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„Wymagajcie od siebie,
choæby inni od Was nie
wymagali” - te s³owa Pa-
pie¿a Polaka sta³y siê mot-
tem uroczystoœci nadania
Zespo³owi Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych oraz Szkole
Podstawowej w Kamieñcu
imienia Jana Paw³a II, któ-
ra odby³a siê 19 paŸdzier-
nika. Sw¹ obecnoœci¹ za-
szczycili nas znakomici
goœcie - ksi¹dz biskup Ge-
rard Kusz, ksiê¿a probosz-
czowie z naszej gminy,
przedstawiciele w³adz po-
wiatowych, gminnych
oraz kuratorium, dyrekto-
rzy placówek oœwiato-
wych i jednostek organiza-
cyjnych gminy, przedsta-
wiciele Rad Rodziców. 

ci¹g dalszy na str. 2

„Non omnis moriar”
Pielgrzymie z Wadowic…

W dniach 27.09 - 02.10 br.
m³odzie¿owa delegacja z naszej
gminy uczestniczy³a w wymianie
m³odzie¿y we Francji. Wspólnie
z rówieœnikami z miast partner-
skich Brackenheim i Tarnalelesz

poznawaliœmy europejski pro-
gram „M³odzie¿”, którego celem
jest wspieranie zarówno meryto-
ryczne jak i finansowe inicjatyw
m³odzie¿owych.                           

ci¹g dalszy na str. 2

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Zbrosławice!

Dzieñ 12 listopada 2006 r. to data ko-

lejnych, pi¹tych ju¿ po transformacji

ustrojowej, wyborów samorz¹dowych.

Wszyscy jesteœmy wyczerpani problema-

mi politycznymi. Apelujê jednak do Was,

drodzy Mieszkañcy, zostawmy politykê

du¿ego formatu. IdŸmy do urn wybor-

czych 12 listopada i wybierzmy radnych

do Rady Gminy, Powiatu i Sejmiku Woje-

wództwa. 

Samorz¹d to nasza wspólna sprawa. 

z wyrazami szacunku

Wójt Gminy

Pawe³ Kowolik

Europejski program „Młodzież”
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ci¹g dalszy ze str. 1

Liturgii S³owa Bo¿ego przewodniczy³
ksi¹dz biskup, który w homilii podkreœli³
piêkn¹ ideê przyjêcia przez szko³y w Ka-
mieñcu imienia Jana Paw³a II. Zaakcento-
wana zosta³a postawa naszego Czcigodnego
Patrona - gotowoœæ s³u¿enia drugiemu cz³o-
wiekowi i wiernoœæ g³oszonym idea³om.
Niezwykle wa¿nym momentem czêœci ofi-
cjalnej uroczystoœci by³o przekazanie dy-
rektorom obu szkó³ aktów nadania imienia.
Uroczyste uczniowskie przyrzeczenie od-
czyta³ uczeñ Liceum Ogólnokszta³c¹cego
Patryk Nowak. Opraw¹ muzyczn¹ uœwiet-
nia³ Liturgiê S³owa absolwent kamieniec-
kiego LO - £ukasz Wocka. 

„Tu es Petrus - us³ysza³ Szymon, syn Jo-
ny - Tobie dam klucze królestwa…” - te jak-
¿e wymowne i bogate w treœæ s³owa wpro-
wadzi³y zebranych w nastrój zadumy i re-
fleksji, który przepe³nia³ czêœæ artystyczn¹
uroczystoœci. To niezwyk³e, chwytaj¹ce za
serce widowisko mogliœmy prze¿ywaæ dziê-
ki zaanga¿owaniu Bo¿eny Gracy, autorki
jak¿e bogatego w treœci i wymownego sce-
nariusza oraz Rity Buliñskiej, z mistrzow-
sk¹ precyzj¹ czuwaj¹cej nad opracowaniem
muzycznym. To wyj¹tkowe wydarzenie za-
owocowa³o wspólnym wystêpem chórzy-
stów ze Szko³y Podstawowej, Gimnazjum
i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kamieñcu.
Wœród solistów znaleŸli siê nasi uczniowie:
Kinga Ziobrowska i Karolina Skandy z kla-
sy I „b” gimnazjum oraz Pawe³ Olender
i Marcin K¹tny z klasy III „a” liceum. Ich

œpiew - pe³en ciep³a, szczeroœci i niezwyk³ej
ekspresji - sprawi³, ¿e z niejednych oczu po-
p³ynê³y ³zy, niejedno gard³o œcisnê³o siê ze
wzruszenia. Ogromne wra¿enie odmalowa-
³o siê na twarzach s³uchaczy, gdy g³os za-
bra³ sam Ojciec Œwiêty, pouczaj¹cy nas
o potrzebie mi³oœci bliŸniego, s³u¿enia mu
i ogromnej odpowiedzialnoœci za nas sa-
mych i nasze wspólne dziedzictwo, któremu
na imiê Polska. Wys³uchaliœmy fragmentów
nagrañ papieskich homilii wyg³oszonych
podczas spotkañ z pielgrzymami i fragmen-
tów pochodz¹cych z „Tryptyku Rzymskie-
go”. Dziêki wykorzystaniu rzutnika multi-
medialnego mo¿liwe sta³o siê „obcowanie”
z Ojcem Œwiêtym, nie tylko dziêki s³owu
mówionemu, lecz równie¿ za poœrednic-
twem obrazu. Pe³ne ekspresji wykonanie
oratorium „Tu es Petrus” Piotra Rubika, do
odœpiewania którego w³¹czyli siê tak¿e na-
uczyciele, stanowi³o klamrê kompozycyjn¹
uroczystoœci. 

Mamy powody do dumy. Mamy nietu-
zinkowych nauczycieli i nieszablonowych
uczniów. W imieniu organizatorów uroczy-
stoœci szczególne podziêkowania kierujemy
pod adresem dyrekcji i grona pedagogiczne-
go Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im.
Jana Paw³a II w Kamieñcu za pomoc w re-
alizacji programu imprezy i dekoracji szko-
³y. Specjalne podziêkowania sk³adamy  Iza-
beli Stêpniak - wieloletniej nauczycielce ze
Szko³y Podstawowej w Kamieñcu za po-
mys³ i wykonanie g³ównej dekoracji. 

Barbara Dusiñska 

„Non omnis moriar” 
Pielgrzymie z Wadowic…

ci¹g dalszy ze str. 1

Sporo dowiedzieliœmy siê o mo¿liwoœciach,
jakie niesie ta organizacja dla osób w wieku 15 -
25 lat jak np. wolontariat europejski czy wymia-
ny miêdzynarodowe. Dziêki licznym semina-
riom i zabawom integracyjnym mieliœmy okazjê
bli¿ej poznaæ wspó³uczestników wymiany oraz
zawrzeæ nowe, ciekawe znajomoœci. 

W planie wyjazdu przewidziano tak¿e czas na
wspólne wycieczki i wydarzenia kulturalne, któ-
re pozwoli³y nam lepiej siê zintegrowaæ. Jako
pierwsz¹ zwiedziliœmy Wspólnotê Ekumeniczn¹
z Taizé, która za³o¿ona przez brata Rogera

w 1949 r. dziœ skupia oko³o 70 narodowoœci na
tygodniowych spotkaniach. Nastêpnie udaliœmy
siê do zamku w Cormatin - gdzie do dziœ mo¿na
podziwiaæ przepiêkne apartamenty i ogród Lu-

dwika XIII z 1628 r. Kolejnym punktem by³o za-
³o¿one w 910 r. benedyktyñskie opactwo w Clu-
ny - najwiêkszy klasztor Europy Zachodniej,
który uwalnia³ benedyktynów od zobowi¹zañ

wobec w³adcy. Drugiego wieczoru zabrano nas
do teatru na niebanalne przedstawienie z bardzo
ciekaw¹ opraw¹ artystyczn¹. Równie¿ pokaz
i konkurs zdjêæ m.in. z Miêdzynarodowego Ty-
godnia M³odzie¿y, odbywaj¹cego siê w tym ro-
ku w Zbros³awicach, cieszy³ siê sporym powo-
dzeniem. 

Z pewnoœci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e czas spê-
dzony we Francji, wype³niony zajêciami eduka-
cyjnymi, a tak¿e okazjami do bli¿szego poznania
nowych kultur, by³ bardzo cenny dla ka¿dej ze
stron. 

Sabina Golkowska

Program „Młodzież”Program „Młodzież”

Tak¹ w³aœnie kwotê uda-
³o siê gminie pozyskaæ
w wyniku wniosku z³o¿one-
go do EFS - dzia³anie 2.3
„Reorientacja zawodowa
osób odchodz¹cych z rol-
nictwa” w ramach ZPORR.
G³ównym celem projektu
jest przygotowanie osób
pracuj¹cych w rolnictwie do
funkcjonowania w zmienia-
j¹cych siê warunkach spo-

³eczno-ekonomicznych po-
przez objêcie ich wsparciem
o charakterze doradczo-
szkoleniowym, umo¿liwia-
j¹cym w bli¿szej lub dalszej
perspektywie podjêcie pra-
cy poza rolnictwem. 

W ramach projektu prze-
widuje siê trójmodu³owy
pakiet us³ug: doradztwo

zawodowe po³¹czone z za-
jêciami na temat skuteczne-
go poszukiwania pracy,
szkolenia zawodowe (do
wyboru: kurs budowlany,
montera p³yt kartonowo-gi-
psowych, bukieciarstwa,
kucharza, brukarza, nowo-

czesnej obs³ugi klienta), jê-

zykowe (do wyboru jêzyk
angielski lub niemiecki)
oraz zajêcia z zakresu two-

rzenia i zarz¹dzania ma³¹

firm¹. Projekt realizowany
bêdzie na terenie gminy
Zbros³awice. Ogólna liczba
uczestników to 150 osób:
rolników, domowników
oraz osób pracuj¹cych
w rolnictwie lecz zaintere-

sowanych zatrudnieniem
w sferze pozarolniczej,
z wy³¹czeniem emerytów
i osób zarejestrowanych ja-
ko bezrobotne. 

Prosimy osoby, które
spe³niaj¹ te wymogi, o nie-
zw³oczne zg³aszanie swoje-
go uczestnictwa w bezp³at-

nych szkoleniach! O przy-
jêciu zdecyduje spe³nienie
wymogów formalnych i ko-
lejnoœæ zg³oszeñ. Wszystkie
osoby, które ukoñcz¹ po-
szczególne modu³y kursu
otrzymaj¹ stosowne certyfi-
katy i zaœwiadczenia. 

Wies³aw Olszewski

Dzień Papieski w Czekanowie
W dniu 17. X. 2006 r. w Szkole Podstawowej w Czekano-

wie odby³ siê VI Dzieñ Papieski, poœwiêcony 28 rocznicy
wyboru Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹. Jan Pawe³ II
przez wielu ju¿ za ¿ycia zosta³ nazwany Janem Paw³em Wiel-
kim. W rocznicê pontyfikatu uczciliœmy jego pamiêæ.
Uczniowie klas V i VI przygotowali przedstawienie s³owno-
-muzyczne. Og³oszono tak¿e konkurs plastyczny dla klas IV-
VI pt. „Jan Pawe³ II w oczach dziecka”. Na konkurs wp³ynê-
³o wiele ciekawych prac. Komisja wybra³a najciekawsze
i tak: I miejsce zdoby³a Sabina Grzeganek z IV klasy, II miej-
sce przypad³o Natalii Czok z VI klasy a trzecie miejsce - Pa-
trykowi Bonk z klasy V. Wyró¿nione zosta³y tak¿e prace
Bartka Wieczorka, Agnieszki Jarosz i Martyny Kuzery. 

M³odsi uczniowie wykonali przepiêkne laurki dla Ojca
Œwiêtego. Na korytarzach naszej szko³y zosta³y wywieszone
gazetki, poœwiêcone Papie¿owi. Dzieñ Papieski min¹³ w at-
mosferze zadumy ale i radoœci i na pewno d³ugo pozostanie
w sercach nas wszystkich. Pamiêæ i szacunek dla tak wybit-
nej postaci jak¹ by³ Ojciec Œwiêty na zawsze bêdzie ¿ywa nie
tylko w tym szczególnym dniu. 

Krystyna Dulska

1.382.288,81 zł 
na zmianę zawodu!
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Wójt podpisa³ 22 zarz¹dzenia, w tym

w sprawach: 

- nieodp³atnego nabycia do zasobu gminy
nieruchomoœci stanowi¹cej drogê po³o¿on¹
w Zbros³awicach; 

- ustalenia sk³adu osobowego komisji
przetargowej do przetargu na sprzeda¿ nie-
ruchomoœci zabudowanej w Wieszowie
przy ul. Dworcowej, okreœlonej nr dzia³ek
307/17 i 16 k. m. 11 obrêb Wieszowa; 

- przygotowania i przeprowadzenia æwi-
czeñ obronnych na terenie gminy Zbros³a-
wice w dniach 12-13 paŸdziernika 2006 r.; 

- og³oszenia wykazu nieruchomoœci prze-
znaczonych do sprzeda¿y; 

- powo³ania komisji przetargowej do
udzielenia zamówienia na wykonanie re-
montu ulicy Nowotki w Wieszowie; 

- og³oszenia wykazu nieruchomoœci prze-
znaczonych do sprzeda¿y w trybie bezprze-
targowym; 

- powo³ania Zespo³u do spraw rokowañ
dotycz¹cych zbycia udzia³ów w Spó³ce
Przedsiêbiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w Gliwicach; 

- sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej
u¿ytkownikowi wieczystemu.

Ponadto Wójt: 

- uczestniczy³ w Starostwie Powiatowym
w konferencji na temat infrastruktury drogo-
wej i kolejowej. Priorytetem dla Starostwa
Powiatu w tym zakresie jest budowa auto-
strady A-1 oraz trasy szybkiego ruchu S-11

oraz innych po³¹czeñ z lotniskiem w Pyrzo-
wicach. Martwi brak zainteresowania za-
równo Starostwa jak i Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad remontami ka-
pitalnymi dróg krajowych 78 i 94, przebie-
gaj¹cych przez teren gminy; 

- z³o¿y³ gratulacje pani Emilii Hucz,
mieszkance Wieszowy, z okazji jej 100 uro-
dzin; 

- wzi¹³ udzia³ w akademiach „Dnia Na-
uczyciela” w Miedarach i Kamieñcu. Po-
nadto z tej okazji nagrodzi³ 8 osób - w tym
nauczycieli i dyrektorów szkó³ i przedszkoli
z tzw. puli Wójta Gminy; 

- rozmawia³ z przedstawicielami Nadle-
œnictwa Brynek na temat regulacji prawnych
i stanu technicznego wodoci¹gu do leœni-
czówki Goj - Ziemiêcice. Ustalono, ¿e Nad-
leœnictwo dokona remontu tego wodoci¹gu
oraz przygotuje dokumentacjê techniczn¹
do przekazania na rzecz gminy; 

- w dniu 27 wrzeœnia br. spotka³ siê z so³-
tysami naszych so³ectw, gdzie podziêkowa³
im za 4-letni¹ wspó³pracê oraz omówi³ bie-
¿¹ce sprawy; 

- uczestniczy³ w obchodach 60-lecia
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbros³awi-
cach; 

- z przedstawicielami kó³ mniejszoœci nie-
mieckiej bra³ udzia³ w seminarium w Ka-
mieniu Œl¹skim na temat bie¿¹cych stosun-
ków na linii Polska-Œl¹sk-Niemcy; 

- nadzorowa³ przygotowania do uroczy-
stoœci nadania szko³om w Kamieñcu imienia
Jana Paw³a II, w uzgodnieniu z ksiêdzem bi-
skupem Gerardem Kuszem; 

- poleci³, by w trybie pilnym oddaæ do
u¿ytku sto³ówkê w w/w szko³ach; 

- wraz z Gminnym Sztabem Antykryzy-
sowym bra³ udzia³ w zarz¹dzonych przez
wojewodê æwiczeniach w sytuacji wyst¹pie-
nia krajowego kryzysu energetycznego.
W æwiczeniach tych chodzi³o o to, jak po-
winniœmy siê zachowaæ w tej konkretnej sy-
tuacji. Musieliœmy sobie postawiæ kilka za-
dañ i odpowiedzieæ na pytania jak na nie za-
reagowaæ, kogo i co zabezpieczyæ, z kim
wspó³pracowaæ, jak informowaæ mieszkañ-
ców, itd.; 

- spotka³ siê z ksiêdzem - dyrektorem sta-
cji Caritas w sprawie przeniesienia tej pla-
cówki do domu sióstr zakonnych. Uzgod-
niono, ¿e ksi¹dz dyrektor sporz¹dzi koszto-
rys wykonawczy koniecznych robót adapta-
cyjnych oraz zawrze porozumienie z ksiê-
dzem proboszczem o bezp³atne wynajêcie
tych pomieszczeñ. Wójt zobowi¹za³ siê do
ustalenia harmonogramu prac remontowych
i ich czêœciowe sfinansowanie; 

- gratuluje organizatorom z Kamieñca
wspaniale przeprowadzonego festynu „Kar-
tofelfest”; 

W tym miejscu chcia³em serdecznie po-

dziêkowaæ wszystkim, którzy zorganizowali

pomoc dla chorego Bartka Dziubla, zarów-

no podczas do¿ynek gminnych w Wieszowie,

do¿ynek so³eckich w Ksiê¿ym Lesie jak i fe-

stynu w Kamieñcu. Dziêkujê równie¿ wszyst-

kim darczyñcom, którzy tak spontanicznie

i hojnie przekazywali swoje œrodki na lecze-

nie Bartka. Ze swej strony chcia³bym wyra-

ziæ satysfakcjê i dumê, ¿e mogê sprawowaæ

funkcjê wójta wœród tak wra¿liwej i dobro-

dusznej spo³ecznoœci.

Pawe³ Kowolik

Wójt Gminy

4.10.2006 r. - sesja Rady Gminy

Podjêcie uchwa³ w sprawie: wyra-
¿enia zgody na zawarcie porozumienia
z powiatem tarnogórskim dotycz¹cego
realizacji zadañ na terenie gminy
Zbros³awice; zmian w bud¿ecie gminy
Zbros³awice na rok 2006 - 13 uchwa³;
zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po¿ycz-
ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej;
nadania nazwy ulicy w miejscowoœci
Sza³sza; utworzenia odrêbnych obwo-
dów g³osowania w Domu Pomocy
Spo³ecznej prowadzonym przez Oj-
ców Kamilianów w Zbros³awicach,
Domu Pomocy Spo³ecznej Miedary
i Domu Pomocy Spo³ecznej w £ubiu;
ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib; procedury uchwalania bud¿e-
tu gminy Zbros³awice oraz rodzaju
i szczegó³owoœci materia³ów informa-
cyjnych towarzysz¹cych projektowi
bud¿etu; zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Zbros³awice dla obszaru so³ec-
twa Ptakowice i Przezchlebie; wyst¹-
pienia gminy Zbros³awice ze Spó³ki
Przedsiêbiorstwo Komunikacji Miej-
skiej Spó³ka z ograniczon¹ odpowie-

dzialnoœci¹ w Gliwicach oraz w spra-
wie zmiany Statutu Miêdzygminnego
Zwi¹zku Komunikacji Pasa¿erskiej
w Tarnowskich Górach. 

27.09.2006 r. - posiedzenie Komi-

sji Oœwiaty, Kultury, Sportu, Zdro-

wia i Opieki Spo³ecznej

Zapoznanie siê z dzia³alnoœci¹
sportow¹ na terenie gminy Zbros³a-
wice.

28.092006 r. - posiedzenie Komi-

sji Rolnictwa

Ocena strat w rolnictwie spowodo-
wanymi susz¹ oraz dyskusja nad for-
m¹ pomocy dla rolników dotkniêtych
susz¹. 

4.10.2006 r. - posiedzenie Komisji

Rewizyjnej

Opracowanie wniosków Komisji
w sprawie przyjêcia sprawozdania
z wykonania bud¿etu gminy Zbros³a-
wice za I pó³rocze 2006 r. 

2.10.2006 r. - posiedzenie Komisji

Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju 

Opiniowanie projektów uchwa³. 

Z prac Wójta Gminy

Z prac Rady Gminy

Wzorem lat ubieg³ych dzieci
z gminy Zbros³awice wyjecha³y na
dwutygodniowe kolonie letnie.
Gminny Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej poprzez Kuratorium
Oœwiaty i Komendê Chor¹gwi
ZHP w Katowicach pozyska³ 15
bezp³atnych miejsc. Dzieci wypo-
czywa³y w Karwii k/Jastrzêbiej
Góry, w KuŸnicy BrzeŸnickiej
i w miejscowoœci Paj¹k. 

Pracownik socjalny tut. oœrod-
ka Katarzyna Linkowska do³o¿y³a

wszelkich starañ aby dowóz do
miejsca zbiórki (Katowice) i od-
biór dzieci po powrocie przebiega³
bezpiecznie. Samochód udostêp-
ni³, dziêki uprzejmoœci ks. dyrek-
tora W³adys³awa Tarasa oraz kie-
rowcy Marcina Kusza, Dom Po-
mocy Spo³ecznej w Zbros³awi-
cach. Dzieci wróci³y zadowolone,
wypoczête, doœwiadczaj¹c wielu
pozytywnych wra¿eñ. 

Kierownik Oœrodka

- mgr Urszula Furtak

Jeszcze wspomnienie o lecie
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Najlepszy

EKO GROSZEK
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po 25 kg

www.ekogroszek.info.pl
tel./fax 032 232 31 82
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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.

Służymy przez całą dobę 231 13 47

Joachim LIPINSKI

CENTRUM US£UG POGRZEBOWYCH

ul. Mikulczycka 92, Ziemięcice
ul. Górnicza 11, Tarnowskie Góry
ul. Pomorska 14, Tarnowskie Góry

POLECAMY PE£EN ZAKRES US£UG
Telefony ca³odobowe:

032 / 384 69 48                032 / 233 69 90                  0 601 40 60 85

W zwi¹zku z tym, ¿e œwi¹teczny dzieñ 11 Listo-

pada przypada w sobotê, Wójt Gminy Zbros³awice

zarz¹dzi³, i¿ 24.11.2006 r. bêdzie w Urzêdzie Gmi-

ny dniem wolnym od pracy.

Sk³adam serdeczne po-

dziêkowanie za zorganizo-

wanie Festynu Rodzinnego

w Szkole Podstawowej

w Kamieñcu - Dyrekcji,

Gronu Pedagogicznemu

i m³odzie¿y z SP, Gimna-

zjum i Liceum. Szczególne

podziêkowania kierujê do

pañ: Bogumi³y Witaszczyk

i Joanny Stêpniak-Pelc za du¿y wk³ad i pomoc przy or-

ganizacji tego festynu. Wszystkim osobom, które w jaki-

kolwiek sposób okazuj¹ serce, nios¹ pomoc i pociesze-

nie w walce z t¹ ciê¿k¹ chorob¹ serdecznie dziêkujê! 

Najserdeczniejsze podziêkowanie sk³adam Probosz-

czowi parafii Karchowice i wszystkim Parafianom

z Karchowic i Zawady, za hojn¹ ofiarê na pomoc

w moim leczeniu. Z ca³ego serca dziêkujê Wam. 

Pragnê serdecznie podziêkowaæ organizatorom, pomy-

s³odawcom oraz darczyñcom „Kartofelfestu” w Ka-

mieñcu. To Wasza ofiarnoœæ pozwoli mi dalej siê leczyæ

i ¿yæ nadziej¹, ¿e wygram i pokonam tê chorobê. 

Bartek Dziubla

z rodzicami

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziêkowania

dla panów Eugeniusza

Gruszki, Sylwestra Kowal-

skiego i Zenona Dolnickiego

za sponsorowanie zabawy

do¿ynkowej w so³ectwie

Zbros³awice. 

So³tys i Rada So³ecka

Zbros³awic

PODZIĘKOWANIE
Rada So³ecka Kamieñ-

ca dziêkuje wszystkim

sponsorom i przedsiêbior-

com, osobom, które poma-

ga³y w organizacji festynu

oraz wszystkim ludziom

dobrego serca, którzy

podczas „Kartofelfestu”

kupowali, specjalnie na

tê okazjê przygotowane,

potrawy i napoje. 

Dochód z imprezy zo-

sta³ przeznaczony dla

Bartka Dziubla z Kamieñ-

ca. Dziêkujemy!

Rada So³ecka 

w Kamieñcu

KOLEJNE WYRÓŻNIENIE 
„JADWIŻEK“

Chór „Jadwi¿ki” z Ziemiêcic otrzyma³ po raz kolej-
ny wyró¿nienie. Tym razem mia³o to miejsce na V Fe-
stiwalu Polskiej Pieœni Chóralnej, jaki odby³ siê w Tar-
nowskich Górach. Jest to ju¿ trzecie wyró¿nienie, jakie
ten chór zdoby³ w latach 2003-2006. 

Ryszard Hilszczañski

Dziękuję za dar serca

W dniach od 30 wrzeœnia
do 1 paŸdziernika br. odby³
siê w Jasionie Festyn Do¿yn-
kowy. Rozpocz¹³ siê o godzi-
nie 16.00 dyskotek¹ dla dzie-
ci i m³odzie¿y. Zabawa ta-
neczna zaczê³a siê o 19.00,
przygrywa³ zespó³ z Wieszo-
wy. Mieszkañcy bawili siê

równie¿ ca³¹ niedzielê. W so-
botê podczas festynu odwie-
dzi³ nas wójt gminy z ma³-
¿onk¹.

Dziêkujê Mieszkañcom

i Radzie So³eckiej za pomoc

w organizacji festynu. 

So³tys Jasiony

Jan Wysocki

FESTYN DOŻYNKOWY W JASIONIE

Ważne dla mieszkańców!
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13 paŸdziernika br. w Szkole Podsta-

wowej w Kamieñcu, z udzia³em gmin-

nych w³adz samorz¹dowych, dyrektorów

szkó³ i przedszkoli, nauczycieli, uczniów

i by³ych pracowników szko³y, œwiêtowali-

œmy Dzieñ Edukacji Narodowej. 

Uczniowie klasy IV pod opiek¹ wycho-
wawczyni - Barbary Wichy-Kudlek przygo-
towali program artystyczny, wyra¿aj¹c w ten
sposób wdziêcznoœæ nauczycielom z okazji
przypadaj¹cego w sobotê ich œwiêta. Pod-
czas wystêpu p³ynê³o wiele piêknych ¿yczeñ
i wierszy. Przedstawiona zosta³a równie¿ hu-
morystyczna lekcja pod nazw¹ „Kabarecik
pod tablic¹”. Muzyczn¹ oprawê uroczystoœci
przygotowa³ szkolny chór prowadzony
przez Ritê Buliñsk¹. Nie zabrak³o równie¿
tanecznych popisów uczniów uczêszczaj¹-
cych na organizowane w naszej szkole lek-
cje tañca towarzyskiego. 

W dalszej czêœci uroczystoœci wójt gmi-
ny Zbros³awice Pawe³ Kowolik przyzna³

nauczycielom nagrody pieniê¿ne za szcze-
gólne osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej
i wychowawczej oraz podziêkowa³ wszyst-
kim nauczycielom, wychowawcom i pra-
cownikom oœwiaty za ich pracê, codziennie
podejmowany trud zwi¹zany z rozwojem
osobowoœci m³odych ludzi, ¿ycz¹c wielu
satysfakcji p³yn¹cych z wykonywanego za-
wodu. Po akademii zaproszono wszystkich
goœci na s³odki poczêstunek przygotowany
przez nauczycieli naszej szko³y. 

Dope³nieniem tego uroczystego popo³u-
dnia by³o spotkanie nauczycieli kamienieckiej
podstawówki, podczas którego dyrektor Joan-
na Mansfeld-Mucha wrêczy³a doroczne „Na-
grody Dyrektora Szko³y”. Podczas spotkania
bardzo mi³¹ niespodziankê sprawili nam rów-
nie¿ przedstawiciele Rady Rodziców, którzy
w imieniu wszystkich rodziców, przybyli na
uroczystoœæ ze wspania³ymi ¿yczeniami
i upominkiem dla pracowników szko³y.           

Ilona D³ugosz

14 paŸdziernika to Dzieñ Edukacji, œwiê-
to wszystkich pracowników oœwiaty. Z tej
okazji m³odzie¿ ze zbros³awickiego gimna-
zjum zaprezentowa³a program artystyczny.
Poezja mówiona przez uczniów klasy III a,
z przepiêknym podk³adem muzycznym, na-
bra³a niezwyk³ego charakteru. Serca - upo-
minki z myœl¹ przewodni¹ i ró¿¹, przygoto-
wane na tê szczególn¹ okazjê, jeszcze bar-
dziej ubarwi³y nastrój. Satyryczna lekcja jê-
zyka polskiego zdecydowanie rozluŸni³a at-
mosferê. Mi³y akcent w postaci ¿yczeñ dla
nauczycieli i wszystkich pracowników
oœwiaty oraz piosenka do muzyki zespo³u

Ich Troje, z nieco zmienionymi s³owami
„Zawsze z Wami chcemy ¿yæ” oficjalnie za-
koñczy³y tê nieprzeciêtn¹ uroczystoœæ. Nad
sprawnym przebiegiem imprezy czuwa³a
wychowawczyni klasy III a -  A. Bogacka. 

Blanka Antoszczyk.

Dzieñ Kota w gimna-
zjum zbros³awickim prze-
bieg³ bez wiêkszych wy-
datków na mleko. Ucznio-
wie I klasy gimnazjum
mierzyli swoje si³y z reszt¹
œwiata czyli II i III klasami. 

Konkurencje by³y uroz-
maicone i doœæ wyczerpu-
j¹ce: slalom z pi³k¹, odbija-
nie ping-pongiem, jedzenie
p¹czków na sznurku, prze-
ci¹ganie liny i wreszcie pi-
cie mleczka z miseczki.
Nie omieszkano tak¿e
sprawdziæ wytrzyma³oœci

wychowawców. Zadanie
specjalne dla nich to wypi-
cie soku z trzech cytryn.
By³o wprawdzie kwaœno
i cierpko, mimo to jednak
uczestnicy wiwatowali co-
raz g³oœniej i g³oœniej. Kot-
ki da³y z siebie bardzo wie-
le, bowiem walka z reszt¹
œwiata nie jest ³atwa.
Wprawdzie nie uda³o im
siê pokonaæ rywali, ale po-
kazali, ¿e staæ ich na wiele.
Wiwat naszym koci¹t-
kom!!! 

Blanka Antoszczyk

Jak nakazuje tradycja,

najm³odsi uczniowie musz¹

zostaæ oficjalnie przyjêci

do spo³ecznoœci szkolnej.

W Zbros³awicach ju¿ od lat

odbywa siê to w formie

„Pasowania na ucznia”. 

Maluszki z podstawówki
czyli kl. Ia z wychowawc¹
K. Burczyk - Wlaz³owsk¹
oraz kl. Ib z wychowawc¹ B.
Ochman spotkali siê ze star-
szymi uczniami aby uroczy-
œcie dost¹piæ zaszczytu paso-
wania na ucznia. Uczniowie
klasy IV powitali pierwszo-
klasistów interesuj¹cym
wierszem. Jego wyj¹tkowa

treœæ utwierdzi³a ich w prze-
konaniu, ¿e tworz¹ razem
z innymi uczniami wielk¹
szkoln¹ rodzinê i zawsze
mog¹ na nich liczyæ. 

W imieniu uczniów klas
I - Miko³aj Chajewski ofi-
cjalnie po¿egna³ siê z plusza-
kiem wyg³aszaj¹c odê do mi-
sia. Z kolei A. Stryjakiewicz
i O. Cieœlik, wspaniale recy-
tuj¹c wiersze, przekonali

swoich rówieœników, ¿e war-
to by³o rozstaæ siê z przed-
szkolem, aby wejœæ w nowy
etap ¿ycia. Czêœæ artystyczn¹
ukoronowano wrêczeniem
dyplomów pasowania na
ucznia oraz pieczêtowaniem
karty pasowania. Czwarto-
klasiœci wraz z wychowawc¹
J. Mrowiec pokazali swoj¹
wra¿liwoœæ i radoœæ z posze-
rzenia szkolnej rodziny, ob-
darowuj¹c maluchów rogami
obfitoœci. Po uroczystoœci
dzieci, rodzice i wychowaw-
cy mieli swoje ma³e przyjê-
cie ze s³odkim poczêstun-
kiem.      Blanka Antoszczyk

W ostatnim tygodniu wrzeœnia grupa szesnastu
uczniów ze szkó³ ponadpodstawowych naszej gminy, wraz
z opiekunk¹, przebywa³a w Brackenheim. Nasi uczniowie
skorzystali z zaproszenia dyrekcji tamtejszego gimna-
zjum, którego uczniowie goœcili u nas wiosn¹. 

Podstawowym zamierzeniem wymiany by³o wzajemne
poznanie siê naszej m³odzie¿y z ich niemieckimi rówieœni-
kami. Dla naszych gimnazjalistów i licealistów wyjazd by³
wspania³¹ okazj¹ do doskonalenia swoich umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê jêzykiem niemieckim w naturalnych wa-
runkach dnia codziennego, gdy¿ przedpo³udniami brali
oni udzia³ w zajêciach lekcyjnych wraz z ich niemieckimi
rówieœnikami. Popo³udnia natomiast spêdzali z niemiecki-
mi rodzinami, dziêki czemu mogli lepiej poznaæ kulturê
i zwyczaje naszych zachodnich s¹siadów. Du¿¹ atrakcj¹
by³o zwiedzenie, maj¹cego swoj¹ siedzibê w Stuttgarcie,

muzeum samochodów firmy Mercedes-Benz. Mieszcz¹ca
siê na oœmiu kondygnacjach wystawa umo¿liwi³a zapo-
znanie siê z histori¹ samochodów tej marki od momentu
zbudowania pierwszego modelu do czasów teraŸniejszych
i planów przysz³oœciowych koncernu. Uczniowie zwiedzi-
li tak¿e miasto Heilbronn, gdzie ka¿dy z nich otrzyma³
darmowy bilet do kina. Podsumowaniem wymiany by³
wspólny projekt w postaci kola¿u, którego tematem by³o
przedstawienie tego, co stanowi po³¹czenie gmin Bracken-
heim i Zbros³awice. Prace uczniów zostan¹ wyekspono-
wane w nowo wybudowanym skrzydle tamtejszego Za-
bergäu Gimnasium. 

Wymiana pokaza³a, ¿e m³odzi ludzie potrafi¹ ze sob¹
wspaniale wspó³pracowaæ i wzajemnie siê porozumiewaæ.
Nawi¹za³y siê przyjaŸnie, które bêd¹ na pewno owocowa-
³y przez wiele lat. 

Opiekun grupy - Barbara Wicha -Kudlek

Uczestnicy spotkania dziêkuj¹ Urzêdowi Gminy Zbro-

s³awice za zorganizowanie wyjazdu oraz Polsko-Niemie-

ckiej Wspó³pracy M³odzie¿y, która ten wyjazd dofinanso-

wa³a.

Wymiana 
międzyszkolna

Dzień 
Edukacji 

Narodowej 
w

Kamieńcu

Witajcie
pierwszaki

Dyrekcja Zespo³u Szkó³ w Zbros³awi-

cach sk³ada podziêkowania p. G. Dziu-

bek, p. T. i P. Szczecina, p. T. Krawczyk

oraz p. K. Zelosko za odnowienie sali

lekcyjnej klas I.

Wszystkiego najlepszego
„Kici, Kici − Miau, Miau”

Podziêkowania



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

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

Oddzia³ w Zbros³awicach, ul. Wolnoœci 109a
czynne: pn, wt,  œr, pt od 8.00 - 15.15, czwartek 8.30 - 16.00

Zapraszamy do korzystania z :
� kredytu „Jesiennego” w kwocie do 5.000 z³, z terminem sp³aty do 12
miesiêcy, przy oprocentowaniem od 8,75%, w skali roku ��kredytów dla
osób fizycznych ��kredytów rolniczych ��kredytów dla podmiotów go-
spodarczych ��kart p³atniczych i kredytowych (bankomat w Zbros³awi-
cach w Oddziale Banku) ��bankowoœci elektronicznej ��zleceñ sta³ych �
poleceñ zap³aty.

W sobotnie przedpo³udnie 7 paŸdzier-
nika 2006 roku wóz bojowy ze stra¿aka-
mi z jednostki OSP w Wieszowie podje-
cha³ pod ratusz w Tarnowskich Górach.
Zrobi³o siê naraz gwarno i rojno. Jednak
tylko jeden stra¿ak by³ zdenerwowany.
To dh Krystian Skrzypczyk - stra¿ak
z Wieszowy, który tego dnia bra³ œlub.
Jego wybrank¹ zosta³a Teresa So³tysik. 

Na krok nie odstêpowa³a m³odej pary
liczna delegacja stra¿aków w mundu-
rach bojowych i galowych. Dowodzi³ ni-
mi prezes OSP Wieszowa dh Henryk
Snurawa na komendê którego dla m³odej
pary utworzono szpaler. 

Z tej szczególnej okazji, na now¹ drogê
¿ycia w imieniu prezesa Zarz¹du Woje-
wódzkiego Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych RP w Katowicach list gratulacyjny
oraz wspania³y upominek, w postaci plu-
szowego misia przedstawiaj¹cego stra-
¿aka, wrêczy³ Leszek Boniewski.

Gratulacje i ¿yczenia sk³adali równie¿
prezes Zarz¹du Powiatowego OSP Jan
Jenczek oraz przedstawiciele w³adz wo-
jewódzkich. 

Po uroczystoœci wszyscy udali siê do
Wieszowy, gdzie w ZajeŸdzie „Cyprys“
bawiono siê do rana.

Gnał jak do ognia!

Nasi goœcie plenerowi o nas
nie zapominaj¹. Nie zapomnia³
tak¿e Marian Knobloch (jeden
z najwybitniejszych malarzy œl¹-
skich - uczestnik zbros³awickie-
go pleneru) i zaprosi³ nas na wer-
nisa¿ wystawy swoich prac, zor-
ganizowany z okazji 35-cio lecia
pracy artystycznej. Wernisa¿ pod
tytu³em „Z têsknoty za mi-
strzem” odby³ siê w Miejskim
Domu Kultury „Batory” w Cho-
rzowie Batory. 

Jak podkreœla autor, d¹¿y on
do doskona³oœci, szukaj¹c jej
w sobie bez szokowania. Jego
piêkne, pe³ne koloru malarstwo,
przypomnia³o nam raz jeszcze,
¿e œwiat, by byæ piêknym, po-
trzebuje piêkna w nas samych,
a tego ma Marian w sobie wiele,
bo przez ca³e ¿ycie wch³ania³ je
z piêkna natury. 

Foto i tekst 

Hubert Kalla

Plenerowej przyjaźni c.d.

Dnia 12 paŸdziernika br.

setne urodziny obchodzi³a Pa-

ni Emilia Hucz z Wieszowy.

wójt gminy Pawe³ Kowolik

oraz przewodnicz¹cy Rady

Gminy Andrzej Dramski sk³a-

daj¹ z tej okazji Dostojnej Ju-

bilatce najserdeczniejsze ¿y-

czenia zdrowia, pomyœlnoœci

i wszystkiego dobrego. 

100 URODZINY
PANI EMILII

Ju¿ po raz kolejny uczniowie Zespo³u Szkó³ w Zbro-
s³awicach wziêli udzia³ w akcji „Sprz¹tanie Œwiata”. 16
wrzeœnia o godz. 8.45 uczniowie SP i Gimnazjum w Zbro-
s³awicach spotkali siê w klasach z wychowawcami. Ka¿-
dy z nich otrzyma³ narzêdzia pracy, odpowiednio do przy-
dzielonego terenu. Dzieci i m³odzie¿ z wielkim zapa³em
zabra³y siê do pracy. Uczniowie co roku pracuj¹ bardzo
intensywnie. W miejscach do tego nie przeznaczonych
odnajduj¹ bardzo bogaty asortyment œmieci. Okazuje siê,

¿e jesteœmy dosyæ pomys³owi - wyrzucamy koce, butelki
(standard), buty, papier, ubrania, urz¹dzenia sanitarne, itp.
Na takich piêknych terenach jak np. „Szkolna Góra” po-
winno byæ przecie¿ czysto i przyjemnie. A jak by³o?
Hmm... mo¿e lepiej nie pisaæ. Podobnie nasze centrum -
pozostawia wiele do ¿yczenia w zakresie porz¹dku. 

Nale¿y jednak pochwaliæ spo³eczeñstwo lokalne.
W porównaniu do wiosennej akcji „Sprz¹tania Œwiata”
w ramach „Tygodnia Ziemi” nieporz¹dek na terenie Zbro-
s³awic jest mniejszy. Ogromna przemiana dokona³a siê
te¿ na przystankach, gdzie zaobserwowano znaczny spa-
dek nieczystoœci i wzrost estetyki. W tym roku miano naj-
czystszej ulicy otrzymuje ul. Cmentarna - BRAWO!!! 

Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Zbros³awicach powinni
byæ dla nas wzorem. Przyszli do szko³y dobrowolnie,
z ogromnym zapa³em do pracy. Dzielnie pracowali przez
ok. 3 godz. kr¹¿¹c po Zbros³awicach, przeciskaj¹c siê
przez kolczaste krzaki, zbierali wszelkiego rodzaju œmie-
ci pozostawione przez mieszkañców. 

Czy wynika³o to z koniecznoœci - nie, po prostu chcie-
li zrobiæ coœ dla œrodowiska, otoczenia, dla siebie. Dziêki
nim bêdzie nam przyjemnie, czysto i weso³o. 

Blanka Antoszczyk

Dar dla środowiska


