramach kolejnego konkursu złożyliśmy 2 wnioski na budowę placów
zabaw w miejscowościach Łubie oraz Księży Las. Planujemy w latach
następnych korzystać z tego źródła finansowania drobnych inwestycji
w sołectwach.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych nie jest sprawą łatwą, bowiem są
one przyznawane na zasadzie konkurów i czasem względy ekonomiczne
wniosków wygrywają z potrzebami społecznymi. Jednak nasze starania idą
w stronę jak najbardziej efektywnego pozyskania środków zewnętrznych.
Mariusz Poloczek – Sekretarz Gminy
miejsce u państwa Kolloch.
Tydzień szybko minął i w piątkowe przedpołudnie pożegnaliśmy naszych niemieckich przyjaciół. Mamy nadzieję, że pobyt u nas im się podobał i dostarczył im mnóstwo niezapomnianych
wrażeń. W imieniu wszystkich uczestników wymiany chciałam podziękować Urzędowi Gminy
Zbrosławice za jej zorganizowanie i sfinansowanie oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za jej dofinansowanie.
Dziękuję wszystkim rodzinom, które gościły
u siebie uczniów z Niemiec, a szczególnie panu
Alfredowi Miczce za to, że zgodził się przyjąć
u siebie kierowcę niemieckiego busa, państwu
Kolloch za zorganizowanie imprezy pożegnalnej, paniom kucharkom ze stołówki szklonej za
przepyszne obiady, a także Dyrekcji ZSO i SP
w Kamieńcu oraz pani mgr Patrycji Trzęsiok
za pomoc i opiekę nad młodzieżą.
Opiekun grupy - Barbara Wicha -Kudlek

W lipcu 95 Urodziny obchodzi
Pani Róża Gacka z Laryszowa.
Najserdeczniejsze życzenia wszelkiej
pomyślności, szczęścia, zdrowia
i błogosławieństwa Bożego
składa
Sołtys i Rada Sołecka Laryszowa

75 lat skończy w lipcu

Pani Helena Erazmus z Wieszowy.

Dostojnej Jubilatce najserdeczniejsze
życzenia zdrowia i pogody ducha
składają koleżanki i koledzy
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

Wieść z Gminy nr 5 (82) lipiec 2008

W czerwcu bieżącego roku w Gminnym Przedszkolu nr 4 w Świętoszowicach odbyło się uroczyste podsumowanie przeprowadzonego
w maju Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Mama w oczach dziecka”. Organizatorem konkursu było nasze przedszkole, a patronat honorowy sprawował Wójt Gminy Zbrosławice Pan Paweł Kowolik. Koordyna-

Gminny Konkurs Recytatorski
„Mama w oczach dziecka”

torem konkursu w naszym przedszkolu była Pani Szarlota Miśkiewicz.
Komisja konkursowa dokonała oceny uczestników w dwóch kategoriach: dzieci 5 - 6 letnie i dzieci 3 - 4 letnie.
Wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali się świetnie, a przedstawione przez nich utwory wzbudzały zarówno wzruszenie jak i uśmiech
na twarzach słuchaczy. Komisja konkursowa miała więc trudne zadanie
w wyłonieniu laureatów, a w ocenie brano pod uwagę: dobór tekstu, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny. Ostatecznie nagrody przyznano:
w kategorii dzieci 3-4 letnich: I miejsce Julia Jenerał (GP w Przezchlebiu), II miejsce Maja Kristofek (GP w Wieszowie) oraz Julia Wójcik
(GP w Świętoszowicach), III miejsce Antonina Brzęczek (GP w Świętoszowicach) oraz Joanna Szołtysik (GP w Przezchlebiu);
w kategorii 5-6 latków: I miejsce Oliwia Kowolik (GP w Świętoszowicach) oraz Karolina Nowara (GP w Zbrosławicach), II miejsce Daniel
Szostak (GP w Wieszowie) oraz Wiktoria Szczędzina (GP w Zbrosławicach), III miejsce Maciej Gałuszka (SP Kopienica – oddz. „O”) oraz
Justyna Kiedrzyn (GP w Kamieńcu).
Laureaci otrzymali nagrody indywidualne, ufundowane przez organizatora oraz nagrody dla przedszkoli, sponsorowane przez Wójta. W uroczystej Gali wręczenia nagród uczestniczyły władze gminne i oświatowe,
sponsorzy, przedstawiciele przedszkoli oraz nagrodzone dzieci. Uroczystość swoim występem artystycznym uświetnili nasi przedszkolacy oraz
laureaci konkursu, którym dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Składamy serdeczne podziękowanie Panu Wójtowi Gminy za
sprawowanie patronatu nad konkursem oraz ufundowanie nagród,
jak również wszystkim sponsorom: p. Kita, p. Wietrzycki, p. Ćwierzona, p. Brzęczek, p. Błaszczak, p. Kowolik, p. Flak, p. Wójcik,
p. Miśkiewicz.                  Zuzanna Korgel

S i k aw k i n a p r z ó d
Już po raz piąty w Szemrowicach odbyły się Zawody Sikawek
Konnych na Górnym Śląsku. W weekend 7-8 czerwca 8-osobowa załoga z Ochotniczej Straży Pożarnej Księży Las reprezentowała gminę Zbrosławice. Nasi dzielni strażacy stanęli do rywalizacji z 18 drużynami
z województwa śląskiego
i opolskiego. W zmaganiach o atrakcyjne nagrody
strażacy musieli wykazać
się w sztafecie i bojówce.
Dodatkową atrakcją, jak
na zawody strażackie przystało, była ulewna burza,
jednak i ona nie ugasiła
chęci dobrej zabawy. Wieczorem, zdobywcy 7 miejsca triumfalnie
wjechali na sygnale do remizy, w której na zwycięzców czekały
kufle zimnego piwa.
Piotr Duda - Naczelnik OSP Księży Las
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Bolesław Chomicz w Świętoszowicach

27 maja przypadła 130 rocznica urodzin Bolesława Chomicza, twórcy samorządowych Ochotniczych Straży Pożarnych. We wrześniu 1916 r.,
z jego inicjatywy, odbył się I Ogólnokrajowy Zjazd Straży Ogniowych
z Królestwa Polskiego. Podczas jego trwania utworzono Związek Floriański. W 1921 r., pod jego kierownictwem, odbył się zjazd zjednoczeniowy, na
którym utworzono Główny Związek Straży Pożarnych RP, a Bolesławowi
Chomiczowi powierzono stanowisko jego pierwszego prezesa. Po II wojnie,
gdy reaktywowano Związek Straży Pożarnych, stanął na czele jego Zarządu
Tymczasowego, przystępując do odbudowy polskiego pożarnictwa. Zmarł
w Warszawie, 15 maja 1959 r. i został pochowany na warszawskich Powązkach. Dziś medalem jego imienia Zarząd Główny ZOSP RP honoruje wybitnych działaczy, jednostki OSP oraz instytucje i organizacje społeczne, za
wybitne zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP.
Z okazji wyżej wymienionej rocznicy, ZG ZOSP RP w dniu 6 marca
2008 r. przyjął uchwałę o wystąpieniu do Marszałka Sejmu RP z prośbą
o przedłożenie do decyzji Wysokiej Izby wniosku o ustanowienie 2008 r. –
ROKIEM BOLESŁAWA CHOMICZA. W tych okolicznościach szczególnej
wartości nabiera fakt przyznania Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszowicach, jako pierwszej z terenu naszej gminy, tego zaszczytnego medalu.
Nastąpiło to w dniu 10 maja br., podczas obchodów powiatowych Dnia Strażaka oraz 110-lecia OSP Strzybnica.
Medal honorowy im.
Bolesława Chomicza
ma kształt okrągłej tarczy o średnicy 70 mm,
koloru
srebrzystego,
oksydowanego.
Na
awersie medalu wykonana jest płaskorzeźba
przedstawiająca wizerunek – popiersie Bolesława Chomicza. Na rewersie medalu akcesoria strażackie (dwa hełmy, dwa bosaki, drabina, toporek, prądownica, dzwon, sygnałówka). W dolnej części wizerunek Znaku Związku OSP RP i pod wizerunkiem napis „Bogu na chwałę
ludziom na pożytek”.
Medal ten, wręczany w dekoracyjnym etui, jest uhonorowaniem społecznego strażackiego
zaangażowania dla wszystkich
druhów z OSP Świętoszowice
w 121-letniej historii tej jednostki.         /GJ/
fot. Prezes OSP Świętoszowice dh Grzelka Jerzy w asyście
Pocztu Sztandarowego odbiera
w imieniu strażaków jednostki ,,Medal honorowy im. Bolesława Chomicza‘’.

Gminny Festiwal
Piosenki Przedszkolnej
W niedzielę, 8 czerwca,
w Księżym Lesie dzieci z naszych gminnych
przedszkoli gościły na
festiwalu Piosenki Przedszkolnej. O godz. 15:00
kolejno wystąpiły dzieci
z Przedszkola w Kopienicy, następnie z Księżego Lasu, Przezchlebia,
Kamieńca, Zbrosławic,
Wieszowy i Świętoszowic. Po występach mali artyści bawili się z zespołem artystycznym w wesołe
podwórko. Brali również udział w rożnych grach i zabawach.
Zapraszamy wszystkich na festiwal za rok!            /MK/

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkół w Wieszowie

pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania Władzom Gminy
Zbrosławice, Radnym, Sołtysowi, Księdzu Proboszczowi oraz
Rodzicom za pomoc i życzliwość, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji naszych planów i zamierzeń organizacyjnych i wychowawczych w roku szkolnym 2007/2008.
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WYDARZENIA
SPORTOWE
W ramach obchodów jubileuszu, w dniach 20
i 22 czerwca, zorganizowano w Miedarach Gminny Festiwal Zespołów Folklorystycznych oraz
Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zbrosławice, w którym wzięło udział
8 klubów sportowych. Ogółem rozegrano 14 spotkań, w których zwyciężyli:
I miejsce – LKS ”ORZEŁ” Miedary
II miejsce - LKS „Naprzód” Wieszowa
III miejsce - LKS „DRAMA” Zbrosławice
IV miejsce LKS „POGOŃ” Ziemięcice.
Wójt Gminy wręczył zwycięskim drużynom
puchary i dyplomy. O godz. 18:00 sportowcy
uczestniczyli we mszy św., odprawionej w intencji LKS „ORZEŁ” z okazji jubileuszu.
Po mszy św. korowód, prowadzony przez orkiestrę dętą, przeszedł na plac szkolny, gdzie odbywały się dalsze uroczystości, Wystąpił Chór DFK
ze Zbrosławic, Chór „Jadwiżki” z Ziemięcic,
a następnie Kabaret Rżysko i Zespół Mona Liza.
O godz. 22:00 rozpoczęła się zabawa taneczna.
W niedzielę uroczystości rozpoczęły się o godz.
15-tej występami zespołów: „Kamyczki Dramy”
z Kamieńca, „Wesołe nutki” z Kopienicy oraz

„Wesołe Kumoszki” ze Świętoszowic, a o 16:00
nadszedł czas na program artystyczny dla dzieci.
Maluchy świetnie się bawiły na „kolorowym podwórku wujka Krisa”.

LKS „ORZEŁ”
M I EDARY
Wieczorem wszyscy sportowcy oraz uczestnicy
festynu bawili się z kabaretem AFERA oraz zespołem „GANG MARCELA”. Festyn zakończył
się zabawą taneczną.     Monika Kamińska

Uhonorowani Złotą odznaką PZPN za długoletnią działalność na rzecz rozwoju Piłki Nożnej
(na zdj.od lewej): Alfons Glinka, Gerard Gacki,
Roman Makselon, Józef Niedbała, Kazimierz
Kowal, Ryszard Niedbała.

O 17:30 rozpoczęły się główne uroczystości
z okazji 60-lecia miedarskiego klubu. Przybyli na
nie przedstawiciele Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Katowicach, Podokręgu Bytom, Starostwa Powiatowego
oraz władze gminy. Kilkudziesięciu działaczom
i zawodnikom LKS ”ORZEŁ” Miedary wręczono
okolicznościowe odznaczenia (foto).

Siatkarki z Kamieńca wciąż niepokonane!
Siatkarki z Kamieńca nie osiadają na laurach i dalej walczą
w Powiatowych Ligach, zarówno Gimnazjalnej jak i Licealnej.
Na ich kącie gromadzą się kolejne zwycięstwa, które przybliżają
je do mistrzostwa.
W Lidze Gimnazjalnej zakończyła się pierwsza runda rozgrywek,
w której całej stawce prowadzą właśnie dziewczyny z Kamieńca. Wygrały one wszystkie mecze, bez straty seta, a rywalki musiały pogodzić się
z gorzką porażką. Nasze „Iskierki” są w doskonałej dyspozycji i z równie wielkim zapałem rozgrywają mecze drugiej rundy, która prowadzi do
finałów Powiatowej Szkolnej Ligi Siatkówki. Wiadomo już, że reprezentantki Kamieńca zajmują pierwszą pozycję i są faworytkami do zdobycia
najwyższego miejsca na podium. Z pewnością zespół solidnie popracuje
nad taktyką i w bezpośrednim starciu pokaże kto jest lepszy! Bardzo cieszymy się z faktu, że finały odbędą się w ZSO w Kamieńcu. Zapewne gra
na swoim terenie pomoże w znaczący sposób zawodniczkom, a doping
kibiców doda im skrzydeł.
Jeszcze większe emocje
towarzyszą
siatkarkom
w meczach Ligii Licealnej, gdzie bardzo dużo
zespołów prezentuje wysoki poziom, a każdy mecz
ma swoją niepowtarzalną
historię. Na tym poziomie rozgrywek nie ma już
miejsca na błędy, dlatego
cały zespół analizuje grę
i stara się wypaść jak najlepiej. Na każdym wyjeździe rozgrywane są dwa mecze, do dwóch wygranych partii i podobnie jak w Lidze Gimnazjalnej, nasze siatkarki nie
odpuściły żadnego seta. Wygrały 2:0 zarówno z „Sempołowską”, jak
i „Gastronomikiem”.
Również w tej lidze siatkarki zajmowały pierwsze miejsce, lecz mimo
tego nie wzięły udziału w finale, ponieważ dziewczyny z pierwszego składu, z powodu egzaminu gimnazjalnego, nie mogły pojawić się na placu
gry. Z niewiadomych powodów finał nie został przesunięty na inny termin. Był to dla zawodniczek wielki zawód, gdyż bardzo chciały wygrać
finały. Ta sytuacja budziła wiele kontrowersji, ale cóż można zrobić?! Pozostaje jedynie zwyciężyć w przyszłym roku!
Zdawało by się, że wszystko co było do wygrania zostało zdobyte, ale dziewczyny potrafią zaskakiwać i to pozytywnie. Chcąc udowodnić po raz kolejny, na co je stać, wraz z trenerem wzięły udział
w Powiatowych Zawodach Piłki Plażowej szkół gimnazjalnych.
Wystąpiło osiem drużyn, m.in. zespoły z Radzionkowa, Salezjańskiego Ośrodka Sportowo Wychowawczego, Miasteczka Śląskiego, Świerklańca oraz gospodarze czyli Gimnazjum nr 5 w Tarnowskich Górach.
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Uhonorowani Statuetkami za długoletnią
działalność na rzecz klubu LKS „ORZEŁ”
Miedary (na zdj. od lewej): Alfons Glinka, Roman Makselon, Karol Niestrój, Józef
Niedbała, Kazimierz Kowal oraz Przewodniczący Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Władysław Drożdżal.

22 czerwca, w pierwszą niedzielę tegorocznych wakacji,
w Kopienicy, po raz pierwszy w historii Gminy Zbrosławice odbył się
Turniej Sołectw Kopienica - Łubie w Piłce Siatkowej Plażowej o Puchar Przechodni Wicemarszałka Województwa Śląskiego Mariana
Ormańca.

SIATKÓWKA
NA PIASKU
Organizatorami turnieju
byli:
Radny
Gminy
Zbrosławice
Klaudiusz
Szczurek, Rada Sołecka
Kopienicy
oraz
Rada
Sołecka Łubia, z sołtysem
Markiem Nowakiem na
czele. Sponsorem turnieju
była właścicielka Sklepu
Spożywczego w Kopienicy - Sylwia Dziambor.
Kilkugodzinną sportową walkę o Puchar Wicemarszałka stoczyło 6 drużyn,
a wśród nich drużyna dziewcząt “AMAZONKI” z Kopienicy, “ZRYW” Kopienica i “WAPNIAKI” - LKS ŁUBIE. Wielką niespodzianką turnieju był
udział w drużynie “WAPNIAKÓW” byłego reprezentanta Polski w piłce
nożnej - Józefa Kopicery.
Po zaciętej walce pierwsze miejsce w turnieju zdobyły “DZIKIE ORŁY”
z Kopienicy, drugie miejsce zdobyła drużyna “DREAM TEAM” z Łubia,
a trzecie - wspomniane już “WAPNIAKI” - LKS Łubie.
Puchar i dyplomy, z upoważnienia Marszałka Mariana Ormańca, kapitanom zwycięskich drużyn wręczył Członek Zarządu Wojewódzkiego PSL
Leszek Boniewski, w towarzystwie Prezesa Zarządu Gminnego PSL Klaudiusza Szczurka i jego zastępcy - Moniki Szcześniak.
Turniej przyciągnął około 400 kibiców, którzy całymi rodzinami dzielnie
zagrzewali naszych sportowców do boju. Dodatkową niespodzianką była
ufundowana przez Rady Sołeckie nagroda pocieszenia, która w tym roku
przypadła najmłodszym uczestnikom turnieju - drużynie “FAM-POL”, jako
wyróżnienie za wytrwałą i przykładną walkę o czołowe miejsce w turnieju.
Zwycięzcom, wyróżnionym i zwyciężonym gratulujemy zapału
i wytrwałości! Organizatorów prosimy o powtórkę.
To było pełne wrażeń niedzielne popołudnie !     Monika Szcześniak
Mimo słów jednej z zawodniczek „Trudno było przerzucić się z halowego
parkietu na gorący piasek”, okazało się, że siatkówka plażowa nie jest dziwczynom obca, gdyż wygrały kolejny raz WSZYSTKO! I w ten sposób zakwalifikowały się do reprezentowania powiatu na szczeblu wojewódzkim.
Drużyna stawia sobie wysokie cele i dąży do swoich założeń. Ciężkie treningi i mobilizacja przynoszą pożądany efekt. Z niecierpliwością czekamy na
mistrzostwo!!!                    Iwona Starzec
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