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10 listopada br. z okazji 10 lat Restytucji Powiatu Tarnogórskiego,
w sali sesyjnej siedziby Starostwa Powiatowego odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu. W ramach uroczystości odsłonięto poczet
starostów powiatu oraz pamiątkowe tablo radnych Rady Powiatu
III kadencji. Wykład „Powiat Tarnogórski 1740 – 1975” wygłosił
dr Arkadiusz Kuzio – Podrucki, a mgr inż. Joachim Ganszyniec opowiedział o czasach współczesnych powiatu. Poseł na Sejm RP dr
Tomasz Głogowski przedstawił wykład pt. „Rola powiatu w ustroju
Rzeczypospolitej – planowane zmiany legislacyjne”. Osoby pełniące mandat radnego powiatowego przez
trzy kadencje zostały uhonorowane pamiątkowymi tabliczkami.          ciąg dalszy na str. 2
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90 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI
O tej co nie poległa!
Po 123 latach nieistnienia na mapach Europy,
11 listopada 1918 roku Polska otrzymała szansę, by odzyskać swą dawną
świetność.
Dzień ten jest ważny nie tylko w historii naszego kraju
ale także całego kontynentu. 11 listopada bowiem, po
okrutnej wojnie, Niemcy
ostatecznie podpisały zawieszenie broni. Tego dnia wiele państw europejskich odzyskało pokój
i niezależność.
Po III podziale ziem między Prusy, Austrię i Rosję w 1795 roku, nikt nie wierzył,
że Polska jeszcze będzie mogła odrodzić
się w swoich dawnych granicach.
Tragiczne losy Europy z początku XX
wieku stały się szansą, którą Polska wykorzystała. „Trzeba, aby to, co było szaleństwem, stało się także rozumem polskim”
- mówił Józef Piłsudski.
Choć przelano wiele krwi, trud ten się
opłacił. Polska na nowo stała się państwem suwerennym i niepodległym. W chwili wewnętrznego podziału Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową

i naczelne dowództwo wojsk polskich, uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej, Józefowi Piłsudskiemu, który 10 listopada powrócił do Ojczyzny.
W tych listopadowych dniach do świadomości
społeczeństwa zaczęła docierać myśl o wolności.
Już w listopadzie 1919 r. nieoficjalnie obchodzono
dzień, w którym Polska stała się krajem niepodległym. Choć oficjalnie Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
dopiero w 1937 r. ogłosił
dzień 11 listopada Świętem
Niepodległości.
Nie dziwi fakt, że za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej święto, świadczące o możliwościach suwerennych narodu polskiego, było zakazane. Każdy
przejaw czci wobec poległych w obronie ojczyzny
był natychmiast tłumiony.
Do czasu, gdy po obaleniu
socjalistycznego rządu, na
nowo można było okazać
szacunek zasłużonym.
Dzień 11 listopada jest nie tylko dniem wolnym od
pracy ale nadal pozostaje najważniejszym świętem
narodowym Polaków.       
   /PP/

Z prac Wójta Gminy
Wójt podpisał 41 zarządzeń m.in.
w sprawach:
- zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2008 oraz zmian
w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2008
– 19 zarządzeń;
- powołania komisji do dokonania
przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej, przeklasyfikowania i wybrakowania;
- oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej
zabudowanej położonej w Łubiu na działce nr 71 km.
2 d. 1, obr. Łubie dla Klubu Sportowego „Naprzód”
Łubie;
- Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez
Urząd Gminy Zbrosławice;
- powołania komisji do fizycznego zniszczenia anulowanych druków ścisłego zarachowania;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie części działki nr 38/15 km. 2 i 9, obr. Ziemięcice, będącej własnością Gminy Zbrosławice;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działki nr
121/208 km. 1 i 3 położonej w Szałszy, będącej własnością Gminy Zbrosławice;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie części działki nr 1315/239 km. 2 d. 3 położonej w Ptakowicach – 3
zarządzenia;
- warunków korzystania ze stołówki w: SP i ZSO im.
Jana Pawła II w Kamieńcu, ZSP w Miedarach, ZS
w Zbrosławicach, GP nr 3 w Kamieńcu, GP nr 8
w Przezchlebiu, GP nr 4 w Świętoszowicach, GP nr
2 w Wieszowie, GP nr 1 w Zbrosławicach – 9 zarządzeń;
- instrukcji zasad postępowania w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań
w Urzędzie Gminy Zbrosławice, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa;
- oddania w użyczenie zabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Szałszy na działce nr 345/41

Z prac Rady Gminy
22.10. 2008 r. – sesja Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy; wyrażenia zgody na zawarcie
przez
Gminę
Zbrosławice
umowy
o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:
„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży”;
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości
niezabudowanej
położonej
w Zbrosławicach, będącej własnością Gminy

km. 2 d. 1 obręb Szałsza OSP w Szałszy;
- darowizny na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Zbrosławicach nieruchomości niezabudowanej położnej w Zbrosławicach (celem poszerzenia istniejącego cmentarza);
- oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej
położonej na działce nr 26/12 km. 4, Obr. Przezchlebie,
KS „START Przezchlebie” (z przeznaczeniem na boisko sportowe);
Ponadto Wójt:
- spotkał się z Komendantem Posterunku Policji
w Kamieńcu i dyrektorem Zespołu Szkół z Kamieńca,
w celu omówienia i podjęcia dalszych działań
w związku z incydentami zaczepiania dzieci przez nieznajomych z przejeżdżającego samochodu. Ustalono,
iż przeprowadzona zostanie pogadanka z dziećmi pouczająca je, jak w takich sytuacjach mają się zachować.
Komendant Posterunku zobowiązał się do wprowadzenia większej liczby patroli w newralgicznych miejscach
i czasie (poparł w całości wniosek Rady Rodziców do
Komendanta Powiatowej Policji o uzupełnienie wakatów policjantów w Kamieńcu);
- zarządził natychmiastowe rozpoczęcie prac nad uzupełnieniem spraw własności gruntów pod zalewem
w Kamieńcu. Zapewnia, że sprawa zostanie uregulowana polubownie bądź sądownie, mimo ponad 30-letnich
zaniechań w tej sprawie przez tzw. skarb państwa;
- podpisał dwa porozumienia z gminami powiatu, by
umożliwić staroście powiatowemu wystąpienie o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na stypendia dla uczniów oraz na prowadzenie dodatkowych
zajęć dydaktycznych w szkołach;
- spotkał się na uroczystej kolacji z rodzinami, które
w tym roku przyjmowały gości zagranicznych i skromnymi dyplomami podziękował im za to;
- uczestniczył, jak co roku, w zorganizowanym przez
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu Dniu
Papieskim. Uroczystość ta miała podwójny charakter
tj. 30 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II oraz Święto

Edukacji Narodowej, czyli tzw. Dzień Nauczyciela
(czyt. str. 4).
W dniu tym uczniowie, w formie artystycznej, przypominają o naukach naszego Świętego Papieża i jest
to lekcja zadumy i pokory dla nas wszystkich. Poza
podziękowaniami i życzeniami dla całej społeczności
szkolnej naszej gminy, Wójt wręczył swoje coroczne
nagrody dla: Pani Barbary Szyszko (ZS w Zbrosławicach), Pani Urszuli Wrzos (SP w Czekanowie), Pani
Wandy Słodczyk (ZSO im. Jana Pawła II w Kamieńcu),
Pani Bożeny Gracy (ZSO im. Jana Pawła II w Kamieńcu), Pani Klaudii Cichorowskiej (GP w Świętoszowicach), Pani Ewelinie Lis (GP w Wieszowie), siostrze
Małgorzacie Rut (ZS w Zbrosławicach). Zaś dyrektor
Szkoły w Kopienicy, Pani Sylwia Szczurek, otrzymała
nagrodę Kuratora Oświaty z Katowic;
- wziął udział we współzawodnictwie sołtysów w mini
golfie na kortach w Laryszowie, w ramach konkurencji
dodatkowej w wieloboju sołectw. Zawody wygrał sołtys
Kopienicy - Tomasz Kamiński, przed sołtysem Laryszowa Piotrem Szołtysikiem i Markiem Szczerkiem - sołtysem Jaśkowic;
- uczestniczył w spotkaniach organizacyjnych Powiatowej Ligi Gimnazjalnej w 9 konkurencjach sportowych;
- informuje, że rozstrzygają się losy budynku świetlicy
w Zbrosławicach. W chwili obecnej czekamy na deklarację właściciela odnośnie ceny sprzedaży. Gdy nie dojdzie do porozumienia w tej sprawie oddamy budynek
najpóźniej z dniem 1.03.2009 roku;
- złożył życzenia urodzinowe biskupowi diecezji Jego
Ekscelencji biskupowi Gerardowi Kuszowi i wraz
z księdzem proboszczem Franciszkiem Jędrakiem
zaprosił biskupa na przyszłoroczne dożynki gminne
w Księżym Lesie;
- informuje, że od 3.11.08 do 2.12.08 w Urzędzie Gminy trwa kontrola RIO w Katowicach;
- uczestniczył w spotkaniu emerytów i rencistów z okazji Dnia Seniora;
- wziął udział w uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji
10 rocznicy restytucji powiatu jako administracji samorządowej (czyt. na str. 1 i 2).

Zbrosławice, na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Zbrosławicach; wyrażenia opinii w przedmiocie
zmiany granic administracyjnych pomiędzy
Gminą Zbrosławice, a Miastem Gliwice; zmian
w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2008 –
3 uchwały; zmian oraz wprowadzenia jednolitego
tekstu załącznika nr 9 i 16 do uchwały Rady Gminy
Zbrosławice nr XIV/162/07 z dnia 28 grudnia
2007 r. z późn. zmianami; ogłoszenia zamiaru
likwidacji niektórych filii Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zbrosławicach oraz w sprawie
ogłoszenia zamiaru dokonania zmian w statucie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach.
07. i 21.10.2008 r. oraz 4.11.2008 r. – posiedzenia
Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju

Zapoznanie się z polityką informacyjną i promocją
gminy; lustracja dróg gminnych oraz opiniowanie
projektów uchwał.
15.10.2008 r. – posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Analiza przebiegu remontów w gminnych
placówkach oświatowych oraz opiniowanie
projektów uchwał.
21.10.2008 r. – posiedzenie Komisji Rolnictwa
Zapoznanie się z informacją kół łowieckich dot.
stanu zwierzyny dzikiej, procedury szacowania
szkód i wypłaty odszkodowań.
22.10.2008 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Kontrola realizacji zadań budownictwa drogowego
– drogi gminne.
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ciąg dalszy ze strony 1
1 sesja Rady Powiatu odbyła się 10 listopada 1998 roku. Rada Powiatu w I kadencji (1998 – 2002)
liczyła 50 radnych. Przewodniczącym Rady Powiatu I kadencji był Joachim Ganszyniec. Starostą –
Antoni Jankowski.
Sesje Rady Powiatu odbywały się wówczas w różnych miejscach, takich jak: Tarnogórskie Centrum Kultury, aula Państwowej Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach, aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekologicznych w Brynku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Nakle
Śląskim i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekologicznych w Nakle Śląskim. W I kadencji odbyło się
41 sesji i podjęto 436 uchwał.
W II kadencji (2002 – 2006) Rada Powiatu liczyła 27 radnych. Przewodniczącym był przez pierwszy rok Andrzej Dul, następnie Gabriel Tobor. Starostą przez rok był Józef Burdziak, przez kolejne 3 lata Józef Korpak. Sesje odbywały się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekologicznych
im S. Morawskiego w Brynku, a później w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. W II kadencji odbyło się 55 sesji. Podjęto 595 uchwał.
W III kadencji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach sesje odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego na ul. Karłuszowiec 5 (poza uroczystymi sesjami w pałacu w Rybnej i w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Tarnowskich Górach). Rada Powiatu III kadencji liczy 25 radnych. W III kadencji odbyło
się do tej pory 30 sesji Rady Powiatu. Podjętych zostało 300 uchwał. Przewodniczącym Rady Powiatu
jest Andrzej Fiała. Starostą – Józef Korpak.           
/źródło: Starostwo Powiatowe/
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Nowa międzyszkolna inicjatywa
W bieżącym roku szkolnym zainteresowani nauczyciele i uczniowie ze SP
w Przezchlebiu i ZSO w Kamieńcu przystępują do realizacji międzynarodowej
Kampanii P- Stop. Kampania została zainicjowana przez WWF w Szwecji i biorą
w niej udział placówki edukacyjne z Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji
i Szwecji. Głównym celem tego ekologicznego działania jest zapoznanie polskiego społeczeństwa z problemem eutrofizacji naszych wód, które spływając do
Bałtyku, stanowią dla niego największe
dziś zagrożenie. Przyczyną eutrofizacji są
zawarte w proszkach do prania fosforany.
Litera P - to międzynarodowy symbol fosforu, dlatego nazwa P- STOP, co należy
rozumieć „zatrzymać fosforany!”. Zbyt
dużo fosforanów w naszych ściekach powoduje nadmierny rozwój pewnych form
życia, kosztem innych, czyli zachwianie
równowagi ekologicznej, prowadzące
w krańcowych przypadkach do zamierania
życia w zbiornikach wodnych.

W Polsce nie ma prawnych ograniczeń
stosowania fosforanów, ale to nie oznacza,
że problem eutrofizacji wód nie istnieje.
Bardzo często spotykamy się z zakwitami
glonów, śnięciem ryb oraz wymieraniem
fauny, spowodowanymi nadmiernym używaniem detergentów, zawierających fosforany.
Toteż w wielu krajach rozwiniętych,
zwłaszcza w Europie Zachodniej, ograniczono lub zakazano produkcji i używania
środków do prania zawierających fosforany. Ograniczenia prawne spowodowały
konieczność stosowania proszków do prania bez fosforanów (Dosia, Persil, Pollena
2000, JELP, Bryza, Rex, OMO), które są
dodatkowo nietoksyczne i nie powodują
podrażnień skóry.
Chętni uczniowie i nauczyciele będą
podejmować różne działania, mające na
celu doprowadzenie do zmiany zachowań
i wzrostu stosowania detergentów bez fosforanów w naszej gminie.
B. Wichary, E. Wolny, A. Załęska

D

nia 16.10.2008 r. o godzinie 10.00
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z pedagogami
szkół z terenu gminy Zbrosławice, jak również szkół sąsiednich gmin,
do których uczęszczają dzieci z naszego terenu. W spotkaniu tym uczestniczyli również przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

gminne
SPOTKANIE
PEDAGOGÓW
z Tarnowskich Gór.
Celem spotkania było omówienie problemów dzieci z rodzin patologicznych,
niewydolnych wychowawczo, jak również integracja instytucji, wypracowanie
wspólnego stanowiska oraz uwrażliwienie
na problemy osób, stykających się z tym
tematem na co dzień.
Spotkanie było cenną wymianą doświadczeń i spostrzeżeń osób w nim uczestniczących, co z pewnością pozwoli wypracować procedury partnerskiej i efektywnej
współpracy.        Kierownik
       Ośrodka Pomocy Społecznej

KRONIKA POLICYJNA

1.10 - Kamieniec ul. Tarnogórska - policjanci Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach zatrzymali Krystiana
K., lat 45, który w stanie nietrzeźwym (0,59 mg/l) kierował
sam. os. m-ki Ford Focus.
1.10 - Zbrosławice ul. Wolności - n/n sprawca dokonał kradzieży
z włamaniem do pomieszczeń firmy Nowbud, skąd zabrał 20 szt. butli gazowych,
powodując straty w wysokości 3 tys. zł.
3.10 - Księży Las - Bogdan P., zam. w P. pow. gliwicki, przywłaszczył sam. os.
m-ki Honda Prelude, sprzęt AGD, meble kuchenne i pokojowe, okna, piłę spalinową oraz inne przedmioty o wart. 10 tys. zł. na szkodę Eugeniusza S.
8.10 - Wieszowa - ze stacji paliw ORLEN n/n sprawca dokonał kradzieży 25 szt. butli gazowych o wartości 2500 zł na szkodę w/w firmy.
12.10 - Zbrosławice ul. Oświęcimska - n/n sprawca dokonał kradzieży 60 mb kabla telekomunikacyjnego na szkodę TP S.A.
21.10 - Zbrosławice ul. Wolności - n/n sprawca dokonał kradzieży dokumentów i gotówki w kwocie 50 zł na szkodę Krystiana N.
23.10 - w Kamieńcu na ulicy Tarnogórskiej spalił się autobus linii nr 80 (zdjęcia). Do pożaru doszło tuż po ruszeniu z przystanku. Wewnątrz
pojazdu znajdowało się około 20 pasażerów, którzy w porę opuścili autobus. Ogień został ugaszony przez strażaków. Kierujący autobusem
był nietrzeźwy. Badanie wykazało u niego ponad 0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Postępowanie prowadzi Komenda Policji
w Tarnowskich Górach.
26.10 - Wieszowa ul. Bytomska - policjanci PP w Zbrosławicach zatrzymali Sebastiana H. lat 32, który dokonał kradzieży telefonu komórkowego i naruszył mir domowy oraz dopuścił się znieważenia funkcjonariuszy Policji. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa
w Tarnowskich Górach.
30.10 - Zbrosławice ul. Wolności - w czasie wspólnych działań policjanci Sekcji
Ruchu Drogowego KPP w Tarnowskich Górach i Posterunku Policji w Zbrosławicach zatrzymali Waldemara S., lat 55, który w stanie nietrzeźwym (0,21mg/l)
kierował sam. os. m-ki Fiat Panda.
6.11 - Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, na wniosek Prokuratury Rejonowej
w Tarnowskich Górach, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec mieszkanki gminy Zbrosławice, która znęcała się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim trzyletnim dzieckiem.

K O M U N I K AT P O L I C J I ! ! !
UWAGA ! Z dniem 1.01.2008 roku nastąpiła zmiana numerów telefonów Posterunku Policji w Zbrosławicach

(032) 393 52 07 i (032) 393 53 07
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Jan Paweł II

Nauczyciel młodych, Nauczyciel świata
To piękne i mądre przesłanie przyświecało
obchodom Dnia Patrona Szkoły, połączonym
z gminną uroczystością Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 17 października 2008 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Kamieńcu.
Około godziny 11.00 w holu szkoły zasiedli zaproszeni goście,
nauczyciele i uczniowie, aby uczestniczyć w uroczystej akademii
ku czci Papieża Polaka. Autorki scenariusza imprezy – mgr Rita
Bulinska i mgr Bożena Graca –
po raz kolejny dowiodły, że mówić
o Ojcu Świętym można na wiele sposobów. Tym razem postanowiły ukazać Jego dorobek jako nauczyciela,
w szerokim tego słowa znaczeniu.
Dźwięk trąbki oraz fragment filmu dokumentalnego z wyboru Karola Wojtyły na papieża wprowadził wszystkich
w uroczysty nastrój. Zebranych przywitał dyrektor szkoły mgr Adrian Korgel, z kolei ksiądz proboszcz przypomniał o wielkim posłannictwie, które
w trakcie swego pontyfikatu realizował nasz Patron. Z głośników popłynęły papieskie słowa o wychowaniu młodych, roli mediów w wychowaniu, człowieku jako istocie
powołanej przez Boga do wypełniania ważnej misji. Fragmenty papieskich homilii przeplatane były piosenkami w wykonaniu szkolnego chóru, których słowa jakże trafnie korespondowały z charakterem

uroczystości. Zachęcały do wiary w siebie, pokonywania własnych
słabości, miłości bliźniego, walki z przeciwnościami losu. Wśród
solistów należy wymienić Karolinę Skandy, Kingę Ziobrowską,
Angelikę i Aleksandrę Pudło, Wojciecha Dziambora. Ich śpiew
stanowił wymowny przykład na to, że nie tak trudno „pokonać siebie i udowodnić, że można lepiej”. Uczniowie naszej szkoły dowiedli, że realizują papieskie przesłanie, związane z pomnażaniem talentów otrzymanych od Boga. Swoje umiejętności zaprezentowali:
Dagmara Bulinska (flet), Filip Mierzwa (gitara), Agata
Skrzypczyk i Ewa Suchanek (akordeon) oraz Karolina Skandy (fortepian+
śpiew). Znaczącym punktem programu
okazało się ślubowanie uczniów klas
pierwszych liceum oraz gimnazjum,
w którym deklarowali oni gotowość do
wypełniania obowiązków oraz dbałości
o dobre imię szkoły, do której uczęszczają. Z kolei głos zabrali zaproszeni goście,
którzy z okazji Dnia Edukacji Narodowej
złożyli życzenia pracownikom oświaty
oraz uczniom.
Ten szczególny dzień po raz kolejny pozwolił na chwilę zatrzymać się,
oderwać od codziennej rutyny i spojrzeć w głąb siebie. Skupienie,
które panowało wśród wszystkich zebranych świadczyło o tym, że
ta mądra lekcja o potrzebie i konieczności pracy nad samym sobą,
trafiła do serc i sumień zebranych. Oby praca ta wydała jak najlepsze
rezultaty!               Barbara Dusińska-Rubin

W dniu 03.10.2008 w SP w Przezchlebiu obchodziliśmy

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZWIERZĄT

Przyłączyliśmy się do tej idei po raz pierwszy, bo w Polsce święto to obchodzone jest już od 1993 r. W ramach Międzynarodowego Dnia Zwierząt
zwracamy uwagę na to, że opieka nad zwierzęciem to duża odpowiedzialność.
Jest to także przywilej, ponieważ zwierzęta we wspaniały sposób potrafią odwdzięczyć się za troskę.
„Zwierzę nie jest rzeczą” - to każdy wie i słyszał. Są to pierwsze słowa
polskiej ustawy o ochronie zwierząt. W tym dniu w szkole przez dwie godziny „królowały”: psy,
koty, szynszyle, gołębie,
kaczki, króliki, świnki
morskie, rybki akwariowe,
chomiki i żółwie. Był też
pokaz czyszczenia sierści
i
pielęgnacji
grzywy
i kopyt Iskry - konia rasy
huculskiej.
Największą
atrakcją dla naszych dzieci była przejażdżka konna.
Zwracaliśmy uwagę na to, żeby kupując zwierzątko jako prezent, zastanowić się czy obdarowana osoba
na pewno będzie chciała i umiała
zaopiekować się naszym wystrzałowym prezentem! Bo prezent ten, tak
jak my wszyscy, ma swoje uczucia
i potrzeby. Ciasna klatka, zły pokarm, nieumiejętne obchodzenie się to dramat dla zwierzęcia. Tragedia, która
może skończyć się wyrzuceniem, przywiązaniem do drzewa lub oddaniem do
schroniska. Nigdy nie kupujmy zwierząt na prezenty-niespodzianki, jeśli
zwierzę ma być prezentem, niech ten prezent będzie najpierw uzgodniony
z obdarowywaną osobą.
Postanowiliśmy też, że wspomożemy schronisko dla zwierząt „Cichy Kąt”
w Opatowicach, organizując zbiórkę karmy i środków czystości.
Pełni wrażeń i pozytywnych przemyśleń zaliczyliśmy ten dzień do bardzo
udanych.             Koło Ekologiczne i Samorząd Uczniowski
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   Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu

PRZEDSZKOLNE SPOTKANIA
Z A B S O LW E N T A M I

Tradycją Gminnego Przedszkola nr 4 w Świętoszowicach jest coroczne zapraszanie uczniów klas pierwszych z SP w Czekanowie i SP
w Ziemięcicach na absolwenckie spotkania. Podczas nich uczniowie
mogą powspominać pobyt w przedszkolu, pobawić się z młodszymi
kolegami i koleżankami, pochwalić się pierwszymi szkolnymi osiągnięciami, posmakować przedszkolnego wypieku, pozostawić swój podpis
w pamiątkowej kronice i co najważniejsze - mile spędzić czas.
Spotkanie to jest również okazją do wymiany pedagogicznych doświadczeń ze strony nauczycieli szkół i przedszkola oraz do zacieśniania

współpracy w zakresie realizowania idei społecznej Kampanii CPCD.
Wyrazem owej współpracy jest coroczne uczestniczenie przedszkolaków i zaproszonych gości w teatrzykach o tematyce edukacyjno-moralnej, jak też słuchanie bajek, czytanych przez wychowawczynie klas
pierwszych.W tym roku szkolnym dzieci zobaczyły teatrzyk pt. „Kocie
drogi” (tematyka bezpiecznego poruszania się po drodze), uczestniczyły
w zabawach integracyjnych oraz popisach wokalnych.
Tradycja wspólnych spotkań jest również realizowana na terenie w/w
szkół, gdzie co roku nasi podopieczni zapraszani są na bajki i programy
artystyczne w wykonaniu uczniów. W tym czasie dzieci z grupy,,0’’mają
możliwość poznania zaplecza szkoły, przyszłych wychowawców i nauczycieli - co wpływa pozytywnie na ich adaptację do środowiska szkolnego. Mam nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do jak najlepszego spojrzenia na dziecko w procesie edukacyjno – wychowawczym,
zarówno w szkole, jak i w przedszkolu.
Klaudia Cichorowska
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HISTORIA ZIEMI I POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Znaleziska archeologiczne w okolicach Strzybnicy, Sowic i Ożarowic (narzędzia
krzemienne i ceramika) świadczą o tym, iż człowiek bytował na tym terenie już
ok. 10 - 4 tys. lat p.n.e.
Już w 1201 r., w bulli papieskiej, pojawiła się wzmianka o najstarszej osadzie
okolicy – Reptach.
W XIV w. okolice Tarnowskich Gór należały do księstwa bytomskiego, które
w 1327 r., po hołdzie lennym księcia Władysława dla Jana Luksemburga, stało się częścią
Królestwa Czech.
W okolicach Tarnowic odkryte zostały złoża
kruszców srebronośnych, powstały Tarnowskie
Góry i nastąpił szybki rozwój miasta. Przybywało rezydencji magnackich i szlacheckich:
kompleks pałacowo - parkowy w Świerklańcu,
zamki w Starych Tarnowicach, Reptach, Ptakowicach, Wilkowicach, Zbrosławicach itd.
Po trzech wojnach śląskich, w połowie XVIII w., Ziemia Tarnogórska - tak jak
i większość Śląska - dostała się pod władanie
Hohenzollernów i stała się częścią Królestwa
Pruskiego.
26 listopada 1741 r. król pruski wydał orOkolice Tarnowskich Gór
donans nakazujący wydzielenie powiatów
wg mapy Helwiga z XVI w.
i podporządkowanie ich starostom.
Stolicą utworzonego powiatu
został Bytom, a siedzibą władz Tarnowskie Góry. Starosta urzędował w Tarnowskich Górach
w siedzibie dawnego starosty
ziemskiego (dziś „Sedlaczek”
i Muzeum).
Dalszy rozwój gospodarczy powiatu to inwestycje i działalność
hrabiego Fryderyka Wilhelma
von Redena. To z jego inicjatywy
powstała m.in. kopalnia „Fryderyk” i huta „Fryderyk”.
Widokówka z widokiem Tarnowskich Gór z 1700 r.
W 1818 r. władze przeniesiono
do Bytomia. Przyłączono też niewielkie tereny z sąsiednich powiatów: z pszczyńskiego ziemie wokół Mysłowic, a z gliwickiego ziemie wokół Wieszowy i Miedar.

27 marca 1873 r. z północnej części powiatu bytomskiego utworzono powiat tarnogórski.
W takim kształcie doczekał on końca I wojny
światowej.
XIX w. to znaczny rozwój przemysłu i budowa
linii kolejowych.
Po 1922 r. Śląsk, a także Powiat Tarnogórski, podzielono między Polskę i Niemcy,
a w czasie II wojny światowej powiat został
włączony do III Rzeszy jako część niemieckiego powiatu Beuthen-Tarnowitz. Siedzibą
władz powiatowych pozostały Tarnowskie Góry.
Po wojnie przywrócono podział sprzed 1939 r.
Całość ziemi tarnogórskiej została włączona do
Polski i znajdowała się w granicach województwa
Siedziba Starostów Tarnogórskich śląsko-dąbrowskiego (później katowickiego).
od 1877 r. do 1975 r.
W latach 1951-1956 dołączono tereny z dawnego powiatu bytomskiego, gliwickiego i będzińskiego.
Powiaty
zlikwidowano
1 czerwca 1975 r. wprowadzając dwustopniowy podział
administracyjny na
gminy i województwa.
W 1998 r. Sejm
RP uchwalił ustawę
o nowym podziale administracyjnym. Region znalazł się w granicach województwa śląskiego.
11 października 1998 r. odbyły się
wybory do rad województw, powiatów
i gmin. W powiecie tarnogórskim wybrano 50 radnych.
W granicach powiatu od 1 stycznia 1999 r. znalazły się
następujące miasta: Tarnowskie Góry, Kalety, Miasteczko
Śląskie i Radzionków oraz gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice.
/źródło: www.powiat.tarnogorski.pl/

SZNUPEK W PRZEDSZKOLU

Miedary

5 listopada specjaliści Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach wraz z dzielnicowymi z Posterunku Policji w Zbrosławicach
odwiedzili dzieci w przedszkolach w Miedarach, Świętoszowicach i Kamieńcu.
Podczas spotkań policjanci przekazali dzieciom ważne informacje o tym, jak
bezpiecznie zachowywać się w drodze do przedszkola i podczas zabaw. Dzieci
ćwiczyły prawidłowe przechodzenie przez drogę i bezpieczną postawę w przypadku ataku psa.
Policjanci przyprowadzili nietypowego gościa - maskotkę śląskiej Policji
- SZNUPKA, z którym dzieci od razu się zaprzyjaźniły i któremu obiecały,
że będą przestrzegać zasad ruchu drogowego. Na koniec spotkania, aby każde
dziecko było lepiej widoczne na drodze, policjanci przekazali przedszkolakom
elementy odblaskowe.          /Posterunek Policji w Zbrosławicach/

Świętoszowice
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W dniach od 2 września do 6 października 2008 r. były
Komunikat
prowadzone konsultacje społeczne, dotyczące zmiany graWójta
Gminy
Zbrosławice
nic administracyjnych pomiędzy Gminą Zbrosławice,
z dnia 30 października 2008 r.
a Miastem Gliwice. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli pełnoletni mieszkańcy Gminy Zbrosławice. Działając na podstawie Uchwały Nr XXIV/280/08 Rady Gminy ZbrosławiWzięły w nich udział 584 osoby.

KO N S U LTACJE SPOŁECZNE
SZAŁSZA

W wyniku konsultacji 32 mieszkańców gminy opowiedziało się za odłączeniem części sołectwa Szałsza. 532 osoby były przeciwne temu zamiarowi. Zespół
ds. Przeprowadzenia Konsultacji nie uwzględnił 20 głosów
z uwagi na fakt, iż zostały one oddane przez osoby, nie będące
mieszkańcami Gminy Zbrosławice.
W związku z tym na sesji 22 października 2008 r. Rada
Gminy Zbrosławice wydała negatywną opinię w tej sprawie.                
Mariusz Poloczek

ce z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji niektórych filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach oraz
w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach, podaje się do publicznej wiadomości:
1. Zamiar likwidacji filii bibliotecznych, wchodzących w skład Gminnej
Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach:
a) filia w Kamieńcu – Kamieniec ul. Tarnogórska 4a;
b) filia w Ptakowicach - Ptakowice ul. Wyzwolenia 16.
Planowana likwidacja nastąpi z dniem 30 kwietnia 2009 r.
Wójt Gminy Zbrosławice
Paweł Kowolik

ZAPRASZAMY OSOBY SAMOTNE NA SPOTKANIE OPŁATKOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach z siedzibą w Kamieńcu, wraz ze stacją
CARITAS, jak co roku organizuje w dniu 17.12.2008 r. spotkanie opłatkowe dla osób samotnych,
schorowanych, z terenu gminy Zbrosławice.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: (032) 233 78 92 w godzinach urzędowania
Ośrodka Pomocy Społecznej tj. od 7.00 do 15.00.
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
W 2008 roku w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” odbyło się 5 konkursów indywidualnych oraz
2 konkursy zespołowe. Do biura kampanii wpłynęły tysiące
prac. Gminę Zbrosławice reprezentowała Szkoła Podstawowa
oraz Gimnazjum w Miedarach.

Uczniowie uczestniczyli w konkursach plastycznych:
„W poszukiwaniu kwiatu paproci” (dla uczniów SP)
oraz „Zdobywamy Mount Everest” (dla gimnazjalistów),
pod kierunkiem nauczyciela plastyki p. A. Kotlińskiej,
a także w konkursach ulotkowych, pod kierunkiem bibliotekarki
– p. A. Białek.
Specjalne
wyróżnienie
w
konkursach
plastycznych otrzymała uczennica klasy V SP – Anna Barszcz
i uczniowie III klasy Gimnazjum: Małgorzata Górnicz
i Jessica Siwy, oraz gimnazjaliści Gabriel Majowski (II klasa)
i Weronika Niedbała (III klasa) w konkursie ulotkowym.
Aby docenić zaangażowanie młodych artystów, organizatorzy przygotowali trzy rodzaje nagród: dwie gry planszowe i grę
karcianą – jedyne wydania, trafiające wyłącznie do osób uczestniczących w tegorocznych konkursach. Aby dodatkowo uhonorować młodych laureatów oraz nauczycieli, współpracujących
przy realizacji kampanii, dyplomy i nagrody wręczył Wójt Gminy Pan Paweł Kowolik, który odwiedził szkołę 18 września.
Mam nadzieję, że to wyróżnienie oraz nagrody dadzą uczniom
wiele satysfakcji i radości, a także zachęcą ich do udziału w innych konkursach plastycznych.    
Aleksandra Kotlińska

4 listopada był ważnym dniem dla „maluchów”
z kamienieckiego przedszkola. Po dwóch miesiącach, jakie minęły od czasu, kiedy po raz pierwszy zawitały w mury przedszkola, zasłużyły na
miano prawdziwego przedszkolaka. W tym czasie
dzieci wzajemnie sie poznały, nabrały zaufania do
wychowawczyń i kolegów, nauczyły się funkcjonowania w grupie, zawiązały pierwsze przyjaźnie.
Ale przede wszystkim mogły rozwinąć swoje talenty! Prace plastyczne swoich pociech rodzice
mogą podziwiać codziennie, gdyż są one pięknie
eksponowane na ścianach przedszkola. Natomiast
w dniu Pasowania Na Przedszkolaka nasze pociechy, prowadzone przez Panią Krystynę Kowol, zaskoczyły nas pięknym programem artystycznym.

JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK...

Grając na instrumentach, śpiewając i tańcząc, zabrały rodziców na jesienną, muzyczną
wyprawę do lasu.
Po programie artystycznym nadszedł długo wyczekiwany moment - dzieci złożyły
uroczystą obietnicę bycia wzorowym przedszkolakiem. Pani dyrektor Brygida Jagla,
olbrzymim lizakiem pasowała każde z dzieci na „Uśmiechniętego Przedszkolaka”.
Maluchy dostały również pamiątkowe przypinki. Nie wiadomo, kto był bardziej dumny - dzieciaki z zaszczytnego tytułu, czy rodzice z tak wspaniałych dzieci..
/AP/

P O D Z I Ę KO WA N I E
W tym roku już czwarty raz ZBROSŁAWICKIE STOWARZYSZENIE ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

zajmuje się pomaganiem rodzinom potrzebującym. Pomoc ta polega na dystrybucji artykułów żywnościowych w ramach Unijnego Programu
Żywnościowego PEAD oraz akcji prowadzonych w okresach przedświątecznych przez „Bank Żywnościowy”.
W 2008 roku z ponad 54 ton żywności skorzystało ponad 500 rodzin z naszej gminy.
Chciałbym podziękować wszystkim wolontariuszom - członkom Stowarzyszenia, z Prezesem Janem Wysockim na czele, za pracę świadczoną
w czasie akcji wydawania żywności. Ochotnicy, bez pobierania wynagrodzenia, czasem dokładając własne środki, włożyli wiele sił w organizację
tej akcji. Podziękowania składam również tym osobom, które wspierały akcję poprzez użyczenia środków transportowych do przewozu żywności
oraz przez udział w zbiórkach, organizowanych w okolicznych marketach.
Myślę, że akcja Zbrosławickiego Stowarzyszenia Świetlic Socjoterapeutycznych jest warta kontynuacji i że inne stowarzyszenia chętnie udzielą
wsparcia tej organizacji.      
Mariusz Poloczek – Sekretarz Gminy
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INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
SPRZEDAŻ ZBÓŻ NA ZAPASY
INTERWENCYJNE !
KOMUNIKAT PRASOWY
Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 1 listopada, jak co roku, uruchomiony został mechanizm interwencyjnego zakupu zbóż. Stosowany w krajach Unii Europejskiej
mechanizm interwencyjnego zakupu zbóż, stabilizuje rynek poprzez zakup nadwyżek
zbóż z rynku oraz sprzedaż na unijnym rynku wewnętrznym lub na eksport. W krajach
Wspólnoty interwencyjny zakup jest traktowany jako awaryjny system zbytu zbóż dla
tych oferentów (producentów i handlowców), którzy nie byli w stanie uzyskać na rynku ceny wyższej od ceny interwencyjnej.
Zakupem interwencyjnym na terenie Polski objęte są: pszenica, jęczmień, kukurydza. Oferowane zboża muszą spełniać minimalne wymagania jakościowe.
Uwaga! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. interwencyjny zakup kukurydzy w roku gospodarczym 2008/2009 został
ograniczony dla całej Unii Europejskiej do maksymalnej ilości 700 000 ton.
Oferty sprzedaży pszenicy i jęczmienia na zapasy interwencyjne mogą być składane
w Oddziałach Terenowych ARR w okresie od 1 listopada 2008 roku do 31 maja
2009 roku, z możliwością realizacji dostaw zbóż do 31 lipca 2009 roku.
Oferty sprzedaży kukurydzy na zapasy interwencyjne mogą być składane w Centrali
ARR w dwóch etapach:
- I etap: od 1 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku do godz. 12.00,
- II etap: po opublikowaniu przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym UE
ilości pozostającej do dyspozycji w II etapie (koniec stycznia 2009 roku) do 31 maja
2009 roku.
Oferty zostaną przyjęte:
•
dla I etapu: po ustaleniu przez Komisję Europejską najpóźniej do dnia 25 stycznia
2009 roku współczynnika przydziału ilości kukurydzy,
•
dla II etapu: cotygodniowo po ustaleniu przez Komisję Europejską współczynnika przydziału ilości kukurydzy dla ofert złożonych w danym tygodniu.
Dostawy kukurydzy mogą być realizowane od 1 lutego do 30 kwietnia 2009 roku
w przypadku ofert złożonych w pierwszym etapie oraz do 31 lipca 2009 roku w przypadku ofert złożonych w drugim etapie.
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia okresu zakupu interwencyjnego
kukurydzy, w przypadku, gdy maksymalna ilość kukurydzy przeznaczona do zakupu
dla całej Unii Europejskiej zostanie wykorzystana przed 31 maja 2009 roku.
W przypadku ofert na sprzedaż kukurydzy oferent zobowiązany jest do złożenia
w ARR zabezpieczenia w wysokości 15 EUR*) za każdą tonę oferowanej kukurydzy.
Oferta na sprzedaż kukurydzy przyjęta do realizacji nie może zostać zmieniona, ani
wycofana, a realizacja umowy powinna wynieść co najmniej 95 %. Jeżeli warunki te
nie zostaną spełnione w/w zabezpieczenie zostanie przejęte przez Agencję w całości.
Cena i ilość
Cena interwencyjna wynosi 101,31 EUR/t*) i jest jednakowa dla wszystkich rodzajów zbóż.
Cena interwencyjna:
- podlega podwyższeniu o miesięczny dodatek 0,46 EUR/t w okresie od listopada do
maja tj. od 0,46 do 3,22 EUR/t;
- podlega podwyższeniu bądź obniżeniu w zależności faktycznej jakości dostarczonego ziarna.
Ilość oferowanego zboża jednego rodzaju nie może być mniejsza niż:
•
80 ton – w przypadku zakupu zbóż na zapasy interwencyjne z dostawą do magazynu interwencyjnego,
•
500 ton – w przypadku przejmowania zbóż na zapasy interwencyjne w miejscu
przechowywania.
UWAGA! Przed przystąpieniem do sprzedaży zbóż należy:
1. zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez
Agencję Rynku Rolnego,
2. zapoznać się z:
- warunkami uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu
pszenicy oraz jęczmienia w magazynie interwencyjnym oraz w miejscu przechowywania;
- warunkami uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu
kukurydzy w magazynie interwencyjnym oraz w miejscu przechowywania.
Warunki uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu zbóż
oraz wykaz centrów interwencyjnych dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego pod adresem: www.arr.gov.pl
Szczegółowe informacje dotyczące interwencyjnego zakupu zbóż można uzyskać
w Oddziałach Terenowych ARR oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym
ARR (0 22) 661- 72- 72, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
*) zgodnie z Artykułami 8 i 11 Rozporządzenia KE Nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia
2006 roku ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia, obowiązującym
kursem wymiany będzie ostatni kurs wyznaczony przez EBC przed pierwszym dniem
miesiąca, w którym została złożona oferta.

Wieść z Gminy nr 9 (86) listopad 2008

AKREDYTACJE NA OBSŁUGĘ
DZIAŁAŃ Z PROW 2007-13

Minister Finansów Jan Vincent Rostowski wydał Rozporządzenie o udzieleniu od 16 października „stałej” akredytacji na pełnienie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa funkcji
płatniczej do obsługi działań PROW 2007-2013, które do tej pory Agencja uruchomiła na podstawie akredytacji tymczasowej. Ta akredytacja
oznacza, że procedury stosowane przez agencję, jej oprogramowanie
komputerowe i system kontroli wypłacanych środków, spełniają wszystkie wymogi Unii Europejskiej i Polskiego prawa.
Minister Finansów przyznał też Agencji od 16 października pełne
akredytacje na obsługę 10 działań z PROW 2007-13: „Modernizacja
gospodarstw rolnych”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Zwiększanie wartości
dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, „Grupy producentów
rolnych”, „Renty strukturalne”, „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów
innych niż rolne”, „Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)”, „Pomoc techniczna”. Pełna akredytacja na te działania oznacza, że Agencja może przyjmować wnioski, weryfikować je, podpisywać umowy o przyznaniu pomocy i wypłacać pieniądze Beneficjentom.
W przypadku działań, które dotyczą udzielenia pomocy na inwestycje,
wypłata środków nastąpi po ich zrealizowaniu, rozliczeniu i skontrolowaniu przez ARiMR.
Obecnie ARiMR ma już w sumie pełne akredytacje na 10 działań
w ramach PROW 2007-13. Obejmują one łącznie już 70 procent wszystkich środków finansowych z tego Programu, a Agencja wypłaciła już
z niego 3 miliardy 769 milionów złotych. Do uruchomienia przez Agencję pozostaną jeszcze tylko cztery działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Korzystanie z usług doradczych”, „Uczestnictwo
rolników w systemach jakości żywności”, „Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej i leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”. Te działania ARiMR planuje uruchomić
na początku 2009 roku.    
Prezes ARiMR Dr Dariusz Wojtasik

OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA UPRAW

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.),
od 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do
gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej, będzie miał obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych,
drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków
cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do
ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki
wiosenne.
Obowiązek ubezpieczenia przez producenta rolnego co najmniej 50%
powierzchni upraw, będzie spełniony, jeżeli w okresie 12 miesięcy, od
dnia 1 lipca 2008 r producent rolny zawrze umowę ubezpieczenia z wybranym ubezpieczycielem.
Jednakże dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie będą udzielane z budżetu
państwa jedynie w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą
w Poznaniu, MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń z siedzibą w Sopocie.
Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego, w przypadku kontroli spełnienia tego obowiązku przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę, obowiązany będzie do
wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty
obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowić będzie równowartość w złotych 2 euro od 1 ha. W 2008 roku będzie to 7,10 zł za
ha. Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu
na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.
Powyższe sankcje nie będą jednak stosowane wobec rolników w przypadku, gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego
z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy
w sprawie dopłat, w szczególności z powodu zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfowych przekraczających 6% sumy ubezpieczenia.
/Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 17 czerwca 2008
www.minrol.gov.pl/
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TURNIEJ SOŁECTW
WYDARZENIA Piłka
siatkowa
SPORTOWE 25 października w salach sportowych Kamień-

ca, Miedar i Wieszowy odbył się turniej piłki
siatkowej w ramach Wieloboju Sołectw o Puchar Wójta Gminy.
Zgłosiło się dwanaście zespołów, tak więc na każdej z sal rywalizowały cztery, metodą „każdy
z każdym”. Zwycięzcy grup, konkretnie Kamieniec, Miedary i Wieszowa (widać jak na dłoni,
że w powiedzeniu, iż gospodarzom nawet ściany pomagają, jest wiele prawdy), rozegrali w Miedarach mecze o miejsca I, II, III. Szczególnie zacięty pojedynek rozegrali zawodnicy Kamieńca
i Wieszowy. Trudno się dziwić, gdyż swoistą ciekawostką jest fakt, iż od początku turnieju sołectw tj. od 2003 roku, to właśnie oni walczą o miejsca I i II, i co roku się nimi zamieniają. W
tym roku wypadało zwycięstwo Kamieńca i tradycji stało się zadość, gdyż to właśnie zespół z
Kamieniec
Kamieńca wywalczył I miejsce.
Trzeba zaznaczyć, że mecz pomiędzy odwiecznymi rywalami stał na
bardzo wysokim poziomie, był zacięty i wyrównany. Szkoda tylko, że
z powodu późnych godzin nie miał
już zbyt wielu widzów, gdyż było
na co popatrzeć. Nie zawiedli kibice Wieszowy, którzy zawsze gorąco
dopingują swoich zawodników.
Wieszowa
Wiesław Olszewski

Tenis stołowy
Kolejny rekord frekwencji w turnieju sołectw. Zawody w tenisie
stołowym zgromadziły 14 drużyn,
więc pomimo gry na 6 stołach i tak
wystąpiła konieczność podziału na
trzy grupy, w których grano metodą
„każdy z każdym”.
Dwie pierwsze drużyny w grupie
awansowały do rozgrywek finałowych. Bezkonkurencyjna ekipa Wieszowy (jeden remis, pozostałe same
zwycięstwa) praktycznie zapewniła
sobie zwycięstwo końcowe w Wieloboju Sołectw o Puchar Wójta Gminy.
Drugie miejsce wywalczyło sołectwo
Łubie. Trzecie miejsce Miedar, przy
słabszym wyniku Laryszowa, oraz
małe różnice punktowe na dalszych
miejscach powodują, że walka w finale 6 grudnia w Wieszowie będzie
trwała do końca. Wiesław Olszewski

Sołectwo

Skat

Piłka

Szachy

Pływ.

Trójbój

Gołębie

Wędk.

Biegi

Siatk.

Tenis

1

Wieszowa

31

37

27

27

31

15

25

25

27

33

278

2

Laryszów

33

29

17

29

17

27

31

23

23

19

248

3

Miedary

35

39

31

19

19

7

23

17

25

29

244

4

Łubie

23

20

21

7

29

25

13

13

15

31

197

5

Ziemięcice

29

27

29

17

25

21

15

9

13

9

194

6

Kopienica

19

13

19

15

22

33

21

11

11

25

189

7

Zbrosławice

27

25

15

13

22

13

17

19

21

13

185

8

Przezchlebie

25

33

25

0

0

29

0

21

9

17

159

8

Kamieniec

9

15

9

25

27

17

7

0

29

21

159

9

Ptakowice

13

35

0

23

0

31

29

0

17

7

155

10

Czekanów
+ Szałsza

11

20

11

21

9

9

27

0

7

27

142

11

Jasiona
+ Księży Las

21

9

13

9

15

11

11

15

19

15

138

12

Świętoszowice

17

23

23

11

11

19

9

0

0

11

124

13

Karchowice

0

31

7

0

13

0

0

7

0

23

81

14

Boniowice
+ Łubki

0

7

0

0

0

23

19

0

0

0

49

15

Zawada

15

17

0

0

7

0

0

0

0

0

39

16

Wilkowice

7

11

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Jaśkowice

Suma

0

Szczegółowe regulaminy poszczególnych zawodów będą dostępne na stronie www.zbroslawice.pl/wieloboj.html oraz u organizatorów
(032 233 77 90 - insp. Monika Kamińska lub 604 465 471 - Wiesław Olszewski), w miesiącu poprzedzającym rozgrywki.
Podsumowanie jak i nagrodzenie zwycięskich drużyn odbędzie się 6 grudnia 2008 r. w sali sportowej Zespołu Szkół w Wieszowie.
Liczymy na zainteresowanie oraz aktywny udział w rozgrywkach!
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