Jednostka OSP Czekanów
włączona do KSRG
Dnia 16 września 2005 r. przy

strażnicy w Czekanowie odbyła się uroczysta ceremonia włączenia jednostki
OSP Czekanów do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego. Akty nominacyjne wręczył, na ręce Naczelnika
OSP Czekanów dh Joachima Pieczki
oraz Prezesa Gminnego OSP Pawła
Kowolika, Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej bryg. Czesław Kozak. Na
uroczystość przybyli także m. in.
Komendant Powiatowy PSP w Tarnowskich Górach bryg. Marian Mielniczuk,
Prezes Zarządu Powiatowego OSP dh
Jan Jęczek, poseł Józef Kubica a także
Prezesi i Naczelnicy wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Zbrosławice.
Do Krajowego Systemu Ratowniczo
– Gaśniczego włączane są jednostki
spełniające określone wymagania tj.:

posiadają 2 samochody ratowniczo –
gaśnicze, radiowy system alarmowania, odpowiednią łączność i sprzęt oraz
znakomicie wykwalifikowanych strażaków.
Po włączeniu do KSRG jednostka oprócz awansu otrzymuje na funkcjonowanie także dotację ze Skarbu
Państwa.
KSRG powstał w 1995 r. Obecnie
w powiecie tarnogórskim w Systemie
działa około 20 jednostek, które mogą
brać udział w akcjach ratowniczych na
terenie całego kraju, nie tylko na terenie swojej gminy.
O włączenie do KSRG jednostka
OSP starała się od 5 lat, ciągle podwyższając swoje kwalifikacje oraz wyposażenie sprzętowe.

Europejski Dzień Języków
w ZS w Kamieńcu – 26 września 2005 r.
26 września to święto językowej
różnorodności i uczenia się języków.
Tematem przewodnim na rok 2005 jest
Świętowanie różnorodności językowej,
wielojęzyczność oraz uczenie się języków przez całe życie (Celebrating linguistic diversity, plurilingualism, lifelong
language learning). W związku z ogłoszonym przez Radę Europy 26 września
Europejskim Dniem Języków, w Zespole Szkół w Kamieńcu odbyły się obchody tego Dnia. Nauczyciele języków
obcych wraz z uczniami przygotowali „Turniej językowy”, który polegał na
sprawdzeniu wiedzy z języka angielskie-

go i niemieckiego. Reprezentanci każdej
klasy gimnazjum rozwiązywali różne
zadania, które miały na celu sprawdzić
wiedzę, zachęcić do nauki języków obcych oraz pokazać korzyści wynikające
z wielojęzyczności. W konkursie brały
udział 33 osoby. Pierwsze miejsce zajęli
uczniowie kl. III d gimnazjum, w składzie: Nina Janoszka, Katarzyna Helios,
Patryk Kaminiorz. Uczniowie, którzy
uczestniczyli w konkursie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. W skład
Jury wchodziły następujące nauczycielki: Małgorzata Dąbkowska, Elżbieta
Cichoń, Katarzyna Szołtysik.

Katarzyna Zyga

Ślubowanie pierwszaków
„Chwila to nie lada,
Dzień nie byle jaki,
Dzisiaj w naszej szkole,
Ślubują pierwszaki.”

Młoda Gospodyni i Młody Gospodarz
D

użym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana z okazji 700-lecia
i Dożynek Gminnych impreza dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum
pod nazwą „Młoda Gospodyni” i „Młody Gospodarz”. Zgłosiło się do niej
44 dziewcząt i 53 chłopców. By zyskać
miano najlepszych – dzieci musiały wykazać się szeregiem umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego, posługując się sprzętem z ubiegłych stuleci,
np.: pralką wirową z I połowy XX wie-

ku, wyżymaczką z tego samego okresu,
a także wagą, krajalnicą a nawet oryginalnymi cepami i wózkiem pamiętającymi wiek XIX.
A oto zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach:
Szkoła Podstawowa – Dziewczęta:
I miejsce – Juliana Zdańska
II miejsce – Angelika Toboli
III miejsce – Martyna Karmańska
Chłopcy:
I miejsce – Grzegorz Matwiej
II miejsce – Grzegorz Szczecina
III miejsce – Dawid Morawiec
Gimnazjum – Dziewczęta:
I miejsce – Ania Siwy
II miejsce – Ania Majda
III miejsce – Helene Sobczak
Chłopcy: I miejsce – Błażej Duda
II miejsce – Piotr Respondek
III miejsce Marcin Hajzer
Najlepszych uhonorowano nagrodami w postaci sprzętu AGD ufundowanymi przez Urząd Gminy Zbrosławice.
W czasie imprezy można było obejrzeć
wystawę staroci, które używane były
w dawnych zagrodach wiejskich.

Czytając te słowa z pewnością będziecie sobie wyobrażać: tłum ludzi, uczniów
ubranych odświętnie, dekorację, upominki… I właśnie o to chodzi – ten „dzień nie
byle jaki…” to nic innego, jak pasowanie
pierwszoklasistów. Pasowanie „najmłodszych dzieciaczków” na Uczniów Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach.
Wielka uroczystość to też wielkie przygotowania. Sami uczniowie włożyli bardzo wiele pracy, aby odpowiednio uczcić
ten dzień. Każdy z pierwszoklasistów zaprezentował swoje umiejętności. Krótkie
wierszyki oraz piosenki poznane na lekcjach pokazały ich z jak najlepszej strony.
Kulminacyjny punkt – czyli ślubowanie, bez wątpienia wzbudziły ogrom-

ne emocje. Pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Zbrosławicach –
Urszula Gierszewska mianowała każde dziecko „specjalnym” ołówkiem.
Następnie, pełnoprawni już uczniowie podstawówki otrzymali dyplomy, formalnie potwierdzające ten fakt.
Czwartoklasiści, sprawujący od tej
chwili opiekę nad pierwszakami, na
znak wielkiej, nowej przyjaźni wręczyli im drobne upominki.
Jak nakazuje tradycja, najmłodszych
członków kultury szkolnej obdarowano także książeczkami SKO wraz
z drobnym wkładem, który w kolejnych latach na pewno będzie procentował.
Część oficjalna zakończyła się „nieoficjalną imprezą.” Poczęstunek przygotowany przez rodziców jeszcze bardziej
uświetnił ten świąteczny dzień.
Blanka Antoszczyk

Wacław Rydzyński
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Z prac Wójta Gminy
Wójt wydał 27 zarządzeń, w tym
w sprawach:
– powołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
– ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działki nr 1147/122 położonej
w Wieszowie na czas określony 3 lat;
– ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działki nr 38/15 położonej
w Ziemięcicach przy ul. Mikulczyckiej
z wykorzystaniem pod działalność handlową na czas określony 3 lat;
– zwiększenia wydatków wynikających z harmonogramu na II kwartał
2005 r.;
– zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbrosławice na IV kwartał
2005 r.;
– ustalenia składu osobowego
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
wydzierżawienie lokalu użytkowego
w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 52;
– powołania komisji do udzielenia zamówienia na „Dostawę nawozu
wapniowego tlenkowego o zawartości min. 60 % CaO” oraz zamówienia
na ”Dostawę nawozu wapniowego węglanowo-magnezowego o zawartości
min.50 % (CaO+MgO)”;
– ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym, położonych w Wieszowie przy ul. Wojska Polskiego 2;
– powołania komisji do dokonania
przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej, przekwalifikowania i wybrakowania;
– powołania komisji do udzielenia
zamówienia na „zakup średniego samochodu pożarniczego typu GBA 2,5/16
dla jednostki OSP Zbrosławice”.
Ponadto Wójt:
– pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia Gminy Zbrosławice
do konkursu ofert na dotacje inwestycyjne w ramach instrumentu „Fundusz na Rzecz Rozwoju
Infrastruktury Lokalnej Skierowanej
na Rozwój Przedsiębiorczości” w ramach „ Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji
Zatrudnienia w Górnictwie Węgla
Kamiennego”;
– pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, na realizację zadania inwestycyjnego „Dociążenie oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie
Wieszowa – etap II część II ” w kwocie
399.357,00 zł;
– pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnogórskim dotyczącego realizacji wspólnych zadań na
terenie Gminy Zbrosławice. Wyrażono
zgodę na przejęcie zadań polegających
na utrzymaniu dróg powiatowych na

terenie Gminy Zbrosławice, na kwotę
30.000,00 zł;
– pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zbrosławice
Nr XXV/420/05 z dn. 22.8.2005 r.
w sprawie ustalenia miejsc targowych
na terenie Gminy Zbrosławice;
– zapoznał się z pismem Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów w sprawie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów dotyczącego jego przekształcenia i przejęcia przez Gminę
w ramach porozumienia komunalnego.
Sprawę skierował do Komisji Budżetu
Gospodarki i Rozwoju;
– zlecił dokonanie analizy kosztów
ogrzewania CO w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach;
– zapoznał się ze sprawą przejęcia
do zasobów gminy przyłącza wodociągu w Kopienicy oraz części kanalizacji w Kamieńcu dot. osiedla domów
mieszkalnych w Kamieńcu przy ul.
Wiejskiej. Postanowił przygotować
sprawę do przejęcia;
– polecił zorganizowanie spotkania
przedstawicieli Rad Sołeckich Wieszowy
i Kamieńca w sprawie zorganizowania
dożynek gminnych w 2006 roku;
– omówił temat zagrożeń terrorystycznych i ich przeciwdziałaniu na terenie Gminy Zbrosławice;
– składa podziękowania Członkom
Obwodowych Komisji Wyborczych
oraz pracownikom Urzędu Gminy,
którzy pełnili dyżury w wyborach do
Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej;
– na bieżąco, wraz z sołtysami sołectw – Kamieniec, Łubie, Księży Las,
rozwiązywał problemy wynikające z prowadzonych robót inwestycyjnych przez Starostwo Powiatowe tj. remont mostu w Łubiu, drogi Księży Las
– Łubie i chodnika w Kamieńcu;
– w imieniu mieszkańców składa podziękowanie dyrektorowi ZDP panu
Eugeniuszowi Wesołkowi za sprawne i terminowe zrealizowanie robót zakończonych już zadań;
– wraz z pracownikami Urzędu przeanalizował i złożył uwagi do projektów na budowę chodników, które mają
być sukcesywnie wykonywane przez
Starostwo Powiatowe w ramach zawartego porozumienia;
– w sposób polubowny doprowadził do załagodzenia waśni sąsiedzkich
w Wieszowie;
– informuje, że został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
o środki finansowe na kontynuowanie budowy kanalizacji w Wieszowie
z tzw.” Funduszu Górniczego” na wartość 8.000.000,00 zł. Ponadto jeszcze w miesiącu październiku wznowione zostaną roboty kanalizacyjne ulicy
Dworcowej ze środków WFOŚ i GW
w Katowicach i budżetu gminy na wartość 500.000,00 zł z tego 399.000,00
zł preferowanej pożyczki.
Kolejny wniosek na realizację oczyszczalni w Kamieńcu i budowę kanali-
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zacji zostanie w tym miesiącu złożony
do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska na wartość 8.400.000,00 zł;
– spotkał się z Radami Sołeckimi
Laryszowa i Zawady celem omówienia bieżących problemów nurtujących
mieszkańców tych wsi. Niektóre sprawy wymagały wyjaśnień, w innych ustalono podjęcie wspólnych działań celem
ich pozytywnego załatwienia;
– dziękuje paniom z chóru „Wesołe
Kumoszki” ze Świętoszowic, że wyraziły zgodę na zaprezentowanie „ przysmaków śląskich z Gminy Zbrosławice” na
festiwalu powiatowym w Tąpkowicach
w dn.26.10.2005 r. Co i jak zaprezentowały się nasze Panie poinformujemy
w kolejnych numerach gazetki;
– wyraża zadowolenie z otwarcia boiska w Ptakowicach /po remoncie/. Nie
może udzielić szerszej informacji gdyż
nie został zaproszony na to otwarcie
mimo, że osobiście zorganizował roboty na ok. 10.000,00 zł by remont
ten w części zakończyć i oddać boisko
sportowcom. Myśli, że Zarząd Klubu
nie spocznie na laurach i będzie dalej
aktywnie działał by zrealizować niektóre elementy swojego planu np. boisko
treningowe;

– przeprasza organizatorów dożynek
w Księżym Lesie i Wieszowie, że z powodu wcześniejszych zobowiązań nie
mógł w nich uczestniczyć;
– uczestniczył w dożynkach sołeckich
Karchowic, Zawady i Boniowic oraz
w mszy dożynkowej w Czekanowie;
– uzgodnił z Agencją Nieruchomości
Rolnych w Opolu, że kolejne przetargi na grunty rolne w Łubiu dla naszych
gospodarzy będą na dzierżawę a nie
sprzedaż;
– wziął udział w akcji promocji czytania dzieciom bajek w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich
Górach gdzie czytał uczniom jedno
z opowiadań z książki Jana Dreschlera
o utopcach Dramy;
– przesłał do Rady Gminy pierwsze projekty uchwał dotyczące zmiany
planów zagospodarowania przestrzennego. W harmonogramie pracy na kolejne dni są spotkania z osobami, które
wniosły sprzeciwy i protesty dotyczące
niektórych planów;
– w związku z powodu awarii autobusów jednego z przewoźników i niewykonania kursów porannych w dniu
18.10.2005 r. interweniował w MZKP
o uruchomienie komunikacji zastępczej.

Z prac Rady Gminy
28.9.2005 r. – sesja Rady Gminy
Zbrosławice
Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia opinii co do likwidacji Poradni
Ortodontycznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7 w Rudzie
Śląskiej; nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbrosławice; utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy
Społecznej Prowadzony przez Ojców
Kamilianów w Zbrosławicach ustalenia
numeru, granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej; zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2005 – 5
uchwał; zmian w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym Gminy Zbrosławice;
zmian w Wydatkach Inwestycyjnych;
przystąpienia Gminy Zbrosławice do
konkursu ofert na dotacje inwestycyjne w ramach instrumentu „Fundusz
na Rzecz Rozwoju Infrastruktury
Lokalnej Skierowanej na Rozwój
Przedsiębiorczości” w ramach „Programu
Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków
Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”; wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnogórskim dotyczącego realizacji wspólnych zadań na terenie Gminy

Zbrosławice; zmian w Statucie Gminy
Zbrosławice; zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej; zmiany uchwały Rady Gminy
Zbrosławice Nr XVI/293/04 z dnia
28 lipca 2004r. w sprawie Programu
Rozwoju Lokalnego.
22.9. oraz 12.10.2005 r. – posiedzenie
Komisji Rewizyjnej
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za I półrocze
2005r.; kontrola wykonania prac w zakresie remontów dróg oraz przepustów,
rowów itp.
26.9.2005 r. – posiedzenia Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej
Zapoznanie się z warunkami nauki
i pracy w Gimnazjum w Wieszowie.
27.9. oraz 11.10.2005 r. – posiedzenia
Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju
Omówienie Regulaminu Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji oraz omówienie ogólnych założeń do planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich sołectw Gminy Zbrosławice.

Wolontariat w GCI w Kamieńcu
Osoby, które chciałyby pracować w ramach wolontariatu w Gminnym
Centrum Informacji w Kamieńcu proszone są o kontakt z Zastępcą Wójta
Wiesławem Olszewskim osobiście w Urzędzie Gminy Zbrosławice przy
ul. Oświęcimskiej 2 lub telefonicznie – 233 70 40.
W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim Pracownikom Oświaty serdeczne
życzenia samych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym, realizacji
marzeń i planów oraz uśmiechu i optymizmu składa
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zbrosławicach
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Rodzice bawią się z nami
Współpraca rodziców z przedszkolem jest bardzo ważna dla rozwoju dziecka.
W ubiegłym roku szkolnym rodzice
tworzyli zajęcia wraz z wychowawcą.
Jednym z ważnych etapów dziecka
jest poznawanie najbliższego otoczenia,
dlatego odwiedziliśmy gospodarstwo
rolne jednej z wychowanek gdzie zastaliśmy bardzo mile przyjęci. Zaproszono
również na zajęcia Mamy reprezentujące zawody: fryzjera i weterynarza.
Ważnym faktem było także przygotowanie przez rodziców teatrzyku ku-

kiełkowego dla dzieci, co wiązało się
z przygotowaniem kukiełek i częstymi
próbami. Naszym wychowankom sprawiło wiele radości uczestniczenie w teatrzyku organizowanym przez samych
rodziców.
Bardzo pragnę podziękować rodzicom za owocną współpracę i myślę, iż
w tym roku szkolnym będzie ona przebiegać równie ciekawie i korzystnie.
Wychowawca Gminnego
Przedszkola nr 8 w Przezchlebiu
Klaudia Naczyńska

„Sprzątanie Świata 2005”
D

nia 16 września br. uczniowie
Gimnazjum w Kamieńcu uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata 2005”.
Uczniowie klas pierwszych posprzątali
teren Kamieńca, natomiast klasa III b,
przy współpracy z Kołem Łowieckim
„Żubr – Księży Las” z siedzibą w Kamieńcu, uporządkowała rejon lasu
Ptakowice – Górniki.
Podczas akcji „Sprzątanie Świata”
gimnazjaliści zostali podzieleni na grupy. Wyposażeni w rękawice i worki
– ruszyli do pracy. Już od samego początku dało się zauważyć wielkie zaangażowanie i upór w dążeniu do jakże
szczytnego celu, bowiem ilość zebranych śmieci przerosła nawet oczekiwania członków Koła Łowieckiego.
Akcja zakończyła się miłym akcentem, gdyż Koło Łowieckie przygotowało ognisko z kiełbaskami dla strudzonych gimnazjalistów, za co serdecznie
dziękujemy.
Najważniejsze jednak jest, aby uświadomić sobie, że „Sprzątanie Świata” nie
jest jednorazową, jednodniową akcją.
Ma pomóc w wyrobieniu postaw i za-

chowań, które powinny stać się stylem
naszego życia.
Każde miejsce powinniśmy zostawić
w takim stanie, w jakim chcielibyśmy je
zastać.
Droga do tego jest przecież taka prosta – wystarczy nie śmiecić!
Bardzo ważną sprawą jest również
segregacja odpadów, gdyż nieustannie rosną góry śmieci i problemy z tym
związane. Wiadomo także, że aby powstrzymać gigantyczny rozrost śmieci,
sami musimy zacząć się ograniczać, np.
zużywając mniej opakowań, czyli po
prostu mądrzej konsumując.
Chciałabym w imieniu szkoły wyrazić gorące podziękowania Urzędowi
Gminy w Zbrosławicach oraz Kołu
Łowieckiemu „Żubr – Księży Las” z siedzibą w Kamieńcu za pomoc w przygotowaniu akcji. Cieszy nas fakt, iż członkowie Koła Łowieckiego wyrazili chęć
kontynuowania współpracy na różnych
polach.
Marta Masternak, nauczyciel
geografii w ZS w Kamieńcu

Informacja
Informuję, że w ramach akcji Przejrzysta Polska wykonaliśmy kolejne zadania: przygotowaliśmy dla Państwa „50 kart usług świadczonych przez Urząd
Gminy” oraz przyjęliśmy „Kodeks etyczny pracowników UG”, które dostępne
są w Internecie na stronie www.zbroslawice.bip.tc.pl oraz w wersji papierowej
w Urzędzie Gminy Zbrosławice w pokoju 6.

Podziękowanie
Gorąco i serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, rolnikom i mieszkańcom za pomoc, zaangażowanie i uczestniczenie w naszych dożynkach.
Rada Sołecka i Sołtys Wieszowy

Podziękowanie
Dziękuję Panu Krzysztofowi Jędroszkowiakowi – dyrektorowi Gospodarstwa
Rolnego w Czekanowie za nieodpłatne przekazanie Szkole Podstawowej
w Czekanowie drewna opałowego.
Alicja Bojdoł
dyrektor Szkoły Podstawowej w Czekanowie
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List z Brackenheim
Wojt Pawel Kowolik
Brackenheim, 15. September 2005
Sehr geehrter Kollege, lieber Paul,
für die Einladung zum 700-jährigen Gemeindejubiläum von Zbroslawice möchte ich mich nochmals ganz herzlich bedanken. Sehr gerne sind wir zusammen mit unserem Musikverein nach Oberschlesien gefahren. Wir durften ein abwechslungsreiches
und interessantes Festwochenende erleben.
Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen eines gemeinsamen Europas. Es war sicherlich ein besonderer Moment, als Vertreter aus Polen, Italien, Frankreich, Ungarn
und Deutschland zusammen auf der Bühne standen. Auch für unsere gemeinsame Städtepartnerschaft war dies ein wichtiger Schritt. Erstmals haben wir zusammen Termine für künftige Veranstaltungen festgelegt. Ein solcher Austausch stellt die
Grundlage einer funktionierenden Partnerschaft dar.
Ich hoffe, dass wir unsere Arbeit in diesem Sinne fortsetzen können und so eine lebendige Freundschaft aufrecht erhalten.
Bedanken möchte ich mich abschließend bei Ihren Mitarbeitern für die hervorragende Organisation des Festes sowie bei der Familie für die herzliche Gastfreundschaft.
Ich würde mich freuen, Sie im nächsten Jahr zum Gegenbesuch in Brackenheim begrüßen zu dürfen und verbleibe mit freundliche Grüßen
Ihr
(-) Rolf Kieser
Bürgermeister
Wójt Paweł Kowolik
Brackenheim, 15 wrzesień 2005 r.
Szanowny Kolego, Drogi Pawle,
chcę jeszcze raz serdecznie podziękować za zaproszenie na obchody jubileuszu 700-lecia Zbrosławic. Bardzo chętnie, wraz z naszym zespołem muzycznym, przyjechaliśmy na Górny Śląsk. Przeżyliśmy bardzo urozmaicony i interesujący weekendowy
Festyn.
Impreza odbyła się pod znakiem wspólnej Europy. Z pewnością ważnym momentem był czas kiedy to uczestnicy z Polski, Włoch, Francji, Węgier i Niemiec wspólnie stanęli na scenie. Także dla naszej wspólnej partnerskiej współpracy był to ważny krok. Pierwszy raz wspólnie ustaliliśmy terminy przyszłych imprez. Taka wymiana
stanowi podstawę aktywnie funkcjonującej współpracy partnerskiej.
Mam nadzieję, że będziemy kontynuować naszą pracę w tym temacie oraz utrzymywać naszą aktywną przyjaźń.
Na zakończenie chciałbym podziękować Pańskim współpracownikom za doskonałą organizację festynu, jak również rodzinom za serdeczną gościnność.
Będę cieszył się, jeśli będę mógł za rok powitać Pana podczas rewizyty w Brackenheim i pozostaję z przyjacielskimi pozdrowieniami
Wasz
(-) Rolf Kieser
Burmistrz
O naszych obchodach ukazały się artykuły w lokalnych gazetach
w Niemczech i we Włoszech.

Naszej drogiej Seniorce
Pani

Cecylii Kaczmarczyk

z okazji Jubileuszu 80 Rocznicy Urodzin
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
składają koleżanki i koledzy
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Szanownym Jubilatom
Państwu

Renacie i Józefowi Błażytko
Rucie i Henrykowi Kudlek

z okazji jubileuszu „Złotych Godów”
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności,
szczęścia, zdrowia, błogosławieństwa Bożego
oraz długich lat życia
życzy
Rada Sołecka Boniowic
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Pamięć o tamtych dniach...
Kiedy młodemu pokoleniu zada-

my pytanie „Co wydarzyło się 25 lat
temu?”, mogą mieć problemy z udzieleniem odpowiedzi. Aby pamięć o tamtych dniach przybliżyć młodemu pokoleniu, kiedy cała Polska walczyła
ze znienawidzonym systemem komunistycznym, we wrześniu w Szkole
Podstawowej w Kopienicy odbyła się
akademia poświęcona 25-leciu powstania NSZZ „Solidarność”.
Na rozpoczęcie chórek szkolny „Wesołe nutki” pod przewodnictwem pani Beaty Owczarek odśpiewał
pieśń „Mury”, która stała się hymnem
„Solidarności”.NastępniepanKazimierz

Bartos zastępca przewodniczącego
Komisji Zakładowej Pracowników
Oświaty NSZZ „Solidarność” Gminy
Zbrosławice przedstawił krótką historię „Solidarności”, przybliżając 21
Postulatów Gdańskich. Na zakończenie
zabrzmiała pieśń – „Żeby Polska była
Polską...”.
Należy mieć nadzieję, że walka pokolenia lat 80 nie zostanie zapomniana przez następne pokolenia, a młodzież będzie brała pozytywny przykład
i, kiedy znów będzie potrzeba – stanie
po właściwej stronie.
Dariusz Mandel

Solenizantka z Łubia
Dnia 13 października 2005 r. minęło 90 lat od przyjścia na świat najstarszej mieszkanki Łubia
pani Teresy Ossman. Sędziwy wiek
naszej Seniorki potwierdzają wyłącznie dokumenty, bowiem sprawności
zarówno ruchowo-fizycznej, jak i psychicznej pozazdrościć Jej może niejedna
osoba znacznie od Niej młodsza.
Tryskający optymizm, życzliwość wobec drugiego człowieka, komunikatywność, poczucie humoru, a nade wszystko
ciężka praca fizyczna od najmłodszych
lat to – w największym skrócie – cechy
charakteryzujące osobę Pani Teresy.
Jest matką czwórki dzieci, dwóch
synów i dwu córek znanych nie tylko
w Łubiu ze swej społecznikowskiej pasji do organizacji wszelkich imprez mających miejsce w naszej wsi.

Są zarówno ich pomysłodawcami,
jak i realizatorkami.
Jest również Babcią i Prababcią,
a o wspaniałych relacjach międzypokoleniowych świadczy określenie Jej nie
tylko przez wnuki, ale i młodsze osoby
obce mianem „Omusia” – przepięknie
pasującym do naszej Jubilatki.
Mąż pani Teresy, Konrad Ossman
pełnił długie lata funkcję sołtysa Łubia,
którą od dwóch kadencji pełni, z nie
mniejszym zapałem i z wielkim oddaniem, zięć Jubilatki pan Paweł Bujara.
Naszej Solenizantce życzymy długich
jeszcze lat w zdrowiu i Bożym błogosławieństwie,
ku uciesze najbliższych i wszystkich
mieszkańców Łubia.
Rada Sołecka Łubia

Podsumowanie programu PEAD 2005
Przedstawiam zestawienie ilościowe i wartościowe udzielonej pomocy rodzinom będącym
w trudnej sytuacji bytowej przez
Tarnowskie
Góry
ryż [kg]
mleko[kg]
ser [kg]
mąka[kg]
rodziny

Zbrosławickie Stowarzyszenie
Świetlic Socjoterapeutycznych. Proszę
o zwrócenie uwagi na wielkość pomocy wśród gmin wiejskich, gdyż

Świerklaniec

Miasteczko
Śląskie

Krupski Młyn

Pierwszaki...
Niezależnie od tego, czy masz siedem, trzynaście czy też szesnaście lat
– w określonych sytuacjach jesteś po
prostu „pierwszakiem”.
Pierwszak siedmiolatek zmienia całkowicie swój świat. Ze świata
przedszkola trafia do szkoły, której zadania są inne niż zadania przedszkola.
Pierwszak i jego rodzina przechodzą
trudny okres adaptacji. Rodzice często pytają, co może ułatwić ich dzieciom przyzwyczajenie się do nowych
warunków. Na pewno należy rozmawiać z dzieckiem o szkole, o jego wyobrażeniach na temat tego, co będzie
się tam działo. Jeśli dziecko lubi rysować niech narysuje szkołę, klasę, swoich kolegów, można to potem z nim
omówić. Dobrze jest zrobić z dzieckiem zakupy szkolne. Niech zdecyduje, jaki chce mieć tornister, kredki
czy inne szkolne przybory. Warto odwiedzić szkołę przed rozpoczęciem
roku szkolnego, przejść z nim drogę. Omówić jak najwięcej szczegółów
związanych z jego edukacją, ponieważ wiedza zmniejsza lęk.
Kolejnym etapem i zmianą życia
szkolnego jest gimnazjum. Niezwykle
trudne wyzwanie dla szkoły, dziecka
i rodziców. Zaistniała sytuacja, kiedy
nasza pociecha nie chce być traktowana jak dziecko, a jednocześnie trudno
ją nazwać dorosłym. Młody człowiek
ma w sobie chaos pytań, wzorców
postępowania i ról do odegrania.
Jednocześnie jest na etapie odrzucania wzorców wyniesionych z domu.
Ustawia się w opozycji do nich. Jego
grupą odniesienia stają się rówieśni-

miasto tarnowskie Góry ma kilkakrotnie więcej mieszkańców niż gmina Zbrosławice
Prezes Zbrosławickiego Stowarzyszenia
Świetlic Socjoterapeutycznych
Jan Wysocki
Radzionków

cy. Co możemy zrobić aby w miarę
bezpiecznie gimnazjalista przetrwał
ten okres? Ważne jest ustalenie norm,
które będą obowiązywać niezależnie
od jego emocji. Zbiór bezpiecznych
reguł pozwoli mu buntować się i jednocześnie nie przekroczyć niebezpiecznej dla niego granicy chaosu. My
dalej decydujemy, ale po wysłuchaniu
racji młodego człowieka. Jeśli nie akceptujemy jego zachowania powiedzmy mu o tym. Oceniajmy jednak zachowanie, a nie człowieka.
Następnym momentem, kiedy
zostaje się pierwszakiem jest pierwsza klasa szkoły ponadgimnazjalnej.
To czas, w którym ten najbardziej
gwałtowny moment buntu już trochę ucichł. Wielu młodych ludzi wybiera szkołę średnią pod kątem przyszłego zawodu. Przychodzą do szkoły
z nastawieniem na zdobycie jak największej ilości wiedzy. Nie mniej
ważny jest rozwój umiejętności społecznych. Pierwszak ze szkoły ponadgimnazjalnej chce partnerstwa i ukierunkowania swoich umiejętności. Jest
szczególnie wyczulony na nasze zachowanie, bardziej interesuje go jak
postępujemy, niż co mamy do powiedzenia. Oczekuje takich wzorców postępowania , które pomogą mu w relacjach społecznych.
(Tekst opracowano w oparciu o artykuł z miesięcznika Magazyn szkolny nr lipiec/sierpień 2004)
Bożena Graca

Zbrosławickie Stowarzyszenie
Świetlic Socjoterapeutycznych dziękuje Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej oraz Zakładowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej za okazaną
pomoc i życzliwość w realizacji programu
PEAD na terenie gminy Zbrosławice.

Ożarowice

Tworóg

Zbrosławice

suma

4860

1740

1540

720

1600

2160

500

2880

16000

32446

6480

5760

1824

4000

4320

1250

7920

64000

200

0

0

0

0

0

0

500

700

0

0

0

0

0

0

0

2000

2000

740

180

199

117

194

196

64

277

1967

osoby

3813

677

723

365

661

744

222

1031

8236

kwota

83460,80

17478,75

15525,54

5304,25

11667,28

13321,80

3646,03

30034,71

180439,15

Uwaga!

Wyjątkowo w listopadzie, w związku z dniami wolnymi 1 i 11, zmiana
terminów wywozu śmieci w workach:
Zbrosławice – 7 listopad natomiast Świętoszowice i Ziemięcice – 14 listopad.
Pozostałe terminy bez zmian.
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Zaproszenie
Wójt Gminy Zbrosławice zaprasza wszystkich chętnych muzyków na spotkanie w dniu 9 listopada br. o godzinie 18.00 w Świetlicy w Zbrosławicach
przy ul. Wolności 97. Celem spotkania będzie omówienie możliwości utworzenia Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Zbrosławice.
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Wakacje w Przezchlebiu
W miesiącach wakacyjnych. w Szkole

Podstawowej w Przezchlebiu miały miejsce zajęcia dla dzieci zorganizowane przez
Gminę Zbrosławice w ramach świetlicy
socjoterapeutycznej.
Celem tych zajęć było przede wszystkim atrakcyjne i bezpieczne spędzenie
wolnego czasu, integracja dzieci, rozwijanie zainteresowań, przeciwdziałanie bierności życiowej oraz profilaktyka zjawisk
patologicznych.
Dwutygodniowy wypoczynek uatrakcyjniono dzieciom poprzez m.in.:
• organizację wycieczek turystyczno
– edukacyjnych np. do Muzeum Zofii
Kossak w Brennej;
• zwiedzanie Skansenu w Chorzowie;
• wycieczki rowerowe nad pobliski
akwen wodny w Czechowicach połączone z nauką pływania;

• rozwijanie zdolności manualnych –
wykonywanie prac plastycznych i technicznych;
• organizację konkursów i turniejów;
• zajęcia sportowo-rekreacyjne;
• oraz pogadanki z zakresu uzależnień.
W Świetlicy w Wieszowie odbyło
się ogólne zakończenie zajęć połączone
z pieczeniem kiełbasek i występami artystycznymi dzieci. Uczestnicy i opiekunowie serdecznie dziękują wszystkim tym,
którzy przyczynili się do zorganizowania
letniego wypoczynku dla dzieci.
W związku z dużym zainteresowaniem
dzieci zajęciami świetlicowymi i za zgodą
Dyrektor Hanny Miczka jeden raz w tygodniu będą odbywały się tego typu zajęcia prowadzone w ramach wolontariatu.
Teresa Ciasto
Anna Leśniewska

„Piękno wokół nas”

Plener malarski w Miedarach

Pomysł realizacji pleneru malarskiego dla utalentowanej młodzieży naszej gminy pojawił się już dawno, jednak musiał poczekać do wakacji letnich
2005. Z ramienia Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju Miedar została złożona
oferta w otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych Powiatu
Tarnogórskiego w zakresie edukacji pozaszkolnej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Tarnogórskiego.
Projekt otrzymał akceptację Zarządu
Powiatu Tarnogórskiego oraz dofinansowanie na realizację zawartych w ofercie zajęć, (pozostałe koszty sfinansowało Stowarzyszenie).
Do udziału została zaproszona młodzież wszystkich szkół gminy
Zbrosławice oraz niektórych szkół tarnogórskich. Po weryfikacji, na liście 15
– osobowej grupy uczestników znalazły się dziewczęta z Miedar, Laryszowa,
Wilkowic, Zbrosławic, Ptakowic,

Księżego Lasu oraz Tarnowskich Gór.
W plenerze uczestniczył również wychowanek DPS w Miedarach Janusz
Lempa. Plener trwał od 18 do 29 lipca. Zajęcia odbywały się w formie półkolonii w godzinach od 8:00 do 14:00
w miedarskiej szkole. Tematyką prac
malarskich były przepiękne pejzaże,
a także zabytki gminy Zbrosławice,
które najpierw poznawaliśmy, a następnie przelewaliśmy na papier czy płótno.
W efekcie powstało bardzo wiele ciekawych, dojrzałych prac akwarelowych,
temperowych oraz olejnych. Te ostatnie były dla uczestników zupełną nowością. Wszystkie prace, również obrazy Janusza Lempy, eksponowane będą
na wystawie w październiku w gminnej
świetlicy w Zbrosławicach, a następnie w TCK w Tarnowskich Górach, na
które, z pełną satysfakcją zapraszam już
dziś.
Aleksandra Kotlińska

DBAJMY O ZDROWIE
Zakład Opieki Zdrowotnej „FAM – MED” w Zbrosławicach informuje, że od
1 kwietnia br. przystąpił do realizacji dwóch programów profilaktyki i promocji
zdrowia finansowanych przez NFZ.
Program profilaktyki chorób układu krążenia ma na celu zmniejszenie zachorowalności i umieralności populacji poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka. Program skierowany jest do osób ubezpieczonych w NFZ w wieku 35-55 lat, u których do tej pory nie rozpoznano chorób
układu krążenia.
Zapraszamy pacjentów naszych Poradni Lekarza Rodzinnego w Zbrosławicach,
Wieszowie i Miedarach w godzinach przyjęć od 1 kwietnia do 31 grudnia 2005 r.
Z kolei program profilaktyki raka szyjki macicy ma na celu zmniejszenie o 20
– 40% umieralności kobiet z powodu tej choroby. Program dotyczy populacji kobiet w wieku od 30-53 lat, które nie miały wykonywanego badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat.
Wszystkie zainteresowane panie zapraszamy od 1 kwietnia do 31 grudnia 2005
r. do Poradni Ginekologicznej w Zbrosławicach w godzinach pracy tej poradni.
NZOZ FAM – MED w Zbrosławicach
dr n. med. Barbara Pietrasińska
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„Perła 2005” dla ZPM Ziemięcice
Jak wszyscy mieszkańcy gminy z pewności wiedzą, na terenie Ziemięcic działa Zakład Przetwórstwa Mięsnego prowadzony przez Sylwestra Kowalskiego,
absolwenta Akademii Rolniczej w
Krakowie. Zakład zatrudnia 8 pracowników, a swoje wyroby rozprowadza wyłącznie na rynek lokalny, głównie na teren
gminy Zbrosławice, powiat tarnogórski
oraz w Gliwicach.
W ostatnim czasie zakład został przystosowany do wymogów Unii Europejskiej.
Remont objął chłodnię, hale rozbiórki i
produkcji oraz miejsce obróbki termicznej
gdzie zainstalowano nowe kotły.
Specjalnością zakładu są szynki i wędzonki, kabanosy wiejskie, salceson, kiełbasa polska surowa oraz krupniok śląski, za który to zakład Pana Kowalskiego
zdobył Certyfikat Nagrody w konkursie
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo” na najlepszy polski regionalny produkt żywnościowy „Perła 2005” na targach Polagra
Farm Poznań 2005. Nominację do reprezentowania naszego województwa
w konkursie produkt ten zdobył w tegorocznych dożynkach regionalnych w
Częstochowie, gdzie oceniano 40 produktów w różnych kategoriach.

Krupniok śląski produkowany jest według śląskiej receptury, z kaszy gryczanej
a swój specyficzny smak zawdzięcza odpowiedniemu doborowi przypraw i ich
proporcji – mówi syn kierownika zakładu
Łukasz Kowalski, który prowadzi Zakład
wraz z ojcem.
Pytany o plany na przyszłość, Sylwester
Kowalski odpowiada „Chciałbym produkować jeszcze więcej tradycyjnych i
smaczniejszych wyrobów aby zadowolić
wszystkich moich obecnych i przyszłych
klientów”.
Katarzyna Zyga
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