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Co z planem 
w Zbros³awicach? 

4 marca br. przedstawiciele 403 samorz¹dów,
w tym Zbros³awic, otrzymali certyfikaty akcji
„Przejrzysta Polska” promuj¹cej jawnoœæ
i uczciwoœæ ¿ycia publicznego. Uroczystoœæ
wrêczenia certyfikatów odby³a siê w siedzibie
„Gazety Wyborczej” w Warszawie, a gminê
Zbros³awice reprezentowa³a sekretarz gminy
Katarzyna Sosada. ci¹g dalszy na str. 6

Gmina 
z zasadami

W poprzednim numerze
„Wieœci z Gminy” informo-
waliœmy o obchodach Dnia
Papieskiego w naszej gmi-
nie. Przygotowania do tego

niezwyk³ego œwiêta nabie-
raj¹ coraz wiêkszego roz-
machu. W tym dniu oddamy
ho³d naszemu wielkiemu ro-
dakowi, a z³¹czeni we
wspólnej modlitwie wznie-
siemy nasze proœby, o jak
najszybsze wyniesienie Jana
Paw³a II do grona œwiêtych. 

Dok³adny przebieg ob-
chodów „Dnia Papieskiego”
w naszej gminie przedsta-
wiamy na str. 4. 

Od redakcji
Informujemy naszych

Czytelników, ¿e na-
stêpny numer „Wieœci
z Gminy” uka¿e siê
jeszcze przed Œwiêtami
Wielkanocnymi.

Dzieñ 
Papieski

O planowanych zmianach w planie zagospodarowania prze-
strzennego so³ectwa Zbros³awice jest g³oœno od kilku miesiêcy.
W kwietniu i maju ubieg³ego roku poddano pod publiczn¹ dyskusjê
projekt zmian planu zagospodarowania przestrzennego Zbros³awic.
W myœl za³o¿eñ przekszta³ceniu z rolniczych na nierolnicze mia³o
ulec oko³o 100 ha gruntów rolnych, stanowi¹cych w³asnoœæ osób
prywatnych. 

ci¹g dalszy na str. 3

Na podstawie Rozporz¹dzenia
porz¹dkowego Nr 8/2006 Woje-
wody Œl¹skiego z dnia 15 marca
2006 r. w sprawie obowi¹zku
zg³oszenia hodowli i posiadania
drobiu, w³aœciciele i hodowcy
drobiu, tj.: kur, kaczek, gêsi, indy-
ków, przepiórek, perlic, strusi
oraz innych bezgrzebieniowców,
go³êbi, ba¿antów i kuropatw zo-
bowi¹zani s¹ do zg³oszenia po-
siadanego drobiu w urzêdzie gmi-
ny w³aœciwym ze wzglêdu na
miejsce przebywania ptaków. 

Zg³oszenia nale¿y dokonaæ, do
dnia 10 kwietnia, na za³¹czonym
do „Wieœci z Gminy” formularzu.
Stosowne druki dostêpne s¹ tak¿e
w Urzêdzie Gminy oraz na stro-
nie internetowej (www.zbroslawi-
ce.bip.tc.pl). Wype³nione druki
mo¿na sk³adaæ w Urzêdzie Gminy
Zbros³awice, w Gminnym Cen-
trum Informacji w Kamieñcu,
a tak¿e u so³tysów. 

Wójt Gminy Zbros³awice
Pawe³ Kowolik

OG£OSZENIE



Wójt wyda³ 16 zarz¹dzeñ

w tym w sprawach: 

- rozstrzygniêcia otwartego
konkursu ofert na zadania publicz-
ne gminy Zbros³awice w dziedzi-
nie kultury fizycznej i sportu, 

- rozstrzygniêcia otwartego
konkursu ofert na zadania publicz-
ne gminy Zbros³awice w dziedzi-
nie kultury i sztuki, 

- powo³ania komisji przetargo-
wej do udzielenia zamówienia na
budowê kanalizacji sanitarnej dla
wsi Wieszowa - zadanie II czêœæ 3, 

- przekazania nieruchomoœci
zabudowanej o powierzchni
0,2813 ha po³o¿onej w Miedarach,
Zak³adowi Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Zbros³awi-
cach na cele infrastruktury, 

- oddania w u¿yczenie nieru-
chomoœci gruntowej po³o¿onej
w Wieszowie na dzia³ce nr
664/100 Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej w Wieszowie z przeznacze-
niem na cele statutowe, 

- powo³ania komisji przetargo-
wej do udzielenia zamówienia na
bie¿¹ce utrzymanie dróg - remonty
cz¹stkowe, 

- ustalenia wysokoœci refunda-
cji indywidualnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2006 r.
Ustalono maksymaln¹ wysokoœæ
refundacji kosztów indywidualne-

go doskonalenia zawodowego na-
uczycieli do 50% dokonanej wp³a-
ty za ka¿dy zaliczony semestr. 

Ponadto Wójt: 

- w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ wy-
st¹pienia epidemii ptasiej grypy na
terenie gminy Zbros³awice poleci³
zorganizowaæ we wszystkich
szko³ach na terenie gminy lekcje
informacyjne na temat ptasiej gry-
py, zagro¿eñ, skutków i œrodków
ostro¿noœci, jakie winny byæ za-
chowane oraz w trybie pilnym
przygotowaæ projekt umowy z fir-
m¹ uprawnion¹ do transportu mar-
twych zwierz¹t, a tak¿e rozeznaæ
mo¿liwoœæ zakupu mat chemicz-
nych, dostarczyæ wszystkim
mieszkañcom gminy ulotki infor-
macyjne na temat ptasiej grypy.
Zorganizowa³ w dniu 10 marca br.
spotkanie z przedstawicielami kó³
hodowców go³êbi pocztowych,
hodowcami drobiu, przedstawicie-
lami kó³ ³owieckich i administrato-
rami zbiorników wodnych, 

- w celu przygotowania siê do
ewentualnych roztopów i podto-
pieñ na terenie gminy Zbros³awice
poleci³ przygotowaæ odpowiedni¹
iloœæ worków i piasku oraz nakaza³
ZGKiM Zbros³awice i wszystkim
jednostkom OSP dzia³aj¹cym na
terenie gminy byæ w pe³nej goto-

woœci w celu wyeliminowania za-
gro¿eñ, 

- bra³ udzia³ w wiêkszoœci ze-
brañ sprawozdawczo-wyborczych
w OSP z terenu gminy Zbros³awi-
ce, w których dziêkowa³ wszyst-
kim stra¿akom-ochotnikom za ich
bezinteresown¹ dzia³alnoœæ na
rzecz bezpieczeñstwa naszych
mieszkañców, za ich sta³¹ goto-
woœæ do udzielania pomocy w ró¿-
nych sytuacjach kryzysowych, 

- ufundowa³ nagrody dla
uczestników konkursu matema-
tycznego zorganizowanego w ZS
w Kamieñcu, 

- bra³ udzia³ w zebraniach wiej-
skich w £ubiu, Kamieñcu i Zbro-
s³awicach na temat przekszta³ceñ
gruntów - szerzej na ten temat
w innym miejscu gazetki, 

- uczestniczy³ w tradycyjnym
œwiêtowaniu zakoñczenia karna-
wa³u tzw. „Wodzeniu NiedŸwie-
dzia” w Kopienicy, gdzie podziê-
kowa³ przebierañcom za wolê
i chêæ kultywowania tej tradycji. 

Nie móg³ tego uczyniæ w sto-
sunku do mieszkañców Miedar
gdy¿ nie otrzyma³ zaproszenia ale
t¹ drog¹ sk³ada podziêkowania
tym, którzy w ten sposób promuj¹
gminê Zbros³awice, ¿e warto nieœæ
radoœæ i zabawê mimo trudnoœci
dnia codziennego, 

- wydelegowa³ sekretarza gmi-
ny Katarzynê Sosada do Warsza-
wy po odbiór certyfikatu jaki gmi-

na otrzyma³a w ramach akcji
„Przejrzysta Polska”, 

- z okazji Dnia Kobiet spotka³
siê z Paniami z Zawady i Kopieni-
cy, na rêce których z³o¿y³ ¿yczenia
dla wszystkich Pañ z ca³ej gminy.
Ponadto obj¹³ patronat nad turnie-
jem pi³ki siatkowej dla dru¿yn
mieszanych w Miedarach, gdzie
zwyciêskie dru¿yny z Tarnow-
skich Gór, Kamieñca i Ksiê¿ego
Lasu otrzyma³y w nagrodê torty
proporcjonalnej wielkoœci do zajê-
tego miejsca, 

- dziêkuje Janowi Dreschler, ¿e
sw¹ artystyczn¹ dzia³alnoœci¹ pro-
muje gminê poza jej granicami -
ostatnio w Tarnowskich Górach
i Skoczowie, 

- og³osi³ konkursy na 5 stano-
wisk (m³odszego referenta) zwal-
nianych przez pracowników od-
chodz¹cych na emerytury, na które
wp³ynê³o ponad 80 ofert. Wyboru
dokona powo³ana do tego komisja, 

- spotka³ siê z kierownikiem
Zarz¹du Dróg Krajowych z Gliwic
w sprawie stanu dróg krajowych nr
78 i 94 na którym nie otrzyma³ sa-
tysfakcjonuj¹cych odpowiedzi co
do harmonogramu prac inwesty-
cyjnych i bie¿¹cych. Dlatego
zwróci³ siê z proœb¹ o spotkanie
z kompetentnymi osobami
z DODP w Katowicach. O efek-
tach rozmów w kolejnym wydaniu
„Wieœci”.

Z prac Wójta Gminy

22.02.2006 r. - sesja Rady Gminy Zbro-

s³awice

Podjêcie uchwa³ w sprawie: zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Zbros³awice dla ob-
szaru so³ectw: Boniowice, Czekanów, Ksiê-
¿y Las, Zawada, £ubki i £ubie; zatwierdze-
nia zestawienia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2006; zmian
w bud¿ecie gminy Zbros³awice na rok 2006
- 3 uchwa³y; zmian do uchwa³y bud¿etowej
gminy Zbros³awice na rok 2006 - 6 uchwa³;
regulaminu dostarczania wody i odprowa-
dzania œcieków; przyjêcia rocznego planu
potrzeb w zakresie prac spo³ecznie u¿ytecz-
nych na rok 2006. 

14 i 21.02. oraz 7.03.2006 r. - posiedze-

nia Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Roz-

woju 

Zaopiniowanie projektów planów zago-
spodarowania przestrzennego dla so³ectw:

Jaœkowice, Karchowice, Zawada, Ksiê¿y
Las, Boniowice, £ubki, £ubie, Czekanów,
Zbros³awice i Wilkowice oraz projektów
uchwa³; omówienie stanu dróg powiato-
wych, planowanych remontów i inwestycji
maj¹cych poprawiæ ich stan i bezpieczeñ-
stwo u¿ytkowników. 

16.02.2006 r. - posiedzenie Komisji

Rolnictwa 

Omówienie zagadnienia „Dobra prakty-
ka rolnicza w zakresie produkcji rolniczej
i zachowanie bezpieczeñstwa w gospodar-
stwach rolnych”. 

22.02.2006 r. - posiedzenie Komisji

Oœwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia

i Opieki Spo³ecznej

Omówienie ochrony zabytków gminy
Zbros³awice. 

23.02.2006 r. - posiedzenie Komisji Re-

wizyjnej

Kontrola wykonania uchwa³ Rady Gmi-
ny podjêtych w 2005 r.

Z prac Rady Gminy Zak³ad Opieki Zdrowotnej 
„FAM -MED”

Zaprasza osoby w wieku 35-55 lat niele-
czone wczeœniej z powodu chorób uk³adu
kr¹¿enia do wziêcia udzia³u w:

bezp³atnym 
badaniu profilaktycznym

Celem programu jest obni¿enie zachoro-
walnoœci i umieralnoœci z powodu

chorób uk³adu kr¹¿enia
W ramach programu zostan¹ wykonane

oznaczenia poziomu glukozy i lipidów we
krwi oraz pomiar ciœnienia têtniczego.

Zapraszamy w sobotê 8 kwietnia br.

na czczo do Oœrodka Zdrowia w Zbro-

s³awicach przy ul. Piastowskiej 3 w go-

dzinach 8.00-10.00 (tel. 233-70-30).
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ci¹g dalszy ze str. 1
Zacznijmy jednak od pocz¹tku i siêgnijmy

do roku 1999. Wówczas Rada Gminy przyjê³a
zasady rozwoju gminy Zbros³awice na kolej-
nych 15 lat poprzez stworzenie i uchwalenie
„Strategii Rozwoju Gminy Zbros³awice”. Przy-
jêto w niej generalnie trzy kierunki rozwoju: 

1. rozwój sportu, turystyki i rekreacji
2. rozwój gospodarki wodnej i kanalizacji
3. rozwój budownictwa
Kolejnym etapem by³o przyjêcie „Studium

Uwarunkowañ i Kierunków Rozwoju Gminy
Zbros³awice”. Rada Gminy podjê³a uchwa³ê
o zatwierdzeniu tego dokumentu 26 wrzeœnia
2002 r. Dokument ten sta³ siê podstaw¹ zawar-
cia umowy z wykonawc¹, który zosta³ wybrany
w trybie przetargowym. 

Na dzieñ dzisiejszy z 21 so³ectw, wchodz¹-
cych w sk³ad gminy 12 posiada ju¿ uchwalone
plany zagospodarowania przestrzennego,
pierwszym so³ectwem by³a Wieszowa, której
plan zosta³ przyjêty jeszcze w roku 2005. 

Dla czterech so³ectw, a wiêc Œwiêtoszowic,
Przezchlebia, Ptakowic i Sza³szy, bez w³aœci-
wie logicznego uzasadnienia Minister Rolnic-
twa i Wojewoda Œl¹ski nie wyrazili zgody na
odrolnienie gruntów. W pozosta³ych piêciu so-
³ectwach (Kopienica, Miedary, Ziemiêcice
i Zbros³awice) plany zagospodarowania przy-
gotowywane s¹ aktualnie do uchwalenia. 

Wracaj¹c jednak do Zbros³awic; do plano-
wanych zmian w planie wp³ynê³o 12 uwag.
Jedna z nich zas³uguje na szczególn¹ uwagê -
dotyczy ona bowiem terenów znajduj¹cych siê
w pó³nocnej czêœci so³ectwa u splotu ulic Wil-
kowickiej, Morcinka i Ligonia. Osoby, które
z³o¿y³y skargê (³¹cznie 143 osoby) tej samej
treœci pisz¹ w niej: 

„Rozleg³oœæ planowanych terenów budowla-
nych w porównaniu z istniej¹c¹ infrastruktur¹
techniczn¹ (drogi, sieæ gazowa, energetyczna,
wodoci¹gowa) nie zapewniaj¹ prawid³owego
dostêpu do nich. 

Ponadto spowoduj¹ zniszczenie istniej¹cych
dróg - ulic Traugutta, PrzewieŸlika i Powstañ-
ców (…) 

(…) Wnoszê o wykreœlenie z niego terenów
oznaczonych symbolami: 80 MN, 88 MN, 97a
MN, 97b MN, 97c MN, 99 MN”. 

Mieszkañcy Zbros³awic osiedleni na tere-
nach bezpoœrednio s¹siaduj¹cych z terenami,
które planowane s¹ pod budownictwo obawia-
j¹ siê, ¿e bêd¹ mieszkaæ na wielkim placu bu-
dowy, obawiaj¹ siê zapylenia i utrudnieñ zwi¹-

zanych z budowami, które w przysz³oœci mog¹
siê rozpocz¹æ. Obawy dotycz¹ równie¿ stanu
dróg dojazdowych, zapewnienia dostawy me-
diów. 

Ale oprócz w/w uwag s¹ te¿ takie „bêdziemy
mieæ tu w Zbros³awicach miasteczko”. 

Nikt nie ma zamiaru zmieniaæ wizerunku
Zbros³awic, planowany pod rozbudowê obszar
obejmowaæ ma oko³o 60 ha, to maksymalnie
300-350 nowych domostw. Licz¹c œrednio po
3-4 osoby w ka¿dym, przyrost mieszkañców
mo¿e wynieœæ ok. 1.500 osób. Kiedyœ Zbros³a-
wice by³y so³ectwem o najwiêkszej liczbie
mieszkañców w gminie, obecnie z danych ewi-
dencji ludnoœci wynika, ¿e osób zameldowa-
nych w Zbros³awicach jest 2.333 (2005 r.), zda-
jemy sobie jednak sprawê, ¿e czêœæ z osób (ok.
20%) figuruj¹cych w ewidencji mieszka za gra-

nic¹ - osoby, które wyemigrowa³y i nie dope³-
ni³y formalnoœci meldunkowych. Tak wiêc
obawy, ¿e Zbros³awice stan¹ siê miastem, s¹
bezzasadne. 

Jeœli chodzi o infrastrukturê drogow¹ - drogi
dojazdowe do planowanych pod rozbudowê
obszarów to oczywiœcie ulice Powstañców,
PrzewieŸlika i Traugutta, ale równie¿ dojazd
bêdzie mo¿na zorganizowaæ od ulicy Wieczor-
ka oraz od strony Wilkowic. 

Jeœli chodzi o pozosta³e elementy infrastruk-
tury tj. m.in. kanalizacjê; proces kanalizacji
gminy jest w trakcie realizacji - zadanie to jest
traktowane priorytetowo. Na dzieñ dzisiejszy
budowana jest kanalizacja w Wieszowie. Pod-

kreœliæ nale¿y, ¿e nieczystoœci w miejscowo-
œciach nie objêtych jeszcze procesem kanaliza-
cji gromadzone s¹ w bezodp³ywowych szam-
bach - podobnie rzecz mia³aby siê na terenach
przeznaczonych pod rozbudowê w Zbros³awi-
cach. Jest to jeden z obligatoryjnych elemen-
tów ka¿dego projektu budowlanego. 

Tak wiêc obawy, ¿e œrodowisko naturalne
ulegnie znacznej degradacji nie s¹ uzasadnione. 

Oto argumenty, które przemawiaj¹ za dal-
szym rozwojem (rozbudow¹) Zbros³awic. No-
wi mieszkañcy, to nowi uczniowie w naszych
przedszkolach i szko³ach, to potencjalni na-
bywcy wszelkich dóbr i us³ug, a co za tym idzie
wiêksze obroty - zyski naszych ma³ych i œred-
nich przedsiêbiorców, firm us³ugowych o ró¿-
nych profilach dzia³alnoœci, dostawców mate-
ria³ów budowlanych ale tak¿e i innych. 

Na koniec - to nowi podatnicy. Nie chodzi
tutaj tylko o kwestiê podatku od nieruchomo-
œci, ale o wp³ywy z udzia³ów gminy w podat-
kach dochodowym od osób fizycznych i praw-
nych. Udzia³ w podatku dochodowym od osób
fizycznych to 39,34%. Liczby mówi¹ same za
siebie, z ka¿dej z³otówki odprowadzonego
przez mieszkañca podatku gmina uzyskuje po-
nad 39 groszy. 

Jeœli poszukujemy Ÿróde³ dochodów by re-
alizowaæ nowe, bardzo potrzebne zadania nie
mo¿emy pomijaæ faktu, ¿e udzia³y w podatku
dochodowym to najwiêksza pozycja poœród do-
chodów w³asnych gminy. 

Katarzyna Sosada

Co z planem w Zbros³awicach? 

Firma Free-Med ze Œwiêto-
ch³owic wygra³a organizowany
w grudniu przez Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Zbros³awi-
cach przetarg na us³ugi opiekuñ-
cze oferuj¹c stawkê 5,42 z³ za go-
dzinê opieki nad naszymi miesz-
kañcami. Ze swoich zadañ na tere-
nie gminy Zbros³awice firma wy-

wi¹zywa³a siê dot¹d poprawnie.
Jednak¿e z doniesieñ prasowych
i telewizyjnych wynika, ¿e jej w³a-
œciciele popadli w konflikt z pra-
wem, a ich dzia³alnoœæ jest przed-
miotem dochodzenia prowadzone-

go przez KW Policji w Katowi-
cach. 

Chcê uspokoiæ tych mieszkañ-
ców, którzy korzystaj¹ z opieki,
jak równie¿ samych opiekunów, ¿e
bêdziemy bardzo uwa¿nie œledzili

dzia³alnoœæ firmy, a w przypadku
nie wywi¹zywania siê z umowy
doprowadzimy do jej uniewa¿nie-
nia. Osoby wymagaj¹ce opieki nie
zostan¹ jej pozbawione, gdy¿ do
czasu wy³onienia nowej firmy
GOPS zawrze umowy z dotych-
czasowymi opiekunami. 

Wies³aw Olszewski

GOPS uspokaja
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Zalet¹ posiadania w³asnego do-

mu jest to, ¿e przestrzeñ ¿yciow¹

mo¿na powiêkszyæ o jego otocze-

nie, czyli o ogród. Ogród to oaza

spokoju, tu „³adujemy” nasze aku-

mulatory. W okresie letnim jest to

nasze drugie mieszkanie, tak wiêc,

musimy go zaaran¿owaæ tak, by siê

w nim dobrze czuæ. 

Wobec powy¿szego, nale¿y siê zastanowiæ,
czego wymagamy od ogrodu i do czego bêdzie
nam s³u¿y³. Jak du¿o czasu mo¿emy mu po-
œwiêcaæ a ile czasu bêdziemy w nim przeby-
waæ. Ale przede wszystkim, jakim bud¿etem
dysponujemy.

Jak zabraæ siê za za³o¿enie

naszego ogrodu? 

Nie zawsze wiemy jak podo³aæ nowemu za-
daniu. Nie wszyscy posiadaj¹ wiedzê ogrodni-
cz¹. Dlatego, nie radzê eksperymentowaæ,
gdy¿ pozorne oszczêdnoœci mog¹ zakoñczyæ
siê marnym efektem wizualnym i wiecznymi
zmianami w ogrodzie, co w konsekwencji pod-
niesie koszty. 

Podstawow¹ spraw¹ jest projekt, który naj-
lepiej zleciæ fachowcowi. Projektant przepro-
wadzi wywiad z inwestorem i okreœli potrzeby
domowników. Inaczej bêdzie wygl¹daæ oto-
czenie rodziny z ma³ymi dzieæmi, inaczej osób

aktywnych, uprawiaj¹cych sport, a jeszcze ina-
czej kolekcjonerów. 

Po przyjêciu projektu nale¿y siê zastanowiæ,
co dalej. Mo¿e chcemy, aby ca³oœci¹ prac zajê-
³a siê firma, która zaaran¿uje ca³y ogród od ra-
zu pocz¹wszy od posprz¹tania posesji, przygo-
towania gleby, poprzez ukszta³towanie terenu,
tak¿e o elementy ma³ej architektury, a skoñ-
czywszy na obsadzeniu roœlinami i za³o¿eniu

trawnika. Firma ogrodnicza mo¿e tak¿e pod-
j¹æ siê pielêgnacji ogrodu nawet po zakoñcze-
niu aran¿acji. Dla inwestorów, którzy nie chc¹
wydawaæ od razu wiêcej pieniêdzy na ogród,
a znaj¹ siê trochê na roœlinach i pracy przy
nich, mam tak¿e propozycjê. Podstaw¹ oczy-
wiœcie jest dobry projekt. Inwestor mo¿e
wszelkie prace wykonywaæ samodzielnie i eta-
pami. Proponujê jednak zdecydowaæ siê na
nadzór projektanta, aby uchroniæ siê od b³ê-
dów. 

Ogród bêdzie powstawa³ d³u¿ej, ale za to
koszty roz³o¿¹ siê na d³u¿szy czas, a inwestor
bêdzie czerpa³ du¿o satysfakcji ze swojej pra-
cy. I tak doszliœmy do fina³u. Ogród jest ukoñ-
czony, pozostaje nam tylko troskliwa pielê-

gnacja roœlin. Je¿eli zdecydowaliœmy siê na

profesjonalny projekt, bêdzie on zawiera³ zale-
cenia dotycz¹ce pielêgnacji roœlin. Je¿eli pod-
jêliœcie Pañstwo decyzjê o aran¿acji swojego
ogrodu i potrzebujecie profesjonalnej pomocy
- jestem do dyspozycji. 

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „SA-
LIX”, które reprezentujê zajmuje siê m.in.
aran¿acj¹ terenów zielonych. S³u¿ymy profe-

sjonaln¹ pomoc¹ w zakresie projektowania,

zak³adania oraz pielêgnacji ogrodów.
Wspó³pracujemy z wieloma renomowanymi
szkó³kami ogrodniczymi na terenie naszego
województwa. Ostatnio, nawi¹zaliœmy kontak-
ty z firm¹ importuj¹c¹ elementy ma³ej archi-
tektury z Japonii. Teraz nawet ogród japoñski
nie stanowi ju¿ ¿adnego problemu. Dodatko-
wym atutem jest adres naszej siedziby, jeste-
œmy Pañstwa s¹siadami z Sza³szy. 

Zbli¿a siê upragniona wiosna, to naj-

lepszy czas na zak³adanie ogrodów. Decy-

dujcie siê Pañstwo szybko, a póŸn¹ wiosn¹

bêdziecie siê cieszyæ piêkn¹ zieleni¹ wokó³

swojego domu. 

Ilona STASZCZYK

Œnie¿ne krajobrazy widziane okiem
dziecka maj¹ swój urok. Wiedz¹ o tym
doroœli twórcy, dlatego w czasie zimo-
wych ferii ZbrosArt zorganizowa³ jed-
nodniowy plener malarski dla dzieci
i m³odzie¿y gimnazjalnej w udostêpnio-
nej przez w³adze gminne œwietlicy. 

Czas wolny w okresie ferii sprzyja
nie zawsze pozytywnej inicjatywie dzie-
ciêcej dlatego g³ównym sponsorem ma-
teria³ów malarskich dla dzieci by³a
Komisja ds. Przeciwdzia³ania Alkoholi-
zmowi. Z pomoc¹ w wykarmieniu 32
osobowej czeladki m³odych malarzy
przysz³a zbros³awicka Cukiernia Piekar-
nia - Dolnicki czêstuj¹c wszystkich
uczestników smacznymi dro¿d¿ówkami. 

Zaproszona do wspó³pracy mgr sztu-
ki Ewa Zajler-P³atek zadba³a o to, by
ka¿de z dzieci ukierunkowaæ w dzia³a-
niu artystycznym tak, by powsta³e dzie-
³o promieniowa³o g³êbi¹ talentu dziecka.
Najlepsze prace, których wybór nie by³
³atwy, zostan¹ nagrodzone po drugim,
wiosennym etapie pleneru. 

ZbrosArt oraz Krzysztof Czekaj,
z których to inicjatywy sfinansowany
zosta³ plener, licz¹ na to, ¿e dotychcza-
sowi sponsorzy dotrzymaj¹ im towarzy-
stwa, a mo¿e i inni, którym rozwój dzie-
ci le¿y na sercu do³¹cz¹ do grupy wspie-
raj¹cej tê inicjatywê. Zapraszamy. 

Tekst i foto:
Hubert Kalla

Daæ dzieciom radoœæ

JAK ZA£O¯YÆ OGRÓD
PO BUDOWIE?

PP..WW..  „„SSAALLIIXX””
42-677 Sza³sza 
ul. Zwyciêstwa 8
kom. 501 533 855

Dzieñ Papieski 
2 kwietnia 2006 r. - Zbros³awice

13.45 - otwarcie wystawy, powitanie goœci
w Œwietlicy Gminnej w Zbros³awicach
przy ul. Wolnoœci 97

14.00 - wystêpy artystyczne zespo³ów i chórów
z terenu gminy Zbros³awice

15.00 - Gorzkie ¯ale w koœciele pw. WNMP
w Zbros³awicach/zwiedzanie wystawy
w Œwietlicy Gminnej w Zbros³awicach

16.00 - projekcja filmu pt. „Karol - cz³owiek, któ-
ry zosta³ Papie¿em”

19.00 - Msza Œwiêta w koœciele pw. WNMP
w Zbros³awicach

20.00 - Ró¿aniec pod „Krzy¿em Papieskim”
w Zbros³awicach

20.30 - Apel Jasnogórski
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Ju¿ po raz trzeci w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Miedarach tra-
dycyjne Œwiêto Kobiet obchodzono
na sportowo. Dyrekcja szko³y zorga-
nizowa³a III Amatorski Turniej Siat-
kówki Dru¿yn Mieszanych (kobiety
+ 3 mê¿czyzn). Impreza odby³a siê
pod patronatem wójta gminy Zbro-
s³awice i jak zwykle spotka³a siê
z du¿ym zainteresowaniem gminnej
spo³ecznoœci.

Do zawodów zg³osi³o siê siedem
zespo³ów, w tym jeden z Tarnow-
skich Gór. Przed rozpoczêciem roz-
grywek sportowych uczennice Szko-
³y Podstawowej - uczestniczki Festi-
walu „Spoko-Muza”, specjalnie dla
wszystkich Pañ zaprezentowa³y krót-
ki program artystyczny. Tu¿ po nim
¿yczenia, prezentacja dru¿yn i turnie-
jowe zmagania rozpoczê³y siê. 

Mecze rozegrano w dwóch gru-
pach (po 3 i 4 dru¿yny w ka¿dej).

Zwyciêzcy grup awansowali do pó³fi-
na³ów. W wielkim finale spotka³y siê
dru¿yny z Tarnowskich Gór i Ka-
mieñca. Po wspania³ej, zaciêtej grze
zwyciê¿y³a dru¿yna z Tarnowskich
Gór 2:1. Trzecie miejsce zajê³a dru¿y-
na z Ksiê¿ego Lasu, która pokona³a
w ma³ym finale zespó³ miedarskiej
m³odzie¿y.

Zwyciêskie dru¿yny osobiœcie na-
grodzi³ wójt gminy - Pawe³ Kowolik,
który jak w latach poprzednich wrê-
czy³ puchary, dyplomy oraz pyszne
torty. Nie mo¿na nie wspomnieæ, i¿
wspania³¹ atmosferê podczas turnieju
zawdziêczamy miejscowej publicz-
noœci. Podziêkowania nale¿¹ siê te¿
rodzicom uczniów szko³y, którzy
upiekli na tê okazjê ciasta.   

Aleksandra Kotliñska
Dyrektor Zespo³u

Szkolno-Przedszkolnego 
w Miedarach

Dzieñ Kobiet pod siatk¹...

Wspania³y prezent dla swoich Kobiet z okazji ich œwiêta przygotowa³a
mêska czêœæ szko³y w Miedarach. W dniu 8 marca zaprezentowali oni
ciekawy i bogaty program artystyczny. 

Na pocz¹tku uroczystoœci wyst¹pi³ Krzysztof Swierzy w piosence
„Brunetki, blondynki” wcielaj¹c siê w rolê Jana Kiepury, nastêpnie
zaprezentowali siê ch³opcy z klasy IV SP w dialogach opowiadaj¹cych o ko-
bietach. PóŸniej na gitarze dla swoich kole¿anek zagra³ Micha³ Zyzik.
Wyst¹pili tak¿e nauczyciele miejscowej szko³y - Adam £uæ i Sebastian No-
wicki prezentuj¹c krótki skecz. 

By³ tak¿e akcent obcojêzyczny, piosenkê Beatlesów „Love me do” wyko-
nali znakomicie ch³opcy klasy IV. GwoŸdziem programu by³ jednak wystêp
kabaretu muzycznego, prezentuj¹cego podrywanie dziewczyny we wspó³cze-
snych czasach. W rolach g³ównych wyst¹pili tutaj: K. Swierzy, M. Zyzik, A.
Foltyn, M. Banysz i P. Kalinowski. 

Dziewczyny w podziêkowaniu za przygotowanie uroczystoœci zrewan¿o-
wa³y siê równie ciekawym wystêpem uczestniczek konkursu „Spoko Muza”
prezentuj¹c piosenki specjalnie dla wszystkich mê¿czyzn miedarskiej szko³y. 

Sebastian Nowicki

...i na szkolnej estradzie

Marzec to ostatni etap przygotowañ do sezonu pi³karskiego.
M³odzi futboliœci, uczniowie Gimnazjum w Zbros³awicach rywa-
lizuj¹ o to, by dostaæ siê do szkolnej dru¿yny reprezentacyjnej. 

Na udzia³ w rozgrywkach w barwach szkolnej „jedenastki”
najwiêksze szanse maj¹ uczniowie klas z rozszerzonym progra-
mem wychowania fizycznego. Oni bowiem pod czujnym okiem
wykwalifikowanych trenerów: dyrektora szko³y Mariana Szukal-
skiego oraz absolwenta Akademii Wychowania Fizycznego Mi-
cha³a Uklei trenuj¹ codziennie (10 godzin tygodniowo) elementy
pi³ki no¿nej. 

Zajêcia zim¹ odbywaj¹ siê na sali gimnastycznej i si³owni,
a gdy tylko œnieg stopnieje - na przyszkolnym boisku. Ale to nie
wszystko. Czêœæ ubieg³orocznych wakacji ch³opcy spêdzili na
obozie kondycyjnym w Lubniewicach na Pojezierzu Lubuskim,
gdzie wspólnie przed sezonem jesiennym trenowali formê. 

Uczniowie klas sportowych nie wywodz¹ siê tylko z naszego
obwodu szkolnego. Wieœæ o tym, ¿e w zbros³awickim gimnazjum
mo¿na rozwijaæ swe uzdolnienia w kierunku tej popularnej dys-
cypliny rozesz³a siê nawet poza teren naszego powiatu. Do Zbro-
s³awic przyje¿d¿a grupa uczniów z Pyskowic. Prosty dojazd,
oferta opiekuñczo-wychowawcza (œwietlica szkolna, sto³ówka)
i edukacyjna (dwa jêzyki obce, pracownia informatyczna z dostê-
pem do internetu, bogato wyposa¿ona biblioteka szkolna, oferta
zajêæ pozalekcyjnych, wykszta³cona kadra nauczycielska, opieka
szkolnego pedagoga) by³y niew¹tpliwym atutem przy wyborze
naszej szko³y. 

Nowy nabór ju¿ w czerwcu. Szczegó³y zostan¹ podane do wia-
domoœci na ³amach „Wieœci z Gminy” oraz na stronie interneto-
wej szko³y: http: //republika.pl/zbroslawice_szkola/. 

Agnieszka Drechsler

Zwyciêskie dru¿yny z Tarnowskich Gór i Kamieñca wraz z wójtem
gminy Paw³em Kowolikiem. 

15 marca br. w hali sporto-
wej w Miedarach, odby³ siê
gminny turniej pi³ki no¿nej
halowej Szkó³ Podstawo-
wych. W zawodach wziê³o
udzia³ siedem zespo³ów,

z których po meczach w gru-
pach, do pó³fina³ów awanso-
wa³y dru¿yny ze Zbros³awic,
Kopienicy, Wieszowy i Zie-
miêcic. 

W pierwszym pó³finale do-
piero po rzutach karnych dru-
¿yna Zbros³awic pokona³a
Kopienicê, a drugi pó³fina³ to
zwyciêstwo 2-0 Wieszowy
nad Ziemiêcicami. W ma³ym
finale wygran¹, tak¿e po rzu-

tach karnych, zapewni³a sobie
dru¿yna z Kopienicy zajmuj¹c
tym samym III miejsce w tur-
nieju. 

Wielki fina³ przyniós³ tylko
jedn¹ bramkê i triumf szko³y

ze Zbros³awic. Dodatkowo
zwyciêzcy mog¹ poszczyciæ
siê najlepszym strzelcem tur-
nieju, którym zosta³ Arka-
diusz Respondek. 

Gratulujemy zwyciêzcom
i sk³adamy, w imieniu wszyst-
kich nauczycieli (opiekunów
dru¿yn), podziêkowania dla
osób, które pomog³y w dowo-
zie dzieci na zawody. 

Sebastian Nowicki

Przed pi³karskim sezonem

W hali najlepsze Zbros³awice
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Naszej Drogiej Jubilatce
Pani

Gertrudzie Fronczek
ze Œwiêtoszowic

z okazji 90-tej Rocznicy Urodzin
¿yczymy zdrowia, b³ogos³awieñstwa Bo¿ego 
i dalszych lat ¿ycia w gronie najbli¿szych, 

otoczona mi³oœci¹ i ciep³em.

So³tys i Rada So³ecka Œwiêtoszowic

Naszej Drogiej Seniorce
Pani

Klarze Kostoñ
z okazji Jubileuszu 75 Rocznicy Urodzin
¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci

sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy

ze Zwi¹zku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów

Podziêkowanie
Dyrekcja Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach oraz

ca³a spo³ecznoœæ szkolna, sk³ada serdeczne podziêkowania Pani
Marii Wróblewskiej z Laryszowa za wzbogacenie ksiêgozbioru
w bibliotece szkolnej. 

Bibliotekarz - mgr Anna Bia³ek

INFORMATOR
Z ¯YCIA GMINY
ZBROS£AWICE

Redaktor: Katarzyna Sosada
tel. (032) 233 70 18, fax (032) 233 71 00
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42-674 Zbros³awice ul. Oœwiêcimska 2 
e-mail: promocja@zbroslawice.pl
www.zbroslawice.pl/wiesc.htm

Sk³ad: „Adam Press” Adam Miszta 
tel. 601 179 629; e-mail: adammiszta@poczta.onet.pl

Druk: Drukpol sp.j. 42-600 Tarnowskie Góry    
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e-mail: drukpol@drukujemy.pl

W ostatnim okresie odbiór
worków z odpadami segrego-
wanymi budzi³ wiele zastrze-
¿eñ. Nie wszêdzie by³y docho-
wane terminy, wiele ulic pomi-
niêto, o co mieszkañcy mieli
s³uszne pretensje. Przyczyny
tego stanu s¹ dwie: 

- od stycznia zmieni³a siê fir-
ma (REMONDIS Tarnowskie
Góry), której pracownicy nie
znaj¹c dok³adnie terenu po-
szczególnych miejscowoœci,
pomijali niektóre posesje czy
ulice.

- ulice by³y wyj¹tkowo zaœnie-
¿one, w niektórych miejscach nie
by³o mo¿liwoœci wjazdu.

Reagowaliœmy na ka¿dy
Pañstwa sygna³ o nieprawid³o-
woœciach, wymagaj¹c od firmy
REMONDIS w³aœciwego wy-
konywania zlecenia. Poniewa¿
us³ugê tê REMONDIS wyko-
nuje bezp³atnie, nie mo¿emy

na³o¿yæ kar umownych, które s¹
bardziej dyscyplinuj¹ce. Firma
zapewnia, ¿e takich sytuacji ju¿
nie bêdzie, bo warunki drogowe
uleg³y poprawie, a tak¿e pra-
cownicy lepiej poznali nasz te-
ren co poprawi odbiór worków. 

Harmonogram odbioru

nie uleg³ zmianie, jednak

podajemy go dla przypo-

mnienia:

- Zbros³awice - I wtorek mie-
si¹ca

- Wieszowa - I œroda miesi¹ca
- Ptakowice, Wilkowice i Lary-

szów - I czwartek miesi¹ca
- Miedary, Boniowice i Kamie-

niec - I pi¹tek miesi¹ca
- Jaœkowice, Jasiona, Kopieni-

ca, £ubie, Ksiê¿y Las, £ubki -
II wtorek miesi¹ca

- Karchowie, Zawada i Prze-
zchlebie - II œroda miesi¹ca

- Czekanów, Sza³sza - II czwar-
tek miesi¹ca

- Ziemiêcice, Œwiêtoszowie - II
pi¹tek miesi¹ca

Worki najlepiej wystawiæ
przed bramê wieczorem
w dniu poprzedzaj¹cym od-
biór, bo ekipa zaczyna zbiórkê
od godz. 7.00. 

Coraz wiêcej mieszkañców
korzysta z tej formy pozbywania
siê odpadów, dlatego redukujemy
iloœæ kontenerów. W ka¿dej miej-
scowoœci zostanie tylko jeden
kontener na plastik i jeden na
szk³o. Opró¿nianie kontenerów
jest p³atne. Koszty pokrywa siê
z bud¿etu gminy, zatem redukcja
ich iloœci zmniejszy wydatki
z bud¿etu. 

Gor¹co zachêcam do segre-
gowania œmieci w workach.
Jest to forma wygodna i tania. 

Z wszelkimi pytaniami

i zastrze¿eniami proszê dzwo-

niæ pod nr tel. 233 77 90.

Urszula Grabiñska 

Podziêkowanie
Sk³adam serdeczne podziêkowanie Stra¿akom z OSP ze

Zbros³awic, Wieszowy i Kamieñca za ofiarn¹ pracê na rzecz
Przedszkola i pomoc w odœnie¿aniu dachu.

Dyrektor GP Nr 1 w Zbros³awicach
El¿bieta Bochoñ

Podziêkowanie
W imieniu spo³ecznoœci szkolnej oraz w³asnym, sk³adam

serdeczne podziêkowanie So³ectwu Miedary, za zakup sprzê-
tu sportowego dla szko³y, ze œrodków otrzymanych w formie
nagrody za aktywny udzia³ w Wieloboju So³ectw 2005.

Aleksandra Kotliñska - Dyrektor Zespo³u 
Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach

Odbiór œmieci segregowanych ci¹g dalszy ze str. 1
Czêœci¹ uroczystoœci by³a debata z udzia-

³em wicepremiera Ludwika Dorna i pos³a
Jana Rokity poœwiêcona pogl¹dom na temat
walki z korupcj¹ i samorz¹dnoœci w Polsce. 

O przyst¹pieniu do akcji, w lutym 2005
roku, zdecydowa³ wójt Pawe³ Kowolik oraz
Rada Gminy Zbros³awice przyjmuj¹c sto-
sown¹ uchwa³ê. Organizatorzy zobowi¹zali
samorz¹dy do wprowadzenia szeœciu zasad

dobrego zarz¹dzania: przejrzystoœci, braku
tolerancji dla korupcji, partycypacji spo-
³ecznej, przewidywalnoœci, fachowoœci
i rozliczalnoœci. Urz¹d Gminy Zbros³awice
wcieli³ w ¿ycie wszystkie zadania obligato-
ryjne, natomiast Rada Gminy zrealizowa³a
trzy zadania fakultatywne. 

Przez ca³y rok sprawozdania z realizacji
kolejnych zadañ trafia³y do organizatorów.
Zosta³y wysoko ocenione, co potwierdza
klasyfikacja gminy Zbros³awice do fina³u
akcji i przyznanie certyfikatu jako zwieñ-
czenia ponadrocznych starañ pracowników
Urzêdu i radnych, a przede wszystkim œwia-
domoœæ docenienia dba³oœci naszego samo-
rz¹du o potrzeby mieszkañców.

Katarzyna Zyga

Gmina z zasadami

Drogiej Jubilatce
Pani

Genowefie Pioseczny
z okazji Jubileuszu 90 Rocznicy Urodzin
¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci

sk³adaj¹ 
Ochotniczki z OSP Czekanów
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Dzisiejsze trudne czasy, kiedy

w doros³oœæ przysz³o wchodziæ na-

stoletnim m³odym ludziom wyma-

gaj¹ ci¹g³ego doskonalenia siê, pod-

noszenia kwalifikacji zawodowych

oraz umiejêtnoœci dostosowywania

siê do zmieniaj¹cych siê potrzeb

rynku pracy.

Koñcz¹cy naukê uczniowie Gimnazjum w Zbro-
s³awicach w wiêkszoœci posiadaj¹ ju¿ swój osobisty
projekt kariery zawodowej. To efekt realizowanego
od trzech lat w naszej szkole „Programu Preorienta-
cji Zawodowej”. Na program ten w trzyletnim cyklu
edukacyjnym sk³adaj¹ siê ró¿nego rodzaju zajêcia
wychowawcze, warsztaty psychologiczne, treningi
podejmowania decyzji. 

Teraz trzeba zdecydowaæ siê na wybór szko³y
i ...dalej w przysz³oœæ! 

Oferta szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie tar-
nogórskim jest obszerna. Planuj¹cy sw¹ dalsz¹ karie-
rê edukacyjn¹ szesnastolatek ma do wyboru ró¿ne
szko³y: czteroletnie technika - daj¹ce po ich ukoñcze-
niu nie tylko zawód, ale i mo¿liwoœæ podjêcia nauki
na wy¿szych studiach, dwu i trzyletnie zasadnicze
szko³y zawodowe z mo¿liwoœci¹ kontynuowania dal-
szej nauki, licea profilowane (15 profili do wyboru)
oraz licea ogólnokszta³c¹ce. ¯adna z tych szkól nie
zamyka drogi dalszego rozwoju, a m³ody cz³owiek
musi bior¹c pod uwagê rozmaite kryteria wybraæ od-
powiedni typ i rodzaj szko³y. Przy wyborze nale¿y
przede wszystkim kierowaæ siê zgodnoœci¹ z zapla-
nowan¹ przysz³¹ dzia³alnoœci¹ zawodow¹ ale te¿ in-
dywidualnymi mo¿liwoœciami i aktualnymi chêciami
do nauki. Dobrze jest równie¿ przewidzieæ warunki
dojazdu do przysz³ej szko³y, zorientowaæ siê, jaka
w niej panuje atmosfera oraz jakie mo¿liwoœci roz-
woju zainteresowañ oferuje siê uczniom. Fachowej
porady i pomocy w wyborze szko³y udzieli pedagog
szkolny, doradca zawodowy z poradni psychologicz-
no-pedagogicznej lub Powiatowego Urzêdu Pracy. 

Wszystkim tegorocznym absolwentom gim-
nazjów w gminie Zbros³awice ¿yczê trafnych
wyborów.

Agnieszka Drechsler

¯yciowe wybory

Rok za³. 1980

Firma Pogrzebowa „JASEK”
ul. Zygmunta Starego 27, Gliwice

www.jasek.pl

Profesjonalizm, Godnoœæ, Kultura i Rozs¹dne Ceny
� organizacja i obs³uga pogrzebów � przewozy w kraju i za granic¹
� nowoczesne ch³odnie � w³asna kaplica � us³ugi cmentarne,
kremacyjne i kamieniarskie � palmy, wieñce i wi¹zanki � pogrzeby
bezgotówkowe � mo¿liwoœæ wykonania sekcji na zlecenie rodziny

Firma proponuje specjalistyczn¹ pomoc prawn¹ w zakresie: wszelkich œwiadczeñ ZUS
nale¿nych po osobach zmar³ych, odszkodowañ, postêpowañ spadkowych i podatkowych z nimi
zwi¹zanych.

S³u¿ymy przez ca³¹ dobê 231 13 47

Tegoroczna d³uga zima
i zró¿nicowane warunki
pogodowe spowodowa³y
znaczne spustoszenie na
naszych drogach. Dodatko-
wo niska temperatura w no-
cy a dodatnia w dzieñ do-
prowadza do rozsadzania
nawierzchni w miejscach
ju¿ uszkodzonych, a co za
tym idzie do zamiany dróg
w pasmo kraterów nie do
przebycia. 

Uzupe³nianie ubytków
szczególnie niebezpiecz-
nych mas¹ asfaltow¹ na

zimno, b¹dŸ na gor¹co z re-
cyklera jest jedynie dzia³a-
niem zabezpieczaj¹cym do-
raŸnie, poniewa¿ ujemna
temperatura nie pozwala na
prawid³owe wykonanie re-

montu. Dlatego te¿ skutecz-
ny remont naszych dróg bê-
dzie mo¿na rozpocz¹æ do-
piero wtedy gdy temperatura
za dnia i w nocy bêdzie
przekracza³a kilka stopni
powy¿ej zera. 

W zwi¹zku z powy¿szym
prosimy wszystkich uczest-
ników ruchu drogowego
o ostro¿noœæ, zdjêcie nogi
z peda³u gazu i o wyrozu-
mia³oœæ dla pomarañczo-
wych ekip krz¹taj¹cych siê
po zat³oczonych i niestety
dziurawych drogach. 

Sebastian G³ówka

Nasze drogowe wyboje

17 stycznia br. w Szkole
Podstawowej w Zbros³awi-
cach odby³ siê turniej mini-
siatkówki dziewcz¹t. Zawo-
dy otworzy³a Maria Teklak,
która powita³a obecnych
¿ycz¹c mi³ej, opartej na za-
sadach fair play gry. 

W wyniku rozgrywek
I miejsce i awans do zawo-
dów powiatowych wywal-
czy³a dru¿yna ze Zbros³a-
wic, pokonuj¹c w meczu
fina³owym zwyciêzców
dwóch poprzednich lat tj.
uczennice Szko³y Podsta-
wowej z Wieszowy. Trzecie
miejsce zajê³a SP z Kopie-
nicy, czwarte SP z Miedar,

pi¹te SP z Czekanowa i szó-
ste SP z Kamieñca. 

14 lutego br. w tej samej
dyscyplinie rywalizowali
ch³opcy. Uczniowie Szko³y
Podstawowej ze Zbros³awic
obronili tytu³ mistrza
z ubieg³ego roku, pokonu-
j¹c w meczu fina³owym
uczniów SP z Czekanowa,
trzecie miejsce przypad³o
dru¿ynie z Kopienicy,
czwarte SP z Miedar, pi¹te
SP z Wieszowy i szóste SP
z Kamieñca. 

Ogólna klasyfikacja
punktowa (po rozegraniu
piêciu z oœmiu dyscyplin
sportowych wed³ug kalen-

darza imprez) wygl¹da na-
stêpuj¹co: 

1. SP Kopienica (108) 
2. SP Zbros³awice (106) 
3. SP Wierszowa (104) 
4. SP Czekanów (100) 
5. SP Kamieniec (88) 
6. SP Miedary (86) 
7. SP Ziemiêcice (14) 
Kolejne zawody odbêd¹

siê w szachach, pi³ce no¿nej
halowej, a sezon sportowy
jak co roku, zamykaj¹ sztafe-
towe biegi prze³ajowe w Ko-
pienicy. 

¯yczymy dalszych sukce-
sów sportowych.

Maria Teklak

GMINNE ZAWODY PI£KI SIATKOWEJ SZKÓ£ PODSTAWOWYCH

28 lutego br. w Gimnazjum
w O¿arowicach odby³ siê „Turniej
Powiatowy Szkó³ Podstawowych
Minisiatkówki Dziewcz¹t”. Gminê
Zbros³awice reprezentowa³y zwy-
ciê¿czynie turnieju gminnego
w sk³adzie: Katarzyna Baœ, Marta
Bro¿yna, Martyna Karmañska, An-
na Kaszuba, Sylwia Kucias, Ewa
Kuœ, Angelika i Sybilla Tobolik, Ka-
rina Soporowska, Karolina Zawada
i Julianna Zdañska. 

Mecz  fina³owy rozegra³y uczen-
nice szkó³ z Radzionkowa i Zbros³a-
wic (obie dru¿yny do meczu fina³o-
wego przyst¹pi³y bez pora¿ki na
swoim koncie). Zwyciê¿y³y po wy-
równanym i bardzo zaciêtym meczu
dziewczêta z Radzionkowa, poko-
nuj¹c wynikiem setów 2:1 uczenni-
ce ze Zbros³awic. Trzecie miejsce
przypad³o w udziale uczennicom
SP z T¹pkowic. 

Maria Teklak

Turniej minisiatkówki w O¿arowicach
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Bank Spó³dzielczy

w Tarnowskich Górach

zosta³ wpisany do Reje-

stru S¹dowego 26 sier-

pnia 1912 roku. Siedzi-

ba reaktywowanego po

wojnie Banku mieœci³a

siê w budynku Ratusza

Miejskiego. W 1993 ro-

ku Bank przeniós³ siê

do w³asnego lokalu

przy ulicy Bytomskiej

6 w Tarnowskich Gó-

rach.

Jesteœmy zrzeszeni w Banku Polskiej Spó³-
dzielczoœci S.A. w Warszawie, który zrzesza
³¹cznie 356 Banków Spó³dzielczych z ca³ej
Polski. Bank nasz dzia³a w oparciu wy³¹cznie
o polski kapita³, podobnie jak pozosta³e Banki
Spó³dzielcze, a sklasyfikowani jesteœmy jako
„bank œredni” w trzystopniowej skali pod
wzglêdem wielkoœci funduszy w³asnych. 

Nasze fundusze w³asne wynosz¹ 1,8 mln
Euro. Daje to zarówno nam jak i naszym
cz³onkom i klientom poczucie stabilnoœci
i bezpieczeñstwa. 

Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e œrodki powierzo-
ne nam przez klientów s¹ gwarantowane Usta-
w¹ o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Naszymi klientami s¹ osoby fizyczne, pod-
mioty gospodarcze i w bardzo du¿ej czêœci rol-
nicy indywidualni i przedsiêbiorstwa o profilu
rolniczym, przede wszystkim z gminy Zbros³a-
wice, na terenie której posiadamy Oddzia³ Ban-
kowy, przy ul. Wolnoœci 109a.

Maj¹c na uwadze, ¿e jest to teren typowo
rolniczy, mamy w ofercie ciekawe propozycje
kredytów rolniczych: kredyty obrotowe na bie-

¿¹c¹ dzia³alnoœæ, kredyty nawozowe, kredyty
inwestycyjne na zakup maszyn i urz¹dzeñ rol-
niczych, a tak¿e kredyty pomostowe na zabez-
pieczenie dotacji z Unii Europejskiej. 

Proponujemy rolnikom prowadzenie ra-
chunków bie¿¹cych, niezbêdnych do prowa-
dzenia dzia³alnoœci i pozyskania œrodków z do-
p³at bezpoœrednich. Dla ³atwiejszego dyspono-
wania œrodkami na rachunkach mamy dla na-
szych rolników karty p³atnicze. 

Rolnicy w naszym Banku traktowani s¹ pre-
ferencyjnie, dlatego te¿ oferta kredytowa i de-
pozytowa jest dla nich szczególnie tania i ko-
rzystna. Staramy siê przy tym minimalizowaæ
wszelkie formalnoœci przy za³atwianiu kredy-
tów rolniczych. 

W swojej ofercie posiadamy tak¿e szerok¹
gamê tanich kredytów gotówkowych dla klien-

tów indywidualnych, z czego mog¹ skorzystaæ
tak¿e nasi rolnicy. 

Przez okres ca³ego roku proponujemy kre-
dyty okolicznoœciowe, np. kredyty wielkanoc-
ne, wakacyjne, szkolne, œwi¹teczne z wyj¹tko-
wo niskim oprocentowaniem. Udzielamy rów-
nie¿ kredyty gotówkowe nawet do 10 lat. Nie
zapominamy w tej ofercie tak¿e o naszych
emerytach i rencistach, dla których przygoto-
waliœmy specjalny, tani „kredyt seniorski”
gwarantuj¹c im upusty w zakresie kosztów kre-
dytowych. Wszystkim posiadaczom rachun-
ków osobistych w naszym Banku zapewniamy
dodatkowe ulgi w kosztach kredytowych. 

Dla wszystkich naszych klientów indywidu-
alnych prowadzimy tanie w op³atach rachunki

osobiste, a co szczególnie wa¿ne dla klienta,
nie pobieramy ¿adnych op³at za wyp³aty go-
tówkowe, co dodatkowo obci¹¿a³oby w³aœci-
ciela rachunku. 

Do rachunku osobistego klient mo¿e otrzy-
maæ kartê p³atnicz¹ Visa Elektron za 1 z³. 

Wyp³aty za pomoc¹ karty mo¿na miêdzy in-
nymi realizowaæ w bankomacie w Oddziale
naszego Banku w Zbros³awicach, co jest dla
mieszkañców gminy niew¹tpliwym u³atwie-
niem w korzystaniu z w³asnych pieniêdzy.
Bankomat jest czynny 24 godziny na dobê. 

Obok oferty dla dzia³alnoœci rolniczej ma-
my równie¿ propozycjê kredytowania dla
przedsiêbiorców innych bran¿, którzy maj¹
swoje siedziby tak¿e w zbros³awickiej gminie. 

Proponujemy kredyty obrotowe z przezna-
czeniem na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ tak¿e w ra-
chunku firmowym w formie „odnawialnej linii
kredytowej”, oraz kredyty inwestycyjne d³ugo-
terminowe, nawet do 10 lat na bardzo dogod-
nych warunkach. Wszelkie formalnoœci i decy-
zje kredytowe s¹ za³atwiane i podejmowane
szybko i sprawnie, co ma bardzo du¿e znacze-
nie dla przedsiêbiorców w kontekœcie dalszego
rozwoju firmy i wspó³pracy z kontrahentami.

Podmiotom gospodarczym oferujemy pro-
wadzenie rachunków bie¿¹cych i pomocni-
czych z niskimi op³atami sta³ymi, które s¹ kon-
kurencyjne do oferty innych banków. 

Wszystkim naszym klientom proponujemy
bardzo korzystnie oprocentowane lokaty ter-
minowe z dogodnymi okresami lokowania. 

Nasi klienci maj¹ mo¿liwoœæ zarz¹dzania
swoimi œrodkami zgromadzonymi na rachun-
kach za poœrednictwem internetu przez ca³¹
dobê, nie wychodz¹c z domu czy te¿ siedziby
swojej firmy. W ten sposób klienci oszczêdza-
j¹ swój czas i pieni¹dze. 

Zapraszamy równie¿ do odwiedzania naszej
strony internetowej www.bstg.pl, gdzie na
bie¿¹co redagujemy aktualnoœci, dotycz¹ce
oferty us³ug bankowych oraz informacji wa¿-
nych dla naszych klientów. 

Zachêcamy tak¿e do skorzystania z „wyszu-
kiwarki bankomatów” na naszej stronie. We
wszystkich bankomatach nale¿¹cych do Ban-
ków Spó³dzielczych i Banków Zrzeszaj¹cych
je, mo¿na wyp³acaæ œrodki pieniê¿ne bez op³at. 

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6
czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do 17.00

Ksiêgowoœæ: tel. (032) 393-90-51 Windykacja: tel. (032) 393-90-47 Kredyty: tel. (032) 393-90-50, (032) 393-90-49 Depozyty: tel. (032) 393-90-43

Centrala: tel. (032) 393-90-40, fax (032) 285-43-06

Serdecznie zapraszamy do korzystania z us³ug Banku Spó³dzielczego w Tarnowskich Górach 

� Oddzia³ Zbros³awice, ul. Wolnoœci 109a, tel. (032) 233-70-54, 233-71-05
czynne: poniedzia³ek, wtorek, œroda, pi¹tek w godz. 8.00-14.30, czwartek
w godz. 8.30-16.00,

��Filia Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1, tel. (032) 393-90-65
��Filia Nak³o Œl¹skie, ul. G³ówna 52, tel. (032) 393-90-73
��Filia Strzybnica, ul. Armii Krajowej 3, tel. 9032) 393-90-69


