
WYBORY 
UZUPEŁNIAJĄCE 

do Rady Gminy Zbrosławice
1 8  w r z e ś n i a  2 0 11  r. 

g o d z .  8 0 0 -  2 2 0 0 
OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZBROSŁAWICACH
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do 
Rady Gminy Zbrosławice zarządzonych na dzień 18 września 2011 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) Gminna Komisja 
Wyborcza w Zbrosławicach podaje informację o zarejestrowanych listach 
kandydatów na radnych.

Okręg Wyborczy Nr 1
Lista nr 1 – KWW „GMINA DLA MIESZKAŃCÓW”
    JANKOWSKI PIOTR, lat 64, zam. Zbrosławice
Lista nr 2 – KWW BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW
    GÓRA HARALD JAN, lat 30, zam. Ptakowice
Lista nr 3 – KWW NASZE ZBROSŁAWICE
    AUGUSTYNOWICZ SYLWIA EWA, lat 22, zam. Zbrosławice
Lista nr 4 – KWW LUCJANA SZMID
    SZMID LUCJAN JÓZEF, lat 41, zam. Zbrosławice
Lista nr 5 – KWW GZ GPO
    JOŃCA MARCIN PIOTR, lat 33, zam. Zbrosławice
Lista nr 6 – KWW AGNIESZKI MEKA
    MEKA AGNIESZKA MARIA, lat 49, zam. Zbrosławice

Okręg Wyborczy Nr 2
Lista nr 1 – KWW „GMINA DLA MIESZKAŃCÓW”
    SIEGEL TOMASZ JÓZEF, lat 40, zam. Wieszowa
Lista nr 2 – KWW BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW
    KŁACZEK GRZEGORZ WOJCIECH, lat 49, zam. Wieszowa
              Przewodnicząca
     Gminnej Komisji Wyborczej
czytaj na str. 6            w Zbrosławicach
            /-/ Katarzyna Zyga

„CZYSTA DRAMA”
Stowarzyszenie „Czysta Drama” zawiadamia członków o zwołaniu 
zebrania 30 września 2011 r.  o godz. 18:00 w Centrum Usług 
Publicznych przy ul. Oświęcimskiej 2a w Zbrosławicach.
Zebranie dotyczyć będzie rozwiązania stowarzyszenia i podziału po-
zostałych odsetek od wpłat.         Prezes Edward Michalik

W I TA J  S Z KO ŁO
1 września uczniowie, po długich i mamy nadzieję – udanych wakacjach,  

ponownie zasiedli w szkolnych ławach, a najmłodsi zapełnili przedszkolne 
sale. W roku szkolnym 2011/2012 do szkół i przedszkoli naszej gminy po-
szło 1598 uczniów. Do szkół podstawowych uczęszczać ich będzie 715, do 
gimnazjalnych – 390, do Liceum Ogólnokształcącego – 94. W przedszko-
lach mamy 399 dzieci. 

Ten rok szkolny był ostatnim, w którym rodzice dzieci 6 -letnich mogli 
decydować o ich wcześniejszym posłaniu do szkoły. Spośród 107 sześcio-
latków z naszej gminy do szkoły poszło 22. Od września przyszłego roku 
obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 6 letnie.

Gminna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńcu.           AP

C O  D A L E J  Z  N A S Z Ą  W O D Ą ?
30 sierpnia o godz. 10:30 w siedzibie Centrum Usług Publicznych  

w Zbrosławicach odbyła się konferencja prasowa na temat „Zanieczyszcze-
nie zbrosławickiego ujęcia wody związkami trichloroetenu i tetrachlo-
roetenu oraz wynikające z powyższego problemy Gminy Zbrosławice”, 
zorganizowana przez wójta Wiesława Olszewskiego, pod auspicjami Sena-
tora Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Misiołka.      czyt. na str. 5

Wybory 
do Sejmu i Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Dożynki Gminno – Powiatowe 
w Księżym Lesie
18 września 2011 r.

9 pazdziernika 2011 r. godz. 700 - 2100‘

Program na str. 3 czyt. na str. 6
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Siostrze Marii Boczar z okazji 80 rocznicy urodzin oraz  
60 lat profesji zakonnej życzenia  

Bożego błogosławieństwa  
i serca otwartego na działanie Ducha Świętego
składa Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Ziemięcic

Druk: PPHU DRUKPOL Sp. j.
tel. (32) 285 40 35

Adres kontaktowy:
42-600 Tarnowskie Góry, 

ul. Kochanowskigo 27
e-mail: drukpol@drukujemy.pl

Redakcja: Anna Połońska
tel. (32) 233 77 89, fax (32) 233 71 00

e-mail: apolonska@zbroslawice.pl
Adres kontaktowy:

42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2
e-mail: wiesc@zbroslawice.pl

www.zbroslawice.pl

Z prac rady i wójta
Podczas wakacyjnych miesięcy nie odbywały się sesje Rady Gminy. Pra-
cowały natomiast komisje, opiniując szereg uchwał, które zostały podjęte  

5 września. Wójt, bądź jego zastępca, odbył wiele spotkań, m. in.:
-w związku z uciążliwością realizowanej inwestycji, tj. budowy stawów w Ptakowi-
cach, spotkał się z przedstawicielami Starostwa Powiatowego, Rad Sołeckich i miesz-
kańców. Inwestor nie skorzystał z zaproszenia do wzięcia udziału w tych spotkaniach;
- podpisał akt notarialny, kończący wieloletnie negocjacje z właścicielami gruntu  
w Świętoszowicach, na którym w 2001 r. została zbudowana kanalizacja;
- na wyjazdowym spotkaniu w gminie Zielonki zapoznał się ze sposobem rozwiązania 
problemów, związanych ze współfinansowaniem przez inwestorów budowy obiektów 
infrastruktury przez tę gminę;
- odbyły się spotkania z potencjalnymi inwestorami w sprawie opracowywanego stu-
dium zagospodarowania przestrzennego gminy;
- spotkał się ze Śląskim Kuratorem Oświaty w sprawie nieprawidłowości zarządzania 
Gminnym Przedszkolem w Wieszowie;
- w wyniku przeprowadzonych konkursów obowiązki dyrektora przedszkola w Wie-
szowie powierzono pani Beacie Supernok, a w Kamieńcu Brygidzie Jagla, która do-
tychczas sprawowała tę funkcję; 
- w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie, poświęcone problemowi skażenia 
ujęcia wody w Zbrosławicach oraz inwestycji budowy stawów w Ptakowicach;
- w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach miało miejsce spotkanie, dotyczące własności 
gruntu, na którym znajduje się plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Wieszowie;
- odbyło się Święto Policji (msza święta, mecz piłkarski, piknik rodzinny);
- w Wieszowie miało miejsce spotkanie z mieszkańcami, którzy skarżą się na uciążli-
wości, spowodowane przez działającą w ich sąsiedztwie firmę;
- 12 sierpnia wójt wziął udział w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego, 
które odbyły się przy ZSO w Kamieńcu;
- na placu budowy sali gimnastycznej w Kopienicy odbyła się wizja, w wyniku której 
koniecznym okazało się wprowadzenie zmian w projekcie;
- Agencja Nieruchomości Rolnych odmówiła podpisania aktu notarialnego na przejęcie 
działek przez gminę (m.in. ul. Robotnicza w Wieszowie i boisko sportowe w Wilkowi-
cach) z powodu odmowy przejęcia innej działki;
- odbyło się spotkanie z senatorem Andrzejem Misiołkiem, poświęcone problemowi 
skażenia wody przez TRI;
- ostatniego sierpnia miała miejsce konferencja prasowa, dotycząca ww. tematu.  
W skrócie: są pieniądze na likwidację skażenia w skali globalnej (dla gminy Zbrosła-
wice, jak podkreślono, to „tylko problem ekonomiczny”), ale ewentualne podmioty, 
które by miały tego dokonać, toczą ze sobą spór kompetencyjny;
- odbyły się zebrania sołeckie (Boniowice, Łubki, Czekanów, Ziemięcice) poświęcone 
funduszowi sołeckiemu 2012;
- przeprowadzono konkursy na stanowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej i In-
westycji. W ich efekcie pracownikami ww. referatu zostali: Janusz Kołodziejczyk – 
kierownik referatu i Jerzy Rutkowski – inspektor. Trzeci z wyłonionych nie podjął 
pracy;
- odbyło się spotkanie z dyrektorami, dotyczące problemów w nowym roku szkolnym 
2011/2012;
- podpisano protokół uzgodnień ze stronami, dotyczący przejęcia dróg w Boniowicach 
i Karchowicach;
- odbyło się spotkanie w celu zorganizowania Akademii Gitary dla mieszkańców gmi-
ny.

WYKAZ SOŁTYSÓW GMINY ZBROSŁAWICE
Po tegorocznych wyborach sołeckich mamy w gminie 6 nowych soł-

tysów. Ich sylwetki przedstawiamy poniżej. Przypominamy również ad-
resy i telefony pozostałych.
Andrzej Razmus – sołtys Czekanowa, 38 lat, ukończył Liceum Woj-
skowe w Częstochowie, ma żonę i dwoje dzieci. Pracuje jako kierowca. 
Interesuje się historią II wojny światowej, militariami i turystyką.
Katarzyna Miszczuk – sołtys Jaśkowic, 25 lat, mężatka. Posiada wy-
kształcenie ekonomiczno-administracyjne oraz jest technikiem usług ko-
smetycznych. Hobby to sport, muzyka, literatura, taniec oraz podróże.
Izabela Miłek – sołtys Łubek, 38 lat, mężatka, mama Natalii. Posia-
da wyższe wykształcenie (administracja). Prowadzi własną działalność 
gospodarczą. Interesuje się terapiami dla dzieci niepełnosprawnych, 
wolontariatem, zdobywaniem funduszy oraz prowadzeniem organizacji 
pozarządowych. Hobby to taniec i opieka nad zwierzętami.
Aneta Kapek – sołtys Kamieńca, 36 lat, mężatka, 3 dzieci. Wraz z mę-
żem prowadzi gospodarstwo rolne, firmę transportową oraz zajmuje się 
organizacją imprez i cateringu. Hobby – ogrodnictwo, a zainteresowania 
– dbanie o bezpieczeństwo, porządek i ład w sołectwie.
Ireneusz Robakowski – sołtys Wieszowy, 68 lat, żonaty, dwójka do-
rosłych dzieci. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Jest 
emerytem. Interesuje się operetką i sportem – kibicuje polskim siatka-
rzom, chętnie ogląda mecze piłkarskie ligi światowej.
Agnieszka Meka – sołtys Zbrosławic, 49 lat, ma 2 synów i wnuczkę. 
Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Obec-
nie rencistka. Zainteresowania to dobra literatura sensacyjna, muzyka, 
turystyka (zwłaszcza góry), sport (siatkówka, hippika, sporty walki).

1 LIZOŃ Mariola 42 – 674 Boniowice 
ul. Bytomska 10 233 78 52 

2 RAZMUS Andrzej 42 – 677 Czekanów 
ul. Gliwicka 12 602 641 407

3 WYSOCKI Jan 42 – 674 Jasiona 
ul. Główna 1c/1

233 12 37
602 104 723 

4 MISZCZUK Katarzyna 42 – 674 Jaśkowice 
ul. Boczna 6 233 88 91

5 KAPEK Aneta 42 – 674 Kamieniec 
ul. Tarnogórska 91 608 034 027

6 POSMYK Jerzy 42 – 674 Karchowice 
ul. Bytomska 51 a

720 33 24
509 091 303

7 KAMIŃSKI Tomasz 42 – 674 Kopienica 
ul. 1 Maja 25 665 358 005

8 TRAUTMANN Ginter 42 – 674 Księży Las 
ul. Tylna 5 305 25 84 

9 SZOŁTYSIK Piotr 42 – 676 Laryszów 
ul. Wolności 22 233 72 13 

10 NOWAK Marek 42 – 674 Łubie 
ul. Długa 16

305 03 58
691 111 228

11 MIŁEK Izabela 42 – 674 Łubki 
ul. Chabrowa 6 501 036 147

12 KUPKA Herbert 42 – 676 Miedary 
ul. 1 Maja 22

233 71 45
608 716 911

13 JANOSZKA Ludwik 42 – 674 Ptakowice 
ul. Wyzwolenia 47 602 739 883 

14 BAGSIK Manfred 42 – 675 Przezchlebie 
ul. Mikulczycka 36 233 69 14 

15 BRZĘCZEK Teresa 42 – 677 Szałsza 
ul. Zwycięstwa 1

270 00 96
606 442 024

16 KOWOLIK Krzysztof 42 – 675 Świętoszowice 
ul. Mikulczycka112 233 68 69 

17 ROBAKOWSKI Ireneusz 42 – 672 Wieszowa 
ul. Lompy 2 720 34 90

18 NOWARA Damian 42 – 676 Wilkowice 
ul. Księżoleśna 28 692 567 098 

19 BŁAZIŃSKI Ryszard 42 – 674 Zawada 
ul. Wiejska 1 233 78 41 

20 MEKA Agnieszka 42 – 674 Zbrosławice 
ul. Żwirki i Wigury 7 728 473 348

21 SZYGUŁA Alojzy 42 – 675 Ziemięcice 
ul. Mikulczycka 26

233 69 07
601 433 951

Szanownym Jubilatom – pani Gabrieli Woźnicy z okazji 70 rocznicy urodzin 
oraz panu Karolowi Sydow z okazji 80 urodzin,  

serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha, wielu szczęśliwych lat życia  
i spełnienia najskrytszych marzeń składają
Rada Sołecka wraz Sołtysem Świętoszowic

Szanowna Jubilatka, pani Erhentraud Świerzy obchodzi  
80 rocznicę urodzin. 

Życzenia wszelkiej pomyślności, miłości najbliższych  
oraz wielu lat życia składają

Koleżanki i Koledzy Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

ISSN 1507-8973
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Powiatowe Zawody Pożarnicze 
w  K s i ę ż y m  L e s i e
sobota 17 września 2011 r.

godz. 1000  - Powiatowe Zawody Pożarnicze
godz. 1700  - konkursy sprawnościowe (mieszkańcy Księżego Lasu 
          kontra pracownicy Przedsiębiorstwa Nasiennego Księży Las)
godz. 1800  - występ zespołu „HaNuta”
gość wieczoru ANDRZEJ MIŚ z GWIAZDĄ
godz. 1930  koncert zespołu „Karpowicz Family”
godz. 2130  zabawa taneczna – zespół „Exel”
Imprezy towarzyszące:
pokaz sprawności bojowej strażaków
wesołe miasteczko                   Organizatorzy:

Komenda Powiatowa PSP w Tarnowskich Górach
Zarząd Oddziału Powiatowego OSP w Tarnowskich Górach

Urząd Gminy Zbrosławice
OSP Księży Las

Zespół  Interdyscyplinarny
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Zbrosławice z/s w Kamieńcu powo-

łano Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest strategiczne ukierunkowanie 
działań, dotyczących przeciwdziałania przemocy. Zespół Interdyscyplinarny ma 
być odpowiedzią na skalę przemocy, występującej w gminie. Jego zadaniem będzie 
również integracja działań instytucji i organizacji, odpowiedzialnych za realizację 
zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy i ich koordynacja. Zarządzeniem 
Wójta Gminy został powołany Zespół, w skład którego wchodzą przedstawicie-
le GOPS, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, 
oświaty, ochrony zdrowia i kuratorów sądowych.

Pierwsze spotkanie odbyło się 7 lipca 2011 r. Przewodniczącym Zespołu została 
Krystyna Sikora – pracownik GOPS Zbrosławice, z-cą przew. - Aleksandra Tycz-
ka – pedagog szkolny ZSO w Kamieńcu, sekretarzem - Joanna Kamuda – członek 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.      /GOPS/

Dożynki Gminno – Powiatowe 
w Księżym Lesie

n i e d z i e l a  1 8  w r ze ś n i a  2 011  r.
PROGRAM

godz. 1200  - Msza Św. Dożynkowa w kościele pw. Św. Michała   
      Archanioła w Księżym Lesie
po mszy świętej:

korowód (przejście z kościoła ulicą Wiejską na plac dożynkowy)• 
koncert orkiestry dętej• 
przekazanie chleba• 
występ Zespołu Pieśni i Tańca „Miedarzanie” z Miedar• 
występ Zespołu „Bemol” z Miasteczka Śląskiego• 
konkurs koron, pojazdów korowodowych i dekoracji posesji• 
występ zespołu muzycznego „FREJE”• 
finał konkursu „Laur Zbrosławicki”• 

godz. 1800 - występ Kabaretu „TENOR” 
godz. 1900 - finał zabawy fantowej
godz. 2000  - pokaz ogni sztucznych
    - zabawa taneczna – zespół „MIXed”
Imprezy towarzyszące:
wystawy rolnicze
wesołe miasteczko              Organizatorzy:

Urząd Gminy Zbrosławice
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

OSP Księży Las
Przedsiębiorstwo Nasienne Księży LasO D P U S TO W O

I tym razem festyn odpustowy w Zbrosła-
wicach można zaliczyć do udanych. A klu-
czem do sukcesu jest – bez cienia wątpliwości 
– osobiste zaangażowanie p. Kariny Respon-
dek oraz życzliwych mieszkańców Zbrosła-
wic i okolicznych miejscowości. Bezchmurne 
niebo, lekki powiew wiatru, przepiękne zielo-
ne otoczenie sprawiły, że atmosfera festynu 
stała się niepowtarzalna. Wspaniały zapach 
domowych wypieków zwabił naprawdę wie-
lu smakoszy. Zespoły muzyczne dały z sie-
bie wszystko i przyciągnęły na parkiet tłumy 
tancerzy. Najmłodsi goście mogli poszaleć na 
trampolinie i zjeżdżalni, a nieco starsi spróbo-
wać sił na strzelnicy. Dzięki naszym kocha-
nym sponsorom zorganizowaliśmy loterię. Z 
zebranych fantów udało się przygotować pra-
wie 540 losów i około 20 nagród głównych. 

Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do zorganizo-
wania festynu.
Organizatorzy: Rada Rodziców Zespołu Szkół 

w Zbrosławicach 
Sponsorzy:  oraz OSP Zbrosławice
Alojzy Podworski, Rodzinne Centrum Roz-
rywki „Alele”, Restauracja „Pod Platanami”, 
Restauracja „Stary Młyn”, Pizzeria pod Drew-
nianym Bocianem, Restauracja „Apollo”, 
Stadnina koni – M. i O. Jońca, Studio Urody 
M&M, GS Zbrosławice, Beata Morawiec i 
Sabina Kullas, Zakład fryzjerski Gabriela Pu-
chała, Zakład fryzjerski Monika Gabryś, Za-
kład fryzjerski Samanta Bogusławska, Biuro 
Podróży Rzemyk Travel, Centrum Edukacyj-
ne Future Tarnowskie Góry, Mueller-Janosz-
ka, Dobrawianka, K. i E. Front, S. Stryjakie-
wicz, Urząd Gminy Zbrosławice, Bogusław 
Mrachacz, Herbaty Świata Tarnowskie Góry, 
Violetta Sterna, Joanna Nycz, Adam Antosz-
czyk, Katarzyna Rochnia, Mirosław Porębski, 
Karolina Kwietniewska – Walentek, Henryk 
Kucias i Marek Kucias, Radosław Wyciszkie-
wicz, Marcin Kołodziej, Piekarnia Dolnicki.

Sezon na grzyby w pełni, pogoda sprzyja spacerom i spę-
dzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. Wybierając 
się do lasu, parku czy na łąkę, pamiętajmy o zabezpiecze-
niu się przed kleszczami, które na obszarze Polski wykazu-
ją aktywność od połowy kwietnia do połowy listopada.

Wbrew powszechnej opinii kleszcze nie żyją na drze-
wach i nie skaczą na przechodzących ludzi i zwierzęta. 
Przesiadują na spodniej stronie liści (głównie na ich koń-
cach) lub na gałęziach w pobliżu ścieżek i śladów dzikich 
zwierząt, skąd są ściągane przez żywicieli.

Larwy kleszczy spotykane są zazwyczaj na wysokości 
do 30 cm (w trawie), nimfy na trawach i roślinach niższych 
niż 1 m, a postać dorosła - na chwastach i krzewach do  
1,5 m wysokości.

Ukąszenia kleszczy nie są odczuwalne, ponieważ ślina 
kleszcza zawiera m.in. środki miejscowo znieczulające.  
W czasie ukłucia i wysysania krwi kleszcze przenoszą 
groźne choroby zakaźne, a żerować na skórze mogą nawet 
kilka dni. Dlatego po spacerze w miejsca zagrożone wy-
stąpieniem kleszczy należy dokładnie obejrzeć całe ciało, 
zwracając uwagę na małe punkciki, ponieważ larwa klesz-
cza przenosząca zakażenie Kleszczowym Zapaleniem Mó-
zgu (KZM) mierzy zaledwie 0,6 do 1 mm.

Jeżeli dostrzeżesz wczepionego kleszcza, usuń go jak 
najszybciej np. za pomocą pęsety z cienkimi końcami. 
Chwyć mocno kleszcza, tak blisko skóry, jak tylko moż-
liwe. Pewnym ruchem oderwij go od skóry (nie obracaj!). 
Jeśli części kleszcza pozostaną wbite w skórę, należy je 
usunąć tak szybko, jak tylko możliwe. Paraliżowanie 
kleszcza olejem, kremem, masłem lub jego wykręcanie 
może spowodować wstrzyknięcie przez kleszcza jeszcze 
większej ilości materiału zakaźnego do ciała. Nie należy 
używać wazeliny, płonących zapałek, końcówek papie-
rosów, pilników do paznokci lub innych przedmiotów.

Nie każde ukąszenie kleszcza jest niebezpieczne. Kon-
sultacja specjalisty jest wymagana, jeżeli pojawiają się nie-
pokojące objawy np:
1. 7 do 14 dni po ukąszeniu kleszcza pojawiają się obja-
wy grypopodobne: gorączka powyżej 38°C, zmęczenie, 
ból głowy, ból pleców i kończyn, kaszel, katar, objawy 

żołądkowo-jelitowe, utrata 
łaknienia, nudności – mogą to 
być objawy pierwszego etapu 
kleszczowego zapalenia mó-
zgu.
2. W okolicy ukłucia pojawił 
się rumień.
3. Pojawiają się inne niepo-
kojące objawy np. ze strony 
układu nerwowego, nawet po 
kilku tygodniach od ukąszenia.

Jeżeli masz kłopot z usunięciem kleszcza, zgłoś się do 
punktu medycznego.

Jedynym skutecznym sposobem pozwalającym uniknąć 
kleszczowego zapalenia mózgu jest szczepienie ochronne.

Ryzyko zachorowania na inne choroby odkleszczowe, 
którym nie można zapobiec poprzez szczepienie, można 
zmniejszyć poprzez stosowanie się do poniższych wskazó-
wek:
- wybierając się na spacer załóż jasne ubranie – po powro-
cie łatwiej będzie zauważyć kleszcze wędrujące po ubraniu  
w poszukiwaniu miejsca wkłucia. Lepiej jest założyć ko-
szulę z długim rękawem, długie spodnie i kryte obuwie, 
utrudniając pajęczakowi dostęp do skóry.
- po powrocie ze spaceru sprawdź ubranie i usuń dostrzeżo-
ne kleszcze. Zwracaj przy tym szczególną uwagę na miej-
sca, gdzie skóra jest delikatna (pachwiny, pępek, miejsca 
za uszami, zgięcia pod kolanami, owłosiona skóra głowy 
itp.).

Dzieci, jeśli spędzają czas na powietrzu, oglądaj dwa do 
trzech razy dziennie. Jeśli jesteś właścicielem czworonoga 
również oglądaj go regularnie po powrocie ze spacerów.
UWAGA! Larwy kleszczy, których ukąszenie również 
może spowodować zachorowanie na KZM są bardzo 
małe (0,6 mm do 1 mm) i trudno dostrzegalne. Dlatego 
warto wziąć prysznic, aby w ten sposób spłukać z siebie 
niewczepione jeszcze larwy kleszczy. 

Stosuj dostępne środki odstraszające kleszcze. W przy-
padku niepokojących objawów nawet w kilka tygodni po 
ukąszeniu skontaktuj się z lekarzem. 

Uwaga kleszcz!
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JADWIGAFEST 
2 0 11 

W OBIEKTYWIE
Zdjęcia:  Marcin Ibrom

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, 

które przyczyniły się do upiększenia wize-
runku wsi Łubki, tworząc pięknie ukwiecony 
klomb na 
rondzie 

przy przy-
stanku au-
tobusowym 
w Łubkach 

składa 
Sołtys 

oraz Rada 
Sołecka

Zarząd Województwa Śląskiego wraz z Sekre-
tariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich zapraszają do udziału w konkursie fo-
tograficznym przedstawiającym wieś i zmiany na 
niej przebiegające. Adresatami konkursu są oso-
by, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują 
się fotografią i są mieszkańcami województwa 
śląskiego. Celem konkursu jest promowanie wa-
lorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi 
oraz „dobrych praktyk”, służących zrównoważo-
nemu rozwojowi obszarów wiejskich. 

Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach: 
I kategoria – Tradycja, 
II kategoria – Krajobraz, 
III kategoria – „Dobre prak-
tyki” w zakresie rozwoju 
śląskiej wsi. 

Autorzy nagrodzonych 
prac otrzymają nagrody rze-
czowe o wartości do:
I miejsce – 2 000 zł
II miejsce – 1 600 zł
III miejsce – 1 000 zł

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu nie 
więcej niż 3 zdjęcia dla każdej kategorii. Zdjęcia 

należy przekazać w formie plików cyfrowych, 
przy czym technika wykonania zdjęć jest dowol-
na. Dopuszczana jest korekta zdjęć w progra-
mach graficznych po ich wykonaniu, obejmują-
ca kadrowanie, ostrzenie, zmiany w poziomach 
kolorów, jasności i kontraście. Niedopuszczalny 
jest natomiast fotomontaż.
Prace można przesyłać do 30 września 2011 r. 
na adres: Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice, 
Wydział Terenów Wiejskich – Sekretariat Regio-
nalny KSOW z dopiskiem „Konkurs fotograficz-
ny – Wieś Województwa Śląskiego okiem obiek-

tywu”.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 

października 2011. Wyniki będą opubli-
kowane na stronie www.slaskie.ksow.pl 

Szczegółowe zasady przeprowadze-
nia konkursu oraz warunki uczestnic-
twa określa Regulamin Konkursu. Do-
datkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu (32) 77 40 549 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  
aknysak@slaskie.pl lub ksow@slaskie.pl.

źródło: www.slaskie.pl

Konkurs fotograficzny „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”



5 Wieść z Gminy nr 6 (113) 2011

NAJŁADNIEJSZY OGRÓD ZIEMIĘCIC 
W drugim dniu „Jadwigafestu” w Ziemięcicach podsumowano przebieg konkursu na „Naj-

ładniej Zagospodarowany Ogród Przydomowy roku 2011”. Do udziału w konkursie zgłosiło 
się 10 uczestników. Ogrody przydomowe oceniała komisja w składzie: Urszula Grabińska, Mo-
nika Kamińska, Krzysztof Stebel, Jan Molenda, Anna Kuklok. Oceny dokonano według kryte-
riów takich jak: prawidłowość nasadzeń roślin, właściwa kompozycja roślinna, pomysłowość, 
estetyka, pracochłonność, wykorzystanie wypoczynkowe ogrodu itp. Laureaci:

I miejsce – Państwo Bogatko ul. Polna (zdjęcie obok)
II miejsce – Państwo Buchta ul. Łączna
III miejsce – Państwo Bańscy ul. Polna.

Zwycięzcom wręczono nagrody w postaci skalnych miniatur, kwiatów i dyplomów. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku do konkursu przystąpią także mieszkańcy Przezchlebia i Święto-
szowic.                               Anna Kuklok 

Rada Sołecka Ziemięcice

Życzyć „Sto lat” to za mało
30 sierpnia pani Eugenia Poskart ob-

chodziła setne urodziny. Choć dziś mieszka  
z rodziną w Brynku, pół wieku spędziła  
w Jasionie. Urodziła się 30 sierpnia 1911 roku  
w Sosnowcu, do Jasiony przeprowadziła się  
z mężem Franciszkiem w II połowie lat 50. 
Do córki w Brynku przesniosła się dopiero 
2 lata temu. Pani Eugenia jest babcią dwóch 
wnuków, ma również dwie prawnuczki. Setne 
urodziny obchodziła hucznie z rodziną i przy-
jaciółmi, życzenia okolicznościowe przesłał 

premier Donald Tusk. Zastępca wójta Katarzyna Sosada, w imieniu wójta, 
wręczyła Jubilatce kosz kwiatów i upominki, a sołtys Jan Wysocki oso-
biście przekazał życzenia od mieszkańców i Rady Sołeckiej Jasiony. Ży-
czymy Pani Eugenii jeszcze długich lat życia w zdrowiu, spokoju i wśród 
miłości najbliższych. 

Zdjęcie dzięki uprzejmości 
Redakcji „Gwarka”

C O  D A L E J  Z  N A S Z Ą  W O D Ą ?  c.d. ze str. 1

Wójt zapoznał przybyłych gości i dziennikarzy z tematem konferencji, 
prelekcje wygłosili Andrzej Szczygieł - Kierownik Wydziału Monitoringu 
Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowi-
cach oraz Krzysztof Sosada – Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach. Następnie głos zabrali: 

Gabriela Narutowicz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, Anna Wrześniak - Śląski Woje-
wódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Misiołek – Senator RP 
oraz Andrzej Pilot – Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego.

Konferencja miała na celu zainteresowanie mediów problemem zatru-
cia zbrosławickiego ujęcia wody związkami TRI. Zaproszeni goście odpo-
wiadali na pytania dziennikarzy, a reportaże o zatruciu wody ukazały się  
w lokalnej prasie, telewizji i rozgłośniach radiowych.        AP

Dni Otwartych Drzwi
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mikołowie jest organizatorem 

corocznej wystawy rolniczej w Śmiłowicach, która w tym roku odbyła się 
w dniach 25-26 czerwca.

Wystawa była ciekawa i różnorodna. Oprócz  maszyn, urządzeń i narzędzi 
rolniczych można było podziwiać stoiska z produktami ogrodniczymi (zio-
ła, trawy, byliny, kwiaty i krzewy), drobnym inwentarzem, przetwórstwem 
(miód, nalewki, winiaki, lekarstwa i kosmetyki) wypiekami regionalnymi  
z różnej mąki oraz rękodziełem artystycznym. Zorganizowano wystawę 
produktów rolnych na poletkach doświadczalnych w Paniówkach. Stwo-
rzono rolnikom możliwość skorzystania z porad z zakresu zootechniki, pra-
wa, ekonomii i ekologii rolno-środowiskowej. Udzielane były też porady 
dotyczące wykorzystywania środków pomocowych z Unii Europejskiej dla 
gospodarstw rolnych i obsza-
rów wiejskich.

Wszystko to umilały występy 
zespołów folklorystycznych.  
Z powiatu tarnogórskiego wy-
stąpiły dwa zespoły, a wśród 
nich reprezentantki naszej 
gminy -„Wesołe Kumoszki” ze 
Świętoszowic, które przedsta-
wiły piosenki wesołe i skocz-
ne, mobilizujące do tańca.

Wszystkich chętnych i ciekawych nowości technicznych i rolniczych za-
chęcamy do zwiedzenia wystawy w przyszłym roku.       G. Woźnica

POZNAJMY SIĘ - NOWI KIEROWNICY
Beata Dzielicka - Kierownik Referatu Go-
spodarki Nieruchomościami i Ochrony Środo-
wiska. 40 lat, mężatka, dwoje dzieci. 
Magister prawa – Wydział Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Studia Podyplomowe – Gospodarka Nierucho-
mościami i Wycena Nieruchomości – Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach.
Praktyka zawodowa (1,5 roczna) z zakresu 

Wyceny Nieruchomości (rzeczoznawstwo majątkowe) – Agencja Nieru-
chomości i Budownictwa Promiks w Katowicach. 
Doświadczenie zawodowe: PPUH Windows Tarnowskie Góry, Urząd Skar-
bowy Tarnowskie Góry, Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry. 
Zainteresowania/hobby: prawo, podróże, malarstwo.

Janusz Kołodziejczyk - Kierownik Re-
feratu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.  
41 lat, żonaty, dwoje dzieci.
Inżynier elektryk - Politechnika Śląska w Gli-
wicach, magister zarządzania - Wyższa Szkoła 
Zarządzania i Administracji w Opolu.
Doświadczenie zawodowe: Salezjański Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich 
Górach, Powiatowy Zakład Budżetowy w Tar-
nowskich Górach. 
Zainteresowania/hobby: technika, góry, muzy-
ka.

Dla Ani i Łukasza oraz Bożeny i Wojtka na nowej drodze życia dużo 
radości i szczęścia oraz niegasnącej miłości.

Elżbieta Pudło obchodzi 70 urodziny, Tadeusz Klimala oraz Otto Karol 
Wilczek skończyli 60 lat. Szanownym Jubilatom życzenia wszelkiej 

pomyślności i długich lat życia w zdrowiu i radości.
Jubileusz Złotych Godów obchodzą państwo Krystyna i Augustyn 

Wolny, a 55 rocznicę pożycia małżeńskiego państwo Elżbieta i Ignacy 
Szelągowie. Z tej okazji życzenia zdrowia, pogody ducha oraz jeszcze 

wielu wspólnych lat życia.
Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Ziemięcic
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE
z dnia 5 września 2011 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112  z późniejszymi zmianami)  
podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełno-
sprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do 
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Numer obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

 1.    Sołectwa: Ptakowice, Zbrosławice Centrum Usług Publicznych/Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 2a

2 Sołectwo Wieszowa Świetlica Gminna w Wieszowie ul. Bytomska 154

3 Sołectwa: Miedary, Laryszów, Wilkowice Zespół Szkolno Przedszkolny w Miedarach, ul. Główna 26
4 Sołectwa: Kamieniec, Boniowice, Łubki, Księży Las Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu, ul. Gliwicka 6

5 Sołectwa: Zawada, Karchowice Świetlica Stacji Uzdatniana Wody Zawada w Karchowicach, ul. Bytomska 6

6 Sołectwa: Ziemięcice, Przezchlebie, Świętoszowice Świetlica Gminna w Ziemięcicach, ul. Mikulczycka 14

7 Sołectwa: Czekanów, Szałsza Szkoła Podstawowa w Czekanowie, ul. Szkolna 26

8 Sołectwa: Kopienica, Łubie, Jasiona, Jaśkowice Szkoła Podstawowa w Kopienicy, ul. 1 Maja 3

9 Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Ojców 
Kamilianów w Zbrosławicach Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Ojców Kamilianów w Zbrosławicach, ul. Wolności 34

 10 Dom Pomocy Społecznej Miedary w Miedarach Dom Pomocy Społecznej Miedary w Miedarach, ul. Zamkowa 7

 11 Dom Pomocy Społecznejw Łubiu Dom Pomocy Społecznejw Łubiu, ul. Pyskowicka 34
 
 – obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 
 - obwody oznaczone symbolem, zarządzeniem Nr 218/2011 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji 
wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego, zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
w terminie do dnia 26 września 2011 r. do Urzędu Gminy Zbrosławice.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, 
może w terminie do 29 września 2011 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. 

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzy-

skać w Urzędzie Gminy Zbrosławice przy ul. Oświęcimskiej2, pokój nr 5 albo pod nr telefonów: 32/233 70 18; 606 82 42 92 lub w formie elektronicznej, adres e-mail 
sekretarz@zbroslawice.pl.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 9 października 2011 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdze-

nie tożsamości.                                                Wójt Gminy Zbrosławice
                       /–/ Wiesław Olszewski

W Y B O R Y  U Z U P E Ł N I A J Ą C E  do Rady Gminy Zbrosławice 
18 września 2011 r. godz. 800 - 2200

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 26 sierpnia 2011 roku
Na podstawie art. 32 oraz art. 32a ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Nr 202/11 Wojewody Śląskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających do Rady Gminy Zbrosławice w okręgach wyborczych nr 1 i 2 (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 lipca 2011 r. Nr 146, poz. 2727) oraz w związku z uchwałą Nr 
XXXIII/549/06 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Zbrosławicach Nr XLI/427/02 z dnia 27 czerwca 2002 
roku w sprawie ustalenia granic, numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Zbrosławice, 

podaje się do publicznej wiadomości
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do 
Rady Gminy Zbrosławice w okręgach wyborczych nr 1 i 2 zarządzonych na dzień 18 września 2011 roku:

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1. Sołectwa: Ptakowice, Zbrosławice
Centrum Usług Publicznych/Gminna Biblioteka Publiczna

Zbrosławice ul. Oświęcimska 2a
lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2. Sołectwo Wieszowa Świetlica Gminna w Wieszowie
ul. Bytomska 154

Głosowanie odbywać się będzie w lokalach wyborczych w godz. od 8 00 do 22 00

             Wójt Gminy Zbrosławice
               /-/ Wiesław Olszewski

WYBORY do SEJMU i SENATU Rzeczypospolitej  Polskiej 
9 października 2011 r.  godz. 700 - 2100
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach 
przedstawia poniżej wynikające z aktów prawnych 
wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa na 
własny użytek.
I. 1.1. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2010r. w sprawie wymagań 
weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego 
na użytek własny, w przypadku zamiaru dokonania 
uboju zwierząt, z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków, 
w celu produkcji mięsa, jeżeli ubój ma być dokonany:
- na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były 
   utrzymywane - posiadacz zwierząt,
- w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym  
  zwierzęta były utrzymywane - podmiot prowadzący 
  to gospodarstwo
zobowiązany jest poinformować powiatowego lekarza 
weterynarii właściwego ze względu na miejsce 
przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia 
uboju, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem 
uboju zwierząt.
Informacja, ta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres 
posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi, 
b) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres 
podmiotu prowadzącego gospodarstwo - w przypadku, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
c) gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi, 
d) numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt 
poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie 
identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek 
oznakowania zwierzęcia, 
e) miejsce i termin uboju, 
f) imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do 
przeprowadzenia uboju, 
g) inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu 
z informującym, w szczególności numer telefonu 
informującego; 
1.2. Dodatkowo informacja ta może zawierać 
także zgłoszenie mięsa do badania poubojowego 
przeprowadzanego przez urzędowego lekarza 
weterynarii, w sposób właściwy dla danego gatunku 
zwierząt, określony w sekcji IV załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące 
organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do 
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004, 
str. 206, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75). Badanie to dokonuje 
się na wniosek i koszt zgłaszającego wniosek.
1.3. Ponadto w przypadku uboju cieląt do szóstego 

miesiąca życia, owiec lub kóz, informacja, 
o której mowa powyżej, przekazywana jest  
w formie pisemnego powiadomienia, zawierającego 
dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na 
własny koszt materiału szczególnego ryzyka zgodnie  
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym 
zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania 
niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii 
(Dz.Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; 
Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,  
t. 32, str. 289, z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) 
nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy 
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi (Dz.Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. 
zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, 
t. 37, str. 92, z późn. zm.
Wzór powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia 
uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub 
kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na 
użytek własny określa załącznik nr 1 do powołanego 
rozporządzenia, dołączony do niniejszego pisma oraz 
który jest dostępny w Powiatowym Inspektoracie 
Weterynarii w Tarnowskich Górach.
II. 2.1. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2010r. w sprawie wymagań 
weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego 
na użytek własny, mięso świń i nutrii poddanych 
ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych, w celu 
produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność 
włośni jedną z metod określoną w załączniku I do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia  
5 grudnia 2005 r. ustanawiającego szczególne przepisy 
dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do 
włosieni (Trichinella) w mięsie (Dz.Urz. UE L 338  
z 22.12.2005, str. 60, z późn. zm.) na koszt posiadacza 
tego mięsa lub podmiotu prowadzącego gospodarstwo, 
w którym dokonano uboju.
2.2. W przypadku gdy tusza podlega badaniu, o którym 
mowa w I 1.2. niniejszego pisma, próbki do badania 
mięsa na obecność włośni pobiera i bada urzędowy 
lekarz weterynarii, o którym mowa w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 112, poz. 744), zwany dalej „urzędowym 
lekarzem weterynarii”.
Natomiast w przypadku gdy tusza nie podlega badaniu, 
o którym mowa I 1.2 niniejszego pisma, próbki do 
badania mięsa na obecność włośni pobiera i dostarcza 
do urzędowego lekarza weterynarii:

- posiadacz mięsa - w przypadku dzików oraz uboju 
zwierząt na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta 
były utrzymywane;
- podmiot prowadzący gospodarstwo, w którym 
dokonywany jest ubój. 
Sposób pobierania próbek do badania mięsa na 
obecność włośni oraz zasady dostarczania próbek do 
urzędowego lekarza weterynarii określa załącznik nr 
2 do ww. rozporządzenia, dostępny w  Powiatowym 
Inspektoracie Weterynarii w Tarnowskich Górach.
2.3. Zgodnie z §12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2010r. w sprawie wymagań 
weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego 
na użytek własny mięso świń i nutrii poddanych 
ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych nie może 
zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem 
zaświadczenia lekarza weterynarii o przeprowadzeniu 
badania poubojowego mięsa.
III. 3.1. Zgodnie z §1 pkt 33 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26.05.2010r. w sprawie 
wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów  
o produktach pochodzenia zwierzęcego wprowadzanie 
na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na 
użytek własny zagrożone jest karą pieniężną od 1 000 
zł do 5 000 zł.
3.2. Zgodnie z §1 pkt 34 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26.05.2010r. w sprawie 
wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów  
o produktach pochodzenia zwierzęcego niespełnianie 
wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na 
użytek własny zagrożone jest karą pieniężną od 100 zł 
do 2 000 zł.
3.3. Ponadto zgodnie z art.118 § 1 pkt 3 kodeksu 
wykroczeń nie poddanie mięsa świń, nutrii oraz 
dzików odstrzelonych wymaganemu badaniu na 
obecność włośni stanowi wykroczenie podlegające 
karze grzywny.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia 
zwierzęcego (Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. 
zm.);
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 21.10.2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych 
przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz.U.  Nr 207, poz. 1370);
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 26.05.2010r. w sprawie wysokości kar pieniężnych 
za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia 
zwierzęcego (Dz.U.  Nr 93, poz. 600);
- ustawa  z dnia 20.05.1971 Kodeks wykroczeń (Dz.U z 
2010r., Nr 46, poz. 275). 

INFORMACJA O WYMAGANIACH WETERYNARYJNYCH  PRZY PRODUKCJI MIĘSA 
NA UŻYTEK WŁASNY ORAZ SANKCJACH ZA ICH NARUSZENIE

Wykaz lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa na użytek własny
LP IMIĘ I NAZWISKO DANE TELEADRESOWE GODZINY URZĘDOWANIA

1 Marcin Machoj ul. Pomorska 21, 42-612 Tarnowskie Góry, (32) 3845199, 604193188 Pn-Pt: 8-13, 15-18,     So: 8-13

2 Marek Gajda, Piotr Hoin ul. Wolności 124, 42-674 Zbrosławice, (32) 2337022, 603805818 Pn-Pt: 9-19,     So: 10 -14,     N: 13:30-14:30

3 Barbara Gruca, Andrzej Kirsz ul. Sienkiewicza 36, 42-600 Tarnowskie Góry, (32) 2852881 Pn-Pt: 8-12

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania umowy na odbiór 

odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.
Poniżej przedstawiamy nazwy firm, które posiadają zezwolenie Wójta Gminy Zbrosławice:
ALBA Ekoserwis Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 5, 41-992 Radzionków, tel. (32) 227 40 34
EKOŚRODOWISKO Spółka z o.o. ul. Cyryla i Metodego 50, 41-909 Bytom, tel. (32) 388 68 00
Janusz Sosnowski, ul Wyzwolenia 4a/5, 42-674 Ptakowice, tel. 607 877 324
REMONDIS Spółka z o.o. ul. Nakielska1, 42-600 Tarnowskie Góry, tel. (32) 285 46 10
Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO SYSTEM” Bożena Strach i Waldemar Strach Spółka Jawna, ul. Spółdzielcza 1/1, 
42-274 Konopiska, tel. (34) 329 92 29
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Toszku Spółka z o.o. ul. Górnośląska 2, 44-188 Toszek, tel. (32) 233 43 97
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 6,  42-674 Zbrosławice, tel. (32) 233 70 74
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Bardzo sprawnie i miło przebiegło powakacyj-
ne spotkanie zbrosławickich uczniów ze szkołą. 
Największe emocje towarzyszyły tym, którzy 
byli pasowani na uczniów. Przyszli wychowan-
kowie pani mgr Teresy Ciukaj uroczyście ślu-
bowali godnie reprezentować swoją szkołę, po 
raz pierwszy podpisali się w „Kronice szkolnej”  
i otrzymali wspaniałe „tyty”.    /B. Szyszko/

Z  Ż YC I A  P L ACÓ W E K  O Ś W I ATO W YC H

W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół 
w Wieszowie została zmodernizowana pracow-
nia komputerowa. Dzięki środkom budżetowym 
gminy oraz pomocy rodziców udało się zaadap-
tować nieużywane dotychczas pomieszczenie na 
funkcjonalną pracownię informatyczną. Pracow-
nia została wyposażona w 10 stanowisk kom-
puterowych z dostępem do Internetu. W dużej 
mierze przyczyni się ona do rozwoju wiedzy  
i zainteresowań uczniów naszej szkoły.

Grono Pedagogiczne i uczniowie składają ser-
deczne podziękowania za wkład w modernizację 
pracowni komputerowej firmie Maniera Service, 
a także panu J. Lihs, panu P. Kaczmarczykowi 
oraz pani T. Żyła. 

Od roku na terenie szkoły działa także świetli-
ca szkolna, która dzięki panom: S. Chajewskie-
mu, A. Bulla, A. Watolla, P. Szeliga, G. Dymek, 
panu S. Śmieszek, a także dzięki paniom T. Żyła 
i T. Szmid oraz uczennicom gimnazjum: S. Wro-
darczyk i A. Kułak przybrała iście bajkowy cha-
rakter. Uczniowie chętnie spędzają w niej czas na 
wspólnych grach i zabawach, ale nie zapominają 
również o nauce.      /D. Lihs, P. Posmyk/

W aktywny sposób grupa młodzieży z Miedar, 
Wilkowic i Laryszowa spędziła dwa tygodnie 
sierpnia. Młodzi ludzie uczestniczyli w zajęciach 

nia uczestniczyli w wycieczce do Wisły, podczas 
której m.in. zdobyli szczyt Baraniej Góry, a także 
zobaczyli relację z ciekawej wyprawy podróżni-
ka Sebastiana Bestrzyńskiego pt. „Samochodem 
przez Syberie”. Organizator i młodzież składają 
podziękowania: za opiekę podczas wycieczki  
p. Adamowi Łuć, za sfinansowanie przejazdu 
pociągiem na trasie Katowice-Wisła-Katowice 
miejscowym radnym p. Krystynie Graca oraz  
p. Justynie Dziemba.       /Sebastian Nowicki/

Często zachwycają nas starocie: meble, lampy, 
obrazy i przeróżne bibeloty. Kryją one w sobie 
niewątpliwy urok. Starocie, a dokładnie stare 
zegary, wiele lat temu urzekły pana Manfreda 
Malecko z Przezchlebia. Kolekcję pana Malec-
ko można podziwiać w jego domowym muzeum. 

Często goszczą tutaj uczniowie szkoły w Prze-
zchlebiu. Mają wtedy możliwość wysłuchania 
ciekawych opowieści o zegarach i ich historii,  
a także podziwiania ich piękna. 

Jeszcze przed wakacjami gościła u pana Ma-
lecko młodzież ze starszych klas. W podzięce 
uczniowie zaśpiewali gospodarzowi kilka swo-
ich ulubionych piosenek. Pan Malecko pokazuje 
swoje zbiory również szerszej publiczności - na 
wystawach, w których od czasu do czasu bierze 
udział.                B.P.

Zdobywamy Baranią Górę.        

Plac zabaw w Wieszowie
Niniejszym informujemy, że akcja pt. „Wieszo-

wa dzieciom, czyli Plac Zabaw dla Przedszko-
laków” została zakończona. W sierpniu br. miał 
powstać nowy plac zabaw. Niestety w związku 
z niejasnościami związanymi z własnością grun-
tów,  byliśmy zmuszeni do wstrzymania montażu 
urządzeń na placu przy przedszkolu do czasu wy-
jaśnienia i uregulowania sprawy. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na zielone światło z gminy.

W tym miejscu składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim rodzicom naszych przedszko-
laków, mieszkańcom Wieszowy oraz wszystkim 
innym osobom, które przyczyniły się do tego, by 
nasza akcja mogła zostać zrealizowana.

Rada Rodziców, Dyrektor, Pracownicy  
oraz Przedszkolacy Gminnego Przedszkola nr 2  

w Wieszowie
Szczególne podziękowania składam Pa-

nom H. Lis, G. Grutza, R. Gritta oraz Państwu  
M. i P. Gritta za wsparcie finansowe inwestycji, 
Panom S. Kowolik, N. Budnik oraz  S. Liszka za  
pomalowanie i odnowienie sali zajęć w przed-
szkolu, Państwu Malwinie i Tomaszowi Baron 
za przekazanie materiałów plastycznych na rzecz 
przedszkola - życząc dużo szczęścia i radości na 
nowej drodze życia, a także Radzie Rodziców 
naszego przedszkola za wspaniałą współpracę  
i wielkie zaangażowanie na rzecz przedszkola  
w roku szkolnym 2010/11.

Dyrektor GP w Wieszowie Beata Supernok

Co możemy zrobić dla bezpieczeństwa 
naszych dzieci?

Rusza ogólnopolski program edukacyjny 
o bezpieczeństwie dla Pierwszoklasistów. 

Policja podaje, iż w Polsce w 2010 r. miało 
miejsce 4239 wypadków drogowych z udziałem 
dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 112 
dzieci poniosło śmierć, a 4586 doznało obrażeń. 
Na szczęście tendencja spadkowa liczby wypad-
ków i ich ofiar z udziałem najmłodszych zdecy-
dowanie się utrzymuje. W stosunku do roku 2009 
roku liczba wypadków zmalała o 16%. Zdaniem 
Policji wielką szansą na poprawę bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym i nie tylko jest eduka-
cja dzieci i młodzieży. Przykładem kampanii 
profilaktyczno – edukacyjnej, która ma na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, jest program 
„Klub Bezpiecznego Puchatka” pod honorowym 
patronatem Komendanta Głównego Policji i Ku-
ratoriów Oświaty. 

Z danych Policji wynika, że od 10 lat bezpie-
czeństwo dzieci na drodze się poprawia. W sto-

sunku do roku 2000 liczba wypadków z udziałem 
dzieci w 2010 roku spadła aż o 48,4%. Natomiast 
w stosunku do roku poprzedniego liczba wypad-
ków zmalała o 811 (tj. o 16,1%), rannych mniej 
było o 472 dzieci (tj. o 9,4 %), a zabitych – o 16 
(tj. o 12,5%). Ogromną rolę odgrywa tu szeroko 
prowadzona edukacja dzieci. W tym celu powstał 
także Klub Bezpiecznego Puchatka – program 
przygotowywany przez firmę Maspex i markę 
Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem 
Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji  
i nauczycielami. Patronat honorowy sprawu-
je Komendant Główny Policji oraz Kuratoria 
Oświaty. Celem programu Klub Bezpieczne-
go Puchatka jest uczenie dzieci bezpiecznych 
zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych 
sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy  
w czasie zabawy. 

W ramach programu Klub Bezpiecznego Pu-
chatka organizatorzy przygotowali dla szkół 
bezpłatne materiały edukacyjne aby uwrażliwić 
dzieci i ich rodziców na najważniejsze kwestie 
związane z bezpieczeństwem. Zeszłoroczna edy-
cja odniosła bardzo duży sukces. W programie 
wzięło udział 40% wszystkich szkół podstawo-
wych w Polsce. Ponad 150 000 dzieci z klas I 
dzięki akcji uczyło się, jak być bezpiecznym  
w domu, w szkole i na drodze.  W 5500 szkół 
odbyły się zajęcia edukacyjne, na których Pierw-
szoklasiści poznali podstawowe zasady bezpie-
czeństwa, nauczyli się reagować w sytuacjach 
zagrożenia i unikać niebezpieczeństw. Każda 
szkoła, która bierze udział w programie, otrzy-
muje specjalny Certyfikat „Klubu Bezpiecznego 
Puchatka”.

Zapraszamy wszystkich Pierwszoklasistów, 
Nauczycieli i Rodziców do Klubu Bezpiecznego 
Puchatka! Wystarczy wypełnić formularz zgło-
szeniowy na stronie www.bezpiecznypuchatek.pl, 
aby bezpłatnie otrzymać materiały edukacyjne. 

Więcej informacji o programie również na 
stronie www.bezpiecznypuchatek.pl

sportowych w miejscowej szkole, gdzie ćwiczy-
li siatkówkę i piłkę nożną. Od 18 do 20 sierp-


