Z prac Wójta Gminy
Wójt wydał 56 zarządzeń, w tym
w sprawach:
– obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej
w Laryszowie do 23.000 zł;
– ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Przeznaczono do sprzedaży w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w Ziemięcicach przy ul. Mikulczyckiej;
– opracowania ”Planu Operacyjnego
Funkcjonowania Gminy Zbrosławice
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny”;
– nabycia do zasobu gminy nieruchomości o pow. 0,0018 ha stanowiącej drogę gminną, część ul. Dolnej położonej
w Wieszowie;
– zasad postępowania antymobbingowego w Urzędzie Gminy Zbrosławice;
– ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska, w tym stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy Zbrosławice;
– powołania obwodowych komisji wyborczych;
– nabycia do zasobu gminy w drodze
przetargu pisemnego nieruchomości pod
budowę przepompowni ścieków położonej w Wilkowicach o pow.0,0100 ha będącej własnością Lasów Państwowych;
– ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej o charakterze rolnym o pow.
0,75 ha położonej w Zbrosławicach;
– obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Laryszowie o pow.
690 m2 do 21 000 zł;
– nieodpłatnego nabycia do zasobu
gminy nieruchomości o pow. 0,47 60 ha

położonej w Zbrosławicach stanowiącej
drogę, od Agencji Nieruchomości Rolnej
Skarbu Państwa;
– nieodpłatnego nabycia do zasobu
gminy nieruchomości o pow. 3500 ha
położnej w Zawadzie przeznaczonej pod
przepompownię i boisko sportowe;
– nieodpłatnego nabycia do zasobu gminy, od Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa, nieruchomości o pow.
0,0734 ha i 0,2886 ha położonej w Zbrosławicach stanowiących drogi;
– projektu budżetu Gminy Zbrosławice
na rok 2006;
– zatwierdzenia modelu wypłat i rozliczania środków WFOS i GW w Katowicach w ramach dofinansowania programu pt.: ”Program ograniczenia niskiej
emisji dla Gminy Zbrosławice”;
– nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego marki Star 266 dla
jednostki OSP w Świętoszowicach o wartości 4.500 zł.;
– wprowadzenia informatora budżetowego „Skąd mamy pieniądze i na co
je wydajemy”, który będzie informował
mieszkańców Gminy Zbrosławice o dochodach i wydatkach. Publikowany będzie w formie dodatku do gazetki gminnej oraz na stronach internetowych
Urzędu Gminy Zbrosławice ;
– wprowadzenia do stosowania kart
usług oraz ich aktualizacji. Wprowadzono
obowiązek stosowania kart usług świadczonych klientom Urzędu Gminy
Zbrosławice, które służą realizacji niektórych spraw administracyjnych;
– zapoznał się z nowymi taryfami opłat
za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie
ścieków przedstawione przez ZGK i M
i przesłał je do zaopiniowania przez Radę
Gminy;

Z prac Rady Gminy
24.10.2005 r. – sesja Rady Gminy
Zbrosławice
Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Uchwał Rady Gminy Zbrosławice
o numerach XXVI/442/05, XXVI/443/
05 oraz XXVI/448/05 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2005;
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej; zmian
w budżecie Gminy Zbrosławice na rok
2005 – 5 uchwał; dokonania zmian
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
oraz Wydatkach Inwestycyjnych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice dla obszaru sołectwa Laryszów.
20.10, 8. i 24.11. oraz 5.12.2005 r.
– posiedzenia Komisji Budżetu,
Gospodarki i Rozwoju
Omówienie stanu zaawansowania
prac nad planami zagospodarowania
przestrzennego dla poszczególnych sołectw Gminy Zbrosławice; omówienie
planów budowy ścieżek rowerowych
na terenie Gminy Zbrosławice; ogólne omówienie projektu budżetu na rok
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2006; zaopiniowanie stawek podatku
od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku od posiadania psów, podatku
od środków transportowych oraz opiniowanie projektów uchwał; zaopiniowanie taryf za wodę.
25.10. oraz 16.11.2005 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Ocenasprzedażymieniagminnegoprzez
Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska.
26.10. oraz 23.11.2005 r. – posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Zapoznanie się z informacją nt.
współpracy z zaprzyjaźnionymi gminami zagranicznymi oraz omówienie
sprawozdania z realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
27.10. oraz 22.11.2005 r. – posiedzenia Komisji Rolnictwa
Zaopiniowanie stawek podatku rolnego i leśnego oraz omówienie tematu
VAT w rolnictwie.

– przekazania nieruchomości położonej w Świętoszowicach przy ul.
Mikulczyckiej Gminnemu Zespołowi
Placówek Oświatowych w Zbrosławicach z przeznaczeniem na przedszkole;
– powołania komisji przetargowej
do udzielenia zamówienia na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy
Zbrosławice.
Ponadto Wójt:
– zapoznał się ze sprawą wypowiedzenia porozumienia zawartego z firmą
REMONDIS na wywóz śmieci segregowanych. Postanowił w roku następnym
w stosunku do zaplanowanych środków
finansowych pozostawić odpowiednią
ilość pojemników;
– zapoznał się z przeprowadzonymi
kontrolami warsztatów mechanicznych
na terenie Gminy Zbrosławice i polecił
kontynuowanie oraz przedstawienie informacji z przebiegu kontroli do gazetki
” Wieść z Gminy”;
– uczestniczył w uroczystości ponownego poświęcenia kaplicy w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kamieńcu, którego dokonał ksiądz biskup Gerard
Kusz, a pod opiekę duszpasterską przyjął ksiądz proboszcz Franciszek Jędrak.
Kaplica ta została wspaniale odnowiona
dzięki staraniom pani dyrektor Grażyny
Osińskiej;
– wziął udział w zakończeniu konkursu Rady Sołeckiej Zbrosławice
pod nazwą ”Najpiękniejsza posesja”.
Ufundował i wręczył nagrody a członkom rady podziękował za kontynuowanie tego konkursu;
– w imieniu abiturientów Liceum
Ogólnokształcącego w Pyskowicach, mieszkających na terenie Gminy
Zbrosławice złożył gratulacje i życzenia dyrekcji z okazji 60-lecia tej placówki;

– spotkał się z mieszkańcami
Zbrosławic, którzy wnieśli protesty do
zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w tej miejscowości. Przyjął
niektóre wnioski do wykonania, jak np.
wykonanie dróg dojazdowych do placu
budowy poza terenem zabudowanym,
wykonanie wodociągu oraz przedłożył
Radzie Gminy projekt planu do akceptacji;
– uczestniczył w obchodach 25-lecia
działalności przedszkola w Wieszowie;
– wręczył parom małżeńskim, które
obchodziły „Złote Gody” medale oraz
drobne upominki;
– wspólnie z współpracownikami
opracował i przedłożył Radzie Gminy
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach projekt budżetu na rok
2006;
– w celu uregulowania spraw organizacjno – finansowych zaproponował naszym zespołom artystycznym utworzenie jednego stowarzyszenia. W tym celu
zorganizował kilka spotkań z ich przedstawicielami;
– podjął działanie antykryzysowe
w ramach zagrożeń związanych z tzw.
„Ptasią Grypą”;
– uczestniczył w obchodach „Dnia
Emeryta”;
– przeprasza mieszkańców Wieszowy,
że w wyniku błędnie określonego numeru budynku, który pojawił się w ostatniej
gazetce mieszkańcy odnieśli wrażenie, że
lokal świetlicy „poszedł pod młotek”.
Zapewniam, że nie ma i nie było zamiaru zbycia tego lokalu;
– wyraża podziw i składa podziękowanie tym, którzy organizują na terenie gminy wiele różnego rodzaju imprez,
przede wszystkim za to, że im się chce.
Jakie to imprezy przeczytacie państwo
na innych stronach gazetki.

55 lat minęło…
Już od 55 lat Kamieniec leczy, uczy,
wychowuje. A to za sprawą szkoły mieszczącej się w XII – wiecznym
pałacu przy Ośrodku Leczniczo –
Rehabilitacyjnym dla Dzieci. W trakcie
pobytu, który trwa od 4 do 6 tygodni,
dzieci – pacjenci poddawani są kompleksowej rehabilitacji pod okiem wysoko wyspecjalizowanej kadry medycznej, ale podlegają także w tym czasie
obowiązkowi pobierania nauki w zakresie szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
A oto krótka historia tego niezwykłego miejsca…
Od 1945 r. pałac był domem wypoczynkowym dla pracowników
Huty Bobrek w Bytomiu. Od stycznia 1948 r., z uwagi na szczególne warunki klimatyczne, pałac przeznaczono
na Prewentoryjny Dom Dziecka, który został przejęty przez Ministerstwo
Zdrowia 31 października 1950 r.
W tym czasie nauka odbywała się na
terenie pałacu, aż do 1961 r. kiedy to
uzyskano osobny, jednopiętrowy budynek, co w znaczny sposób poprawiło warunki nauczania. „Nowa” szkoła

posiadała siedem klas lekcyjnych, kancelarię, pokój nauczycielski oraz czternaście pokoi przeznaczonych na hotel.
Taka sytuacja lokalowa miała miejsce
do 1995 r. bowiem szkoła opracowała statut i od 1 września 1995 r. została
nazwana Szkołą Podstawową Specjalną
w Sanatorium Rehabilitacyjnym w Kamieńcu. Po reformie służby zdrowia
i połączeniu dwóch sanatoriów dziecięcych ( w Kamieńcu i w Zbrosławicach)
powstał Ośrodek Leczniczo –
Rehabilitacyjny dla Dzieci Kamieniec
–Zbrosławice, a szkoła z dniem 1
września 1999 r. została przemianowana na Zespół Szkół Specjalnych przy
Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym
dla Dzieci. W styczniu 2004 r. w Kamieńcu został utworzony stacjonarny
Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej
dla Dzieci, do którego kierowane są
dzieci głównie z województwa śląskiego z uwagi na potrzebę rehabilitacji niemożliwej do uzyskania w warunkach ambulatoryjnych, a będącej
kontynuacją leczenia szpitalnego.
Katarzyna Zyga
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Ubezpieczenia

dla rolników

Przypominamy, iż ustawa z dn.
22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1152) nakłada na osoby
będące posiadaczami gospodarstw o powierzchni pow. 1 ha obowiązek ubezpieczenia budynków wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego oraz odpowiedzialności cywilnej rolników.
Wielu rolników do tej pory nie posiada ubezpieczenia budynków, narażając
się tym samym nie tylko na konsekwencje wysokich kar administracyjnych, ale
również ryzykując swoim majątkiem.

W związku z powyższym przypominamy o rodzajach ubezpieczeń obowiązkowych rolnych:
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. posiadania gospodarstwa rolnego – ubezpieczenie to chroni
rolnika przed dotkliwymi finansowymi
konsekwencjami, które mogą wynikać
z różnego rodzaju nieprzewidzianych
szkód,
2. Obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie dotyczy
rolników, posiadających budynki mieszkalne i gospodarcze.

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

8 stycznia rusza XIV Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na terenie Naszej Gminy sztab będzie się
mieścił w Świetlicy Gminnej w Wieszowie. Zgłosiło się do nas 120 wolontariuszy, którzy w tym dniu będą zbierali pieniądze na sprzęt ratujący życie
dzieci poszkodowanych w wypadkach
i naukę udzielania pierwszej pomocy.
Jest to już trzecia akcja WOŚP organizowana na terenie Naszej Gminy.
Podczas XII Finału przekazaliśmy
na konto Fundacji WOŚP 7.837,16
zł, a podczas XIII – 10.540,55 zł.
Liczymy, że i w tym roku nasi wolontariusze spotkają się z państwa strony
z serdecznym przyjęciem i symboliczną złotówką na ten cel. Możemy się

także pochwalić sukcesem, w dniu
3 maja tego roku w Warszawie
Strażacy z OSP Wieszowa odebrali od Fundacji WOŚP torbę medyczną PSP-R z deską ortopedyczną i szynami Kramera, którą wykorzystuje się
do ratowania osób poszkodowanych
w wypadkach. Zestaw ten był w tym
roku kilka razy użyty.
Bardzo prosimy o przekazywanie
rzeczy, które mogą być przedmiotem
licytacji. Dochód z licytacji przekazany
będzie na konto Fundacji. Informacje
szczegółowe uzyskać można pod numerem tel. 273-74-87.
Szef Sztabu
Kornelia Sikora

APEL DO RODZICÓW!
Szanowni Rodzice uczniów w wieku 16-18 lat.
Ustawa o systemie oświaty stanowi, że obowiązek nauki trwa do 18 roku życia a rodzice uczniów muszą informować organ prowadzący o sposobie realizowania w/w obowiązku oraz o zaistniałych zmianach w tym zakresie. Obowiązek
nauki jest spełniany jeśli uczeń uczęszcza do: publicznej lub niepublicznej szkoły
ponadgimnazjalnej; realizuje przygotowanie zawodowe u pracodawcy; uczęszcza na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych lub na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej w placówkach posiadających akredytację
oraz poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. W związku z powyższym uprzejmie
proszę, aby złożyli Państwo stosowne oświadczenia (dotyczy dzieci urodzonych
w latach 1987-1989) w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych
w Zbrosławicach zs. w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34 do końca grudnia
2005 r.
Druk oświadczenia mogą Państwo pobrać ze strony internetowej Urzędu
Gminy – www.zbroslawice.pl lub w każdej ze szkół na terenie naszej Gminy.
Złożone przez Państwa oświadczenia umożliwią rzetelne przygotowanie sprawozdań, które każda gmina składa w Kuratorium Oświaty.
Aleksandra Hangiel
Dyrektor GZOPO
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Wigilia w świetlicy w Wieszowie

Na zaproszenie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zbrosławicach
i Stacji Caritas około 120 najuboższych osób weźmie udział w wieczerzy
wigilijnej, która odbędzie się w piątek
16 grudnia 2005 r. o godzinie 13:00
w świetlicy w Wieszowie.
Mieszkańcy gminy, którzy na co
dzień borykają się z samotnością,

chorobą podczas wigilijnego spotkania podzielą się opłatkiem z władzami Gminy, pracownikami Ośrodka
Pomocy Społecznej i Stacji Caritas,
uraczą tradycyjnymi potrawami świątecznymi.
Kierownik GOPS
Urszula Furtak

O rodzinie

Rodzina jest miejscem, w którym
dziecko przychodzi na świat, gdzie zaspokajane są jego podstawowe potrzeby zarówno fizjologiczne jak i psychologiczne. W środowisku rodzinnym
przebiega proces kształtowania się człowieka. Rodzina zaspokaja potrzeby
wszystkich jej członków. Traktować ją
należy jako system wzajemnie powiązanych ze sobą elementów. Między elementami systemu zachodzą interakcje.
Oznacza to, że każdy z członków rodziny reaguje na zachowania pozostałych
osób, zaś zachowanie każdego z nich
wpływa na funkcjonowanie rodziny.
Sposób pełnienia przez rodzinę
funkcji wychowawczych oraz wynikające stąd skutki oddziaływań na dziecko
zależą w dużej mierze od postaw matki
i ojca w stosunku do dziecka.
Maria Ziemska rozróżnia i opisuje pożądane i niepożądane postawy rodziców wobec dzieci za pomocą czterech skal:
akceptacja – odtrącenie
współdziałanie – unikanie
uznawanie praw dziecka – nadmierne wymaganie
przyznawanie dziecku rozumnej
swobody – nadmierne ochranianie.
Dziecko jest integralną częścią rodziny. Jeśli „ idzie w złą stronę”, to znaczy, że źle funkcjonuje cały system rodzinny. Problemy dziecka najczęściej są
przejawem nieumiejętności postępowania z nim rodziców. Nie chodzi jednak
o to, żeby wzbudzać w rodzicach poczucie winy. Nie jest to bowiem zwykle skutek ich złej woli czy celowego
działania, lecz braku umiejętności wy-

chowawczych. Rodzice często mają jak
najlepsze intencje, lecz nie potrafią ich
zmienić w dobro swoich najbliższych
i tworzą relacje nieprawidłowe.
Prawidłowe relacje rodziców z dziećmi powinny zawierać w sobie dwa
aspekty:
1. miłość, akceptację, szacunek dla
dziecka okazywane poprzez:
– szacunek dla jego uczuć i potrzeb,
– akceptację dla trudności i ograniczeń dziecka,
– dostrzeganie jego starań i mocnych stron,
– obdarzanie zaufaniem,
– poświęcanie dziecku czasu i uwagi.
2. granice, normy, wymagania stawiane dziecku, których rodzice uczą
poprzez:
– pokazywanie dziecku praw rządzących światem oraz społeczeństwem,
– pozwalanie na poniesienie konsekwencji własnych zachowań przez
dziecko,
– egzekwowanie wymagań.
Budując swoje relacje z dziećmi rodzice powinni pamiętać że:
„Najlepszym miejscem pod słońcem
na ziemi jest dom, w którym rodzice
potrafią zrozumieć, że każdy moment
i każde doświadczenie – nawet to, które wydaje się dorosłym błahe i nieważne – mają swój udział w kształtowaniu
umysłu i charakteru dziecka”(G. Mac
Donald).
Na podstawie: „Szkoła dla rodziców
i wychowawców” J. Sakowskiej opracowała Aleksandra Tyczka.
Bożena Graca

Konkurs rozstrzygnięty!
Rada Sołecka Zbrosławic pod patronatem Sołtysa Piotra Jankowskiego zorganizowała na swoim terenie konkurs pn. „Najładniejsza posesja w Zbrosławicach”.
W związku z tym, że do konkursu nie zgłosił się żadem mieszkaniec
Zbrosławic, jury w składzie: Danuta Nowak, Stefania Michalik, Marian
Twardawa dokonało dwóch objazdów całego terenu sołectwa. Oceniano m.
in. ukwiecenie posesji, porządek i czystość na podwórkach oraz zwracano uwagę na dbałość o ekologię (kubły na śmieci, szambo). Nie przyznano nagrody
głównej, wyróżniono natomiast 9 posesji, w tym: Rozalii Kołodziej (najstarszej
uczestniczki tego konkursu, która swój ogród pielęgnuje samodzielnie), Ingrid
i Gotfrieda Horzela, Marii i Tadeusza Kupka, Jadwigi i Józefa Szostok, Weroniki
i Piotra Profus, Lidii i Sławomira Gajek, Anny i Andrzeja Morawiec, Anny i Bożeny Beśka oraz Róży Koloczek.
Rada Sołecka Zbrosławic
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Manewry jednostek OSP gminy Zbrosławice
W dniu 7 października br. odbyły się

manewry jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych gminy Zbrosławice.
Zgodnie z konspektem, opracowanym
przez Komendanta Gminnego OSP dh.
Grzegorza Janoszkę, a zatwierdzonym
przez Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach
oraz Wójta Gminy Zbrosławice Pawła
Kowolika, o godzinie 15:00 rozpoczęto
alarmowanie wszystkich jednostek OSP
naszej gminy oraz dysponowanie ich do
miejsca koncentracji. Na krótkiej odprawie z dowódcami przybyłych jednostek
przedstawiono cele i zadania do wykonania dla poszczególnych zastępów.

Jako pierwsze do wypadku drogowego w Ziemięcicach wyruszyły sekcje ratownictwa technicznego z Czekanowa
i Wieszowy. Celem było ugaszenie palącego się samochodu i uwolnienie zakleszczonego kierowcy przy pomocy nożyc
i rozpieraczy hydraulicznych oraz udzielenie mu pierwszej pomocy przedlekarskiej z zastosowaniem otrzymanego od
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy zestawu ratownictwa medycznego. Po zakończeniu zadania przez sekcje ratownictwa technicznego do działań
przystąpiły sekcje gaśnicze. Celem było
ugaszenie suszarni oraz elewatora zbożowego w miejscowości Wieszowa. Po dotarciu na miejsce i rozpoznaniu sytuacji,
dowódca nakazał podanie trzech prądów
wody z działek w natarciu na elewator.
Zadanie to wykonywały ciężkie sekcje
gaśnicze z Wieszowy, Łubia i Świętoszowic. Po stłumieniu płomieni i opanowaniu sytuacji, przystąpiono do dogaszania pożaru. Zadanie to wykonały średnie
sekcje gaśnicze z Czekanowa i Wilkowic przy wsparciu lekkich sekcji z Szałszy,
Kamieńca i Księżego Lasu. Całością ćwiczeń dowodził Komendant Gminny OSP
dh Grzegorz Janoszka. Obserwatorami
z ramienia Komendy Powiatowej PSP
byli kpt. Piotr Krężel i st. asp. Gerard
Nickiel. Władze gminne reprezentowali Wójt Gminy Paweł Kowolik oraz
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej
Dramski. Po zakończeniu i podsumowaniu ćwiczeń, właściciel obiektu Henryk
Lis zaprosił wszystkich na mały poczęstunek, za co Zarząd Gminny OSP składa
serdeczne podziękowania. Dziękujemy
również naszym policjantom z posterunku w Kamieńcu za pomoc w zabezpieczeniu przejazdu kolumny wozów bojowych i kierowanie ruchem. Dziękujemy
też wszystkim tym, którzy pomagali
w organizacji ćwiczeń. Następne manewry za rok.
Zarząd Gminny OSP

wystawa malarstwa

Poplenerowa
26 listopada 2005 r. w gminnej

świetlicy w Zbrosławicach otwarta została wystawa młodzieżowego malarstwa plenerowego „Piękno wokół nas”.
Ekspozycja zawiera ponad 50-dziesiąt
malarskich prac, wykonanych techniką
farb akwarelowych, temperowych oraz
olejnych.
Przepiękne pejzaże, zabytkowa architektura i inne romantyczne zakątki naszej gminy – wszystko to zobaczyć
można w obrazach, a także na chwilę
powrócić do wakacji i słonecznego lata.
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W dniu otwarcia wystawa spotkała
się z ogromnym zainteresowaniem ze
strony mieszkańców oraz najwyższych
władz gminy. Była to okazja do spotkania się grupy dziewcząt, uczestniczek
pleneru, autorek wystawianych prac.
Wystawa eksponowana będzie również w Zespole Szkolno Przedszkolnym
w Miedarach oraz w Tarnogórskim
Centrum Kultury.
Organizator wystawy
Aleksandra Kotlińska

Ważne wydarzenia

i uroczystości

w Szkole Podstawowej w Kamieńcu
Dzień Samorządności
Dzień 6 października br. w Szkole Podstawowej w Kamieńcu został
ogłoszony Dniem Samorządności.
Uczniowie z dumą wybierali nowych
członków Samorządu Szkolnego.
Powołana komisja wyborcza przygotowała lokal wyborczy z urną i karty do głosowania oraz czuwała nad
sprawnością i prawidłowością przebiegu głosowania. Po zebraniu i podliczeniu wszystkich głosów nastąpiła
część oficjalna – apel podsumowujący wybory. Na podstawie wyników
głosowania wyłoniony został skład
Samorządu Szkolnego: przewodniczącym została Izabela Skrzypczyk
(uczennica kl. V), zastępcą Bartłomiej
Malenga (uczeń kl. IV), natomiast skarbnikiem Amadeusz Pełka
(uczeń kl. VI). Uczniowie pod okiem
opiekuna Samorządu Szkolnego Pani
mgr Iwony Witaszczyk przygotowali
również bardzo ciekawy program artystyczny pt.: „Jak byśmy szkołą rządzili...”
Pasowanie na ucznia
Dzień 12 października br. to niewątpliwie ważny dzień dla uczniów
klasy pierwszej i ich rodziców. Tego
dnia pierwszoklasiści po raz pierwszy stanęli przed całą społecznością
szkolną, aby zaprezentować przygotowany wspólnie z wychowawczynią
Panią mgr Iwoną Witaszczyk program
artystyczny. W dalszej części pierwszaki zostały również przyjęte w szeregi pełnoprawnych uczniów naszej
szkoły. Po raz kolejny Pani Dyrektor
mgr Joanna Mansfeld – Mucha posługując się dużym ołówkiem – tak
jak dawniej król mieczem – dokonała
aktu pasowania. Uczniowie rozpoczynający edukację przyrzekali m.in. być
dobrymi uczniami, przestrzegać zasad obowiązujących w szkole, w pełni wykorzystywać czas przeznaczony

na naukę oraz rozwijać siebie, swoją
wiedzę i umiejętności. Przy tej okazji
otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki samodzielnie wykonane przez
drugoklasistów oraz książeczki SKO.
Dopełnieniem programu artystycznego była przemiana nieokrzesanych
„Budrysów” w pierwszoklasistów,
poprzez akt obcięcia rogów, zmycia
złego czaru, nalania oleju do głowy
oraz sprawdzenie wiedzy o ich szkole. Uroczystość zakończono słodkim
poczęstunkiem przygotowanym przez
rodziców.
Dzień Edukacji Narodowej
W dniu 13 października br. kamieniecka podstawówka świętowała
Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście
– emerytowani nauczyciele – Pani
Izabela Stępniak oraz Pani Krystyna
Berbeć. Uczniowie IV klasy z wychowawczynią Panią mgr Magdaleną
Bojdoł – Dolińską przygotowali program artystyczny, w którym uczniowie podziękowali za pracę i trud wychowania wszystkim nauczycielom
naszej szkoły. W dalszej części uroczystości przeprowadzono egzamin.
Tym razem to uczniowie egzaminowali nauczycieli, których podzielono
wcześniej na trzy drużyny. Oceniono
m.in. ich wiedzę muzyczną, znajomość tzw. „ksywek” uczniów, szybkość obierania jabłka ze skórki.
Konkurencje wywołały wiele emocji i były najlepszym sprawdzianem
poczucia humoru. Nauczycielom
zwycięskiej drużyny nadano tytuł
„Najlepszego Belfra” oraz wręczono
pamiątkowe dyplomy.
Muzyczną oprawę wszystkich uroczystości przygotował chór szkolny
„Kamyczki Dramy” pod opieką Pani
mgr Rity Bulińskiej.
Ilona Długosz
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AROLINKA

W RUSINO W I C A C H

W dniu 25.9.2005 r. w Ośrodku
Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Rusinowicach odbyła się uroczystość odpustowa ku czci św. Archaniołów i połączony z nią festyn.
Dla dzieci niepełnosprawnych naszej Diecezji jest to wielkie wydarzenie, gdyż uroczystość ta jest co roku organizowana pod patronatem Księdza
Biskupa Jana Wieczorka.
Na tę wspaniałą uroczystość został zaproszony zespół „Karolinka”
ze Szkoły Podstawowej z Przezchlebia, co było wielkim wyróżnieniem
dla naszych dzieci. Występ zespołu

„Karolinka” podobał się wszystkim gościom i pensjonariuszom. Dzięki takim
wyjazdom nasze dzieci uczą się wrażliwości oraz integracji z dziećmi specjalnej troski, która jest bardzo ważną wartością w obecnych czasach. Wyjazd do
Rusinowic był możliwy dzięki Urzędowi
Gminy Zbrosławice, który zasponsorował nam autobus za co grono pedagogiczne, dyrektor szkoły Hanna Miczka
oraz uczniowie pragną serdecznie podziękować.
mgr Barbara Pietrek
mgr Teresa Ciasto

Integracja pierwszoklasistów
w Gimnazjum w Zbrosławicach
Trzy lata nauki w gimnazjum dla dorastającego młodego człowieka to spory kawałek czasu. Od tego, jak będzie
się czuł w zespole klasowym, zależeć
będzie jego sukces. O ile będzie mu dobrze wśród rówieśników, chętnie chodził do szkoły i miło spędzał w niej czas,
o tyle lepiej będzie radził sobie z trudnościami życia szkolnego oraz będzie
lepiej przygotowany do dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej.
Taki cel przyświeca Programowi
Integracji Uczniów realizowanemu
w zbrosławickim gimnazjum.
We wrześniu w klasach pierwszych
pedagog szkolny – Agnieszka Drechsler
przeprowadziła zajęcia psychoprofilaktyczne mające na celu bliższe poznanie
się nowych kolegów i koleżanek, przetrenowanie umiejętności prezentowania
siebie, zbudowanie pozytywnego nastroju w zespole, przećwiczenie umiejętności
komunikacji międzyludzkiej.
W październiku Samorząd Szkolny
pod kierunkiem swej opiekunki –

Agnieszki Bilińskiej przygotował imprezę p.n. Dzień Kota. W jej trakcie nowi
uczniowie zostali w zabawie poddani rozmaitym próbom. Podczas wykonywania poszczególnych zadań musieli
wykazać się umiejętnością współpracy
w zespole oraz dobrym humorem.
Na koniec zostali przez dyrektora
szkoły – Mariana Szukalskiego mianowani uczniami Gimnazjum w Zbrosławicach i oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej.
Agnieszka Drechsler

„Kuchnia na beztydziyń i na niedziela”

ZŁOTE GODY MAŁŻEŃSKIE

„Cieszę się, iż mieszkańcy naszej gminy są bardziej długowieczni, że są bohaterami tak pięknych jubileuszy jak Złote
Gody Małżeńskie, których tradycję kultywujemy w Zbrosławicach” – tak powitał grono jubilatów Wójt Gminy Paweł
Kowolik, na spotkaniu zorganizowanym
w dniu 15 listopada.
Tegoroczni laureaci medalu z różą
to: Józef i Renata Błażytko z Boniowic,
Brunon i Jadwiga Drzymota z Ziemięcic, Henryk i Ruta Kudlek z Boniowic,
Ginter i Adelajda Lysik ze Zbrosławic,
Ryszard i Helga Michalski z Czekanowa,

Józef i Agnieszka Magiera z Czekanowa, Antoni i Lidia Matonia z Laryszowa,
Hubert i Elżbieta Schydlo z Przezchlebia,
Karol i Agnieszka Sydow ze Świętoszowic,
Józef i Ruta Wójcik z Księżego Lasu.
Dostojnym jubilatom Wójt Gminy
wręczył nadane przez Prezydenta
RP „ Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” oraz życzył małżeńskiego
szczęścia i wytrwałości, zdrowia i pogody ducha oraz doczekania kolejnych jubileuszy.
Zofia Kościarz
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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26 października w Tąpkowicach
w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się prezentacja Śląskich potraw.
Organizatorem imprezy był Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich
Górach. Na dziesięciu stołach prezentowano śląskie potrawy regionalne
przygotowane przez Koła Gospodyń
Wiejskich z Ożarowic, Niezdary,
Świerklańca, Brynicy, Tąpkowic,
Nowego Chechła, Radzionkowa,
Opatowic i Świniowic, naszą gminę
reprezentowały „Wesołe Kumoszki”
ze Świętoszowic. Wśród potraw, które przygotowały Panie ze Świętoszowic
były takie „na beztydziyń” i świąteczne, czegóż tam nie było… Panie polecały dania na co dzień – kartoflankę, żur
„żyniaty” i z maślonki, szałot z kartofli,
ciaperkraut z żeberkami, zaprawiane
śledzie z mleczem, hekele, był też smalec i swojskie kiszone ogórki. Natomiast
na świąteczne dni wykwintne potrawy:
rosół z makaronem, dwa rodzaje klusek, dwa rodzaje rolad, pieczeń po sztygarsku i po farsku, modro kapusta. Nie
zabrakło oczywiście śląskich słodkości,

były kreple od omy, kołocz, plecionki, babki drożdżowe i rozchwytywane szpajzy. Na Świętoszowickim stole
były również krupnioki, salceson i inne pyszne wędliny, pochodzące z Zakładu Pana Sylwestra Kowalskiego
z Ziemięcic. Na stołach nie zabrakło
również starych regionalnych ozdób,
haftowanych obrusów, serwetek, starej
porcelany i ozdobnych makatek, które wisiały kiedyś w śląskich domach.
Komisja konkursowa po degustacji potraw przyznała wszystkim uczestnikom
wyróżnienia, nie sposób było wyróżnić w sposób szczególny którykolwiek
z zespołów. Bardzo serdecznie dziękuję Paniom ze Świętoszowic za wspaniałe przygotowanie i prezentację naszych
śląskich przysmaków w Tąpkowicach.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku
uda nam się zorganizować podobną imprezę również pod patronatem
Ośrodka Doradztwa Rolniczego na naszym terenie.
Katarzyna Sosada
Sekretarz Gminy Zbrosławice
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w Bibliotece Srebrny

Kiermasz

W sobotę, 26 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach odbył się „II Kiermasz
Świąteczny”.
Ubiegłoroczna impreza tak się
wszystkim spodobała, że pracownice
Biblioteki postanowiły ją powtórzyć.
Tym razem na kiermaszu znalazły
się nie tylko stragany z tradycyjnymi
świątecznymi ozdobami i świeczkami.
Nie zabrakło serwetek, obrusików
i bombek oraz zabawek na straganie
sympatycznych Pań Beaty i Sabiny ze
sklepu z konfekcją, były też książeczki dla najmłodszych.
Dla nieco starszych znalazło się
coś dla zdrowia i urody: jogurtownice, perfumy znanych firm, a dla
poprawienia samopoczucia – kadzidełka i książki o sztuce relaksu i nie
tylko.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko ZBROS-ARTU, gdzie
można było nabyć wyroby koronkarskie, obrazy i fotografie artystyczne
rodzimych twórców, a także szopki
wykonane ze sznurka przez Pana Jana
Drechslera – autora książki „Utopce
Doliny Dramy”.
Na straganach nie zabrakło również ozdób okiennych, kartek świątecznych wykonanych osobiście
przez Martynę, Michała i Magdę
Wiśniewskich, Magdę Drechsler,
Juliannę Zdańską ze Zbrosławic, oraz
Katarzynę Fraszczyk z Ptakowic.
Całej imprezie towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów z terenu gminy
Zbrosławice podczas wakacyjnego
pleneru plastycznego w Miedarach,
których głównym tematem były okoliczne zabytki.
Wystawę i kiermasz odwiedzili nie
tylko rodzice i znajomi młodych arty-

J u b i l e u s z

stów, ale również władze naszej gminy: pan Wójt Paweł Kowolik z małżonką, Zastępca Wójta pan Wiesław
Olszewski, oraz Sekretarz Gminy pani
Katarzyna Sosada.
Na tradycyjne domowe wypieki –
wspaniałe ciasta i pierniczki skusiła
się również pani Zofia Woźniak, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
a także sołtys Zbrosławic pan Piotr
Jankowski.
Wszyscy, którzy w tym dniu zapragnęli odwiedzić „kiermaszową” kawiarenkę, mogli osobiście pokosztować nie tylko swojskich wypieków,
ale i dobrego grzańca, wspomagając
tym samym imprezę mikołajkową,
gdyż już po raz czwarty Biblioteka
organizowała „Mikołaja” dla dzieci. W tym roku był to teatrzyk pt.:
„Dlaczego Kopciuszek nie chce się ze
mną bawić?”. Po spektaklu do dzieci
przybył Św. Mikołaj z workiem prezentów, których tegorocznymi sponsorami byli również wszyscy, mający swoje stragany na kiermaszu,
oraz zespół muzyczny pana Gerarda
Kasprusza ze Zbrosławic. Zespół tak
wspaniale grał przez całe popołudnie,
że wieczorem większość uczestników
kiermaszu wzięła udział w ogólnej zabawie. „Mali” i „duzi” – przy skocznych rytmach bawili się do późnego
wieczora i mimo iż na dworze padał
deszcz – atmosfera w świetlicy była
gorąca. Równie gorąca atmosfera panowała 3 grudnia na spotkaniu ze Św.
Mikołajem.
Tą drogą pragniemy również podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tegorocznego kiermaszu. Dziękujemy.
Barbara Zdańska

INFORMACJA USC
Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach
(z. U. z 8.12.1992 r.) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Dla ustalenia niezbędnych danych i przygotowania odpowiednich wniosków,
pary małżeńskie zamieszkałe w gminie Zbrosławice, które w roku 2006 będą
obchodziły rocznicę 50-lecia pożycia małżeńskiego, proszone są o zgłoszenie
tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zbrosławicach ul. Wolności 109A,
w terminie do dnia 30 kwietnia 2006 r.

Minęło już 25 lat, odkąd dzieci
w Wieszowie uczęszczają do nowego
Przedszkola. Srebrny jubileusz przeżyliśmy bardzo uroczyście. Obchodziliśmy
go wspólnie z dziećmi i ich rodzicami, mieszkańcami Wieszowy oraz zaproszonymi gośćmi: panem Wójtem
Gminy P. Kowolikiem, panią wizytator
D. Kałążny, panią dyrektor GZOPO A.
Hangiel, byłą panią dyrektor T. Bagsik
proboszczem oraz panem sołtysem
T. Siegel. Uroczystość z tej okazji odbyła
się w Świetlicy Gminnej 29.10.2005 r.
Były przemówienia, życzenia i listy gratulacyjne, a potem przedszkolacy zaprezentowali swój program artystyczny. Wystąpili również starsi koledzy
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Wieszowie, grupa wokalno – muzyczna prowadzona przez panią H.
Gral. Całość prowadził Wodzirej, który bawił wszystkich, zarówno dzieci
jak i dorosłych, były konkursy i lote-

ria fantowa. Komitet Rodzicielski zorganizował sprawnie działający bufet
z domowymi wypiekami i pieczonymi
kiełbaskami.
Dyrektor Przedszkola i Grono
Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania Komitetowi Rodzicielskiemu,
rodzicom którzy w jakikolwiek sposób
pomogli nam w zorganizowaniu uroczystości i sponsorom, dzięki którym
uświetniliśmy tą uroczystość.
Sponsorzy:
Pani I. Piernikarczyk i D. Janiszewska
(sklep Venus), Pan Pawłowicz (sklep
z art. spożywczymi), Pan H. Lis (firma TransLis), Pani I. Promny( ogrodnictwo), Firma Handlowa Mueller i Janoszka, Firma Rembis ze Zbrosławic,
Sieć Hoteli Diament, oraz Gminna
Spółdzielnia ( GS) Zbrosławice.
Gabriela Bronder

Święto Niepodległości
Akademię z okazji 87 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
w Gimnazjum w Zbrosławicach przygotowali uczniowie klasy III b pod kierunkiem swej wychowawczyni – pani
Agnieszki Subocz, natomiast w SP
w Zbrosławicach uczniowie pod opieką pani B. Antoszczyk i H. Jarosz
Poświęcili ją wszystkim tym
Polakom, którzy wywalczyli wolność
naszej ojczyzny, oddali życie w imię
niepodległości naszego kraju.
W trakcie przedstawionego programu uczniowie przypomnieli, że 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała upragnioną
niepodległość. Przedtem, przez ponad wiek nasze państwo nie istniało na mapach rozdarte przez zabor-

ców. Tragiczne dla Polski wydarzenia
miały miejsce w latach 1772, 1773
oraz 1795 – to daty trzech rozbiorów,
w wyniku których ziemie polskie zostały podzielone miedzy trzy państwa
zaborcze. Jednak nasi rodacy nigdy
nie pogodzili się z utratą niepodległości. Droga do niej była trudna, naznaczona wysiłkiem wielu pokoleń. W tej
drodze towarzyszyły Polakom słowa
poetów, pisarzy, obrazy malarzy oraz
utwory muzyczne i pieśni. Rozbudzały
one w sercach tęsknotę za własnym
państwem i wolnością. Podczas uroczystości uczniowie przypomnieli niektóre z nich.
Agnieszka Drechsler
Blanka Antoszczyk

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie za udział w wyborach uzupełniających
do Rady Gminy i okazane zaufanie składa
Janusz Kołodziejczyk

Podziękowanie dla Wyborców

Podziękowanie

Wszystkim wyborcom, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach uzupełniających do Rady Gminy, komitetowi wyborczemu „Kultura”, koleżankom
z pracy, znajomym, sąsiadom i rodzinie – za wsparcie dziękuję.

Panu Zdzisławowi Dzieciuchowi składam serdeczne podziękowanie za nieodpłatne dowożenie naszych uczniów na zawody sportowe.

Barbara Zdańska
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Alicja Bojdoł
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czekanowie
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Turniej tenisowy

GMINNE CENTRUM INFORMACJI
– znowu działa

W dniach od 7 do 13 listopada
w świetlicy w Ziemięcicach rozegrany
został turniej tenisa stołowego o puchar
sołtysa Ziemięcic. Uczestniczyło w nim
12 osób. Przyjęto system rozgrywek każdy z każdym do zwycięstwa
dwóch setów. Wiele pojedynków stało na wysokim poziomie. Zwycięzcą
tego turnieju został Tomasz Boczar
zdobywając tym samym puchar naszego sołtysa. Wyprzedził on o dwa punkty Wojciecha Kukloka oraz Mateusza

W ramach Programu Aktywizacji
Zawodowej „Pierwsza Praca”, realizowanego przez Ministerstwo
Gospodarki i Pracy, ponownie powstało w Kamieńcu Gminne Centrum
Informacji. Pierwsza edycja tego konkursu pozwalała jedynie stowarzyszeniom występować o dotacje. Jak
zakończyła się działalność GCI powstałego przy współpracy Krajowego
Stowarzyszenia Organizatorów
Rozwoju Przedsiębiorczości czytelnicy z pewnością pamiętają.
Tym razem samorządy mogły występować o dofinansowanie
i Wójt Gminy Zbrosławice wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
z wnioskiem o dotację. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i pozyskano dofinansowanie w wysokości
31.000,00 zł.
Główne cele placówki to dostęp
do wszechstronnej wiedzy i informacji ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących rynku pracy,
Unii Europejskiej, szkoleń i najnow-

w Ziemięcicach

Krzywanię. Miejsce czwarte przypadło dla Krzysztofa Mainka. Pierwsza
trójka otrzymała również pamiątkowe medale, a dla wszystkich przygotowano dyplomy. Warto dodać że wśród
startujących znalazła się także odważna jedna Pani – Teresa Kapek, która
w ostatecznej klasyfikacji zajęła 8 miejsce. Wszystkim serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za udział w turnieju.
Rada Sołecka Ziemięcice

Wieści
Dnia 6.11.2005 r. odbył się turniej „tenisa stołowego” kobiet i mężczyzn o mistrzostwo „Sołectwa Jasiona”.
Wyniki:
Kobiety:
Mężczyźni:
I miejsce Agnieszka Pisula
I miejsce Jan Wysocki
II miejsce Patrycja Mierzowska
II miejsce Dawid Mierzowski
III miejsce Agata Dziambor
III miejsce Henryk Musioł
IV miejsce Anna Dziambor
IV miejsce Grzegorz Śliwa
V miejsce Sabina Baron
V miejsce Mirosław Śliwa
VI miejsce Żaneta Wojda
VI miejsce Bogdan Śliwa
Pamiątkowe medale i dyplomy zostaną wręczone na najbliższym zebraniu mieszkańców sołectwa Jasiona.
Prężnie działa „Świetlica Sołecka”, w której młodzież i dzieci mile spędzają czas
wolny, realizując swoje pomysły. W chwili obecnej w trakcie przygotowania jest konkurs wiedzy dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości, o uzależnieniach oraz nauka
odmawiania. Ponadto przygotowywany jest kiermasz ozdób świątecznych oraz rozprowadzane są kartki świąteczne wykonane przez dzieci i młodzież. Trwa również nauka gry w szachy i skata, są to początki gdyż działalność świetlicy trwa kilka miesięcy,
ale myślę, że to dopiero początek podjętych działań mieszkańców naszego sołectwa.
Trwają również przygotowania do obchodów św. Mikołaja. Mikołaj z diabłem
i aniołkami będzie oczywiście odwiedzał domy tam gdzie są dzieci i obdarowywał
je prezentami wiezionymi na saniach ciągniętych przez renifera. Młodzież ćwiczy
przedstawienie „Jasełek” dla mieszkańców sołectwa.
Jan Wysocki
Sołtys Jasiony

szej techniki komputerowej z dostępem do Internetu.
Działalność GCI jest ukierunkowana przede wszystkim na aktywizację zawodową społeczności lokalnej,
zwłaszcza ludzi młodych.
Zadania GCI to m.in.:
– pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy oraz rozpoczynającym
działalność gospodarczą
– organizowanie kursów i szkoleń
– promocja turystyczna terenu gminy
– działanie punktu Informacji
Europejskiej
– pomocy rolnikom w wypełnianiu
wniosków o dopłaty bezpośrednie.
W GCI można nieodpłatnie korzystać z komputerów z dostępem do
Internetu, a odpłatnie (w przystępnych cenach) z kserokopiarki, skanera, drukarek i faksu. Punkt jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 20.00.
Grzegorz Zwoliński

W dniu 24.10.2005 r. grupa najlepszych szachistów ze Szkoły Podstawowej
w Kamieńcu, uczęszczających na zajęcia kółka szachowego, prowadzonego przez
trenera Pana Jana Widerę po razm
kolejny wzięła udział w V Turnieju Sz z m

Wszystkiego najlepszego
z okazji 90-tych urodzin mieszkańca naszego Sołectwa

Konrada Krzywonia
życzą: Sołtys, Rada Sołecka oraz mieszkańcy Jasiony.

Naszej Drogiej Seniorce
Pani

Elfrydzie Pudko

z okazji Jubileuszu 75 Rocznicy Urodzin
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
składają koleżanki i koledzy ze
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
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Informacja
20 listopada w okręgu wyborczym nr 1 odbyły się wybory uzupełniające do
Rady Gminy Zbrosławice. O sprawowanie funkcji radnego starało się pięciu
kandydatów, najwięcej głosów uzyskał Pan Janusz Kołodziejczyk – mieszkaniec
Zbrosławic.
Oto statystyka wyborcza:
– liczba osób uprawnionych do głosowania 2.430
– w głosowaniu wzięło udział 365 wyborców, co stanowi 15,02% uprawnionych do głosowania
– głosów ważnych oddano 364, z tego:
140 Janusz Kołodziejczyk
88 Stefania Michalik
54 Halina Mrowiec
54 Barbara Zdańska
28 Adam Paruzel
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