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Święta Bożego Narodzenia
to czas radości, spokoju i refleksji.
Niech atmosfera tych świąt
wyzwoli w nas to, co najlepsze
i da energię do podejmowania wyzwań
Nowego Roku.
Na ten wyjątkowy czas i cały 2009 rok
wszelkiej pomyślności życzą
Przewodniczący
Rady Gminy     
Andrzej Dramski

Wójt Gminy
Paweł Kowolik

O

bchody Barbórkowe w Ziemięcicach rozpoczęły się
o godz 10.00 mszą św. w parafialnym kościele. Potem wszyscy, wraz
z orkiestrą, udali się na cmentarz,
gdzie zgodnie z tradycją od 1957
roku, górnicy złożyli wieniec na grobie ks. pr. Paula Rathmanna, modląc
się za zmarłych kolegów górników
i ich rodziny.
Punktem kulminacyjnym święta była biesiada górnicza w świetlicy. Wodzirejem był artysta estradowy Marek Biesiadny. A że była to
dziesiąta, jubileuszowa Barbórka, to nie mogło
zabraknąć gości specjalnych. Obecny był wójt
P. Kowolik, jego zastępca W. Olszewski ks. pr.
J. German. Przybyli sołtysi, radni i liczna brać
górnicza. ciąg dalszy na str. 3
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WIELOBÓJ SOŁECTW
AKCJA „ZIMA”
ROZSTRZYGNIĘTY !
Urząd Gminy Zbrosławice informuje,
Wieszowa najlepsza, drugie
iż w okresie zimowym
miejsce Miedar, Laryszów na
f u n k c j o n u j ą n a s t ę p u j ą c e t e l e f o n y,
trzecim stopniu podim.
służące do powiadamiania o sytuacjach
Ostatnia konkurencja - wyścigi sprawtrudnych i kryzysowych,
nościowe sztafet - odbyła się 13 grudnia
w Wieszowie. Podsumowanie turniepanujących na drogach:
ju oraz relacja z wręczenia nagród
- drogi gminne:
- na stronie 8.
(32) 233-70-74 oraz (32) 233-77-94 (w godz. 7.00 - 15.00)
W „Wieści” również:
0 606 381 814 oraz 0 600 291 009 (całodobowo)
- stawki podatków i opłat lokalnych
- drogi powiatowe:
(32) 285-48-62 (w godz. 7.00-15.00)
oraz 0 607 930 002 (całodobowo)
- drogi krajowe: (32) 234-06-92 (całodobowo)

na 2009 rok;
- terminy wywozu śmieci segregowanych w workach;
- harmonogram wywozu nieczystości
stałych przez opróżnianie kubłów
w I półroczu 2009

Z prac Wójta Gminy

Wójt podpisał 34 zarządzenia m.in.
w sprawach:
- zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2008 oraz zmian
w układzie wykonawczym do budżetu
Gminy Zbrosławice na rok 2008 – 27
zarządzeń;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości gruntowej o charakterze rolnym, określonej nr działki 773/145 km. 1 d. 4, obr. Kępczowice,
położonej w Zbrosławicach;
- projektu budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009;
- zmiany zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Zbrosławice;
- zatwierdzenia planu kontroli finansowej na rok 2009;
- nabycia do zasobu gminy nieruchomości stanowiącej
drogę gminną, położoną w Czekanowie, będącą własnością Henryka Gorawskiego;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej określonej numerami działek: 33/14, 34/14, 35/14,
36/14, 37/14, 38/14, 39/14 km. 3, obr. Boniowice, będącej własnością Gminy Zbrosławice;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej określonej numerami działek 131/3 oraz 132/4 km.
1, obr. Zbrosławice, położonych w Zbrosławicach;
- informacja w sprawie przetargu na dzierżawę budynku przedszkola w Księżym Lesie – pierwszy przetarg
przeprowadzono 30.10.2008, nikt do przetargu nie
przystąpił, w związku z czym przetarg zakończono.
Drugi przetarg ogłoszony został w Dzienniku Zachodnim 5.12.2008 oraz w BIP Urzędu Gminy Zbrosławice. Odbędzie się on 22 grudnia 2008 r. o godz. 12:00
w Świetlicy Gminnej w Zbrosławicach. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zbrosławice teren

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
„NASZA SALA GIMNASTYCZNA”
wygrało w tym roku konkurs, organizowany
przez Departament Pożytku Publicznego. Obecnie realizowane są zadania zawarte w projekcie.
Głównym celem zadania jest aktywny udział
młodzieży w treningach siatkówki. Na realizację zadania Stowarzyszenie otrzymało dotację
w kwocie 10.680,00 zł. Dzięki pozyskanym
środkom w znacznym stopniu możemy doposażyć nasze zespoły w sprzęt siatkarski.
Zorganizowaliśmy zawody gminne i powiatowe w siatkówce plażowej. Byliśmy również
organizatorami zawodów siatkówki, rozegranych między zespołami, startującymi w lidze
zabrzańskiej.
Nasze dwie drużyny siatkówki rozpoczęły
rozgrywki ligowe. Drużyna, grająca od kilku
lat, w tym roku wystartowała w lidze piekarskiej, natomiast młodzież rozpoczynająca swoją
przygodę z siatkówką, będzie startować w rozgrywkach II ligi zabrzańskiej.
Dzięki naszej młodzieży trenującej siatkówkę
Wieszowa znana jest nie tylko w naszej gminie.
Drużyny przyjeżdżające do nas na zawody zazdroszczą nam funkcjonalności naszej sali gimnastycznej oraz bogatego kalendarza imprez
sportowych.
Grzegorz Kłaczek
Redakcja i skład: Anna Połońska
tel. (032) 233 77 89
fax (032) 233 71 00
e-mail: apolonska@zbroslawice.pl
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ten oznaczony jest symbolem 13UO, co oznacza, iż jest
on przeznaczony na usługi oświaty lub inne usługi nieuciążliwe (związane z pomocą społeczną).
Ponadto Wójt:
- informuje, że w urzędzie zakończyła się kontrola RIO
w Katowicach - zalecenia i wnioski pokontrolne zostaną zamieszczone w BIP Gminy po ich otrzymaniu –
prawdopodobnie w lutym 2009 r.;
- wraz ze strażakami z OSP Zbrosławice zagospodarował pozyskane środki na utworzenie świetlicy komputerowej w ich siedzibie. Chętnych strażacy zapraszają
do korzystania z zainstalowanych tam komputerów;
- w dalszy ciągu, razem z mieszkańcami i radnymi walczy z KZK GOP Katowice o rozwiązywanie umowy
z przewoźnikiem obsługującym linię nr 80;
- wziął udział w zebraniu wiejskim w Wieszowie, gdzie
tematem głównym była sprawa kanalizacji sanitarnej.
Zapewnił mieszkańców, że składki, które są płacone
na rzecz stowarzyszeń nie są wykorzystywane przez
gminę na realizację inwestycji tylko kierowane na wykonanie podłączeń budynków do studzienek, co należy
do każdego mieszkańca, a odbywa się to na wniosek
przedstawicieli stowarzyszeń. Jeszcze raz zapewnił,
że gmina od stycznia 2009 zacznie egzekwować od
mieszkańców konieczność podłączenia się do kanalizacji tam, gdzie jest to możliwe;
- reprezentował gminę na konferencji naukowej w Zabrzu, z udziałem prof. Jana Miodka, na temat wielokulturowości Śląska;
- wraz z pracownikami podejmuje działania, by uregulować sprawy własnościowe wokół stawu w Kamieńcu, co jednak nie jest, jakby się wydawało, łatwe, gdyż
do wszystkich spraw gmina nie ma kompetencji. Jednocześnie dementuje pogłoski, że w tym temacie gmina „coś sprzedała”. Gmina nie mogła tego zrobić gdyż
tereny te są nadal prywatną własnością (od 40 lat tych
spraw tych nie uregulował skarb państwa) i osoba prywatna zbyła swój teren na rzecz innej osoby prywatnej,
a nie na rzecz gminy, mimo naszych usilnych starań;
- informuje, iż wniosek na dofinansowanie budowy sali
gimnastycznej w Kopienicy został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i wraz z pozostałym 120
wnioskami zakwalifikował się do dalszej oceny.
Wszystkie wnioski opiewają na kwotę 313 mln, zaś
Urząd Marszałkowski na to działanie przeznaczył do
dyspozycji 70 mln środków;
- rozważył możliwość złożenia wniosku o pozyskiwanie środków na budowę dróg, tzw. „Schetynówki”,
jednak po analizie kryteriów, jakie droga powinna spełniać, doszedł do wniosku, że żadna z dróg gminnych
nie ma wielkich szans na zakwalifikowanie się na dofi-

nansowanie. Dlatego złożył pisemną deklarację do Starostwa Powiatowego, że Gmina wniesie 50% wkładu
własnego (nawet do 0,5 mln zł) na budowę chodnika
i renowację asfaltu na drodze powiatowej, przebiegającej przez Świętoszowice. Niestety propozycja nie została przyjęta przez Starostwo.
Pocieszające jest, że Starostwo otrzyma prawdopodobnie dofinansowanie na odnowę nawierzchni na drodze
od Świętoszowic do Szałszy.
- przeszedł szkolenie na temat zachowania procedur
przy powstałym zagrożeniu podłożenia bomby. Takich
zagrożeń na terenie Gminy Zbrosławice jeszcze nie
było, ale w powiecie w 2008 r. było 35 takich wypadków, w tym 8 w budynku Sądu w Tarnowskich Górach.
W większości przypadków alarmy były fałszywe, tym
niemniej działania kryzysowe muszą być podejmowane;
- uczestniczył w Wiśle w forum pod nazwą
„Śląsk 2013 +”, dotyczącym strategii i promocji woj.
Śląskiego;
- spotkał się z Rada Sołecką Zbrosławic, by przedstawić działanie gminy na temat budowy centrum usług
kulturalnych i rozbudowy urzędu, co spotkało się ze
zrozumieniem. W chwili obecnej wykonujemy projekt
budynku biblioteko – świetlicy, by móc złożyć wniosek
o jego dofinansowanie z PROW;
- znalazł w budżecie roku 2008 środki na wypłacenie
dodatkowych premii dla pracowników obsługi szkół
i przedszkoli, którzy zarabiają najmniej, a dobrze pracują;
- reprezentował gminę na obchodach Święta Górniczego ”Barbórka” w Ziemięcicach, które odbyło się już po
raz 10.;
- podpisał umowy z bankiem na dofinansowanie budowy boiska w Zbrosławicach, jako dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu, na kwotę 200.000 zł;
- na zaproszenie starosty wziął udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów, na temat wydawania pozwoleń na
budowę, w kontekście uzyskanych uzgodnień na dojazdy do działek;
- podpisał umowę z PFRON w Katowicach na pozyskanie dofinansowania dla uczniów niepełnosprawnych
z terenu naszej gminy;
- chciałby zapytać mieszkańców, czy mają pomysł na
zorganizowanie gminnych obchodów „Święta Niepodległości”, co do którego w gminie nie było tradycji. Zaprasza do dyskusji;
- dziękuję wszystkim tym, którzy organizują jakiekolwiek spotkania świąteczne i za zaproszenia na nie. Jest
ich tak wiele, że z góry przepraszam za swą nieobecność.

26.11. 2008 r. – sesja Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok; zwolnień
w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice na 2009 rok; zwolnień w podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Zbrosławice na 2009 rok; zwolnienia w podatku od nieruchomości
w 2009 r. oczyszczalni ścieków; ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
na 2009 rok; ustalenia wysokości stawki opłaty targowej i zasad jej poboru na 2009 rok; opłaty prolongacyjnej;
inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia
za inkaso w 2009 roku; zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2008 – 7 uchwał; programu współpracy
gminy Zbrosławice z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku oraz w sprawie trybu postępowania o udzielenie
dotacji z budżetu Gminy Zbrosławice podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej
rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. Ponadto Rada Gminy przyjęła informację w sprawie
utrzymania średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. będącej podstawą do ustalenia
stawki podatku rolnego na rok 2009 oraz informację w sprawie utrzymania średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały w 2008 r. będącej
podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego na rok 2009.
18. i 26.11. oraz 2.12.2008 r. – posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju
Omówienie stanu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Laryszowa; omówienie z przedstawicielami KZK GOP,
MZKP oraz przewoźnikiem sprawy niewłaściwej obsługi linii autobusowych nr 80, 288 i 57 oraz podjęcia niezbędnych działań do ich zdecydowanej poprawy; zapoznanie się z propozycją montażu wiatraków na terenie naszej
gminy; ustalenie stawek podatkowych; omówienie projektu budżetu gminy na rok 2009 oraz opiniowanie projektów
uchwał.
18.11. oraz 2.12.2008 r. – posiedzenie Komisji Rolnictwa
Zapoznanie się z przepisami dot. przekazywania gospodarstw rolnych młodym rolnikom, procedurami i wymaganiami; analiza materiałów w temacie rent strukturalnych; podsumowanie pracy komisji za rok 2008 i opracowanie planu pracy komisji na rok 2009.
19.11.2008 r. – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Zapoznanie się z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi.
26.11. oraz 10.12.2008 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy na rok 2009; rozpatrzenie skargi Herberta Starzycznego na działalność GOPS; podsumowanie pracy komisji za rok 2008 oraz opracowanie planu pracy komisji na rok 2009.

Z prac Rady Gminy
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W dniach 6-7 grudnia odbyły się, coroczne Oddziałowe Wystawy Gołębi – Oddział 0146 Pyskowice. Tym
razem wystawę zorganizowano w siedzibie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Księżym Lesie. Organizatorzy uznali,
że wyremontowana, wielka sala remizy strażackiej, będzie idealnym miejscem na taki pokaz.
Hodowcy zaprezentowali 192 ptaki. Pierwsze miejsce
zajął hodowca Matek Pyclik (456 pkt.), natomiast drugie
równocześnie Ginter i Krzysztof Trauttman oraz Walter Wichary (455 pkt).
Dwanaście zwycięskich gołębi zostanie zaprezentowanych w dalszym etapie, podczas Okręgowej Wystawy Gołębi w Rudzie Śląskiej. Natomiast na oddziałowej wystawie za rok prawdopodobnie spotykamy się również w Księżym Lesie.
W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania strażakom OSP Księży Las
za udostępnienie sali i miłą atmosferę.
Wiceprezes ds. lotów - Joachim Malek
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach potrafią pracować,
oszczędzać i bawić się. Coroczny konkurs pod hasłem „Dziś
ciąg dalszy ze str. 1
oszczędzam w SKO jutro w PKO” zakończył się pełnym sukcesem.
Najstarsi górnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za pielęgnoSzkoła zdobyła złotą odznakę, która jest dużym wyróżnieniem na
szczeblu ogólnopolskim. Po programie artystycznym, przygotowawanie górniczej tradycji i kultu Św. Barbary. Takie same dyplonym przez uczniów, zachęcającym do udziału w kolejnej edycji konmy górnicy przyznali kilku zaproszonym gościom. Dla wszystkich
przygotowano śląski żur z kiełbaską. Były sznity chleba z tustym
i ogórkiem. Po posiłku na stoły podano smaczny kołocz i kawę.

Gołąb na medal

BARBÓRKA 2008

Urodziny
Kubusia
Puchatka
w SP
ZiemiEcice
,

Każdej damie, obecnej w świetlicy, górnicy wręczyli symboliczny kwiatek - różę. Nie mogło też zabraknąć piwa. Razem śpiewano
znane górnicze i śląskie piosenki. Atmosfera była naprawdę rodzinna, a warto dodać, że w świetlicy przebywało prawie 100 osób.
Z okazji jubileuszowej
10. Barbórki górnicy
przygotowali wystawę,
przedstawiającą dorobek ostatnich dziewięciu
Barbórek. Można było
zobaczyć wiele zdjęć,
starych
dokumentów,
odznaczeń górniczych,
wycinków prasowych
i innych ciekawych pamiątek.
Tak oto, w skrócie, wyglądała Barbórka 2008 w Zimięciciach.
Górnicy składają serdeczne
podziękowania wszystkim osobom które brały udział w przygotowaniach i obchodach tegorocznego górniczego święta.

Szczęść Boże!

Górnicy Ziemięcic,
Przezchlebia i Świętoszowic
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kursu SKO, uczniowie zasiedli przy urodzinowym stole, gdzie swoje
pierwsze szkolne urodziny obchodził Kubuś Puchatek. Uroczystość
ta została zorganizowana w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, koordynowanej przez panią mgr Justynę Barczyk. Prosiaczek, Tygrysek, Królik, Maleństwo i Krzyś przygotowali smakowity
tort i obdarowali solenizanta prezentami. Wszyscy uczniowie zostali
poczęstowani przez Kubusia miodowymi ciasteczkami. Impreza została zakończona w wyjątkowy sposób. Pamiętając o „Dniu Pluszowego Misia” cała społeczność szkolna, w rytm muzyki, zatańczyła
z pluszowymi misiami, przyniesionymi na tę uroczystość.
Uczniowie, Grono Pedagogiczne i Dyrektor SP Ziemięcice serdecznie dziękują Pani Dyrektor Zuzannie Korgel oraz matkom
przedszkolaków z Gminnego Przedszkola nr 4 w Świętoszowicach,
które wcieliły się w postaci ze Stumilowego Lasu i uświetniły naszą
uroczystość.                mgr Irena Glagla

DLA JEDNYCH ZWYKŁY STRAŻAK
- D L A I N N Y C H B O H AT E R . . .
Gliwice, 29 listopada, spod drzwi kamienicy przy ul. Opolskiej wydobywa
się dym. Przypadkiem koło tego miejsca przejeżdża samochód. Widząc zagrożenie pożarem, pasażer samochodu wybiega na chodnik, gdzie słyszy, dochodzące z wnętrza kamienicy, wołanie o pomoc. Próbuje otworzyć płonące drzwi,
lecz są zamknięte od wewnątrz. Kopniakiem wyważa drzwi i wbiega do środka. Znajduje duszącego się mężczyznę, który mówi, że w piwnicy są jeszcze
3 osoby. Gasząc pożar, mężczyzna ratuje życie w sumie 4 osobom, które tylko
cudem unikają zaczadzenia. Dwie z nich trafiają na oparzeniówkę, 2 pozostałe
– do szpitala na oddział detoksykologii. Wychodzą do domu po paru dniach…
Człowiek, który naraża własne życie dla innych, zawsze zasługuje na miano bohatera. A tego zna pewnie wielu czytelników. To Dariusz Chludziński, 25-letni
mieszkaniec Ziemięcic. Od roku jest zawodowym strażakiem Komendy Miejskiej
PSP Gliwice, jednak podczas opisywanego
zdarzenia nie był na służbie. Jakimś cudem
znalazł się tam, gdzie powinien. Bez żadnego zabezpieczenia i odpowiedniego sprzętu
ugasił pożar i uratował ludzi. Sam mówi, że
to jego praca, nie zrobił nic niezwykłego.
Jednak ci, których uratował, są innego zdania. Mówią, że żyją tylko dzięki Darkowi...
Anna Połońska

3

PIERWSZE KONKURSY CZYTELNICZE
27 listopada w Gminnym Przedszkolu nr 4 w Świętoszowicach,
w ramach prowadzonej kampanii CPCD odbył się konkurs pt. „Ulubiona przygoda Puchatka”. Konkurs adresowany był do wszystkich przedszkolaków. Każdy z nich, po miesięcznym poznawaniu
w przedszkolu przygód Kubusia, wybierał swoją ulubioną pozycję,
którą rodzic ponownie czytał i wraz z dzieckiem analizował.
W wyznaczonym terminie dzieci (pojedynczo), w przygotowanej
sali, odpowiadały na pytania, dotyczące wybranej przez nich pozycji. W tym czasie pozostała grupa czekała w sąsiedniej sali, gdzie
mogła wysłuchać kolejnych opowieści o Kubusiu (czytanych przez
panią Edytę Wójcik - dyrektora SP w Ziemięcicach), kolorować ilustracje tematycznie nawiązujące do ,,Stumilowego Lasu’’.

W konkursie uczestniczyło 24 dzieci w przedziale wiekowym od
2,5 do 6 lat. Wszystkie były bardzo dobrze przygotowane do tzw.
części ,,egzaminacyjnej’’ (co potwierdziło jury w składzie: p. Justyna Barczyk, p. Szarlota Miśkiewicz).
Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom i książkową nagrodę oraz słodki dodatek, sponsorowany przez p. Drążkiewicz oraz
p. Brzęczek, którym w imieniu rodziców i dzieci składam gorące
podziękowania.
Mam nadzieję, że nie tylko zorganizowany konkurs, ale każdy dzień, jest okazją do czytania dzieciom bajek w domu. WYKlaudia Cichorowska
STARCZY 2O MINUT DZIENNIE.   

NASZE

,
GRUDNIOWI GOSCIE
W PRZEDSZKOLU W MIEDARACH

2 grudnia odwiedził nasze przedszkole zaprzyjaźniony Górnik. Przybrany w piękny strój galowy opowiedział dzieciom
o trudnej pracy w kopalni i zaprezentował rekwizyty z ową pracą
związane. Dzieci przedstawiły swój program artystyczny, złożony z wierszyków
i piosenek, a grupa
młodsza zatańczyła dla Górnika do
słów tradycyjnych
śląskich przyśpiewek.
Składamy
serdeczne podziękowania Panu Konradowi Gralla za
wspaniałe podejście pedagogiczne, poświęcony dla nas czas i zapraszamy za rok.
Z kolei 5 grudnia wszystkie dzieci: małe i duże spotkały się
z Mikołajem. Aby otrzymać upragnione prezenty musiały zaprezentować się w przygotowanym programie artystycznym. Każdy mały zuch odważnie odbierał swój upominek i chętnie pozował do zdjęcia ze świętym Mikołajem. Dzieci otrzymały również
ogromny worek z zabawkami dla przedszkola i wspaniale udekorowaną skrzynię do ich przechowywania.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia
tej uroczystości
zarówno swoją obecnością,
wkładem pracy
jak i pomocą
św. Mikołajowi
w dostarczeniu
prezentów.
Wychowawczynie
z Gminnego
Przedszkola nr 7
w Miedarach

PRZEDSZKOLAKI

30 października w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Wieszowie upominek. Sponsorem upominków była jedna z naszych kochanych
odbyło się uroczyste Pasowanie dzieci na Przedszkolaków: na Ma- mam, za co, korzystając z okazji, jeszcze raz bardzo dziękujemy.
lucha, na Średniaka i na Starszaka.
Po wręczeniu dyplomów i upominków rodzice i dzieci zostali
zaproszeni
na poczęstunek i na tym zakończono wspaniałą uroczyNa uroczystość pasowania zostali zaproszeni rodzice naszych przedstość.
szkolaków, żeby mogli brać udział w tak ważnym dniu dla swojego
Dziękujemy bardzo serdeczdziecka. Żadne dziecko nie pozostało bez wsparcia i otuchy ze strony
nie rodzicom naszych przedrodziców. Na początku każda
szkolaków za liczne przybyz grup wiekowych przedsta- P a s o w a n i e n a P r z e d s z k o l a k a
cie na pasowanie.
wiła swój program artystyczE. Lis, B. Supernok, W. Słodczyk
ny, do którego dzieci przygotowywały się bardzo długo
i solidnie. Po występach odSzanownej Jubilatce
było się ślubowanie przedPani Łucji Michalik
szkolaków, a potem moment
z
okazji 80 rocznicy urodzin
najważniejszy tego dnia wszelkiej pomyślności,
Pasowanie. Pani dyrektor,
bardzo dużym ołówkiem, pamiłości najbliższych
sowała każde dziecko odpooraz jeszcze wielu lat życia
wiednio na Malucha, Średniaw zdrowiu i radości
ka i Starszaka.
życzy
Sołtys
Po najważniejszym momeni Rada Sołecka Szałszy
cie każde dziecko otrzymało
Dyplom Przedszkolaka oraz
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Rozmowa z sołtysem Jaśkowic, panem Markiem Szczerkiem:
A.P.: Łatwiej być sołtysem małej miejscowości, czy dużej?
M.S.: To zależy, z której strony na to spojrzeć. Być może dla większych sołectw łatwiej jest coś załatwić. Z drugiej strony w Jaśkowicach wszyscy się
sołtys: Marek Szczerek
znamy. Wiem o większości problemów każdego gospodarstwa domowego. Ma
Rada Sołecka: Teresa Kopiecka, Grażyna to swoje dobre i złe strony. Z racji większej „zażyłości” mieszkańcy wymagają
więcej, czasami o wiele za dużo...
Makselon, Hubert Musioł, Zygmunt Musioł
A.P.: Ale współpraca z takimi mieszkańcami układa sie pewnie znacznie leRadni: Józef Skandy, Klaudiusz Szczurek
piej, niż w dużych sołectwach?
Powierzchnia: 3,44 km²
M.S.: Tak, pomagamy sobie w wielu sprawach. Jednak mieszkańcy Jaśkowic,
Ludność: 144 osoby
z racji przynależności do dwóch różnych parafii (Karchowice i Łubie), bardzo często są w różnych
82 kobiety, 62 mężczyzn
sprawach sołectwa podzieleni, co mnie martwi.
liczba urodzeń w 2008 r. - 3
A.P.: A jak wygląda relacja sołectwo - gmina?
liczba zgonów w 2008 r. - 0
M.S.: Tu nie moge narzekać. Współpraca układa się bardzo dobrze. Udało nam się w ostatnim czasie
Obiekty krajoznawcze:
zrobić bardzo dużo - remont ulicy, mostu nad potokiem Sroczka i oświetlenie wszystkich ulic.
- Kapliczka neogotycka z 1904 r., wzniesiona A.P.: Dziękuję za rozmowę.                    /rozmawiała Anna Połońska/
na grobie cholerycznym;
- Krzyż przydrożny metalowy, wcześniej drew- Powstanie Jaśkowic datowane jest
niany, znajdujący się na rozwidleniu dróg pro- na koniec XIV - początek XV w. Nazwa powstała najprawdopodobniej
wadzących do Karchowic i Dąbrowy;
- istniał dwór z końca XIX w., jednak popadł od imienia. Jaśkowice, podobnie
jak Kopienica i Miedary, należały
w ruinę i został rozebrany
ówcześnie do parafii Pyskowice. Od
końca XVIII w. do Jaśkowic należy
również przysiółek Dąbrowa, leżący
na północnym wschodzie wsi.
W roku 1824 Zawada
i Jaśkowice odpadły od pyskowickiego obwodu szkolnego i dzieci zaczęły uczęszGrupa dzieci pod budynkiem dawnej szkoły
czać do miejscowej szkoły
(zdjęcie obok).

Jaśkowice

Kapliczka z początku XX w., odnowiona kilka lat temu oraz
krzyż przydrożny
(fot. Rafał Adamiok, www.karchowice.prv.pl)

CIEKAWOSTKI...
W Pyskowicach znajdował sie rybny staw
pański. Pracowali przy nim mieszczanie, odpowiadający za czyszczenie, szlamowanie
zbiornika oraz wyławianie ryb. Staw otoczony
był groblami, których utrzymanie w dobrym
stanie również należało do mieszczan. Mieszkańcy okolicznych wsi, między innymi Jaśkowic, mieli obowiązek zwożenia z lasu chrustu
w wypadku konieczności naprawy grobli.
Kapliczka jeszcze przed remontem

(bibl. J. Chrząszcz „Historia miast Pyskowice i Toszek”, 1994 r.)

Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje poprzez
mroki naszego świata i na swojej drodze zapala zgaszone
gwiazdy... - to recepta na życie, z którą każdego dnia utożsamiał się św. Marcin. 12 listopada nad mieszkańcami
parafii św. Jadwigi z Ziemięcic zapłonęła nie jedna taka
gwiazdka. Uczniowie tradycyjnie już, jak co roku, wyszli
na ulicę z zapalonymi lampionami, podążając za dobrem
- św. Marcinem. Tą uroczystą paradę prawdziwej miłości
poprzedziła msza święta, podczas której dzieci śpiewały
piosenki o św. Marcinie, a uczniowie SP Przezchlebie,
również zaangażowani w to święto, przedstawili krótką
inscenizację: „Św. Marcin dziś i jutro”. Głównym założeniem tegorocznej uroczystości była realizacja hasła: „Bądź jak św. Marcin”. Jak mówi główny pomysłodawca tego święta mgr Justyna Barczyk - Chcieliśmy zwrócić uwagę na potrzebujących z naszej parafii,
na dzieci, które tej pomocy najbardziej potrzebują i dlatego razem z uczniami SP Ziemięcice, rodzicami,
przy wsparciu sponsorów, zorganizowaliśmy „Kiermasz św. Marcina”. Nie brakowało smakowitych ciast,
upieczonych przez rodziców, kartek świątecznych, żurku z domowej kuchni i co najważniejsze licytacji, na
której udało nam się sprzedać rzeczy robione wspólnymi siłami. Można powiedzieć śmiało, że udało się,
frekwencja dopisała i co najważniejsze, nie brakowało ludzi, którzy przyszli podzielić się swoim szczęściem.
Jak zwykle mieliśmy okazję gościć także członków Mniejszości Niemieckiej, bo warto zwrócić uwagę, że
Martinstag to święto, które tradycją wypływa z Niemiec. A jak dodaje Pani dyrektor Edyta Wójcik – Święta
lubią się powtarzać i bardzo dobrze, za rok znowu zaprosimy św. Marcina i znowu powiemy: Bądź jak św. Marcin. Zapraszamy już teraz
i dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to święto: nauczycielom, uczniom i ich rodzicom, sponsorom, OSP Świętoszowice, św.
Marcinowi (Pan Andrzej Bujok) a także księdzu proboszczowi Józefowi Germanowi za dobre słowo.       
Adrian Klimala

Św. Marcin odwiedził Ziemięcice
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TRADYCYJNE POLSKIE POTRAWY WIGILIJNE

Jak Polska długa i szeroka, 24 grudnia wszyscy zasiadamy do wigilijnego stołu. Dzielimy sie opłatkiem, śpiewamy kolędy i cieszymy się ze wspólnej,
rodzinnej wieczerzy. Na stołach króluje ryba, zupy wigilijne, mak, ciasta i pierniki. I choć regionalne nawyki kulinarne wymieszały się już dawno,
w różnych stronach Polski nadal jada się potrawy tradycyjne, charakterystyczne jedynie dla danego regionu.
Przedstawiamy krótki przewodnik potraw wigilijnych z południa, północy, wschodu i zachodu naszego kraju. Wart spróbować nowych smaków, a my życzymy smacznego!                                              
Anna Połońska
ŚLEDZIE PO KASZUBSKU
Składniki:
1/2 kg filetów śledziowych, 4 łyżki
rodzynek, 100 ml
białego, wytrawnego
wina
do marynaty: 2
szklanki octu winnego, 2 łyżeczki gorczycy, pół łyżeczki
mielonego ziela angielskiego, 2 liście laurowe, cukier, pieprz
do sosu: 2/3 szklanki keczupu łagodnego,
2/3 szklanki oleju, 2 łyżki bardzo drobno

pokrojonej marynowanej czerwonej papryki, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
Przygotowanie:
Filety śledziowe dokładnie umyć. Przygotować marynatę z podanych składników wraz
z 3 szklankami wody. Całość zagotować,
a potem trzymać na małym ogniu przez 10
minut. Po przestudzeniu marynaty zalać nią
śledzie, odstawić na noc, a najlepiej na 24
godziny. Rodzynki zalać winem i zostawić
na 20 minut. Śledzie wyjąć z marynaty, pokroić w wąskie paski i przygotować z nich
koreczki. Z podanych składników przyrządzić sos, polać nim koreczki. Tak przygotowane odstawić na 2 godziny do lodówki.

WIGILIJNA SAŁATKA
Z CZERWONEJ KAPUSTY (Wielkopolska)
Na wielkopolskim stole wigilijnym sałatkę tę stawiano jednocześnie ze smażonymi lub gotowanymi rybami.
Składniki:
duża główka czerwonej kapusty, 2 cebule, 2 ogórki kiszone, 1 winne jabłko,
otarta skórka z cytryny, sok z cytryny, 5 łyżek oliwy, sól, pieprz
Przyrządzanie:
Kapustę drobno poszatkować i wrzucić na osolony wrzątek, gotować przez
około osiem minut. Odcedzić, przelać zimną wodą i dokładnie odsączyć.
Obrane jabłko zetrzec na tarce, skropić sokiem z cytryny i delikatnie posypać
cytrynową skórką. Połączyć z drobno posiekaną cebulą.
Kapustę ułożyć na półmisku, a następnie warstwowo układać na niej jabłko
z cebulą i ładnie pokrojone w kostkę ogórki.
Polać sosem, przyrządzonym z oliwy, soku z cytryny i reszty skórki z cytryny.
Przyprawić do smaku.
SIEMIENIOTKA (Górny Śląsk)
Skladniki:
30 dag konopii, 1 płaska łyżka soli, 1 litr mleka,
1 pełna łyżka masła, 3 łyżki mąki, 2,5 litra wody,
1-2 łyżki cukru
Przygotowanie:
Konopie opłukać, sparzyć wrzącą wodą lub zagotować przez moment. Wodę zlać i dodać 2 litry
przegotowanej, ciepłej wody. Gotować ok. 1 godziny. Kiedy ziarenka zaczną pękać i widoczna będzie biała zawartość nasion, wodę ponownie zlać, a nasiona
przecedzić,wsypać je do garnka i wycisnąć nasiona za pomocą drewnianej pałki z płaskim spodem. W trakcie wyciskania wlać niewielką ilość gorącej wody
(z wcześniej przygotowanych 2,5 litrów). Wyciśnięte z nasion mleczko należy
przecedzić przez sito i wlać do garnka. Ponownie zalać nasionka niewielką ilością
wody i dalej wyciskać, zlać uzyskane mleczko do poprzednio wyciśniętego. Powtarzać tę czynność kilka razy, aby dobrze wygnieść zawartość nasion. Zebrane
w garnku mleczko z wodą połączyć z mlekiem, zagęścić zawiesiną z mąki i wody,
dodać sól i cukier do smaku i zagotować. W trakcie gotowania mieszać, ponieważ
zupa łatwo się przypala i ucieka z garnka jak mleko. Na koniec dodać łyżkę masła. Po ugotowaniu przykryć, aby nie utworzył się kożuch.

D z i eń Sen ior a
„Dzień Seniora” Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów obchodzi
zawsze bardzo uroczyście. W naszym Kole
Nr 2 uroczystość rozpoczęliśmy mszą św.
dziękczynną w kościele Parafialnym w Zbrosławicach. W uroczystości tej udział wzięli
zaproszeni Goście: Wójt Gminy Zbrosławice pan Paweł Kowolik, Ksiądz Proboszcz
Parafii Zbrosławice Romuald Kokoszka, Przewodniczący Zarządu Rejonowego
PZERiI w Tarnowskich Górach pan Krzysztof
Sznajder, pani Kierownik Biblioteki Gminnej mgr Urszula Hajda, oraz członek naszego
Koła Sołtys pan Piotr Jankowski.
Jesteśmy wdzięczni Urzędowi Gminy
i panu Wójtowi Pawłowi Kowolikowi za
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KULEBIAK PO LITEWSKU (Polesie)
Składniki:
Ciasto: 30 dag mąki, 1,5 dag drożdży,
3 łyżki mleka, sól, 2 jaja, 4 łyżki masła lub 4 margaryny
Nadzienie: 20 dag kaszy gryczanej,
25 dag grzybów świeżych lub 4 dag
suszonych, cebula, 2 łyżki tłuszczu,
pieprz, majeranek, 2 jaja
Przygotowanie:
Z mąki, mleka, drożdży, soli, ubitego
żółtka i całego jaja zrobić ciasto i postawić do wyrośnięcia. Ochłodzone - rozwałkować. Masło lub margarynę
utrzeć i rozsmarować na cieście, ciasto zawinąć w kopertę i rozwałkować,
powtarzać tę czynność kilka razy. Przygotować nadzienie z ugotowanej
kaszy i grzybów, duszonych z cebulą. Dodać przyprawy i posiekane jaja.
Na ostudzone ciasto nałożyć nadzienie, zacisnąć brzegi, przybrać paskami
ciasta, posmarować jajem i upiec w piekarniku.
KUTIA (Lubelszczyzna)
Składniki (porcja bardzo duża, można
zmniejszyć proporcje):
0,5 kg pszenicy, 0,5 kg maku, miód, bakalie: rodzynki, migdały, orzechy laskowe,
orzechy włoskie, figi, daktyle, aromat migdałowy
Przygotowanie:
Pszenicę zostawić na noc do namoczenia,
mak sparzyć i 3 razy zmielić w maszynce.
Rodzynki sparzyć, bakalie pokroić w kostkę. Wymieszać wszystkie składniki, dodać
miód (kutia może być trochę rzadsza, ponieważ pszenica jeszcze wciągnie miód).
Dodać kilka kropli aromatu migdałowego.

KOŁACZE Z BRYNDZĄ LUB RYBAMI (Podhale)
Składniki:
ciasto: 1 kg mąki pszennej, 10 dag drożdży, łyżka cukru, szczypta soli
nadzienie z bryndzy: 75 dag bryndzy, 2 jaja, 2-3 łyżki mleka, łyżka kminku, średnia
cebula, łyżka masła
nadzienie rybne: 75 dag ryby, średnia cebula, łyżka oleju, sól, pieprz
Przygotowanie:
Szklankę mąki zalać litrem ciepłej wody, dodać drożdże roztarte z cukrem i paroma
łyżkami ciepłej wody. Odstawić w ciepłe miejsce. Gdy zaczyn wyrośnie, dodać
resztę mąki, sól i wyrobić na gładkie ciasto. Odstawić do ponownego wyrośnięcia,
po czym uformować placki o średnicy 25-30 cm, zrobić w każdym wgłębienie i włożyć masę serową lub rybną. Piec 30-40 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury
200ºC.
Farsz serowy: bryndzę rozetrzeć na gładką masę, dodając stopniowo po łyżce mleka. Drobno posiekaną cebulę, przesmażoną na maśle i sparzony kminek wymieszać
z bryndzą.
Farsz rybny: nieduże ryby lub filety usmażyć na oleju, usunąć ości. Cebulę posiekać drobno, przesmażyć na oleju. Kawałki ryb ułożyć na kołaczach, posypać
cebulą, pieprzem i solą.

pomoc w przygotowaniu tej Uroczystości
i za to, że mogliśmy się spotykać i rozwijać
naszą działalność kulturalną i rekreacyjną.
Wszak głównym naszym celem jest dbanie
o dobre samopoczucie naszych Seniorów,
a aktywny ich udział w naszych spotkaniach
i wycieczkach motywuje do dbania o zdrowie.
Nasze Koło Nr 2 liczy 186 członków i jesteśmy najliczniejszą grupą w rejonie tarnogórskim. W przygotowaniu naszych spotkań bierze udział bardzo wiele osób, a tym najbardziej
aktywnym Przewoniczący Zarządu Rejonowego pan Krzysztof Sznajder wręczył kwiaty
i „Dyplomy Uznania za działalność społeczną
i okazywaną pomoc dla Związku”: pani
Erhentraudzie Świerzy, pani Ingrid Horzeli
i pani Lidii Burda. W swoim wystąpieniu podziękował nam wszystkim i życzył powodzenia w dalszym działaniu.   Gizela Dewor

Co roku w Zespole Szkół w Wieszowie organizowany jest

,
DZIEN REGIONALNY

W tym roku uroczystość odbyła się 4 grudnia
i zorganizowana była w formie audycji, poświęconej
górnikom. Uczniowie klas młodszych (pod opieką pań
J. Czarneckiej i K. Karpowicz), poprzez prozę, wiersze,
scenki dramowe i pieśni śląskie, ukazali piękno swojego regionu oraz przybliżyli trud i znój ciężkiej, ale jakże
potrzebnej pracy górniczej braci. Uroczystość uświetnili przybyli górnicy i rodzice uczniów. Zgromadzeni podziwiali wystawę dziecięcych prac, przedstawiających
w różnych formach szczegóły związane z górnictwem.
Wśród nich nie zabrakło Skarbnika, w którego wcielił się uczeń Kevin Mehlich. Uroczystość zakończona
została utworem, dedykowanym górnikom w podzięce
za ich ciężką pracę, wykonanym na akordeonie przez
uczennicę klasy III Klaudię Kusz.
Kornelia Karpowicz
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach
42-674 Zbrosławice ul.Oświęcimska 6 tel.032-233-70-74 e-mail:zgkim.@zbroslawice.pl

Harmonogram wywozu nieczystości stałych przez opróżnianie kubłów w I półroczu 2009
Miejscowość / Dzień miesiąca

Zbrosławice I

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
2

2

2

1

4

1

5

3

3

2

5

2

6

4

4

3

6

3

7

5

5

6

7

4

8

6

6

7

8

5

9

9

9

8

11

8

12

10

10

9

12

9

13

11

11

10

13

10

14

12

12

14

14

12

15

13

13

15

15

15

16

16

16

16

18

16

19

17

17

17

19

17

20

18

18

20

20

18

21

19

19

21

21

19

22

20

20

22

22

22

23

23

23

23

25

23

26

24

24

24

26

24

27

25

25

27

27

25

28

25

26

28

27

26

Łubki
Księży Las
Wilkowice

29

26

27

29

28

29

Łubie

30

27

30

30

29

30

dot. ulic: Wolności (od str. Kamieńca do szkoły), Cicha, Hutnicza, Kościuszki, Łąkowa,
Ogrodowa, Plac K. Miarki, Polna, Szkolna, Zielona

Zbrosławice II

cd. Wolności (od szkoły do poczty), Cmentarna, Dworcowa, Kościelna, Ligonia,
Mickiewicza, Morcinka, Radosna, Słowackiego, Słoneczna, Spokojna, Traugutta, Wilkowicka,
Wyspiańskiego

Zbrosławice III

cd. Wolności (od poczty do straży pożarnej), Batorego, Boczna, Czerwona, Fabryczna, Krótka, Oświęcimska, Przewieźlika, Piastowska, Piaskowa, Powstańców, Wąska

Zbrosławice IV

cd. Wolności (pozostała część), Jagiellońska, Krasickiego, Pogodna, Poranna, 3-go Maja,
Tylna, Wieczorka, Zamkowa, Żwirki i Wigury

Boniowice
Konary
Kamieniec
Karchowice
Laryszów
Ptakowice
Wieszowa I

Boczna, Dolna, Dworcowa, Szopena, Strzody, Racławicka, Elizy Orzeszkowej, Sienkiewicza,
Słowiańska

Wieszowa II

Bytomska do nr. 27, Chrobrego, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Kościuszki, Lompy,
Moniuszki, Polna, Robotnicza, Świerczewskiego, Tarnogórska, 1000-lecia, Wojska Polskiego

Wieszowa III

cd. Bytomskiej (pozostała część)

Wieszowa IV

Górna, Leśna, Nowotki, Powstańców, Słowackiego, Wolności

Karchowice Wiejska
Zawada
Świętoszowice
Ziemięcice I

Kościelna, Mikulczycka, Młyńska, Żniwna

Ziemięcice II

cd. Łączna, Podleśniczówka, Polna, Słoneczna, Szkolna, Średnia, Wiejska

Przezchlebie I

Dworcowa, Łączna, Stawowa

Przezchlebie II

Czechowice, Leśna, Mikulczycka, Oczyszczalnia, Polna, Szkolna

Szałsza
Czekanów I

3-go Maja, Leśna

Czekanów II

Gliwicka, Kolejowa, Sadowa, Stawowa, Szkolna, Zielona

Kopienica
Jasiona
Jaśkowice
Miedary I

Boczna, Dworcowa, Główna, Górnicza, Kolejowa, Mokra, Tarnogórska, Wolności

Miedary II

1-go Maja, Jesionowa, Kasztanowa, Kopernika, Leśna, Zamkowa
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SOŁECTW ROZSTRZYGNIĘTY !
WYDARZENIA WIELOBÓJ
13 grudnia 2008 r. zakończyła się VI edycja Sportowego Wieloboju Sołectw o Puchar Przechodni Wójta Gminy Zbrosławice. Ostatnią konkurencją w ramach całego turnieju były wyścigi
SPORTOWE sprawnościowe sztafet. Zawody te zostały przeprowadzone na sali gimnastycznej w Wieszowie.

Organizatorów tej konkurencji cieszy fakt, że do Wieszowy
przyjechało 12 drużyn. Zawody odbywały się w duchu sportowej rywalizacji. Każda sztafeta startowała w 4 konkurencjach sprawnościowych. Do końca trudno było określić, która
z drużyn będzie najlepsza. Po podliczeniu wyników w tych zawodach I m-ce zdobyły Miedary, II m-ce Czekanów–Szałsza,
III m-ce Kopienica, IV m-ce Łubie.
Po zakończeniu zawodów można było podsumować
wszystkie konkurencje i ogłosić wyniki końcowe VI edycji Gminnego Turnieju Sołectw. W tym roku na pierwszym
miejscu uplasowała się Wieszowa, wicemistrzostwo zdobyły
Miedary, a Laryszów zdobył III m-ce. Kolejne miejsca - jak
w tabeli poniżej.
Siatkówka

Tenis

Sztafety

1

Sołectwo
Wieszowa

Skat

31

Piłka

37

Szachy

27

Pływanie

27

Trójbój

31

Gołębie

15

Wędkarstwo

25

Biegi

25

27

33

21

Suma

299

2

Miedary

35

39

31

19

19

7

23

17

25

29

29

273

3

Laryszów

33

29

17

29

17

27

31

23

23

19

19

267

4

Łubie

23

20

21

7

29

25

13

13

15

31

23

220

5

Kopienica

19

13

19

15

22

33

21

11

11

25

25

214

6

Ziemięcice

29

27

29

17

25

21

15

9

13

9

16

210

7

Zbrosławice

27

25

15

13

22

13

17

19

21

13

11

196

8

Kamieniec

9

15

9

25

27

17

7

0

29

21

16

175

9

Czekanów + Szałsza

11

20

11

21

9

9

27

0

7

27

27

169

10

Ptakowice

13

35

0

23

0

31

29

0

17

7

13

168

11

Przezchlebie

25

33

25

0

0

29

0

21

9

17

0

159

12

Jasiona + Księży Las

21

9

13

9

15

11

11

15

19

15

9

147

13

Świętoszowice

17

23

23

11

11

19

9

0

0

11

7

131

14

Karchowice

0

31

7

0

13

0

0

7

0

23

0

81

15

Boniowice + Łubki

0

7

0

0

0

23

19

0

0

0

0

49

16

Zawada

15

17

0

0

7

0

0

0

0

0

0

39

17

Wilkowice

7

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Jaśkowice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyniki łącznej klasyfikacji przekazał Wójt Gminy Zbrosławice Pan Paweł Kowolik oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Dramski. Nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i puchar przechodni powędrował w ręce drużyny z Wieszowy. Przedstawicielom drużyn z Miedar i Laryszowa wręczono
puchary za II i III m-ce. Sołectwa, które brały udział we wszystkich zawodach otrzymały pamiątkowe statuetki oraz nagrody pieniężne za swoją aktywność.
Zawody w Wieszowie zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Pan Paweł Kowolik, Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Dramski, Sekretarz
Gminy Pan Mariusz Poloczek, dyrektor Zespołu Szkół w Wieszowie Pani Danuta Lihs, radni Gminy Zbrosławice, sołtysi oraz mieszkańcy Wieszowy.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestnikom zawodów oraz członkom Stowarzyszenia „Nasza Sala Gimnastyczna” za pomoc podczas przeprowadzenia zawodów. Chcemy również podziękować sponsorom (sklep „Sezam”, sklep Pana Rafała Mateja, Rada Sołecka), którzy
przekazali środki finansowe na słodycze dla zawodników.                              Grzegorz Kłaczek

To już półmetek...
Liga juniorek już wystartowała, a wraz z nią drużyna Iskry Kamieniec.
Jak dotąd zajmujemy 3 miejsce w klasyfikacji ogólnej w 2 grupie. Przegrywamy jedynie z niepokonanymi jak do tej pory zawodniczkami MOSiR- u
Mysłowice i drużyną AZS Politechniki Śląskiej z Gliwic 2.
Zawodniczki: Bardzo cieszymy się ,że na nasze mecze przychodzi coraz
więcej kibiców i znajomych ze szkoły i nie tylko. Jest to dla nas bardzo ważne i dodaje nam motywacji do dalszej pracy.
Z każdej grupy wychodzą 4 drużyny, które będą walczyć dalej o tytuł
najlepszego zespołu juniorek sezonu 2008/2009r. Jesteśmy na dobrej pozycji, a utrzymanie tej lokaty pozwoli nam bezpiecznie przejść do następnego
etapu.
Więcej informacji i ciekawostek, dotyczących naszego zespołu, znajdziecie Państwo na naszym oficjalnym blogu: www.iskra-kamieniec.blog.onet.pl
oraz na profilu Naszej-Klasy „KS ISKRA Kamieniec”.
Iwona Starzec

V Turniej o Puchar
Przewodniczącego
Rady Gminy Zbrosł awice

z okazji Święta Niepodległości Polski, odbył się w Wieszowie
15 listopada 2008 r. W zawodach brało udział 6 drużyn: dwie drużyny z Wieszowy, drużyna z Chudowa, Makoszowy, Radzionkowa
i Helenki. Rozgrywki rozpoczęły się o godz. 9:30, w dwóch grupach. Niestety w tych zawodach nasze drużyny nie odniosły wielkiego sukcesu. Drużyny z Wieszowy zajęły kolejno IV i V miejsce.
W tym roku po raz pierwszy na turniej zostały zaproszone drużyny z poza
naszej gminy. Wszystkie one reprezentowały bardzo wysoki poziom gry, co
kilkakrotnie podkreślił Pan Przewodniczący Andrzej Dramski, wręczając
nagrody zwycięskim drużynom. Zawody zakończyły się sukcesem drużyny
z Makoszowy, wicemistrzostwo zdobył Radzionków, natomiast zawodnicy
z Helenki zajęli III miejsce. Mamy nadzieję, że na VI turnieju nasze drużyny osiągną większy sukces aniżeli w tym roku.     Grzegorz Kłaczek

Szczegółowe regulaminy poszczególnych zawodów będą dostępne na stronie http://www.zbroslawice.pl/ w dziale „sport” oraz u organizatorów (032
233 77 90 - insp. Monika Kamińska lub 604 465 471 - Wiesław Olszewski), w miesiącu poprzedzającym rozgrywki.
Podsumowanie jak i nagrodzenie zwycięskich drużyn odbyło się 13 grudnia 2008 r. w sali sportowej Zespołu Szkół w Wieszowie.
Liczymy na zainteresowanie oraz aktywny udział w rozgrywkach w przyszłym roku!
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