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ostatnich dniach lipca dziesiąte urodziny obchodził Wielki
Parafialny festyn JADWIGAFEST. Pomimo „niesamowitej masakry” jaką zgotowała nam w piątek pogoda, do Ziemięcic przybyło tradycyjnie bardzo dużo gości. Przez trzy kolejne
dni bawiliśmy się znakomicie. Piątkowa ulewa nie przeszkodziła
nawet w przejeździe korowodem. Zadaszoną, otwartą ciężarówką, z uśmiechem na twarzy, przemierzaliśmy ulice Ziemięcic,
Przezchlebia i Świętoszowic. Po dotarciu na prawie że zatopione
boisko oraz złożeniu uroczystej przysięgi, bawiliśmy się świetnie wraz z Bernadetą Kowalską oraz zespołem Duo Fenix. Dzień
uroczystego otwarcia festynu ubarwił na zakończenie pokaz
sztucznych ogni. Myślę, że to one przegoniły wiszące nad nami
czarne, deszczowe chmury.        
ciąg dalszy str. 4
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ŚWIĘTO POLICJI

W

sobotę 19 lipca policjanci z Posterunku Policji w Zbrosławicach obchodzili po raz czwarty swoje święto. Z tej okazji o godz. 13:00 odbyła
się uroczysta msza święta w kościele parafialnym
w Kamieńcu. Po mszy policjanci wraz z rodzinami
i przyjaciółmi udali się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu, gdzie w dowód wdzięczności za swoją całoroczną, często bardzo trudną
służbę społeczeństwu, otrzymali nagrody pieniężne
oraz dwa laptopy.         
czytaj str. 8

PROGRAM:
Sobota – 30.8.2008 r. 120 lat OSP Szałsza
14:30 - korowód ulicami Szałszy i Żernik (punkt zborny
- Plac Kościelny; wjazd ul. Świerkową za „Zodiakiem)
- występ „Musikverein Brackenheim” podczas
korowodu
16:30 - wystąpienia władz Straży Pożarnej, Władz
Gminy Zbrosławice i przedstawicieli Straży
Pożarnej z Brackenheim; wręczenie medali oraz
oficjalne przekazanie niemieckiego wozu strażackiego
- pokazy strażackie
18:20 - występ „Musikverein Brackenheim”
19:00 - Kabaret „SŁUCHAJCIE”
20:00 - Zabawa taneczna – zespół „FORMAT”
w przerwie ok. 23:00 – Pokaz żonglerki ogniem
Niedziela – 31.8.2008 r. Dożynki Gminne
i Dożynki Parafialne
14:00 – Msza Św. Dożynkowa w kościele w Szałszy
15:30 – przekazanie chleba
16:00 –występ „Musikverein Brackenheim”
16:30 – konkurs koron i wręczenie nagród
17:00 – Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie”
17:45 – wystąpienia oficjalne władz Gminy Zbrosławice
i władz gmin partnerskich
18:00 – występ zespołu „LOS BAHAMOS DESPERADOS”
19:15 – finał konkursu i wręczenie „Lauru Zbrosławickiego”
19:30 – finał loterii fantowej
20:15 – zabawa taneczna – zespół „ZODIAK”
w przerwie ok. 22:00 – pokaz ogni sztucznych
Inne atrakcje: stoisko z winem z gmin partnerskich,
loteria fantowa, gastronomia, mini zoo, przejażdżki
końmi i bryczką.

Z prac Wójta Gminy
Dokonano:

- zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2008
oraz zmian w układzie wykonawczym do budżetu
Gminy Zbrosławice na rok 2008 – 21 zarządzeń;
- ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 5 zarządzeń;
- wyłączenia z zagospodarowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach pomieszczeń w budynku położonym w Zbrosławicach przy ul. Wolności
108;
- powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 8
w Przezchlebiu (Pani Izabela Kowolik);
- wprowadzenia regulaminu, określającego zasady podnoszenia
kwalifikacji zawodowych w szkołach wyższych przez pracowników
Urzędu Gminy Zbrosławice;
- ogłoszenia wykazów na wydzierżawienie działek – 2 zarządzenia;
- powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówień na:
„Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego
dla dzieci i młodzieży w Zbrosławicach” oraz „Budowę sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Karchowicach”;
Ponadto Wójt:
- wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Gminy Zbrosławice o zwołanie nadzwyczajnej sesji, w celu podjęcia uchwały,
umożliwiającej ubieganie się o środki Unii Europejskiej na projekt:
„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu”;
- wziął udział w konferencji „Partnerstwo Społeczne”, na której
zadeklarował wolę przystąpienia Gminy Zbrosławice do Tarnogórskiego Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia;
- uczestniczył w zebraniu wiejskim w Kamieńcu, na którym omawiano możliwość przycumowania wodolotu na stawie w Kamieńcu,
z przeznaczeniem na restaurację rybną. Zebranie wiejskie jednogłośnie podjęło uchwałę wyrażającą sprzeciw dla przedsięwzięcia;
- spotkał się z posłem RP Tomaszem Głogowskim w celu uzyskania
informacji n.t. kierunku prac Sejmu i rządu;
- wziął udział w spotkaniu samorządowców z Jarosławem Kaczyńskim;
- uczestniczył w gminnych obchodach Święta Policji – wręczył
policjantom nagrody i sprzęt komputerowy, dla zwiększenia efektywności działania posterunku;
- uczestniczył w X festynie parafialnym „Jadwigafest”.

Z prac Rady Gminy
16.07.08 – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Kontrola realizacji zadań w zakresie komunalizacji gruntów na realizację zadań własnych Gminy – sprzedaż mienia komunalnego.
22.07.08 – posiedzenie Komisji Rolnictwa
Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi magazynowania zbóż oraz
chorób zwierząt gospodarskich.
29.07.08 – posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju
Omówienie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Zbrosławice oraz opiniowanie projektów
uchwał.
30.07.2008 r. – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej
Omówienie realizacji zadań GOPS – zamierzenia w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 pn. „Otwarte drzwi
– aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice”.

e-mail: apolonska@zbroslawice.pl

e-mail: wiesc@zbroslawice.pl
www.zbroslawice.pl/
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TARNOGÓRSKIE
PARTNERSTWO
NA RZECZ
ZATRUDNIENIA

Krajobraz po burzy

W

dniach 12 i 13 lipca 2008 r. przez teren gmin powiatu tarnogórskiego
i gliwickiego przeszła fala ulewnych deszczów i burz. Te nagłe zmiany pogody nie oszczędziły również Gminy Zbrosławice. W dniu 12 lipca,
w wyniku gwałtownych deszczów, doszło do lokalnych podtopień piwnic
budynków mieszkalnych i gospodarczych, praktycznie na obszarze całej
gminy. W niedzielę straty spotęgowała burza, połączona z silnymi wiatrami, wynikiem czego zostały powywracane i połamane drzewa.
Najbardziej ucierpiało gospodarstwo w Kolonii Łubeckiej, gdzie doszło
do zniszczenia pokrycia dachowego. Wywrócone drzewo uszkodziło również stację transformatorową w Zawadzie oraz dach kapliczki w tej miejscowości. Połamane drzewa zniszczyły też linie energetyczne niskiego napięcia oraz utrudniły możliwość poruszania się po drogach. W tym czasie
na terenie całej gminy wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
brały udział w akcjach ratowniczych. Działania straży polegały na wypompowywaniu wód z podtopionych budynków oraz usuwaniu połamanych
drzew z dróg i miejsc, zagrażających bezpieczeństwu ludzi.
/MP/

PODZIĘKOWANIE
Członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej
„Nasza Sala Gimnastyczna” w Wieszowie
pragną podziękować firmom:
„Lemar- system wentylacji i klimatyzacji”, „Gritta Romuald- usługi
transportowe”, „Joe- Elektronic - Ryszard Jarek”, „Maniera- serwis”,
państwu: A.S. Prusek, T.H. Cebulla, A.M. Dramskim, M.G. Kłaczek, I.M. Lis,
D.J. Lihs, U.J. Walisko, T.V. Noll, J.K. Wilczek, K. Smolarczyk i E. Bulla,
M.H. Ploszczyk, E.A. Bulla za włożony wkład finansowy
oraz strażakom OSP Wieszowa - R. Cuda i J. Snurawie,
panom P. Mikosz, G. Pohla, R. Mathea, Z. Pierszalik, J. Kristofek, P. Walisko,
firmom: „Efekt” usługi budowlane L. Mann, Zakład Remontowo-Budowlany
Wyrób Elementów Betonowych J. Wleklak
za pomoc, transport, przekazane materiały budowlane,
sołtysowi T. Siegiel i firmie Trans- Lis za udostępnienie „fadromy”.

Informacja

Redaktor: Anna Połońska
tel. (032) 233 77 89
fax (032) 233 71 00
Adres kontaktowy:
42-674 Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

Gmina Zbrosławice przystąpiła 9 lipca 2008 r. do Tarnogórskiego Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia. W ramach partnerstwa tarnogórski Urząd
Pracy pozyskał dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych. Ze
środków tych urząd będzie realizował projekt „Wsparcie dla Ciebie – zysk
społeczny w gminie”, skierowany do gmin powiatu tarnogórskiego, poniżej
25 tys. mieszkańców.
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach zwraca się do
osób bezrobotnych z gminy Zbrosławice o uczestnictwo w projekcie.
W ramach projektu będą realizowane następujące formy aktywizacji osób
bezrobotnych:
- bezzwrotne dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej,
- refundacje wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy,
- staże,
- szkolenia zawodowe,
- prace interwencyjne,
- przygotowania zawodowe.
Wszystkie osoby bezrobotne,
zainteresowane uczestnictwem w projekcie, zapraszamy do siedziby Urzędu bądź prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: (032) 285 50 38
oraz (032) 285 24 74. Dokładne informacje uzyskają Państwo:
- w sprawie dotacji i refundacji - pok. 114, wew. 134;
- w sprawie staży, przygotowań zawodowych, prac interwencyjnych - pok.
110, wew. 142;
- w sprawie szkoleń zawodowych - pok. 113, wew. 124.      /PUP/

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

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

Wieść z Gminy nr 6 (83) sierpień 2008

KOMUNIKAT W SPRAWIE
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

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

Gmina Zbrosławice została zakwalifikowana do realizacji obszaru A programu

„UCZEŃ NA WSI – POMOC W ZDOBYCIU WYKSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE ZAMIESZKUJĄCE GMINY WIEJSKIE ORAZ GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE”.
Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3) posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Zbrosławice.
Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów
nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:
1) w przeszłości była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,
2) posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120 % najniższego wynagrodzenia, przypadającego na jednego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (1123,20 zł brutto).
Wnioski należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Kamieńcu ul. Tarnogórska 34 (tel.: 032 233 76 50)
do końca września 2008 r.                                    
Z – ca Wójta - Wiesław Olszewski

KRO N I KA
POL I C Y J NA
1. Zbrosławice ul. Wąska - kradzież z włamaniem do domku jednorodzinnego poprzez wybicie szyby w oknie.
2. Zbrosławice ul. Jagielońska - kradzież z włamaniem do magazynu
przez zerwanie zabezpieczeń i kradzież kosiarki - traktorek.
3. Zbrosławice ul. Żwirki i Wigury - kradzież z włamaniem do pomieszczeń gospodarczych zakładu produkcji rolnej, kradzież sprężarki.
4. Zbrosławice ul. Wolności - parking, kradzież motocykla Suzuki
GSX-1300R.
5. Ziemięcice ul. Mikulczycka - kradzież kabla telefonicznego ze
studzienki telekomunikacyjnej.
6. Miedary ul. Tarnogórska - kradzież kabla telefonicznego ze
studzienki telekomunikacyjnej.
7. Przezchlebie ul. Mikulczycka - kradzież pokryw ze studzienek
kanalizacyjnych.
8. Ziemięcice ul. Mikulczycka - z nie zabezpieczonego pomieszczenia
gospodarczego kradzież roweru górskiego.
9. Szałsza ul. Leśna - z terenu budowy domku kradzież betoniarki.

Wieść z Gminy nr 6 (83) sierpień 2008

Projekt „Otwarte drzwi –
aktywizacja mieszkańców
Gminy Zbrosławice”
W lutym br. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego zostało przyznane Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
dofinansowanie na realizację projektu systemowego, w ramach działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w priorytecie VII,
w kwocie 100.291,00 zł (wkład własny w wysokości 10,5 %
wyniesie 10.530,56zł). W lipcu rozpoczęto realizację projektu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Otwarte drzwi
– aktywizacja mieszkańców gminy Zbrosławice”. Projekt ma
na celu zaktywizowanie mieszkańców gminy Zbrosławice poprzez szkolenia, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy w Kamieńcu, ul. Tarnogórska 34. Biuro
Projektu tel. 032/ 233-78-92.           /GOPS/
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Uroczyste rozpoczęcie festynu

Zgromadzeni parafianie i goście

Rzut szczewikiem bez fuzekli farorza

ciąg dalszy ze str. 1
Sobota powitała nas piękną, słoneczną pogodą. Dodatkową
niespodzianką programu była powtórka, tym razem długiego,
barwnego i bardzo wesołego korowodu. Występy parafialnych,
dziecięcych zespołów artystycznych: „Skrzatów” ze Świętoszowic, „Żuczków” z Ziemięcic oraz „Wesołych Smerfów” i „Karolinek” z Przezchlebia, ściągnęły do namiotu tłumy widzów.
Gwiazdami sobotniego wieczoru były Kabaretowa Grupa Biesiadna KGB oraz zespół DUO, który jak co roku bawił uczestników do białego rana.
Niedzielę, najbardziej uroczysty dzień festynu, rozpoczęliśmy
sumą w kościele, a po wspólnie zjedzonym, śląskim obiedzie,
pozostała już tylko zabawa. Już od dziesięciu lat niedzielne
Doda Elektroda
popołudnie należy do naszych rodzimych zespołów: Wesołych
Kumoszek ze Świętoszowic i Jadwiżek z Ziemięcic, a zaproszonymi gośćmi artystów byli: folklorystyczny zespół KOMES
oraz biesiadne trio BAJERY. Wśród gwiazd jubileuszowego festynu pojawiły się także Karolina Skandy, Anita Kowolik, Jacek
Denys, Doda Elektroda ze swoim Fan Klubem i Piotr Rubik.
W programie imprezy nie zabrakło również Turnieju Trójwsi
o Puchar Przechodni Farorza. Przez kolejne trzy dni, trzy sołectwa, w pięciu konkurencjach, zawzięcie walczyły o wspaniały
puchar. Turniej rozpoczął się „rzutem szczewikiem bez fuzekli
farorza”, potem były wyścigi baranów, wojna na zygowki, koncert orkiestr na byle czym i na zakończenie „zagadki grającego
szranku”. W tym roku bezkonkurencyjne okazało się Przezchlebie (co mnie osobiście bardzo cieszy).
Trzeci dzień jubileuszu zakończyliśmy zabawą taneczną
z zespołem NEMEZIS oraz pokazem sztucznych ogni. Bogaty Zespół
program artystyczny oraz wspaniałe swojskie jedzenie trady- Duo Fenix
cyjnie ściągnęły do Ziemięcic tłumy fanów naszej imprezy.
Cieszy nas bardzo popularność JADWIGAFESTU i myślę, że mobilizuje do dalszej pracy. Dzięki
niesamowitemu zaangażowaniu wielu mieszkańców naszej parafii, impreza osiąga miano jednej
z najlepszych w powiecie. To właśnie trening czyni mistrza, więc myślę, że po tegorocznych doświadczeniach XI JADWIGAFEST będzie należał do równie udanych, a może jeszcze lepszych
festynów. Dziękując wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji festynu,
zapraszam do współpracy w 2009 roku. W imieniu organizatorów szczególne podziękowania
składam Wójtowi Gminy Zbrosławice panu Pawłowi Kowolikowi, Staroście Powiatu Tarnogórskiego panu Józefowi Korpakowi, posłowi RP panu Tomaszowi Głogowskiemu, naszym
przyjaciołom z Brackenheim oraz Castagnole delle Lanze, Policji i jednostkom Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy.

Do zobaczenia na XI JADWIGAFEŚCIE w Ziemięcicach w 2009 roku !

Maria Bujok

Orkiestra Piotra Rubika

Smerfy z Ziemięcic

Uniwersytet Trzeciego Wieku ze Świętoszowic

Uczestnicy korowodu
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Sprzątanie po piątkowej nawałnicy

więcej na stronie:
www.ziemiecice.eu

zdjęcia:

Marcin Ibrom

Fan Klub Dody Elektrody z Przezchlebia

Jubileuszowy tort od mieszkańców
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czekanów
sołtys: ANDRZEJ ORDON
Rada Sołecka: Janusz Bronicki, Ewald
Gruszka, Iwona Musioł, Ewa Pietras,
Bernard Wolany, Eugeniusz Wrodarczyk
Radny: Joachim Pieczka
Powierzchnia: 3,62 km²
Ludność (maj 2008): 933 osoby
484 kobiety, 449 mężczyzn
liczba urodzeń w 2007 r. - 2
liczba zgonów w 2007 r. - 14
Obiekty krajoznawcze:
- Klasycystyczny dwór z przełomu XVIII/
XIX w.
- Krzyż przydrożny z 1859 r.
- Drewniany krzyż z 1876 r.
- Krzyż przydrożny z 1892 r.
- Krzyż przydrożny na granicy Czekanowa
i Ziemięcic z 1903 r.
- Kościół p. w. św. Floriana należący do
parafii Matki Boskiej Różańcowej w Zabrzu
- Grzybowicach.
- Pomnik poległych w I wojnie światowej 		
mieszkańców Czekanowa.
Czekanów to wieś ściśle związana z działalnością strażacką. Oficjalna data powstania OSP
Czekanów to 15 lutego 1888 r. kiedy to został
podpisany statut. W XIX w. zabudowę Czekanowa stanowiły głownie budynki drewniane,
pokryte strzechą, strażacy mieli więc pełne
ręce roboty...

Rozmowa z sołtysem Czekanowa Andrzejem Ordonem:
P.P.: Jakie są największe problemy Czekanowa?
A.O.: Kanalizacja. Przecież to jest średniowiecze, gdy pada ludzie całymi nocami
siedzą i wypompowują wodę z piwnicy, a rano muszą iść do roboty. Problemów
jest masa, ale na rozwiązanie ich nikłe szanse.
P.P.: Jak układa się współpraca z Radą Sołecką, Strażą Pożarną?
A.O.: Świetnie. To dzięki zgraniu członków Rady udaje się coś wspólnie zrobić.
Jestem Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, więc współpraca układa się znakomicie.
P.P: Jakieś zabawy, festyny coś dla mieszkańców?
A.O.: Festyny zazwyczaj we wrześniu. Wiadomo: Dzień Dziecka, Mikołajki. Powstał plac zabaw dla
dzieci. Całość była robiona z naszych pieniędzy, naszymi rękami. Chciałem zrobić półkolonie w straży,
ale to niestety też wiąże się z dużymi wydatkami, a pieniędzy nie ma... /rozmawiała Patrycja Posmyk/

ciekawostki i legendy...
Pierwsze wzmianki o Czekanowie pochodzą z początku XIV w. Nazwa
miejscowości zmieniała się na przestrzeni dziejów. Legendy na temat genezy zazwyczaj wiążą się ze słowem „czekać”. Jedni mówią o kupcach, przemierzających te tereny w poszukiwaniu rynku zbytu. Inni z kolei wspominają o cudownym śnie, w którym sam Pan Bóg ukazał się tutejszemu księdzu
i nakazał mu wyczekiwać w polu na cud. Jak nakazano, tak ksiądz uczynił. Po
długim czasie, czuwającym ministrantom i księdzu ukazał się Pan Bóg, a gdy
Ci zaczęli się modlić, uderzył w nich piorun.
Zamek Raczków
Na pamiątkę tego wydarzenia w polu postawiono krzyż.

krzyż z 1859 r.

Wieś nigdy nie była
wolna od zabobonów.
Jak
głoszą
źródła
w 1597 r. w Czekanowie
odbył się sąd nad jedną
z mieszkanek, oskarżoną
o używanie czarów.

wozy strażackie na ulicy Czekanowa

drewniane, kryte strzechą budynki mieszkalne Czekanowa

Festyn w zbrosławickim przedszkolu
Mało dajesz, gdy dajesz tylko ze swego bogactwa,
ale jeśli dajesz samego siebie,wtedy dajesz naprawdę.
Pod takim hasłem przebiegał dwudniowy festyn, zorganizowany w
czerwcu 2008 r. przez Radę Rodziców Gminnego Przedszkola nr 1 w
Zbrosławicach. Głównym celem festynu było umilenie czasu mieszkańcom oraz zebranie środków na wyposażenie placu zabaw przy
przedszkolu.
Dziękuję organizatorom i sponsorom, którzy okazali serce, pomoc,
poświęcili swój czas i uświetnili festyn swoją obecnością. Szczególne
podziękowania kieruję do: Wójta Gminy Zbrosławice Pana Pawła Kowolika, Strażaków OSP w Zbrosławicach, Pana Józefa Jezierowskiego, Ks. Romualda Kokoszka, Szkoły Języków Obcych w Tarn.Górach,
GS Zbrosławice, Szkoły Samoobrony SAKURA, Salonu Odnowy Koreli, Gospodarstwa Rolnego - Roland Kosmol, ZUH - Henryka Szybowskiego, Agromixu Krzysztof Front, Hebaru H. Barczyk, Restauracji Apollo, FHU Point-Luk Łukasz Piotrowski, BaX Jubiler Bytom,
Gospodarstwa Ogrodniczego M. Śliwińska - Przezchlebie, Architektury Ogrodu Marcin Kołodziej, PWZRB Błażej Witczak, ZHUP Adamex A. Antoszczyk, Sklepu Konfekcyjnego Kull-Mor, Stadniny Koni
w Zbrosławicach, Pani Anety Kaweckiej, Pani Kariny Kowalskiej,
Pana Janusza Strzelczyk, Kariny Respondek, Anety Jelonek oraz
wszystkim rodzicom.
/Dyrektor GP w Zbrosławicach Elżbieta Bochoń/
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fot. M. Pabisiak

Kaplica i pomnik poległych w I Wojnie Światowej
mieszkańców Czekanowa

z kart historii...

przełom XVIII/XIX w. Czekanów zamieszkuje
7 gospodarzy, 2 chałupników i 10 ogrodników;
1845 r. - budowa drogi
Gliwice - Tarnowskie Góry;
1878 r. - właściciel Czekanowa
- von Raczek buduje dwupiętrowy zamek w stylu późnego
renesansu;
1879 r. - uruchomienie linii
kolejowej relacji Opole-Bytom
i budowa stacji kolejowej;
1884 r. - oddanie do użytku
szkoły w Czekanowie, przebudowanej w 1949 r.;

/źródło: P. Rutkowska-Gorczyca,
J. Schmidt „Czekanów-Szałsza-Żerniki Zarys historii”, Gliwice 2007/
Czekanów z lotu ptaka                opracowanie: Patrycja Posmyk

14 września o godz.15 w kościele w Zbrosławicach
odbędzie się koncert muzyki religijnej na fletni Pana,
w wykonaniu prekursora tego instrumentu w Polsce
- Artura Thomasa.
Jest to koncert promujący najnowszą płytę artysty
”Ave Maria”, po którym będzie możliwość jej nabycia.
W ramach koncertu będą zbierane również datki na rzecz
Przedszkola nr 1 w Zbrosławicach. Wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na modernizację placu zabaw.

WSTĘP WOLNY! SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Artur Thomas urodził się w 1967 roku w Katowicach,
gdzie mieszka do dziś. Jest absolwentem szkoły muzycznej
w klasie puzonu. Po ukończeniu szkoły, przez kilka lat grał
w orkiestrze dętej przy kopalni „Wujek”. Fletnię Pana odkrył będąc w Niemczech i słuchając nagrań pochodzącego z Polski Edwarda Simoniego, który stał się jego mistrzem.
Przez kilka lat, dzięki wytrwałości i pasji, opanowywał grę na tym trudnym instrumencie.
Koncertuje od 1991 roku i jest prekursorem profesjonalnej gry na fletni Pana w Polsce.
Dzięki sponsorom posiada unikalną kolekcję instrumentów, wykonanych na zamówienie
w Szwajcarii i Niemczech. Koncertuje w kraju i za granicą, wykorzystując bogaty repertuar, obejmujący standardy światowe, muzykę klasyczną i utwory kościelne. Od grudnia
2006 r. koncertuje również na elektronicznym instrumencie dętym- EWI. Nagrał płytę
z własną interpretacją utworów sakralnych, którą można nabyć w czasie koncertów. Brał
udział w wielu prestiżowych imprezach, obok najbardziej znanych postaci świata kultury,
sztuki i mediów.           /źródło: www.fletnia-pana.pl/artur.thomas.htm/
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ODPUST w WILKOWICACH

oroba Aujeszky’ego (chA) jest chorobą
wirusową, na którą wrażliwych jest wiele gatunków zwierząt m. in. świnie, owce, bydło,
koty, psy, konie. Jednak największe znaczenie ma
pojawienie się tej choroby u świń, ze względu na
duże straty ekonomiczne, jakie ona wywołuje.
W rozprzestrzenianiu zakażeń szczególną rolę
odgrywają siewcy zarazka, czyli bezobjawowo
zakażone świnie. Siewstwo wirusa odbywa się
głównie przez wydzielinę z nosa, ślinę i nasienie.
Do zakażenia dochodzi zwykle drogą nosowogardłową.
Przede wszystkim należy podkreślić, że ta powodująca bardzo duże straty
choroba, jest niejednokrotnie trudna do rozpoznania
klinicznego. Jest to związane z tym, że w chlewniach,
gdzie warunki środowiskowe są dobre, wprowadzony wirus chA może krążyć
w populacji świń bezobjawowo i jedynie w momentach pogorszenia się warunków utrzymania zwierząt u niektórych
zakażonych loch obserwować
można poronienia lub rodzenie się martwych płodów, a u
części zainfekowanych prosiąt
oraz warchlaków mało charakterystyczne objawy chorobowe, takie jak posmutnienie, brak apetytu, wzrost
wewnętrznej ciepłoty ciała, a niekiedy także wymioty lub kaszel.
Zazwyczaj kojarzy się to z wystąpieniem warunkowo zakaźnych chorób układu oddechowego, względnie pogorszeniem warunków środowiskowych lub też jakości paszy.
W przypadku zakażenia stada wirusem chA
dużo gorsze są efekty stosowania różnego rodzaju szczepionek, co związane jest
z ograniczoną odpowiedzią organizmu na podaną
szczepionkę.
Właśnie z powodu dużych, bezpośrednich
i pośrednich strat ekonomicznych, omawiana choroba jest w prawie wszystkich krajach
Europy pod ścisłą kontrolą weterynaryjną.
Większość krajów UE została uwolniona od
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tej choroby. W Polsce nie ma w zasadzie obowiązku badania laboratoryjnego stad świń
w tym kierunku. Wprowadzenie do zdrowego
stada, wrażliwego na infekcję, tego rodzaju zwierząt, jest zasadniczą przyczyną szerzenia się choroby. Na Śląsku program zwalczania choroby
Aujeszky’ego ruszy od połowy roku, a trwać
będzie do 2012 r.
W pierwszym etapie realizacji programu nastąpi:
- pobranie prób krwi we wszystkich stadach,
- określenie stopnia zapowietrzenia poszczególnych regionów (powiatów i miast),
- określenie liczby stad, w których
będą prowadzone szczepienia.
W drugim etapie trwania programu nastąpi:
- drugie pobranie,
- prowadzenie szczepień w stadach zakażonych i stadach

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
- choroba Aujeszky’ego
w obszarze zapowietrzonym wraz
z eliminacją ze stad zwierząt seropozyrywnych,
- kolejne próbobranie w stadach seronegatywnych,
- uznanie stad seronegatywnych za urzędowo
wolne od wirusa ch.A.,
- uznanie regionów (powiatów) za urzędowo wolne od wirusa ch. A. u świń,
- prowadzenie badań potwierdzających status regionu za urzędowo wolny od wirusa ch. A. u świń
(stały monitoring).
Regiony Unii Europejskiej wprowadziły program zwalczania choroby Aujeszky’ego. Część
regionów jest już wolna od tej jednostki chorobowej. Jeśli region nie zostanie uwolniony od
choroby Aujeszky’ego, kraj zostanie wyłączony
z obrotu trzodą chlewną.
Po uruchomieniu programu wolno będzie sprowadzać na obszar województwa śląskiego tylko
świnie z regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego lub prowadzących taki program. Wolno
będzie natomiast wywozić świnie do wszystkich

dniach 31.05-01.06 w Sołectwie Wilkowice odbył
się Festyn Odpustowy, połączony z obchodami Dnia Dziecka. Na scenie można było zobaczyć grupy taneczne z Miedar
i Zbrosławic, a wieczorem grupa
połykaczy ognia pokazała swoje
umiejętności. Dzieci miały okazję bawić się z ulubionymi postaciami z bajek (zdjęcie).
W sobotę i niedzielę odbyła się zabawa taneczna. Pierwszego
dnia do tańca zapraszał zespół „Exel”, a drugiego zespół „Selex”.
W niedzielę, pod Krzyżem, odbyła się uroczysta msza św.,
w której udział wzięli mieszkańcy naszej miejscowości oraz liczni
goście. Po jej zakończeniu, przy dźwiękach muzyki marszowej,
w uroczystym przemarszu mieszkańcy i goście przeszli na teren
boiska, gdzie trwały dalsze obchody naszego odpustu.
Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji naszego odpustu, a w szczególności: sponsorom, paniom, które
upiekły ciasto, obsłudze
stoisk, paniom i panom
za przygotowanie ołtarza polowego, panom za
przygotowanie sprzętu
na boisku oraz OSP Wilkowice i OSP Zbrosławice.
Sołtys Damian Nowara

województw Polski, a przy szybkiej realizacji
programu wkrótce do całej Europy.
Straty ekonomiczne jakie wywołuje choroba
Aujeszkyego to m. in.:
• padnięcia
• zaburzenia rozrodu, poronienia
• zwiększenie zużycie paszy
• mniejsze przyrosty masy ciała
• osłabienie odporności na inne choroby
• zagrożenie dla innych gatunków zwierząt: bydła, owiec, psów, kotów a także zwierząt futerkowych
• BLOKADA EKSPORTU ŻYWYCH ŚWIŃ
do krajów UE wolnych od choroby Aujeszkyego.
Biorąc pod uwagę fakt, iż nasze województwo
nie jest uznane za wolne od choroby Aujeszkyego, dopóki nie zostanie wprowadzony program
zwalczania choroby niemożliwe będzie przemieszczanie z naszego województwa w ramach
handlu świń hodowlanych i przeznaczonych do

produkcji - do państw członkowskich lub ich regionów uznawanych za wolne od choroby Aujeszky’ego oraz takich, na terenie których program
ten został wdrożony. Istnieją również obawy, że
może zostać wprowadzony zakaz importu mięsa
wieprzowego i jego przetworów z krajów nie posiadających programu monitoringu i zwalczania
tej choroby.
Regiony wolne od choroby Aujeszkyego: Anglia (1992), Szkocja (1992), Walia (1992), Dania
(1992), Finlandia (1994), Austria (1996), Luksemburg (1996), Szwecja (1996), Niemcy (2004),
Francja (2008), Czechy (1998), Estonia (1994),
Słowenia (1996), Łotwa (1997), Słowacja (2007).
Program zwalczania realizują: Holandia, Belgia,
Włochy, Węgry i Hiszpania. Rumunia i Bułgaria
nie zwalczają.
Program zwalczania chA to wielka ekonomiczna szansa dla naszych hodowców
i producentów trzody chlewnej, ich celem winno być jak najszybsze uwolnienie naszego województwa od tej choroby.
/źródło: Śląskie Aktualności Rolnicze/

NARESZCIE MAMY Plac Zabaw w WIESZOWIE !

Członkowie Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Kultury
Fizycznej „Nasza Sala Gimnastyczna” pragną podziękować
wszystkim mieszkańcom Wieszowy, zaangażowanym w pomoc
przy budowie i modernizacji placu zabaw.
Wspólnymi siłami dobrnęliśmy w krótkim czasie do zakończenia inwestycji tak ważnej dla
naszych najmłodszych mieszkańców. Połowę inwestycji sfinansował nam
Urząd Gminy Zbrosławice. Na ten cel przeznaczyliśmy nagrodę zdobytą w „Wieloboju sołectw” oraz pieniądze uzyskane z zabawy karnawałowej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie. Szczególne uznanie należy się
niektórym firmom, działających na terenie naszej miejscowości i kilkunastu osobom prywatnym. Za uzyskane pieniądze zakupiono urządzenia
w kwocie 17 tysięcy złotych.
Pragniemy w tym miejscu nadmienić, że koszt byłby o wiele wyższy,
gdyby nie pomoc przy montażu placu wielu członków Stowarzyszenia oraz
niektórych naszych mieszkańców.
Mamy nadzieję, że plac zabaw będzie długo i bezawaryjnie służył naszym milusińskim i „stare pachoły”, jak to napisał jeden z internautów,
go nie zniszczą. Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy są gospodarzami
tego miejsca, nie ma tam osoby odpowiedzialnej za sprzątanie, więc dbajmy o jego wygląd i utrzymujmy porządek.
Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że na placu jest jeszcze wiele
wolnego, niezagospodarowanego miejsca. Jeżeli będziemy dysponowali
wolnymi środkami to chcielibyśmy go sukcesywnie rozbudowywać.
Andrzej Bulla
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PO CO ROLNIKOWI OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC ?
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników zabezpiecza osoby trzecie, które ucierpiały w wyniku szkód wyrządzonych przez rolników, w związku z posiadaniem
gospodarstwa rolnego. Z drugiej strony obowiązek posiadania ubezpieczenia OC zabezpiecza
rolników przed sytuacją, w której będą musieli
wypłacić odszkodowanie osobie trzeciej. Dzięki posiadanemu ubezpieczeniu nie będą musieli
wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni, ale
zostanie ono wypłacone przez zakład ubezpieczeń. Zakres ubezpieczenia został uregulowany
w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Kto ma obowiązek zawrzeć takie ubezpieczenie?
Według przytoczonej ustawy rolnik to osoba
fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu znajduje się gospodarstwo rolne. Zapis ten
jest ważny, ponieważ właścicielem gospodarstwa
rolnego mogą być także spółdzielnie czy spółki
i tych podmiotów nie obowiązują przepisy odnośnie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników. Trzeba również zauważyć, że obowiązek zawarcia umowy OC dotyczy nie tylko właścicieli
gospodarstwa, ale także dzierżawców czy najemców gospodarstwa rolnego.
Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników zawierana jest
na okres 12 miesięcy. Jeżeli rolnik nie wypowie
umowy najpóźniej na jeden dzień przed upływem
12 miesięcy, to uważa się, że została zawarta następna umowa na okres kolejnych 12 miesięcy
(znamy ten mechanizm z najpopularniejszego

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów).
Nowa umowa nie zostaje zawarta:
1. w przypadku, kiedy nie została opłacona skład
ka za mijający okres 12 miesięcy,
2. w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń
zezwolenia na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego
ubezpieczenia OC rolników,
3. w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu
ubezpieczeń.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia
OC rolników powstaje w momencie objęcia
w posiadanie gospodarstwa rolnego. Jeżeli została zawarta umowa ubezpieczenia OC, a posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na inną osobę,
to wraz z własnością przechodzą wszelkie prawa
i obowiązki, wynikające z umowy ubezpieczenia.
Umowa taka ulega rozwiązaniu po 12 miesiącach
i nie jest automatycznie przedłużana na następny okres. Nowy właściciel gospodarstwa może
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, jednak nie
później niż przed upływem 30 dni od dnia obję-

Co zrobić ze skoszoną trawą? Spółki Wodne ... najlepiej kompostować. Pryzmę kompostową umiejscowić w kącie ogrodu, w ocienionym miejscu. Zamiast
pryzmy, może być kompostownik (skrzynia).
Oprócz trawy, na kompost można też dawać resztki
innych roślin. Aby przyspieszyć rozkład masy kompostowej, wskazane jest przesypywanie jej specjalnymi
preparatami, dostępnymi w sklepach ogrodniczych.
Pryzmę układamy warstwami, każdą warstwę posypując preparatem kompostowym (dokładny przepis jest
na opakowaniu). Gdy dajemy samą trawę, dobrze jest
każdą jej warstwę posypać ziemią, wtedy tworzy się
lepsza próchnica. W ten sposób wykorzystujemy ściętą
trawę i uzyskujemy wspaniałą próchnicę - nawóz naturalny, który przyda nam się w ogrodzie, do skrzynek
i donic (nie trzeba kupować). Nie wymaga to wiele pracy, a daje dużo korzyści. Gorąco zachęcam.    /UG/

cia gospodarstwa. Osoba, która wypowiedziała
umowę, musi zawrzeć nową najpóźniej w ostatnim dniu przed rozwiązaniem starej umowy. Powiadomienie zakładu ubezpieczeń o wszelkich
zmianach w posiadaniu gospodarstwa jest obowiązkiem rolnika, który był dotychczasowym posiadaczem gospodarstwa.
Od czego chroni ubezpieczenie?
Zawarta umowa ubezpieczenia OC obejmuje
rolnika, osoby pozostające z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym oraz wszelkie osoby
pracujące w tym gospodarstwie.
Z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie każdej osobie trzeciej, która doznała szkody
w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, a następstwem tej szkody jest
śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź
też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
Ubezpieczenie to obejmuje więc wszelkie szkody, wyrządzone bezpośrednio wskutek prac polowych, jak również szkody związane z ruchem na
drogach publicznych – ruchem pojazdów zaprzęgowych czy pędzeniem bydła.
Odszkodowanie może być wypłacone do wysokości sumy gwarancyjnej, ustalonej w umowie.
Minimalna suma gwarancyjna została ustalona przez ustawodawcę i wynosi:
a) w przypadku szkód na osobie – 1 500 000 euro
w odniesieniu do jednego zdarzenia
b) w przypadku szkód na mieniu – 300 000 euro
w odniesieniu do jednego zdarzenia.
Przy ustalaniu sumy gwarancyjnej stosuje się
kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu wyrządzenia szkody.
/M.Cz./

ANKIETA !!!

Jednym z wiodącym tematów, poruszanych na różnych zebraniach wiejskich,
jest problem utrzymywania rowów. Komisja Rolnictwa na czerwcowym posiedzeniu zapoznała się z tym problemem oraz uregulowaniami Prawa Wodnego
w tym temacie. Należy przypomnieć, iż obowiązek utrzymania urządzeń melioracyjnych należy do właściciela nieruchomości, chyba że na tym terenie działa
spółka wodna, którą powołują do działania właściciele nieruchomości danego
sołectwa. Na terenie powiatu gliwickiego działają spółki wodne w gminach
Wielowieś, Pilchowice i Gierałtowice. Ich działanie jest finansowane z trzech
źródeł: składek członków spółki wodnej, dotacji Urzędu Marszałkowskiego oraz
dotacji Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Przykładowe wielkości składek rocznych (Wielowieś - 12 zł za pierwszy ha,
za każdy następny 6 zł), (Pilchowice -13 zł za pierwszy ha, za każdy następny
6 zł ), (Gierałtowice - 10 zł za pierwszy ha oraz 6 zł za każdy następny).
Komisja Rolnictwa złożyła wniosek o przeprowadzenie konsultacji wśród
właścicieli posesji i gospodarstw, w sprawie reaktywacji spółek wodnych na
terenie Gminy Zbrosławice. W związku z powyższym publikujemy ankietę
w tej sprawie.                         /MP/

ANKIETA - SPÓŁKI WODNE
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

5. Czy właściciele nieruchomości naszej gminy powinni częściowo ponieść koszty funkcjonowania „Spółki wodnej”? .. TAK

NIE

1. Czy melioracja w twoim sołectwie działa poprawnie? ...................................................................................................
2. Czy przepusty, rowy melioracyjne są czyszczone, odmulone i wykaszane? ..................................................................
3. Czy obecny stan rowów odprowadzających wodę jest w stanie przyjąć większą ilość wody (oberwanie chmury)? .....
4. Czy jesteś za utworzeniem „Spółki wodnej”? ................................................................................................................

Wypełnioną ankietę proszę składać u Sołtysa (np. podczas zbierania raty podatku we wrześniu), w Urzędzie Gminy osobiście bądź przesłać na adres
Urzędu Gminy.
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WYDARZENIA

SPORTOWE

Stowarzyszenie
„Nasza Sala Gimnastyczna”
zaprasza mieszkańców gminy na

GMINNY TURNIEJ

SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
który odbędzie się w Wieszowie,

16 sierpnia br.

oraz mieszkańców powiatu na

Powiatowy
Tur niej Siatkówki
Plażowej
    

w dniu 23 sierpnia.

Oba konkursy odbędą się na boisku
miejscowego klubu LKS Wieszowa.
Przebieg turniejów:
11:00 – 14:00 turniej dla uczniów szkoły
podstawowej oraz gimnazjum
14:00 - turniej dla dorosłych
Zapisy „dwójek” prosimy kierować pod numery
telefonów: (32) 273 75 93 lub (32) 273 71 07.
Szczegółowe informacje na stronie

stowarzyszenia:
www.naszasala.wieszowa.pl
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ŚWIĘTO POLICJI

ciąg dalszy ze str. 1

Do Kamieńca zjechało wielu ważnych gości,
m. in. Wicemarszałek Województwa Śląskiego –
Marian Ormaniec, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
– Andrzej Pilot, członek Zarządu Wojewódzkiego PSL –
Leszek Boniewski, członek Zarządu Powiatu – Krystyna
Kosmala, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
w Tarnowskich Górach – podinsp. Roman Karczyński,
przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich
Górach – Prokurator Justyna Stasińska-Wójtowicz oraz
przedstawiciele Urzędu Gminy Zbrosławice: Zastępca
Wójta Wiesław Olszewski, Sekretarz Mariusz Poloczek
i Skarbnik Marzena Żołędziewska-Błaszczyk, którzy złożyli Policjantom gratulacje oraz życzyli im samych sukcesów w pracy i w życiu prywatnym.
Po apelu na boisku odbył się mecz piłki nożnej Posterunek Policji kontra Urząd Gminy Zbrosławice. Mecz
nie przyniósł rozstrzygnięcia (2:2) i ostatecznie, po serii
rzutów karnych, wygrali reprezentanci gminy. Pozostałą
część imprezy spędzono na ucztowaniu przy grillu.
Obok przedstawiamy galerię zdjęć z tego spotaknia.
Sabina Trefler

Zbrosławice najlepsze!
Po zakończeniu sztafetowch biegów przełajowych
w Kopienicy i nagrodzeniu zwycięzców, nastąpiło podsumowanie
wyników współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych gminy Zbrosławice
w całym roku
szkolnym 07/08.
Wszystkie wyniki
sportowych zmagań na bieżąco
skrupulatnie notowała p. Maria Teklak ze SP w Zbrosławicach.
Zgodnie z ogólną klasyfikacją wyników najlepsza okazała się być SP w Zbrosławicach, która
uzyskała w ciągu roku szkolnego 96 punktów. Tuż
za zwycięzcami, na drugim miejscu, uplasowała się SP w Kopienicy (92 pkt.), a trzecie miejsce
zajęła SP w Miedarach (84 pkt.). Najlepsze szkoły otrzymały okazałe puchary z rąk wójta gminy
p. Pawła Kowolika.
Końcowa klasyfikacja:
1. SP w Zbrosławicach - 96 pkt.
2. SP w Kopienicy – 92 pkt.
3. SP w Miedarach – 84 pkt.
4. SP w Czekanowie – 74 pkt.
5. SP w Kamieńcu – 72 pkt.
6. SP w Wieszowie – 60 pkt.
7. SP w Ziemięcicach – 48 pkt.
8. SP w Przezchlebiu – 24 pkt.
Rafał Dumała

Zapraszamy na zawody z udziałem naszych psich pupili (czyli terrierów typu bull), które rozegrane będą w
trzech konkurencjach:
- weight pulling – dyscyplina siłowa - czyli przeciąganie wózka po torach z sukcesywnie zwiększanym
ciężarem;
- weight pull sprint - dyscyplina lekkoatletyczna sprawdzająca szybkość (polega na przebiegnięciu
przez psa, ciągnącego rower trójkołowy z maszerem,
określonego odcinka trasy);
- high jump – dyscyplina sprawdzającą koordynację
ruchu i ogólną motorykę psa - czyli nic innego jak wyskok psa do gryzaka i utrzymanie go w zębach przez
ok. 5 sekund, obecny rekord Polski to 230 cm!

V PIT BULL SHOW
06-07 WRZESIEŃ 2008
Ośrodek Jeździecki Zbrosławice

Zależy nam na budowaniu pozytywnego wizerunku
psów ras bullowatych, które uczestniczą w szkoleniach na posłuszeństwo i obronę. Nasze psy charakteryzuje niesamowita siła, szybkość i ogólna sprawność
fizyczna, zdrowie i łagodne usposobienie - co można
zaobserwować podczas naszych zawodów.
Dwudniowa impreza sportowa to nie tylko show związane z pokazaniem tego, co potrafią nasze psy, ale
także okazja do wspólnej zabawy dla całych rodzin
i spędzenia, w sposób aktywny, wolnego czasu.
Informacje: alipitbull@interia.pl (tel. 601 764 767)
Grzegorz Zwoliński – organizator
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