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Na sesji nr XXXVIII 24 listopada br. na podsta-
wie uchwał nr XXXVIII/363-371/2021: wprowa-
dzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Zbrosławice na lata 2020-2029 
oraz zmiany w budżecie Gminy Zbrosławice na 
rok 2021; ustalono wynagrodzenie dla Wójta 
Gminy Zbrosławice Wiesława Olszewskiego; 
zmieniono uchwałę nr XXXVIII/422/2018 Rady 
Gminy Zbrosławice z dnia 28 marca 2018 r. w 
sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicz-
nych przedszkoli i innych form wychowania 
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Gmina Zbrosławice zawarła umowę z ,,Węglo-
koks Kraj S.A.” Cena węgla to 1800,00 zł brutto 
za tonę. 
Złożone wnioski będą weryfikowane. Mieszka-
niec, którego wniosek będzie pozytywnie rozpa-
trzony, telefonicznie zostanie o tym powiado-
miony, a następnie będzie mógł dokonać opłaty 
za opał na konto Urzędu Gminy Zbrosławice lub 
opłacić w kasie Urzędu w Zbrosławicach przy  ul. 
Oświęcimskiej 2 w godzinach urzędowania kasy.
Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany   
w rozporządzeniu dotyczące limitów zakupu 
węgla. W efekcie został on uelastyczniony. Choć 
nie zmienia się limit węgla, to przysługujące 3 
tony można jednak dowolnie podzielić, np.: 
można kupić np. 0,5 tony w tym roku, a 2,5 tony 

Do zakupu tańszego opału uprawnieni są mieszkańcy, którzy złożyli wniosek do 9 grudnia.

    
                        

w przyszłym, bądź całość w przyszłym.
NależyNależy jednak  pamiętać, że zamówienie dostawy 
będzie możliwe dopiero po pozytywnym rozpa-
trzeniu wniosku, uiszczeniu należności za zakup 
węgla oraz uzyskaniu dokumentu uprawniajace-
go do zakupu węgla wystawionego przez UG 
Zbrosławice.
Mieszkańcy gminy, którzy pozytywnie zakończą 
powyższy proces będą mogli odebrać zakupiony 
węgiel w składzie opału Mularczyk przy ul. Przy-
jemnej 26 w Bytomiu-Górnikach.
O transport z miejsca składowania do gospodar-
stwa domowego należy zadbać we własnym za-
kresie - nie jest on wliczony w cenę. Istnieje moż-
liwość zamówienia transportu bezpośrednio         
u dystrybutora węgla.                 OŚ

Tańszy węgiel dla mieszkańców gminy 
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Niech nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia
będą czesem spokoju, 
wytchnienia oraz radości 
przeżywanej w gronie 
najbliższych.

ŻyczymŻyczymy, aby 
Nowy 2023 Rok przyniósł 
pogodne dni,wolne od trosk 
i zmartwień oraz dostarczył 
wielu okazji do realizacji 
prywatnych i zawodowych 
zamierzeń.

                                       

Jan Fels

Wiesław Olszewski

Wójt Gminy 
Zbrosławice

Przewodniczący Rady
Gminy Zbrosławice
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+ wyjatkowe aukcje





Redakcja

4www.zbroslawice.pl

Po raz pierwszy od 2019 roku w Ziemięcicach, w niedzielę 4 grudnia, odbyła się ponownie 
biesiada barbórkowa.   

    

Dzieje się coś ciekawego w Twojej okolicy?

Prószący śnieg sprawił, że tegoroczne Jarmarkowo w Zbrosławicach wyglądało zjawisko-
wo. Na ośnieżonym terenie przed urzędem i biblioteką przybyłe dzieci spotkały się z Miko-
łajem, który rozdawał drobne upominki, brały udział w zabawach przygotowanych przez 
jego pomocnice oraz korzystały z tradycyjnej, kolorowej karuzeli. Nie brakowało wystaw-
ców z pięknymi świątecznymi ozdobami, a w bibliotece każdy mógł przystroić w unikalny 
sposób pierniki. Dziękujemy serdecznie za udział i już teraz zapraszamy za rok.

Barbórka w Ziemięcicach powróciła 

Recyklingowa bombka choinkowa 

Jarmarkowo w pięknej, zimowej aurze Wernisaż wystawy 

W czasie pandemii uroczystości z okazji Dnia 
Górnika ograniczały się do udziału w kościelnym 
nabożeństwie. W tym roku, zgodnie z wieloletnią 
tradycją, obchody Barbórki rozpoczęły się mszą 
świętą. O oprawę muzyczną tego uroczystego na-
bożeństwa zadbała orkiestra górnicza. Po mszy 
górnicy udali się z procesją na cmentarz, gdzie 
złożylizłożyli wieniec przy pomniku świętej Barbary, 
stojącym przy grobie księdza radcy Scholza. 
Zgonie z tradycją, swój wieniec złożyły również 
władze Gminy Zbrosławice. Po zakończeniu mo-
dlitwy uczestnicy obchodów przeszli do świetlicy 
w siedzibie filii Biblioteki Gminnej. Tam nastąpi-
ła część oficjalna, której przewodniczył członek 
Rady Sołeckiej, a zarazem emerytowany górnik,
Krystian Nicz. Rozpoczęła się ona minutą ciszy,  

upamiętniającą zmarłego niedawno Sołtysa Zie-
mięcic, byłego górnika i organizatora poprzed-
nich Barbórek, Alojzego Szygułę. Następnie na-
stąpiły uroczyste przemowy przybyłych gości. 
Kolejno głos zabrali: Wójt Gminy Zbrosławice 
Wiesław Olszewski, Przewodniczący Rady 
Gminy Jan Fels oraz ziemięcicki Proboszcz ks. 
Mirosław Potocki. Po tradycyjnym śląskim obie-
dzie  wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Ziemięcicach pod przewodnictwem pani Dy-
rektor Edyty Wójcik oraz nauczycielki muzyki 
Rity Bulińskiej. 
Kolejną atrakcją tego popołudnia był podwieczo-
rek, czyli kawa ze śląskim kołoczem. Na zakoń-
czenie wyświetlono film zarejestrowany w czasie 
jednej z poprzednich Barbórek w Ziemięcicach, 
w 2018 roku.            Piotr Koperwas

Od 28 listopada do 9 grudnia odbywał się w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Zbrosławicach konkurs na Recyklin-
gową Bombkę Choinkową. Był on skierowany w głównej 
mierze do dzieci, ale dorośli też mogli się wykazać. Wymo-
giem konkursu było stworzenie przestrzennej bombki cho-
inkowej, która powinna składać się z rzeczy przeznaczo-
nych do recyklingu i pod tym kątem była oceniana. Zainte
resowanie było bardzo duże, gdyż spłynęło ponad 50 prac. 
W każdej kategorii przyznano 3 pierwsze miejsca oraz 
kilka wyróżnień.              GBP Zbrosławice

W dniu 26.11.2022r. w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Ziemięcicach odbył się 
wernisaż twórczości Janusza Langer.

„(...)Janusz Langer ur. w Gliwicach w 1986 r. Ab-
solwent Politechniki Śląskiej. Zainteresowanie 
sztuką, zwłaszcza malarstwem wyniósł z rodzin-
nego domu. Jest samoukiem, jedynie w latach 
szkolnych uczestniczył w zajęciach kółek pla-
stycznych. Tworzy głównie w Polsce, a także -      
w związku z wykonywaną pracą zawodową –          
w Zurychu i Dublinie. Uprawia głównie malar-
stwo olejne, akwarelę, rysunek tuszem oraz tech-
niki mieszane. Wykazuje wielorakie zaintereso-
wania, m. in.  architekturą, projektowaniem 
wnętrz, designem. Jest autorem drewnianych 
rzeźb w kształcie monolitów, niewielkich mebli 
eksponujących naturalną fakturę i usłojenie pni 
drzew.Jego prace, łączące elementy abstrakcyjne 
z figuratywnymi, pełne są symboli, fantastyki, 
tajemniczych, skomplikowanych treści. Prace ar-
tysty znajdują się w zbiorach prywatnych w 
kraju, Szwajcarii, Holandii, Niemczech i Słowa-
cji.”
*fragment tekstu autorstwa pani Zofii Krzykow-
skiej. 
Jest nam niezmiernie miło, że nasza gmina była 
świadkiem tego rodzaju wydarzeń. Janusz 
Langer obiecał wrócić, tłumacząc, że to dopiero 
początek  naszej wspólnej przygody! Artysta ma 
w planach prowadzić na terenie naszej gminy 
nowatorskie zajęcia. Proszę śledźcie naszą 
stronę.              Bibliotekarki

Przemarsz na cmentarz
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Prace konkursowe

Janusz Langer




