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„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile,  
lecz po czasie jej trwania”      /Robert Poulet/

Barbara i Alojzy Wieczorek  
Krystyna i Joachim Janiczek  
Elfryda i Alojzy Skowronek  
Rozalia i Ginter Wacławczyk  

Maria i Paweł Bujara  
Agnieszka i Jan Ganszczyk  

Maria i Henryk Sus  
Eulalia i Engelbert Slodczyk  

Otylia i Ernest Jergas  
Adelajda i Alojzy Oleśko  
Leokadia i Józef Curlej  

Łucja i Gerard Lis  

Hildegarda i Joachim Sznura  
Rita i Edward Dobiosz  

Adeltrauda i Jerzy Irmler  
Krystyna i Stanisław Anioł
Emilia i Ryszard Sznapka

Na spotkanie, które odbyło się 3 lutego 2009 r. w Świe-
tlicy Gminnej w Zbrosławicach, zostało zaproszonych 17 
par małżeńskich. Niestety ze względów zdrowotnych nie 
wszyscy zaproszeni mogli być obecni. W uroczystościach 
udział wzięli wójt Paweł Kowolik, Wiesław Olszewski – 
zastępca wójta oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Zbrosławicach -  Katarzyna Zyga.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy  
i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin, założonych przed 
pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za noce przy nich 

nieprzespane, za cierpienia, łzy, radości, za każdy siwy 
włos na ich skroni, Jubilaci zostali odznaczeni przez Pre-
zydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były 
gratulacje, dyplomy z życzeniami, pamiątkowa fotografia 
oraz tradycyjna lampka szampana.

Życzę Państwu kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, 
wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szacunku dzieci 
i wnuków.      

 Katarzyna Zyga - Kierownik USC

50 lat wspólnego życia to dowód wierności i miłości rodzinnej, wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeń-
skiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń, wstępujących w związki małżeńskie. 
W tym roku tą wspaniałą rocznicę obchodzili:

ZASADY UNIEWAŻNIANIA DOWODÓW OSOBISTYCH
Nowe zasady unieważniania dowodów osobistych wprowadziła noweli-
zacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 3.10.08 r. 
Jeśli po 1 stycznia 2009 r. zmienią się nasze dane osobowe, które 
umieszczane są w dowodzie osobistym np. nazwisko, imię bądź adres, 
w ciągu 14 dni musimy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu 
osobistego.
Jeśli tego nie zrobimy, po 3 miesiącach od zmiany danych dowód oso-
bisty zostanie unieważniony z urzędu. 
W przypadku Polaków, mieszkających za granicą, unieważnienie do-
wodu nastąpi po 4 miesiącach. Dowód automatycznie straci ważność  
z dniem:

zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu • 
przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego• 
utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza • 
zgonu jego posiadacza.• 

Pamiętajmy również o terminie ważności dowodu osobistego. Data 
ta jest zapisana w nowych dowodach osobistych. O wydanie nowego 
dowodu powinniśmy starać się co najmniej 30 dni przed upływem 
terminu ważności dokumentu tożsamości. 

DO MIESZKAŃCÓW WIESZOWY,  
PRZEZCHLEBIA, ZIEMIĘCIC 

 I ŚWIĘTOSZOWIC
Niniejszym pragnę poinformować, że został powo-

łany Zespół ds. egzekwowania obowiązku wykona-
nia przyłączy do sieci kanalizacyjnej. 

Zadaniem Zespołu jest sprawdzenie w tere-
nie, kto nie przyłączył się do istniejącej już sie-
ci kanalizacyjnej. W razie stwierdzenia takiego 
przypadku, będą wydawane decyzje administra-
cyjne, nakazujące wykonanie tego obowiązku.  
W przypadku nie wykonania zaleceń wynikających  
z decyzji, będą stosowane kary grzywny lub wyko-
nawstwo zastępcze na koszt właściciela posesji.

W związku z powyższym proszę, aby Mieszkańcy, 
którzy nie dopełnili tego obowiązku skontaktowa-
li się z ZGKiM w Zbrosławicach tel. (32) 233 70 74 
lub z Grzegorzem Słodczykiem w Urzędzie Gminy  
tel. (32) 233 77 93.            /U.G./
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Z prac Wójta Gminy

Z prac Rady Gminy

Wójt podpisał 68 zarządzeń, m.in.  
w sprawie:
- zmian w budżecie Gmi-
ny Zbrosławice oraz zmian  
w układzie wykonawczym do budżetu 
Gminy Zbrosławice – 23 zarządzenia 
w 2008 r. i 10 zarządzeń w 2009 r.;
- ogłoszenia wykazu na wydzierża-

wienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
części nieruchomości niezabudowanej określonej nr 
działki 58/3 km. 11 położonej w Kamieńcu
- powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zbrosławicach (Pani Anita Nalepa);
- powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gmin-
nego Przedszkola Nr 2 w Wieszowie (Pani Ewelinie 
Lis, na okres od 15.12.2008 r. do 15.06.2009 r.); 
- powołania składu komisji rekrutacyjnej do prac przy 
wyłonieniu kandydata na stanowisko referenta – w wy-
miarze pełnego etatu, w Referacie Gosp. Nier. i Ochro-
ny Środowiska (Wiesław Olszewski – przew., Bernard 
Pigulla, Julianna Jachnicka – członkowie);
- nieodpłatnego nabycia do zasobu gminy nieruchomo-
ści w Łubiu, stanowiącej drogę
- sprawdzenia taryf, planu i weryfikacji kosztów dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego dopro-
wadzenia ścieków w Zbrosławicach.
- nieodpłatnego przekazania środka trwałego – Wodo-
ciągu Karchowice – Łubie, Wodociąg w Ptakowicach 
(do ZGKiM w Zbrosławicach, środki trwałe o całkowi-
tej wartości 184.894,65 zł);
- wydzierżawienia od Pana Leona Szyszki części dział-
ki nr 546/40 km. 4 dod. 1 położonej w Ziemięcicach;
- nieodpłatnego przekazania środka trwałego – kanali-
zacja sanitarna w sołectwie Wieszowa etap II cz. IV (do 
ZGKiM w Zbrosławicach, środki trwałe o całkowitej 
wartości 2.042.688,36 zł);
- nieodpłatnego przekazania środka trwałego – kana-
lizacja sanitarna w sołectwie Wieszowa etap II cz. IV 
– przyłącza sieci kanalizacyjnej (do ZGKiM w Zbrosła-
wicach, środki trwałe o całkowitej wart. 62.399,98 zł);
- powołania komisji ds. przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 
roku z zakresu zadań związanych z ochroną i promocją 
zdrowia na terenie Gminy Zbrosławice (przew. Wie-
sław Olszewski, członkowie: Zenona Krótka, Maria 
Langer, Mariusz Poloczek);
- oddania w użyczenie części zabudowanej nierucho-
mości gruntowej położonej w Łubiu na działce nr 71 km. 
2 d. 1 obręb Łubie OSP w Łubiu (pow. użytkowa 45,6 m²);
- przyznania limitu kilometrów na jazdy lokalne (Wie-
sław Olszewski, Adam Trzęsiok, Bernard Pigulla, Se-
bastian Główka, Grzegorz Słodczyk – 300 km, Justyna 
Osman - 200 km);

- zmiany Zarządzenia Nr 248/2007 z 7 listopada 2007 
roku w sprawie przepisów wewnętrznych o charakterze 
finansowo księgowym;
- zmiany Zarządzenia Nr 313/2007 z 28 grudnia 2007 
roku w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu i bu-
dżetu Gminy Zbrosławice;
- nieodpłatnego przekazania środka trwałego – Wie-
lofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostęp-
nego dla dzieci i młodzieży w Zbrosławicach (do ZS  
w Zbrosławicach, wartość całkowita 508 800,38);
- wyznaczenia Zastępcy Wójta do wykonywania czyn-
ności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy 
Zbrosławice;
- ustalenia zapasu gotówki w kasie (na kwotę 3 tys zł);
- opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy 
Zbrosławice na rok 2009;
- opracowania planu finansowego zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gmi-
nie Zbrosławice odrębnymi ustawami na rok 2009;
- nieodpłatnego przekazania środka trwałego – Odcinka 
sieci wodociągowej, ul. Cmentarna w Zbrosławicach;
- ustalenia składu osobowego Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia przetargów na wydzierżawianie nie-
ruchomości gminnych (przew. Bernard Pigulla, człon-
kowie: Gerard Sikora, Ilona Liszka);
- powołania komisji do spraw przeprowadzenia otwar-
tego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
w 2009 roku w zakresie upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu (przew. Wiesław Olszewski, z-ca 
przew. Monika Kamińska, członkowie: Maria Langer, 
Urszula Grabińska, Zenona Krótka);
 - ustanowienia pieczęci urzędowej (w sprawach z za-
kresu podatków i opłat lokalnych);
- powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych (przew. Krzysztof Czekaj, sekre-
tarz – Urszula Furtak, członkowie: Maria Bujok, Ma-
riusz Duda, Maria Langer, Jan Wysocki);
- powołania komisji przetargowej do udzielenia zamó-
wienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego 
pt. „Modernizacja istniejącej komunalnej oczyszczalni 
ścieków w Przezchlebiu wraz z niezbędną infrastruk-
turą towarzyszącą” (przew. Adam Trzęsiok, sekretarz 
Sebastian Główka, członkowie: Grzegorz Słodczyk, 
Justyna Osman, Urszula Grabińska);
- ustalenia wysokości refundacji indywidualnego do-
skonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 r.;
- ustalenia składu osobowego Komisji Przetargowej do 
przeprowadzania przetargów na wydzierżawianie nie-
ruchomości gminnych (przew. Bernard Pigulla, człon-
kowie: Gerard Sikora, Ilona Liszka, Mariola Czaja, 
Katarzyna Pszowska);
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży (w Łubkach przy ul. Wiejskiej, w Zbro-
sławicach przy ul. Wolności oraz  Żwirki i Wigury);
- nieodpłatnego nabycia do zasobu gminy nieruchomo-

ści położonej w Zbrosławicach, stanowiącej drogę;
- udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego 
w dziedzinie z ochrony i promocji zdrowia na terenie 
Gminy Zbrosławice na rok 2009 – środki przeznaczone 
na funkcjonowanie stacji Caritas;
Ponadto Wójt:
- w związku z podniesieniem ceny za wywóz worków 
z segregacji śmieci, przeznaczył dodatkowo na ten cel 
60.000 zł i nakazał przeprowadzenie przetargu na wy-
bór firmy, która będzie to robić, gdyż wartość zadania 
wynosi 90.000 zł i przekracza próg 14.000 €, zwalnia-
jący z przetargu. Wartość wywozu 1 worka wzrosła  
z 0,47 zł do 1,50– jak będzie po przetargu zobaczymy;
- wraz z pracownikami dokonał analizy wszystkich 
wniosków do zmian studium i planów zagospodarowa-
nia oraz przedłożył je Komisji Budżetu, która niestety 
nie wszystkie rozpatrzyła pozytywnie,
- podjął decyzję o ostatecznym opuszczeniu budynku 
świetlicy w Zbrosławicach z dniem 1.03.2009 r.
- zaproponuje Radzie Gminy powołanie Straży Porząd-
kowej oraz wynajęcie fotoradarów do walki z nadmier-
ną szybkością jazdy na naszych drogach. Doświad-
czenia innych Gmin mówią, że dla bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym to się opłaca i można na tym jesz-
cze zarobić;
- w dniu 20.01.09 z pracownikami przyjął księdza pro-
boszcza z tzw. kolędą w Urzędzie;
- z powodu braku miejsca - o pracach bieżących więcej 
w kolejnym wydaniu gazetki, a na koniec chciałbym 
krótko przedstawić swoje zdanie na temat budowy ba-
senu przy Zespole Szkół w Kamieńcu.
Wiem, że jego budowa, jak i utrzymanie to droga 
sprawa, co nie podlega żadnej dyskusji. Byłoby to dla 
budżetu gminy nie lada wyzwaniem. Wiem jednak 
również, że tylko teraz można sięgać po środki unij-
ne i inne pozabudżetowe na tego typu zadania. Tak jak 
wszyscy uważam, że priorytetem dla gminy jest pozy-
skanie środków na dofinansowanie budowy kanalizacji 
sanitarnej, o co zresztą usilnie się staramy. Mając to na 
uwadze i zgadzając się z tym dalej uważam, że odrzu-
cenie szansy na pozyskanie środków na budowę basenu 
było błędem i ze szkodą dla naszych dzieci i dorasta-
jącej młodzieży. Mając do dyspozycji taki obiekt stwo-
rzylibyśmy warunki dla uczniów szkół i przedszkoli 
z całej gminy na darmowe nauki pływania w ramach 
zajęć lekcji wychowania fizycznego. O wpływie tej 
dyscypliny sportu na nasz stan zdrowotny nie muszę 
nikogo przekonywać.
Stąd też lokalizacja tego obiektu przy Zespole Szkół, 
gdzie uczęszcza ponad 600 uczniów, a nie dlatego, jak 
napisał jeden z interesantów, by wójt mógł tam „cho-
dzić w kapciach”. Ponadto od złożenia wniosku do 
otrzymania środków pomocowych daleka droga, ale 
klamka zapadła i nie ma o czym więcej mówić.

23.12. 2008 r. oraz 22.01.2009 r.–  sesje 
Rady Gminy

Podjęcie uchwał w sprawie: budżetu Gminy Zbrosła-
wice na rok 2009; zmian w budżecie Gminy Zbrosła-
wice na rok 2008 i 2009 – 9 uchwał; zmian w planie 
przychodów i wydatków GFOŚiGW; zmian w planie 
przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 
rok 2008; przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakre-
sie prac społecznie – użytecznych na rok 2009; usta-
lenia ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej 
straży pożarnej za udział w działalności ratowniczej  
i szkoleniach; zatwierdzenia „Gminnego programu pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
i przeciwdziałania narkomanii na rok 2009”; przeka-
zania darowizny rzeczowej dla Policji; przekazania 
środków finansowych na organizację dodatkowych 
służb ponadnormatywnych Policjantów Komendy Po-

wiatowej w Tarnowskich Górach na terenie Gminy 
Zbrosławice;  przystąpienia Gminy Zbrosławice do 
realizacji projektu pod nazwą „Filary wiedzy i umie-
jętności człowieka w kontekście procesów globalizacji 
i informatyzacji współczesnego świata, z perspektywy 
mieszkańca Gminy Zbrosławice”; utworzenia jedno-
osobowej Spółki (100% udziałów Gminy Zbrosławice) 
pod firmą „Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie” 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; regulaminu 
określającego wysokości oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyj-
nego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród 
ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, za-
trudnionych w jednostkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice; przy-
stąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice 
dla części obszaru sołectwa Czekanów, Ziemięcice,  
i Świętoszowice.

16.12.2008 r. oraz 7. i 20. 01.2009 r. – posiedzenia 
Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju
Opiniowanie studium i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zbrosławice;  omówienie reor-
ganizacji komunikacji pasażerskiej na terenie gminy; 
opiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2009 oraz 
opiniowanie projektów uchwał.
17.12.2008 r. oraz 14.01.2009 r. – posiedzenia Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej
Podsumowanie pracy komisji za rok 2008; opracowa-
nie planu pracy komisji na rok 2009; analiza remon-
tów w Gminnym Przedszkolu nr 3 w Kamieńcu oraz  
w Zespole Szkół w Kamieńcu.
20.01.2009 r. –  posiedzenie Komisji Rolnictwa
Omówienie planu szkoleń rolników na rok 2009.
21.01.2009 r. – posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Opracowanie zakresu kontroli, jaka planowana jest do 
przeprowadzenia w GZOPO oraz powołanie zespołu 
kontrolnego.

Istnieje możliwość przekazania 1 % podatku na rzecz gminnych OSP, poprzez Związek Ochotniczych Straży  
Pożarnych, według wzoru, dostępnego na stronie www.zbroslawice.pl. Poniżej podajemy nazwy i adresy gmin-
nych OSP (adres wybranej jednostki należy wpisać w polu „cel szczegółowy 1%”):
OSP Czekanów, ul. Kolejowa 3c
OSP Kamieniec, ul. Tarnogórska 22
OSP Księży Las, ul. Wiejska 16
OSP Łubie, ul. 1-go Maja 35
OSP Szałsza, ul. Wiejska 13

OSP Świętoszowice, ul. Mikulczycka 93a
OSP Wieszowa, ul. Bytomska 144
OSP Wilkowice, ul. Księżoleśna 21
OSP Zbrosławice, ul. Wolności 112

1%
 dla OSP
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Kronika  Policyjna
Wypadki drogowe:

22 grudnia 2008 r. Jaśkowice ul. Wiejska - kierujący 
sam. os. Chevrolet Aveo Andrzej J. lat 57, z nieustalo-
nych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, starano-
wał barierkę ochronną na moście, a następnie, dachując, 
spadł do koryta rzeki, ponosząc śmierć na miejscu.
2 stycznia 2009 r. Zawada, ul. Bytomska - kierująca 
sam os. Daewoo Matiz na prostym odcinku drogi utra-
ciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożne-
go rowu, wywracając samochód na dach. Z obrażeniami 
ciała kobieta została odwieziona do szpitala. 
2 stycznia 2009 r. Zbrosławice, ul. Wolności - kierujący 
sam. os. Audi A-6, na łuku drogi utracił panowanie nad 
pojazdem i doprowadził do zderzenia z motorowerem. 
Kierujący motorowerem, z obrażeniami ciała, odwiezio-
ny został do szpitala. 
13 stycznia 2009 r. Ptakowice, ul. Wyzwolenia - kieru-
jąca sam. os. Daewoo Matiz na prostym odcinku jezdni 
potrąciła Rafała R. lat 9, który wbiegł na jezdnię wprost 
pod nadjeżdżający samochód doznając ogólnych obra-
żeń ciała.
14 stycznia 2009 r. Ptakowice, ul. Wyzwolenia - kierują-
cy sam. os. Ford Fokus utracił panowanie nad pojazdem, 
wjechał do przydrożnego rowu, wywracając samochód 
na dach. Z obrażeniami ciała Piotr M., lat 5, odwieziony 
został do szpitala.

Zdarzenia kryminalne:
19 grudnia 2008 r. Kamieniec, ul. Tarnogórska - nie-
znany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do sa-
mochodu m-ki Toyota Starlet (wartość kradzieży 3.000 
zł). W wyniku działań Policji sprawcy zostali zatrzymani 
– Prokurator Rejonowy w Tarnowskich Górach zarządził 
bezwarunkowe wykonanie kary.
23 grudnia 2008 r. Miedary, ul. 1 Maja - policjanci 
Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Tarnowskich Górach 
zatrzymali Stanisława W., lat 50, który będąc w stanie 
nietrzeźwym 0,29mg/l–0,60 promilla, kierował rowerem.
28 grudnia 2008 r. Zbrosławice, ul. Wolności - nieznany 
sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do baru „Aka-
cja”, skąd skradł alkohol i pieniądze, powodując straty 
w wysokości 300 zł. W wyniku działań Policji sprawcy  
z terenu Tarnowskich Gór i Zbrosławic zostali zatrzyma-
ni, wobec jednego z nich zastosowano środek zapobie-
gawczy w postaci umieszczenia w Ośrodku Opiekuńczo 
– Wychowawczym. 
5 stycznia 2009 r. o godz. 2350 policjanci Post. Policji  
w Zbrosławicach w Wieszowie na ul. Bytomskiej zatrzy-
mali Małgorzatę S., lat 39, która w stanie nietrzeźwym 
1,06mg/l–2,12 promilla kierowała sam. os. Opel Kadet.
17 stycznia 2009 r. Wieszowa, ul. Tarnogórska - nie-
znany sprawca dokonał kradzieży z pozostawionego  
w terenie leśnym ciągnika m-ki Ursus osprzętu o warto-
ści 2000 zł.
K O M U N I K AT P O L I C J I  ! ! !

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi 
policjanci Posterunku Policji w Zbrosławicach przypo-
minają właścicielom posesji o obowiązku utrzymania  
w czystości chodnika, który to obowiązek jest unormo-
wany uchwałą Rady Gminy Zbrosławice.

Osoby dopuszczające się rażących zaniedbań będą ka-
rane mandatami karnymi w wysokości 100 zł na podsta-
wie art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

OGRANICZENIA W KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ !
W celu zmniejszenia wysokich kosztów komunikacji pasażerskiej, planowane są ograni-

czenia niektórych kursów na liniach: 288, 191, 132 i 134.
W najbliższych dniach zapadną stosowne decyzje, jednak kursy nierentowne np. linia 134 

z Wieszowy do Kamieńca czy 288 w godzinach wieczornych (z pominięciem Świętoszowic  
i Czekanowa) na pewno będą zredukowane. O podjętych decyzjach natychmiast będą poin-
formowani sołtysi, a także będą wywieszone informacje na przystankach.       U.G.

„ O t w a r t e  d r z w i ”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki to jeden z sześciu programów operacyjnych,  sta-

nowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013, za 
pomocą którego unijne dotacje zaczną oddziaływać na polski rynek pracy z większą inten-
sywnością niż dotychczas. Wsparcie w ramach PO KL będzie wpływać na zwiększenie atrak-
cyjności Polaków na rynku pracy - poprzez doskonalenie umiejętności, poszerzanie wiedzy 
i podnoszenie kwalifikacji. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbrosławice z/s w Kamieńcu zakończył realizację 
pierwszego projektu systemowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
PO KL 2007-2013, priorytet VII – Promocja integracji społecznej, którego realizacja 
trwała w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.

Celem projektu pt. „Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców gminy Zbrosławice” jest 
podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobot-
nych i nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Zbrosławice. Osiem kobiet, które uczestni-
czyły w projekcie, uzyskało różnorodne formy wsparcia m.in. szkolenia zawodowe takiego 
typu jak: obsługa kas fiskalnych, podstawy obsługi komputera, dekoratorstwo z elementami 
florystyki oraz spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. W trakcie realizacji pro-
jektu beneficjentki wzięły udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz 
w warsztatach umiejętności poszukiwania pracy. Podczas tych warsztatów panie uczyły się 
skutecznej samoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz tworzenia własnych do-
kumentów CV i listów motywacyjnych. Podjęcie tych działań przyczyniło się do chęci zmia-
ny swojego dotychczasowego stylu życia przez uczestniczki projektu. Wykorzystując środki 
uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego, przy wykorzystaniu potencjału własnych 
możliwości, ośrodek poszerza zakres swych usług i przynajmniej na czas trwania projektu 
zwiększa grupę współuczestniczących w nim osób.

Od stycznia 2009 r. nastąpi dalsza kontynuacja kolejnego etapu projektu w ramach PO KL, 
którego zakończenie planuje się w grudniu 2009 r.

Katarzyna Linkowska, Joanna Kamuda

I N F O R M A C J A U S C
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 paź-

dziernika 1992 r. o orderach i odznacze-
niach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450  
z późniejszymi zmianami) Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej może nadać medale „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” osobom, 
które przeżyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim.

Dla ustalenia niezbędnych danych i przy-
gotowania odpowiednich wniosków, pary 
małżeńskie zamieszkałe na terenie Gminy 
Zbrosławice, które w 2009 roku będą ob-
chodziły rocznicę 50 - lecia pożycia małżeń-
skiego, proszone są o zgłoszenie tego faktu  
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zbrosławi-
cach przy ul. Wolności 109A, w terminie do 
dnia 30 kwietnia 2009 r.

Po raz pierwszy Wójt Gminy pragnie uho-
norować także pary, które w tym roku obcho-
dzić będą 55-lecie i 60–lecie pożycia mał-
żeńskiego. Dlatego też zwracam się do Pań-
stwa z prośbą o zgłaszanie takich par w USC  
w Zbrosławicach, w terminie do dnia 30 
kwietnia 2009 r.

Katarzyna Zyga - Kierownik USC

S e g r e g a c j a  Ś m i e c i
Podsumowując miniony rok okazuje się, że 

znacznie wzrosła ilość śmieci segregowanych 
przez mieszkańców naszej gminy (poniżej 
zestawienie z dwóch ostatnich lat, w kg):

2007 2008
Tworzywa 
sztuczne 

41.000 43.150

Szkło 167.500 153.330
Papier 28.700 94.340
Razem 237.200 kg 290.820 kg
Dane te świadczą o tym, że segregacja  

w naszej gminie „przyjęła się” i stale się roz-
wija.

Do ubiegłego roku gmina z budżetu po-
nosiła tylko koszty zakupu worków (rocz-
nie 24.685 zł). Obecnie sprzedaż surowców 
wtórnych przeżywa kryzys, dlatego firma 
odbierająca nasze śmieci w workach ma 
problemy z ich sprzedażą, musi je więc prze-
chowywać na składowisku. Ta sytuacja spo-
wodowała, że za 1 odebrany worek musimy 
płacić 1,50 zł. W związku z tym apeluję do 
Państwa, aby worki napełniać maksymalnie, 
jeżeli w ciągu miesiąca nie uzbiera się pełne-
go, proszę nie wystawiać i zrobić to dopiero 
w następnym terminie. Bardzo ważne jest 
zgniatanie plastików, szczególnie butelek 
(zgniecionych zmieści się więcej). Gorąco  
o to proszę, worki należy wykorzystywać ra-
cjonalnie, bo płacimy za nie z budżetu, czyli 
z Waszych podatków.

Przypominam również o konieczności 
sprzątania chodników i poboczy ulic przed 
swoją posesją, odśnieżania i zamiatania, 
uprzątania błota itp. Jest to ustawowy obo-
wiązek każdego właściciela i najemcy pose-
sji.                  /U.G./

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz  
Rozwoju Kultury Fizycznej „Nasza 

Sala Gimnastyczna” składa serdeczne 
podziękowanie kierownikowi ZGKiM 
Panu Józefowi Burdzie oraz kierowni-

kowi świetlicy w Wieszowie Pani  
Kornelii Sikorze, za usunięcie poważ-
nej awarii w noc sylwestrową na za-

bawie w Domu Kultury w Wieszowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbrosławice z/s  
w Kamieńcu składa serdeczne podziękowanie Kierowniko-

wi i pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zbrosławicach, Radzie Gminy oraz Gminnemu Centrum 
Informacyjnemu za okazaną pomoc w realizacji projektu 
systemowego „Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców 
gminy Zbrosławice”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.    /Katarzyna Linkowska Joanna Kamuda/
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I N W E S T Y C J E   2 0 0 8
W zeszłym roku zostało zrealizowanych kilkanaście inwestycji  

w związku z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
robót, związanych z infrastrukturą drogową. W związku z tym, 
że obszar gminy jest bardzo rozległy, zdajemy sobie sprawę, iż 
zapotrzebowanie na inwestycje jest o wiele większe niż możliwo-
ści finansowe budżetu Gminy Zbrosławice. Poniżej przedstawia-
my wybrane inwestycje roku 2008. 

Remont nawierzchni drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia  
w Wieszowie

Remont w kwocie: 54 073,25 zł
Wykonany remont znacznie poprawił możliwość dostępu osób nie-
pełnosprawnych do ośrodka zdrowia.
Wyremontowano nakładkę asfaltową na odcinku 127 mb, wraz  
z krawężnikami.

* * *
Wykonano remont cząstkowy dróg gminnych 

na kwotę 136 860,80 zł, 
wraz z nakładka asfaltową, na obiektach mostowych w:  Jaśkowi-
cach ul.Wiejska oraz Zbrosławicach ul. Kościuszki, za kwotę 32 
735,86 zł.

* * *
Przepust na ul. Kościuszki w Wieszowie

Kwota: 55 891,12 zł
Po letnim „oberwaniu chmury” w sołectwie Wieszowa, sta-
ry przepust, wykonany z rur betonowych, został naruszony  
i podmyty. Prace remontowe obejmowały wprowadzenie no-
wej rury z tworzywa sztucznego (znacznie odporniejszej na 
naciski), wykonanie murków czołowych oraz nawierzchni  
z kostki brukowej, na długości remontowanego przepustu.

Remont nawierzchni ul. Polnej w Zawadzie
Kwota: 38 414,63 zł

Remont obejmował utwardzenie drogi na odcinku  220 mb podbu-
dową tłuczniową, co znacznie poprawiło dojazd do posesji, oddalo-
nych od drogi z nawierzchnią asfaltową.

* * *
Prace bieżąco-utrzymaniowe na obiektach mostowych  

na terenie Gminy Zbrosławice
Prace znacznie wpłynęły na żywotność obiektów mostowych, płyn-
ność ruchu oraz bezpieczeństwo w rejonie obiektu.

Roboty pochłonęły około 60 000,00 zł

M
ost ul. K

ościuszki w
 Zbrosław

icach.

Droga do ośrodka zdrowia w Wieszowie

Przepust na ul. Kościuszki w Wieszowie

Most, ul. Wiejska w Jaśkowicach

M
ost ul. W

iejska w
 K

archow
icach
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I N W E S T Y C J E   2 0 0 8Remont ul. Pyskowickiej w Łubiu
Remont polegał na wykonaniu korytek po obu stronach drogi, odbu-
dowy nawierzchni asfaltowej oraz uporządkowaniu terenu na całości 
przedmiotowego odcinka.

* * *
Remont ulicy Długiej w Jaśkowicach
Całkowity koszt robót: 260 894,27 zł

Remont objął odcinek długości 900 mb. Zostało przeprowadzone: 
sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, bez odwozu frezowin,  
z wykorzystaniem ich do stabilizacji podbudowy, wykonanie stabilizacji 
cementowej na głębokości 20 cm (na szerokości 4 m na ul. Długiej i 5 m 
na włączeniu ul. Dąbrowa), skropienie podbudowy asfaltem na całej po-
wierzchni, położenie dywanika asfaltobetonowego, wykonanie regene-
racji nawierzch-
ni istniejących 
wjazdów do 
posesji i wjaz-
dów na lokalne 
drogi gruntowe, 
oczyszczenie ist-
niejących rowów 
z wyprofilowa-
niem skarp oraz 
u z u p e ł n i e n i e 
żużlem poboczy 
na szerokości  
0,5 m od krawę-
dzi jezdni. 

* * *
Dociążenie oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu, poprzez budowę 

kanalizacji sanitarnej w Wieszowie II etap część IV
W roku 2008 rozpoczęto kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej w sołectwie Wieszowa, obejmujący część ulicy Bytomskiej, Wolno-
ści, Lompy. Kościuszki i Powstańców. 

Zadanie było finansowane w ramach pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochr. Środowiska w Katowicach  

w kwocie 1 439 306,37 zł, 
gdzie środki własne budżetu wynosiły 514 572,66 zł.

W ramach budowy kanalizacji ułożono kanały sanitarne o łącznej dłu-
gości 4148,64 mb w tym: kanałów Ø 315 – 849,28 mb, Ø 200 – 1474,75 
mb, Ø160 – 1824,60 mb.
Ogółem przyłączono 52 budynki.

* * *
Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Cmentarnej  

w Zbrosławicach
Koszt zadania: 49 701,64 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej o 156 m, średnicy Ø 110 mm. Roboty 
zostały przeprowadzone metodą przewiertu sterowanego.

* * *
Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Mikulczyckiej  

i Łącznej w Przezchlebiu
Koszt zadania: 34 999,90 zł

Zakres robót objął odcinek sieci wodociągowej długości 204 mb, śred-
nicy Ø 32 mm.

Modernizacja sieci wodociągowej w ulicach: Kasztanowej,  
Tarnogórskiej oraz Głównej w Miedarach

Koszt zadania: 149 999,77 zł
Przebudową sieci wodociągowej objęto następujące odcinki: 257 
mb średnicy Ø 160 mm oraz przyłącza: 165,5 mb średnicy Ø32 mm  
i 17,00 mb średnicy Ø40 mm. 

* * *
Wodociąg w ulicy Reptowskiej w Ptakowicach

Koszt zadania: 49 465,59 zł
Wykonano odcinki sieci wodociągowej długości 257 mb średnicy  
Ø110 mm oraz 141 mb średnicy Ø 63 mm.

* * *
Budowa  wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego 

dla dzieci i młodzieży w Zbrosławicach
koszt zadania: 508 830,00 zł

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30x50 m, o nawierzchni ze sztucz-
nej trawy w kolorze zielonym. W osiach boiska usytuowane jest pole 
do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Boisko następującej 
konstrukcji nawierzchni: trawa syntetyczna VG GRIP 220, 1 cm war-
stwa wyrównawcza pył kamienny stabilizowany mechanicznie, 8 cm 
górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego 
mechanicznie o granulacji 0-63mm, 10 cm warstwa mrozoochronna ze 
żwiru, 15 cm stabilizacja podłoża gruntowego spoiwem hydraulicznym. 
Ogrodzenie boiska z siatki ocynkowanej o wysokości 4 m, na krótszych 
bokach  do wysokości 2 m - ogrodzenie systemowe.

* * *
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kamieńcu

Podczas termomodernizacji przeprowadzono docieplenie segmentów 
A, B, C, D, E budynku. Zakres prac obejmował: docieplenie ścian sty-
ropianem grubości 10 cm, nałożenie tynku, obróbki dekarsko – blachar-
skie oraz instalację odgromową. 

* * * 
Program Ograniczenia Niskiej Emisji

W ramach III etapu PONE 2008 wymieniono 65 starych nieekologicz-
nych kotłów węglowych, zainstalowano 61 kotłów węglowych, 4 kotły 
gazowe, docieplono w 37 indywidualnych budynkach mieszkalnych 
ściany zewnętrzne, wymieniono okna w 12 budynkach oraz zamonto-
wano 12 układów solarnych.

Koszt realizacji:
WFOŚiGW Katowice – 1.106.857,77 zł	

Środki własne mieszkańców – 966.639,83 zł	
W 2009 roku nie przewiduje się kontynuacji PONE.

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

INWESTYCJE PLANOWANE 2009
1. Modernizacja istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków  
    w Przezchlebiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie, ul. Sienkiewicza, Polna, 
    Leśna, Bytomska - projekt.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska - projekt.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu.
5. Budowa wodociągu w Karchowicach.
6. Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej w Zbrosławicach, ul. Cmentarna.
7. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy.
8. Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie, ul. Sienkiewicza, Racławicka,  
    Słowiańska, Szopena.
9. Budowa sieci wodoc. w Wieszowie, ul. Nowotki–projekt, realizacja
10. Budowa wodociągu i kanalizacji w Przezchlebiu ul. Stawowa.
11. Budowa wodociągu i kanalizacji w Ziemięcicach ul. Polna.
12. Budowa sieci wodoc. w Zbrosławicach, ul. Traugutta, Ligonia  
     – projekt, realizacja.
13. Budowa wodociągu ul. Górna i przedłużenie ul. Wolności w Wieszowie.
14. Budowa wodociągu w Zbrosławicach, boczna od strony ul. Wolności.
15. Budowa kanalizacji w Wieszowie, przedłużenie ul. Wolności

Składamy serdeczne podziękowania Panom: Arturowi Baron, Piotrowi  
Koperwas, Romanowi Kowolik, Grzegorzowi Molenda, Krystiano-
wi Nicz, Romanowi Spende, za bezinteresowną pomoc i życzliwość,  
okazaną naszej placówce w czasie remontu sali lekcyjnej.

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach

ul. Pyskowicka w Łubiu

ul. Długa w Jaśkowicach
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Z  Ż Y C I A  S Z K Ó Ł  I  P R Z E D S Z K O L I
Gminne Przedszkole w Miedarach 

„W karnawale czas na bale.”
Kierując się powyższym stwierdzeniem 15 stycznia 

zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu, przy współ-
pracy z firmą Disney, bal karnawałowy zatytułowany 
„Wielki bal księżniczek.” Składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim rodzicom, którzy wykazali się pomy-
słowością i oryginalnością,  tworząc niepowtarzalne kre-
acje, w których dzieci wystąpiły na balu. Bardzo dzięku-
jemy p. Małgorzacie Klasik oraz p. Agnieszce Niestrój za 

przygotowanie poczęstunków dla dzieci, p. Annie Helisz  
za oprawę fotograficzną balu, a szczególne podziękowa-
nia kierujemy na ręce p. Justyny Dziemba za przygoto-
wanie karnawałowych upominków dla dzieci oraz zakup 
wszystkich niezbędnych produktów i słodyczy. 

* * *
„Babciu, Dziadku, nic Wam dać nie mogę, nie mam 
nic takiego... Chyba dam buziaka i to nie jednego.”
Po raz pierwszy w tym roku uroczystości związane  

z Dniem Babci i Dziadka przenieśliśmy na salkę para-
fialną w Miedarach. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu  
i pomocy rodziców impreza ta spotkała się z szeroką apro-
batą środowiska lokalnego i z pewnością wpisze się na 
stałe w harmonogram uroczystości parafialnych.  Szcze-
gólne podziękowania składamy ojcu proboszczowi Jano-
wi Opala za udostępnienie salki i załatwienie wszelkich 
spraw technicznych, Państwu Joannie i Robertowi Lipin-
skim dziękujemy za wypożyczenie stołów, p. Margocie 
Jaworek i p. Barbarze Dziemba, p. Klaudii Neumann,  
p. Beacie Gralla, p. Ewelinie Szwed oraz p. Justynie 
Dziemba za wszelką pomoc, a szczególnie wszystkim, 
którzy poświęcili swój czas i przybyli tak licznie, aby 
podziwiać występy naszych małych artystów. Wszystkie 
dzieci, w bogatym programie artystycznym, wspaniale 
zaprezentowały się przed zaproszonymi gośćmi. Zapra-
szamy za rok!            Agnieszka Nowicka

Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach
Nowy rok zaczął się pracowicie dla Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach. Zespoły: Żuczki 

oraz Violinki, po raz kolejny zaprezentowały swoje umiejętności w czasie parafialnego kolę-
dowania w Kościele  pw. św. Jadwigi w Ziemięcicach. Przygotowania chórku Żuczki nie po-
szły na marne, gdyż 15 stycznia zespół zaprezentował się w Pławniowicach na V Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek w Języku Niemieckim, dla szkół podstawowych powiatu gliwickiego, 
zajmując II miejsce. Co roku zwięk-
sza się liczba chętnych do śpiewania 
i grania, co nas bardzo cieszy. 

Już od wielu lat gościmy w naszej 
szkole babcie i dziadków, którzy  
i w tym roku, 22 stycznia, przy pącz-
ku i kawie, obejrzeli występy swo-
ich pociech. Wnuczęta, oprócz śpie-
wania piosenek i recytacji wierszy, 
zaprezentowały się w spektaklach, 
odgrywając Jasełka Bożonarodze-
niowe oraz sztukę teatralną w wersji 
polsko - niemieckiej. Uroczystość 
ta była doskonałym pomysłem, aby 
nadal rozpowszechniać akcję „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”, nawet  wśród starszych osób. Dziadkowie i Babcie przeczytali swo-
im pociechom bajkę „Jaś i Małgosia”, opowiadzieli również o najlepszych przepisach na 
potrawę dla swoich wnucząt. 

W tym dniu obchodziliśmy również wśród uczniów urodziny grudniowych i styczniowych 
solenizantów. Zaproszony gość - pani Brygida Rother - przeczytała dzieciom ich ulubione 
bajki  i opowiadała o swoim zawodzie. Oprócz  wyśpiewanego „Sto lat” omawialiśmy przy-
słowia na dane miesiące. Kolejni solenizanci czekają już zniecierpliwieni na gościa w lutym. 
Kto nim będzie? Niespodzianka...

W kolejny i już ostatni dzień przed feriami zaprosiliśmy do naszej szkoły aktorów z Teatru 
Feniks, którzy odegrali spektakl „W krainie wierszy Jana Brzechwy”. Mamy nadzieję, że 
dzięki temu nasi mali podopieczni nawet w czasie ferii nie zapomnieli sięgnąć po ciekawą 
książkę. Bo cóż w te zimowe wieczory lepiej wprowadzi ich w świat fantazji?

Justyna Barczyk

Gminne Przedszkole w Świętoszowicach
Wyróżnienie dla świętoszowickich przedszkolaków.

11 grudnia dzieci grupy ,,0” z GP nr 4 w Świętoszowicach uczestniczyły w IX Rejonowym 
Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych, zorganizowanym przez Górnośląskie Cen-
trum Edukacji w Gliwicach. Zaprezentowały program pt. „Dziecięce Jasełka”, który, zgodnie 
z regulaminem, musiał zawierać takie elementy jak: wartości religijne, kultywowanie tradycji 
świątecznych, określony ruch sceniczny, odpowiednią oprawę muzyczną, oryginalność uję-
cia tematu. Dzieci swoim występem, a zwłaszcza umiejętnościami wokalnymi „wyśpiewały” 
sobie wyróżnienie. 

16 stycznia uczestniczyły w Gali Fi-
nałowej, która również odbyła się  
w GCE. W tym dniu delegacja gr „0” 
(Edyta Kulik oraz Daniel Wendlocha) mia-
ła zaszczyt odebrać gratulacje i nagrodę  
z rąk ks. Biskupa Gerarda Kusza. Cały 
program artystyczny został przedstawiony 
również rodzicom, „Wesołym Kumosz-
kom”, przedstawicielom władz gminnych  
i powiatowych oraz osobom wspierającym 
nasze działania wychowawczo - edukacyjne.

Małym wokalistom życzymy dalszego 
zapału w rozwijaniu swych zdolności ar-
tystycznych.     Klaudia Cichorowska

Szkoła Podstawowa w Przezchlebiu
BIORÓŻNORODNOŚĆ – a co to takiego?

Problem bioróżnorodności ma kluczowe znaczenie dla 
równowagi ekosystemów. Działania, zmierzające do za-
chowania bioróżnorodności w przyrodzie, powinny od-
bywać się zarówno na szczeblu ponadnarodowym – jak 
np. Natura 2000, krajowym, regionalnym, lokalnym i indywidualnym.

Szkoła Podstawowa z Przezchlebia została zaproszona do udziału w projekcie „Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń 
wiedzieć powinien”. Projekt ten jest realizowany przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, a dofinansowany ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działania zaplanowane w projekcie skierowane są do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, nauczy-
cieli, pracowników gmin, dziennikarzy i społeczności lokalnych, a służą podniesieniu świadomości na temat potrzeby zachowania bioróżnorodności. 
Szkoła otrzyma, opracowane w ramach projektu, pakiety edukacyjne, które nauczyciel będzie mógł wykorzystać podczas prowadzenia lekcji. Dzieci 
objęte projektem wezmą udział w wycieczce do gospodarstwa ekologicznego, a także w warsztatach, prowadzonych w szkole. W projekcie przewidziano 
także spotkania z nauczycielami i urzędnikami. Spotkania mają na celu wymianę doświadczeń i wykorzystanie ich przy innych tego typu inicjatywach.

Aby uzyskać założony efekt projektu, działaniami informacyjnymi objęte zostały społeczności lokalne. To ważne, aby ludzie mieszkający w mieście 
widzieli potrzebę ochrony bioróżnorodności. W ramach projektu powstaje cykl artykułów o bioróżnorodności, który przybliży tematykę oraz wyjaśni, 
jak każdy z nas może przyczynić się do poprawy stanu środowiska. Artykuły będą ukazywać się na stronie internetowej Urzędu Gminy. Zapraszamy do 
lektury!

Więcej informacji na temat projektu udziela koordynator: Aleksandra Józewicz, Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach,  
ul. Ziemowita 1, tel. 032/231-85-91; e-mail: biuro@pkegliwice.pl                                  /AJ/
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2009 – ROK 
WOJCIECHA KORFANTEGO
Apel marszałka Bogusława Śmigielskiego i prze-
wodniczącego Sejmiku Michała Czarskiego:
Szanowni Państwo!

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą  
nr III/26/I/2008 z dnia 2 lipca 2008 roku przyjął 
rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem 
Wojciecha Korfantego. 

Decyzję Sejmiku uzasadnia przypadająca  
w tym roku 70. rocznica śmierci tego wybitne-

go Ślązaka-Polaka, która o niespełna miesiąc poprzedza rocznicę upad-
ku Polski pod nawałą hitlerowską i bolszewicką - tej Polski, dla której 
Wojciech Korfanty, jej żarliwy orędownik i patriota, poświęcił całe ży-
cie; tej Polski, o której wolność i niepodległość ów znakomity publicysta  
i polityk walczył nie tylko słowem w pruskim Landtagu i Reichstagu oraz 
na łamach prasy; tej Polski, której granice wytyczał także orężem, walcząc  
w zwycięskich Powstaniach - Wielkopolskim i Powstaniach Śląskich. 

Polskę, wyłonioną z rozbiorów i powojennego chaosu, ów wielki mąż sta-
nu widział silną i potężną poprzez wznoszenie odrodzonej państwowości na 
odwiecznych zasadach moralnych: praworządności, wierze, zawsze praw-
dzie i sprawiedliwości. 

Dla Wojciecha Korfantego, posła i senatora w odrodzonej Rzeczypo-
spolitej Polskiej, NARÓD był: „Najwyższą naturalną wspólnotą zrodzoną  

w wielowiekowych wspólnych trudach, cierpieniach i radościach, ciężkich 
i krwawych walkach, klęskach i triumfach, nierozerwalną więzią pokoleń 
ożywiających rodziny i życie w państwie”. 

Powodowani najwyższym szacunkiem dla osoby, dokonań i dzieła  
Wojciecha Korfantego - któremu nie było dane zrealizować swych wielkich 
politycznych wizji - uczcijmy godnie Rok Wojciecha Korfantego poprzez 
organizację różnorakich imprez, działań, przedsięwzięć i uroczystości upa-
miętniających tego wielkiego Ślązaka-Polaka. 

Niech Rok Wojciecha Korfantego przywróci zbiorowej pamięci potom-
nych Jego osobę, działalność i dokonania, które na wieki zadecydowały  
o przyszłości Śląska - a tym samym Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zwracamy się do Państwa o aktywne włączenie się w organizację obcho-
dów tej ważnej dla całego naszego regionu rocznicy. 

Marszałek Województwa Śląskiego - Bogusław Śmigielski 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego - Michał Czarski

Powołano także międzywydziałowy roboczy zespół „Komitet Organi-
zacyjny Obchodów Roku Wojciecha Korfantego 2009”. W jego składzie 
znaleźli się przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego, Urzędu Mar-
szałkowskiego, Związku Górnośląskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego. Za-
daniem Komitetu jest koordynowanie działań o charakterze regionalnym  
i ponadregionalnym, związanych z obchodami Roku Wojciecha Korfantego.

Propozycje obchodów Roku Korfantego, przygotowane przez instytucje 
kultury Samorządu Województwa oraz propozycje obchodów 70. rocznicy 
śmierci Wojciecha Korfantego znajdą Państwo na: www.silesia-region.pl

Koncert kolędowy
25 stycznia w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zbrosławi-

cach odbył sie koncert kolędowy w wykonaniu: chóru męskiego im. F. Nowowiej-
skiego z Rept oraz chóru mniejszości niemieckiej przy DFK Zbrosławice. Koncert 
rozpoczął się o godz. 16:00 występem chóru męskiego, który pod dyrekcją pana Ada-
ma Szeligi wykonał 7 kolęd. Chór z Rept obchodzi w tym roku jubileusz 85-lecia 
działalności. Występował wielokrotnie za granicą i zdobył liczne nagrody i wyróż-
nienia. Od kilku lat współpracuje z chórem mieszanym DFK Zbrosławice, z którym 
często wystepuje na różnego rodzaju festynach i imprezach. Chór ten, na zaproszenie 
mniejszości niemieckiej, w zbrosławickim kościele wystąpił po raz pierwszy.

W drugiej części programu koncertowego zaprezentował się chór DFK, który za-
śpiewał 3 polskie oraz 4 niemieckie kolędy. Chórem dyrygował pan Jan Tlatlik, zaś  
w roli konferansjera wystąpiła członkini chóru DFK – pani Barbara Absalon.

O p ł a t e k ,  w s p ó l n y  p o s i ł e k ,  ś w i ą t e c z n a  a t m o s f e r a . . .
Już po raz czternasty, 17 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe z mieszkańcami gminy Zbrosławice, w którym tradycyjnie uczestniczył ks. 

Rudolf Halemba oraz przedstawiciele władz samorządowych.
Miłą atmosferę podtrzymywał zespół muzyczny Kostar, zachęcając do wspólnego śpiewania kolęd i wspólnej biesiady. W programie artystycznym  

(Jasełka) zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Wieszowy oraz zespół Miedarzanie. Każdy z zaproszonych gości został obdarowany paczką 
świąteczną i drobnym upominkiem, wykonanym przez dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, pod kierownictwem Zbrosławickiego Stowarzyszenia 
Świetlic Socjoterapeutycznych.

Lista ludzi dobrej woli jest długa: Zespół Miedarzanie, Zespół Muzyczny Kostar, SP w Wieszowie, Pan Telesfor Rzeczkowski, Pan Marian Grochulski, DPS  
w Zbrosławicach, DPS w Miedarach, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Pani Krystyna Roskosz, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Pan Walter Biskupek, Panie 
Pelagia i Gizela Gacka, Hurtownia Rembis, Pani Iwona Głowacka, Przedsiębiorstwo Transportowe Pan Henryk Lis, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe 
Pan Zygfryd Kostoń, Prezes RSP Pan Andrzej Koziołek, Parafia Trójcy Świętej w Wieszowie, Parafia św. Jadwigi w Ziemięcicach, Bank Spółdzielczy w Tarnow-
skich Górach, Zakład Stolarski Pan Józef Smolarczyk, PPHU Agro Centrum Pan Krzysztof Jędroszkowiak, Pan Gerard Lata, Stowarzyszenie Świetlic Socjote-
rapeutycznych, Pani Kornelia Sikora i wolontariusze z Wieszowy: Rose-Maria Jarek, Irena Cichoń, Karolina Markiewicz, Anna Krogulewska, Oliwia Sikora, 
Agnieszka Gryner; Wolontariusze z Zespołu Szkół w Kamieńcu – gimnazjum: Anna Keller, Anna Czaplińska, Agnieszka Hajt, Lucyna Fila; Liceum Ogólno-
kształcące: Katarzyna Karkoszka, Natalia Kierepka. Wszystkim tym ludziom, za możliwość kultywowania tradycyjnych spotkań opłatkowych w gminie, 
serdeczne podziękowania składa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Stacja Caritas w Zbrosławicach.        Kierownik GOPS Zbrosławice

K O N C E R T   N O W O R O C Z N Y
4 stycznia o godz. 16.00 w Domu Kultury w Wieszowie odbył się 

I Gminny Koncert Noworoczny. Został zorganizowany z inicjatywy 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej „Nasza Sala 
Gimnastyczna”, działającego od 15 lat w Wieszowie oraz dużej pomocy 
Urzędu Gminy Zbrosławice.

Podczas koncertu można było posłuchać polskich kolęd w wykona-
niu Zespołu Młodzieżowego z Wieszowy oraz Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mały Śląsk”. Zgromadzona publiczność owacyjnie przyjęła dzieci ze 
Szkoły Skrzypcowej „Suzuki”, które popisały się swoją grą, prezentując 
utwory muzyki poważnej.

Kolejny wykonawca to Trio akordeonowe, które przedstawiło reper-
tuar z gatunku muzyki filmowej. Znakomite aranżacje i profesjonalne 
wykonanie utworów bardzo spodobało się publiczności. W ostatniej 
części koncertu Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” zaprezentował się  
w utworach ludowych. 

Na zakończenie koncertu Pan Wiesław Olszewski oraz Pan Andrzej 
Dramski złożyli życzenia noworoczne wszystkim zebranym. Cała pu-
bliczność została zaproszona na tradycyjną lampkę szampana.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim, którzy przyjęli  
zaproszenie i przybyli na koncert, a w szczególności mieszkańcom 
Wieszowy.                    Grzegorz Kłaczek

Na zakończenie oba chóry, wraz z wszystkimi słuchaczami zgromadzonymi w ko-
ściele, zaśpiewały kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Proboszcz parafii ks. Romuald Ko-
koszka podziękował wykonawcom koncertu za piękny śpiew i przy okazji zachęcił 
swoich parafian, szczególnie tych młodszych, do śpiewania.

Po koncercie chóry udały się do siedziby DKF przy ul. Batorego 4, gdzie  
ks. proboszcz  odprawił „kolędę”, po której, przy wspólnym śpiewie, dyskusjach oraz 
przy kawie i ciastku, śpiewacy spędzili miło czas.

Organizatorzy koncertu pragną serdecznie podziękować za bardzo liczny 
udział parafian w tym wspólnym kolędowaniu.           Jan Tlatlik 
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WYDARZENIA 
SPORTOWE

TURNIEJ SOŁECTW

Szczegółowe regulaminy poszczególnych zawodów Wieloboju Sołectw są dostępne na stronie http://www.zbroslawice.pl/ w dziale „sport” oraz u or-
ganizatorów (032 233 77 90 - insp. Monika Kamińska lub 604 465 471 - Wiesław Olszewski), w miesiącu poprzedzającym rozgrywki.
Podsumowanie jak i nagrodzenie zwycięskich drużyn odbędzie się 5 grudnia 2009 r. w sali sportowej Zespołu Szkół w Wieszowie. 
Liczymy na zainteresowanie oraz aktywny udział w rozgrywkach!

SPROSTOWANIE
W poprzednim wydaniu „Wieści” zamieściliśmy błędną 
tabelę wyników końcowych Wieloboju Sołectw. Za po-
myłkę serdecznie przepraszamy, obok poprawna punkta-
cja końcowa.                 Redakcja

2008
Sołectwo Pkt

1 WIESZOWA 299

2 MIEDARY 273

3 L A RY S Z Ó W 267

4 Łubie 220
5 Kopienica 214
6 Ziemięcice 210
7 Zbrosławice 196
8 Kamieniec 175
9 Czekanów+Szałsza 169
10 Ptakowice 168
11 Przezchlebie 159
12 Jasiona+Księży Las 147
13 Świętoszowice 131
14 Karchowice 81
15 Boniowice+Łubki 49
16 Zawada 39
17 Wilkowice 18
18 Jaśkowice 0

W dniach 7 i 8 lutego w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim odbyły się II 
Mistrzostwa Śląska Radnych w Halowej Piłce Nożnej. 
W zawodach udział wzięło 10 drużyn: Powiat Tarnogórski, 
Powiat Erlangen-Höchstadt, Wisła, Brenna, Piekary Ślą-
skie, Bytom, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice oraz Powiat 
Kłobucki. Nasi wystąpili w składzie: Sebastian Nowicki, 
Grzegorz Kłaczek, Janusz Kołodziejczyk, Paweł Kowo-
lik, Marek Maniera, Wiesław Olszewski, Joachim Pieczka, 
Mariusz Poloczek, Krystian Trzęsiok. Po zajęciu I miejsca  
w rozgrywkach sobotnich (remis 1:1 z Erlangen-Höchstadt 
i zwycięstwo z Wielowsią 2:0) drużyna Zbrosławic awan-
sowała do dalszych rozgrywek, w których pokonała dru-
żynę z Wisły 3:2 (tu kapitalną bramką à la Artur Siódmiak 
popisał się Wójt, broniący zbrosławickiej bramki), prze-
grała 0:1 z Powiatem Kłobuckim, a w meczu o III miejsce 
z Erlangen-Höchstadt tym razem uległa 2:4.  W finale dru-
żyna Powiatu Tarnogórskiego zmierzyła się z reprezenta-

cją Powiatu Kłobuckiego i wygrała 2:0. Powiat Kłobucki 
zajął więc drugą lokatę. Trzecie miejsce wywalczyła re-
prezentacja Powiatu Erlangen-Höchstadt, czwarte - dru-
żyna Zbrosławic. W ankiecie na najlepszego zawodnika 
nasz Sebastian Nowicki otrzymał taką samą ilość punktów 
co Thomas Pauly (najlepszy strzelec turnieju), ale to temu 
ostatniemu organizatorzy przyznali tytuł jako zawodniko-
wi z lepszej drużyny. Wiesław Olszewski

Mistrzostwa Śląska Radnych 
w Halowej Piłce Nożnej

23 stycznia, w ramach XV Mistrzostw Radzion-
kowa w Tenisie Stołowym, rozegrano również  
I Turniej Burmistrzów i Wójtów. Startowało 13 
uczestników. Po zaciętych i wyrównanych pojedyn-
kach wyłoniono najlepszych:
1. Wiesław Olszewski - z-ca wójta Zbrosławic
2. Józef Korpak - starosta
3. Eugeniusz Gwóźdź - wójt Tworoga
4. Paweł Kowolik - wójt Zbrosłwic
5. Piotr Skrabaczewski - z-ca burmistrza Tarn. Gór
6. Artur Maligłówka - z-ca starosty

materiał z www.mosir.radzionkow.pl

Turniej Burmistrzów i Wójtów 
- DRUŻYNOWO NAJLEPSI

22 grudnia Ziemięcicka świetlica gościła 
uczestników wszystkich edycji wieloboju so-
łectw VI edycji. Sołtys i Rada Sołecka podziękowali zawodnikom za udział, zaangażowanie i wy-
niki. VI miejsce w klasyfikacji ogólnej dla ambitnych zawodników z Ziemięcic nie było powodem 
do szczególnej dumy, toteż rozmowa toczyła się wokół planów na kolejny sezon. Alojzemu Szygu-
le, który postanowił wprowadzić Ziemięcice przynajmniej do strefy medalowej, zależy bardzo na 
masowości sportu w sołectwie. Marzy mu się, by przed każdą konkurencją przeprowadzać kwalifi-
kacje w celu wyłonienia najlepszych zawodników. Być może przeświąteczna atmosfera spotkania, 
podziękowania i dyplomy za udział będą pierwszym krokiem do spełnienia tego marzenia?

* * *

w wieloboju sołectw, a odniosło je Sołectwo 
Zbrosławice! Drużyna w składzie Henryk 
Bujoczek, Jacek Drzyzga, Dariusz Pudło, 
Henryk Siedlaczek w turnieju skata zajęła 
I miejsce. Szczególny udział w zwycięstwie 
miał Jacek Drzyzga, który zdobył największą 
ilość punktów. Drugie miejsce wywalczyli 
zawodnicy z Laryszowa, wyprzedzając za-
ledwie o 10 punktów drużynę z Czekanowa. 
Turniej tradycyjnie odbył się w Ziemięcicach 
i tradycyjnie Rada Sołecka tej miejscowości 
przygotowała poczęstunek w postaci smacz-
nego żurku i napojów.  

Kolejne zawody 21 lutego w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Miedarach. Tym razem 
piłka nożna.        Wiesław Olszewski

Pierwsza konkurencja - skat - i pierwsze zwycięstwo

W styczniu b.r. powołaliśmy do życia Motorowy Klub Sportowy 
Zbro-ja Zbrosławicka Jazda. Klub ten ma na celu zebranie wszyst-
kich miłośników jazdy w błocie na dwóch czy czterech kółkach, w celu 
propagowania i doskonalenia umiejętności. W związku z dużą ilością 
motocykli i quadów na terenie naszej gminy, a małą ilością terenów, na 
których można się nimi poruszać, udało nam się pozyskać teren, na któ-
rym będziemy mogli wyszaleć się do woli. W tej chwili trwają prace nad 
ukształtowaniem i ogrodzeniem tego terenu. Chcemy w tym roku zorga-
nizować zawody oraz rajd przeprawowy, o terminie których na pewno 
poinformujemy. Wszystko to zaistniało dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
kilkunastu pasjonatów i ich pracy na rzecz klubu. Mam nadzieję, że ist-
nienie klubu uzyska szerokie poparcie mieszkańców naszej gminy.

Kontakt z nami: w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca  
o godz.19:00, w budynku starej szkoły w Kamieńcu. Zapraszam! 

Krzysztof Janoszka

MOTOROWY KLUB 
SPORTOWY  OGŁOSZENIE

Zarząd Klubu Sportowego 
Drama Kamieniec 

ogłasza nabór do sekcji 
piłki nożnej klasy B. 
Zainteresowanych 
prosimy o kontakt 
pod nr 606-824-270 

lub 728-319-327
Zarząd 

KS Drama Kamieniec


