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W dniu 9 stycznia br. w Âwietlicy
Gminnej w Wieszowie po raz drugi za-
gra∏a Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Po-
mocy. Sztab XIII Fina∏u utworzyli Kor-
nelia Sikora, Jan Wysocki, Jan Snurawa
i Andrzej Dramski. Du˝à pomoc uzyska-
liÊmy od ¸ucji Snurawy, Ryszarda Snu-
rawy i Ewy Bulla, którzy utworzyli sztab
pomocniczy. Zgodnie z za∏o˝eniami ca∏y
dochód uzyskany w dniu XIII Fina∏u zo-
sta∏ przes∏any na konto Fundacji WOÂP. 

W godzinach porannych zbiórk´ pie-
ni´dzy rozpocz´∏o 60 wolontariuszy, któ-
rzy zebrali ∏àcznie 9500 z∏.

Wolontariuszami by∏y uczennice,
uczniowie i nauczyciele mieszkajàcy
na terenie Gminy: Justyna Pella, Sandra
Pella, Magda Krogulewska, Kamila Filo-
cha, Laura Cuda, Micha∏ Maniecki,
Grzegorz Jendrysczyk, Barbara Podo-
lak, Paulina Pigula, Tymoteusz Szczurek,
Kamil Skandy, Justyna Labisz, Karoli-
na Skandy, Agnieszka Pisula, Dawid
Wojda, Sabina Baron, ˚aneta Wojda,

Justyna Jeziorek, Daniel Komar, Jadwi-
ga Szczurek, Mateusz Stawiak, Sandra
Gliszczyƒska, Agnieszka Ruda, ˚elis∏awa
Kwiecieƒ, Anna Zimer, Agata Szczepa-
niak, Anna Sobczyk, Justyna St´pniewska,
Magda CieÊlak, Gra˝yna ¸ab´dê, Monika
Bielecka, Pawe∏ Tomaszkiewicz, Aleksan-
dra Sikoƒczyk, Iwona Bielesz, Marty-
na Antolak, ¸ukasz KuÊ, Dorota Baron,
Barbara Greczy∏o, Agnieszka ToÊ, Adrian
Rzepa, Damian Salomon, Jolanta Chmu-
ra, Sandra Sikora, Oliwia Sikora, Sabi-
na Golgowska, Karolina Pigu∏a, Karoli-
na Cibis, Celestyna Mika, Kamila Za-
wadzka, Kamila Kliczka, Judyta Moryƒ,
Dominika Bia∏a, Sandra Slodczyk, Artur
Zawadzki, Mateusz Grochola, Agnieszka
Brol, Bo˝ena Niedêwiedê, ¸ukasz Pucha-
∏a, Karolina Brylok i Aleksandra Dram-
ska. Nadmieniç nale˝y równie ,̋ ̋ e zbiórka
w Szkole Podstawowej w Kamieƒcu przy-
nios∏a 617,08 z∏. 

(ciàg dalszy na str. 6)

II Gminny Fina∏
Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy

w Wieszowie Niecodziennà uroczystoÊç – 100
rocznic´ urodzin obchodzi∏a Pani Ce-
cylia Daniel z Przezchlebia. Z tej oka-
zji, 12 lutego br., Wójt Gminy Pawe∏
Kowolik z∏o˝y∏ Dostojnej Jubilatce
serdeczne gratulacje oraz najlepsze
˝yczenia dalszych lat w zdrowiu
i szcz´Êciu rodzinnym.

100
Urodziny

Wójt Gminy Zbros∏awice

informuje,

˝e Gmina Zbros∏awice

przystàpi∏a

do Akcji Spo∏ecznej

dla Samorzàdów

„PRZEJRZYSTA POLSKA”.

OG¸OSZENIE
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Wójt przygotowa∏ 24 projekty
uchwa∏ Rady Gminy i wyda∏ 48 zarzà-
dzeƒ, w tym w sprawach:

– nabycia do zasobów gminy nieru-
chomoÊci stanowiàcych drog´ gminnà
po∏o˝onà  w Zbros∏awicach okreÊlonà
nr dzia∏ek 1338/126 o pow. 43 m2 oraz
nr 1336/126 o pow. 70 m2,

– powo∏ania komisji ds. przeprowa-
dzenia otwartego konkursu ofert na re-
alizacj´ zadaƒ publicznych w 2005 r.
z zakresu zadaƒ zwiàzanych z ochronà
i promocjà zdrowia oraz upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu na te-
renie Gminy Zbros∏awice,

– powo∏ania komisji do udzielenia
zamówienia na „Dostaw´ nawozu
wapniowego w´glanowo-magnezo-
wego o zawartoÊci min. 50% /CaO +
Mgo/”,

– zatwierdzenia harmonogramu re-
alizacji dochodów i wydatków bud˝e-
tu Gminy Zbros∏awice na I kwarta∏
2005 roku,

– przekazania budynków po∏o˝o-
nych w Zbros∏awicach przy ul. OÊwi´-
cimskiej 6, Zak∏adowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbro-
s∏awicach,

– og∏oszenia wykazu na wydzier˝a-
wienie dzia∏ek nr 527/214 i nr 529/192
po∏o˝onych w Zawadzie, o po-
wierzchni 1,1701 ha na okres 3 lat,

– og∏oszenia wykazu nieruchomo-
Êci, przeznaczonej do sprzeda˝y
w drodze bezprzetargowej, nr
2261/126 o pow. 337 m2, po∏o˝onej
w Zbros∏awicach przy ul. Piastowskiej,

– og∏oszenia wykazu nieruchomo-
Êci, przeznaczonej do sprzeda˝y
w drodze przetargu nieograniczone-
go, nr 447/51 o pow. 11.846 m2 po∏o-
˝onej w Miedarach przy ul. Tarnogór-
skiej,

– og∏oszenia wykazu nieruchomo-
Êci, przeznaczonych do sprzeda˝y
w drodze przetargu nieograniczone-
go, nr 378/45 o pow. 660 m2 oraz nr
394/45 o pow. 634 m2 po∏o˝onych
w Laryszowie przy ul. Bocznej,

– og∏oszenia wykazu na wydzier˝a-
wienie dzia∏ki nr 58/3 – cz´Êç km. 11
po∏o˝onej w Kamieƒcu, o pow.
7,75 ha na czas okreÊlony do
15.08.2005 r. – nieruchomoÊç nieza-
budowana o charakterze rolnym,

Ponadto Wójt:
Podpisa∏ oÊwiadczenia w sprawie

nie korzystania z przys∏ugujàcego
prawa pierwokupu nieruchomoÊci
po∏o˝onych w Szarszy, stanowiàcych
dzia∏ki nr 121/210 o powierzchni
2070 m2, nr 121/211 o powierzchni
102 m2, nr 121/91 o powierzchni
789 m2, nr 121/92 o powierzchni
249 m2. 

Wyrazi∏ zgod´ na likwidacj´ i prze-
kazanie do sk∏adnicy z∏omu samocho-
du po˝arniczego marki ˚uk A-15 nr
rej. STA G 427 znajdujàcego si´
na stanie OSP ¸ubie.

W zwiàzku z rezygnacjà z pracy
w Urz´dzie Gminy dotychczasowego
sekretarza, og∏osi∏ konkurs na wybór
jego nast´pcy.

Przed∏o˝y∏ Radzie Gminy propozy-
cje podwy˝ek cen za dostaw´ wody,
odbiór Êcieków i nieczystoÊci sta∏ych.

Opracowa∏ i przed∏o˝y∏ do akcep-
tacji Radzie Gminy Program Ograni-
czenia Niskiej Emisji. W chwili obec-
nej opracowywany jest wniosek
do WFOÂ i GW o dofinansowanie te-
go programu.

Pozytywnie zaopiniowa∏ projekt
uchwa∏y w sprawie zwolnienia
od op∏at za dokonywanie zmian wpi-
sów do ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej z przyczyn niezale˝nych
od danego podmiotu gospodarczego.

Wraz z pos∏em Stanis∏awem Dulia-
sem i przedstawicielami stowarzysze-
nia z so∏ectwa Âwi´toszowice spotka∏
si´ w Warszawie z Dyrektorem Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad, celem przed∏o˝enia nowej
koncepcji przebiegu autostrady A-1.
Projekt zostanie przed∏o˝ony do za-
opiniowania prezydentom okolicz-
nych miast i Zarzàdowi PKP w Cz´-
stochowie.

W dniu 18.12.04 r. przyjà∏ rodzin´
z Kazachstanu, która zamieszka∏a
w budynku „starej szko∏y” w Ka-
mieƒcu.

Z∏o˝y∏ do Wojewody wczeÊniej
skonsultowane i opracowane wnioski
odrolnienia niektórych terenów w ce-
lu przeprowadzenia zmian w zago-
spodarowaniu przestrzennym Gminy.

W dniu 5.1.05 r. osobiÊcie interwe-
niowa∏ w Agencji NieruchomoÊci
Rolnej w Opolu by wstrzymaç prze-
targ na sprzeda˝ gruntów rolnych
gdy˝ zaopiniowane obszary nie nada-
wa∏y si´ do produkcji rolnej.

Uczestniczy∏ w spotkaniu z wszyst-
kimi zawodnikami so∏ectwa Wieszo-

wa, którzy brali udzia∏ w Turnieju So-
∏ectw i wr´czy∏ im okolicznoÊciowe
dyplomy.

Spotka∏ si´ z Radami So∏eckimi
Karchowic i Boniowic w sprawie od-
rolnienia gruntów i Radà So∏eckà
Wieszowy celem omówienia spraw
bie˝àcych.

Wdro˝y∏ post´powanie celem prze-
prowadzenia wyborów uzupe∏niajà-
cych do Rady Gminy z powodu zrze-
czenia si´ mandatu przez dotychcza-
sowego radnego. Z powodu ordynacji
wyborczej wyboru musimy dokonaç
czy tego chcemy czy nie.

Spotka∏ si´ z dyrektorami szkó∏
i przedszkoli celem omówienia bie˝à-
cych spraw oraz wr´czy∏ nagrody dla
dyrektorów szkó∏ podstawowych
w Kopienicy i Zbros∏awicach oraz dy-
rektorom przedszkola w Zbros∏awi-
cach.

Przyzna∏ nagrody zwyci´zcom kon-
kursu „Naj∏adniejsza Posesja Bo˝ona-
rodzeniowa” w so∏ectwie Ziemi´cice. 

Zg∏osi∏ zastrze˝enia do wniosków
pokontrolnych Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w tematach – naliczenia
nagród jubileuszowych dla pracowni-
ków, zamówieƒ publicznych na robo-
ty drogowe oraz naliczania niektórych
diet radnych. Wnioski te wynikajà
z ró˝nej interpretacji przepisów.

Odwo∏a∏ si´ od negatywnej oceny
wniosku ze Zintegrowanego Projektu
Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go na dofinansowanie budowy kanali-
zacji w Wieszowie co spowoduje ko-
niecznoÊç poszukiwania innych, rów-
nie˝ korzystnych Êrodków by konty-
nuowaç budow´ kanalizacji nie tylko
w Wieszowie. Szerzej na ten temat
w kolejnych wydaniach gazety.

Z prac Wójta Gminy

29.12.2004 r. oraz 27.01.2005 r. Sesje
Rady Gminy Zbros∏awice

Podj´cie uchwa∏ w sprawie: rozwià-
zania Komisji do spraw opracowania
projektu uchwa∏y Rady Gminy w spra-
wie ustalenia dni i godzin otwierania
oraz zamykania placówek handlu de-
talicznego, zak∏adów gastronomicz-
nych i zak∏adów us∏ugowych dla lud-
noÊci, stwierdzenia wygaÊni´cia man-
datu Pani Krystyny Graca z Miedar;
ustalenia zasad wynagradzania pra-
cowników samorzàdowych zatrudnio-
nych w Zak∏adzie Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Zbros∏awi-
cach; ustalenia wysokoÊci cen wywozu
nieczystoÊci sta∏ych z kub∏ów Êmiecio-
wych oraz ceny 1 m3 nieczystoÊci p∏yn-
nych wywo˝onych wozem asenizacyj-
nym; stwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenia w wod´ i zbiorowe od-
prowadzenie Êcieków dla Zak∏adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Zbros∏awicach; zwolnienia
od op∏aty za zg∏oszenie zmiany wpisu
do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej; zatwierdzenia „Gminnego pro-

gramu profilaktyki i rozwiàzywania
problemów alkoholowych na rok
2005”, bud˝etu Gminy Zbros∏awice
na rok 2005; zmian w bud˝ecie Gminy
Zbros∏awice na rok 2005 – 5 uchwa∏;
likwidacji komórek organizacyjnych
Samodzielnego Publicznego Zak∏adu
Opieki Zdrowotnej – Wielospecjali-
stycznego Szpitala Powiatowego im.
dr B. Hagera w Tarnowskich Górach;
utworzenia odr´bnego obwodu g∏oso-
wania w Domu Pomocy Spo∏ecznej
Miedary, ustalenia numeru, granicy
oraz siedziby obwodowej komisji wy-
borczej; ustalenia stawek op∏at za za-
j´cie pasa drogowego; odwo∏ania Se-
kretarza Gminy; zatwierdzenia zesta-
wienia przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2005;
podwy˝szenia minimalnej stawki wy-
nagrodzenia zasadniczego w roku
2005 nauczyciela sta˝ysty zatrudnio-
nego w jednostce oÊwiatowej dla któ-
rej organem prowadzàcym jest Gmi-
na Zbros∏awice; Programu Ogranicze-
nia Niskiej Emisji; zmiany uchwa∏y

o przystàpieniu do Âlàskiego Progra-
mu Odnowy Wsi i wytypowania so∏ec-
twa do uczestnictwa w Âlàskim Pro-
gramie Odnowy Wsi; uchylenia
uchwa∏y nr XIV/97/95 Rady Gminy
w Zbros∏awicach z dnia 8 wrzeÊnia
1995r. w sprawie przystàpienia do spo-
rzàdzenia miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego obsza-
rów funkcjonalnych dla terenów gór-
niczych oraz w sprawie wyra˝enia zgo-
dy na rozwiàzanie „Porozumienia” za-
wartego pomi´dzy: Miastem Gliwice,
Miastem SoÊnicowice, Gminà Pilcho-
wice, Gminà Rudziniec i Gminà
Zbros∏awice w celu sporzàdzenia
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru „Tere-
nu Górniczego OG Gliwice III”
w granicach administracyjnych
w/w miast i gmin. 

Ponadto Rada przyj´∏a do realizacji
plany pracy Rady Gminy oraz poszcze-
gólnych komisji Rady na rok 2005.

15.12.2004 r. oraz 12.01.2005 r. po-
siedzenie Komisji OÊwiaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej

Analiza przebiegu pracy Komisji
w roku 2004, przyj´cie planu pracy Ko-

misji na rok 2005 oraz omówienie
funkcjonowania gminnych przedszkoli.

17.12.2004 r. oraz 20.01.2005 r. po-
siedzenie Komisji Rolnictwa

Podsumowanie akcji wapnowania
gleb, przyj´cie planu pracy Komisji
na rok 2005 oraz analiza wniosków rol-
nych.

28.12.2004 r. oraz 18.01. i 01.02.2005
r. posiedzenia Komisji Bud˝etu, Go-
spodarki i Rozwoju

Opracowanie planu pracy Komisji
na rok 2005, omówienie stanu dróg
powiatowych, planowanych na nich
pracach i terminach ich realizacji,
wst´pne omówienie planowanych prac
na drogach gminnych, omówienie pro-
gramu ograniczenia niskiej emisji, za-
opiniowanie projektu bud˝etu Gminy
na rok 2005 oraz projektów uchwa∏.

19.01. 2005 r. posiedzenia Komisji
Rewizyjnej

Przeprowadzenie kontroli docho-
dów i wydatków rad so∏eckich w gmi-
nie. 

Zbros∏awice, dnia 10.01.2005 r.

Z prac Rady Gminy
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Rozstrzygni´ty zosta∏ zorganizo-
wany ju˝ po raz IV konkurs na naj∏ad-
niejszà posesj´ w okresie Êwiàteczno –
noworocznym na terenie so∏ectwa
Ziemi´cice. W tym roku I miejsce
przypad∏o dla Paƒstwa Brz´czek.
Na II miejscu uplasowa∏y si´ rodziny 

W. Cichorowski i H. Nowak. Nato-
miast III miejsce zaj´∏a rodzina K.
Drzyma∏y. Ponadto przyznano wyró˝-
nienia dla: A. Dul, S. Koperwas, J.
Molenda, E. Sikora, H. Jaksik, A. Ko-
wolik, R. Kudlek, M. Suchanek,. Spe-
cjalne wyró˝nienie otrzyma∏ Ks. Pro-
boszcz J. German za ciekawy i pomy-
s∏owy wystrój budynku plebani. Pod-

sumowanie konkursu odby∏o si´
w Êwietlicy w Ziemi´cicach 24 stycznia
br., nasi laureaci otrzymali pamiàtko-
we dyplomy oraz nagrody ksià˝kowe.
Obecny na tym spotkaniu Wójt Pawe∏
Kowolik równie˝ obdarowa∏ naszych
laureatów kolorowymi folderami i ka-
lendarzami. Dla wszystkich przygoto-
wano s∏odki pocz´stunek oraz kaw´.
Wspólnie Êpiewano znane kol´dy.

Wszystkim mieszkaƒcom dzi´kuj´
za profesjonalne podejÊcie do tego
konkursu. Gratulujemy wyró˝nionym
i zapraszamy na nast´pny rok. 

Rada So∏ecka Ziemi´cic.

Naj∏adniejsze

Posesje 1. UBEZPIECZENIA OBOWIÑZKOWE
Zgodnie z ustawà z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych,

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczy-
cieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152) rolnicy w których posiada-
niu lub wspó∏posiadaniu znajduje si´ gospodarstwo rolne zobowiàzani sà mi´-
dzy innymi do zawarcia umów ubezpieczeƒ obowiàzkowych:

– odpowiedzialnoÊci cywilnej rolników z tytu∏u posiadania gospodarstwa
rolnego,

– budynków wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego od ognia i innych
zdarzeƒ losowych.

Rolnik, który nie spe∏ni∏ obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia, jest
obowiàzany wnieÊç op∏at´, której wysokoÊç wynosi:

– w ubezpieczeniu OC rolników – równowartoÊç 30 euro,
– w ubezpieczeniu budynków rolniczych – równowartoÊç 100 euro.
Do przeprowadzenia kontroli spe∏nienia przez rolników obowiàzku ubez-

pieczenia OC i ubezpieczenia budynków rolniczych, jest zobowiàzany wójt
w∏aÊciwy ze wzgl´du na po∏o˝enie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamiesz-
kania rolnika. 

Spe∏nienie obowiàzku ubezpieczenia ustala si´ na podstawie polisy lub in-
nego dokumentu ubezpieczenia, wystawionego przez zak∏ad ubezpieczeƒ.

2. SZKOLENIE DOTYCZÑCE PROGRAMÓW POMOCOWYCH
W dniu 9 marca br. o godz. 10.00 w Âwietlicy Gminnej w Zbros∏awicach od-

b´dzie si´ spotkanie informacyjne zorganizowane przez OÊrodek Doradztwa
Rolniczego w Miko∏owie wspólnie z Urz´dem Gminy.

Omawiane b´dà mi´dzy innymi: Wsparcie grup producentów rolnych, Pro-
gramy rolnoÊrodowiskowe, Dostosowanie gospodarstw w zakresie spe∏nienia
minimalnych standardów utrzymania zwierzàt i higieny produkcji oraz nowo-
Êci technologiczne w uprawie zbó˝.

3. SYSTEM IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZÑT
Do podstawowych obowiàzków na∏o˝onych na posiadaczy zwierzàt nale˝à:
– oznakowanie i rejestracja w Biurze Powiatowym ARiMR znajdujàcego si´

w gospodarstwie byd∏a, owiec, kóz i Êwiƒ,
– posiadanie paszportu dla ka˝dej sztuki byd∏a znajdujàcej si´ w siedzibie

stada,
– zg∏aszanie wszystkich przemieszczeƒ (sprzeda˝, kupno, wywóz, przywóz),

padni´cia, uboju i utylizacji zw∏ok zwierz´cia do ARiMR na formularzach do-
st´pnych w Biurze Powiatowym oraz Urz´dzie Gminy,

– prowadzenie w gospodarstwie ksi´gi rejestracji odr´bnie dla ka˝dego sta-
da byd∏a, owiec, kóz i Êwiƒ.

Zwierz´ta nieoznakowane i byd∏o, które nie jest wyposa˝one w paszport,
nie mogà byç przedmiotem handlu. 

4. NOWE INSTRUMENTY WSPARCIA FINANSOWEGO Z PROW
ARiMR 15 grudnia 2004 r. uruchomi∏a kolejne dzia∏anie w ramach Planu

Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Wsparcie dla grup producentów rolnych”. 
Z pomocy finansowej b´dà mog∏y skorzystaç grupy producentów rolnych,

które powsta∏y po 1 maja 2004 r. i spe∏niajà postanowienia ustawy z 15 wrze-
Ênia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach.

Od 1 lutego br. rozpocz´∏a si´ realizacja kolejnego dzia∏ania „Dostosowanie
gospodarstw rolnych do standardów UE”. G∏ównym celem tego dzia∏ania jest
u∏atwienie spe∏nienia wymogów gospodarstwa w dziedzinie ochrony Êrodowi-
ska, poprawy warunków higienicznych oraz dobrostanu zwierzàt. 

Kolejnym dzia∏aniem uruchomionym 1 lutego br. jest „Wspieranie gospo-
darstw niskotowarowych”. Obejmuje ono:

– wsparcie restrukturyzacji gospodarstw rolnych o niewielkim potencjale
ekonomicznym w kierunku dalszego prowadzenia dzia∏alnoÊci rolniczej lub
rozpocz´cia pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej,

– popraw´ konkurencyjnoÊci i dochodowoÊci polskiego sektora rolnego.

5. POMOC EKONOMICZNO-FINANSOWA
Wszystko na temat Êrodków unijnych, wnioski o pomoc unijnà dla rolników

oraz firm, pomoc w uzyskaniu kredytu bankowego, pomoc w restrukturyzacji
zad∏u˝enia, negocjacje handlowe. 

B. P. „Lexus” Kancelaria Radcy Prawnego zaprasza do nowo otwartego
punktu „Doradztwa Ekonomiczno-Prawnego”. Kancelaria oferuje us∏ugi
w zakresie:
POMOCY PRAWNEJ: pe∏na obs∏uga prawna firm, prowadzenie spraw sàdo-
wych, reprezentacja w urz´dach administracji, udzielanie porad prawnych, do-
radztwo w zakresie prawa unijnego, przygotowanie umów i kontraktów

Adres kancelarii: Zbros∏awice ul. WolnoÊci 103 tel/fax: 230-39-15
e-mail:lexux@wieszowa.pl

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Od po∏owy stycznia br. na terenie Gminy zaczà∏ funkcjonowaç system od-
bioru odpadów segregowanych. Na poczàtek mieszkaƒcy Zbros∏awic i Wie-
szowy zostali zaopatrzeni w komplety worków (na tworzywa sztuczne, szk∏o,
makulatur´ i metal). Obecnie zaopatrywani sà mieszkaƒcy Laryszowa, na-
st´pne wsie to Miedary, Wilkowice, Ptakowice i kolejne pozosta∏e miejsco-
woÊci.

Do ka˝dego kompletu worków do∏àczona jest ulotka informacyjna, z któ-
rej mo˝na dowiedzieç si´ kiedy worki b´dà odbierane oraz jak sortowaç od-
pady. Przy odbiorze pe∏nych worków b´dà dostarczane kolejne puste. Je˝eli
w gospodarstwie domowym nie ma np. metalu a jest bardzo du˝o np. two-
rzyw sztucznych i nie mieszczà si´ one w odpowiednim worku, mo˝na wi´c
tworzywa daç do worka z napisem „metal”, byle by tylko nie by∏y wymiesza-
ne z innym surowcem.

W przypadku gdy Paƒstwa nie ma w domu, dostarczyciel worków zosta-
wia je za bramà.

Przypominam, ˝e odbiór surowców gromadzonych w workach jest bez-
p∏atny.

Goràco zach´cam do sortowania odpadów w workach. Przez to nasze ku-
b∏y przydomowe nie b´dà przepe∏nione i Êrodowisko wokó∏ nas b´dzie czy-
Êciejsze.

Byç mo˝e na poczàtku trudno b´dzie si´ przyzwyczaiç do takiej formy gro-
madzenia odpadów, jednak mam nadziej´, ˝e z ka˝dym dniem coraz bar-
dziej polubimy worki i b´dziemy z nich korzystaç.

Wszelkie pytania i wàtpliwoÊci prosz´ kierowaç do Urz´du Gminy pok.
nr 9, tel. 233 77 90 inspektor Urszula Grabiƒska.

Segregacja odpadów

SZANOWNI PA¡STWO!

Ustawa o systemie oÊwiaty z 7.09.1991r (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.
2572 z póên. zm.) zobowiàzuje RODZICÓW dzieci w wieku 16 – 18 lat
do powiadamiania organów Gminy o formie spe∏niania obowiàzku szkolne-
go lub obowiàzku nauki i zmianach w tym zakresie. 

W zwiàzku z powy˝szym uprzejmie prosz´ o z∏o˝enie do 10 marca 2005 r.
w Gminnym Zespole Obs∏ugi Placówek OÊwiatowych w Kamieƒcu, ul. Tar-
nogórska 34 pisemnych oÊwiadczeƒ do jakiej szko∏y ponadgimnazjalnej
ucz´szczajà Paƒstwa dzieci.

Przypominam Paƒstwu, ˝e ustawowy obowiàzek nauki trwa do18 roku ˝y-
cia. Niespe∏nienie tego obowiàzku podlega egzekucji w trybie przepisów
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

Z powa˝aniem
Dyrektor GZOPO

Aleksandra Hangiel

Obowiàzek szkolny
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„Brzmia∏y ciep∏e nutki,
Wszyscy z radoÊci skakali,
Bawili si´ i duzi i mali.
By∏y zagadki, piosenki i taƒce,
Postacie z bajek, ró˝ne przebieraƒce”

Tak w kilku s∏owach mo˝na opisaç
Êwietnà zabaw´ dla dzieci, która odby-
∏a si´ w Gminnym Przedszkolu nr 4
w Âwi´toszowicach, a zorganizowa∏y jà
w tym roku... „Krasnoludki”. W tych
bajkowych postaciach, co sprytniejsze
dzieci mog∏y rozpoznaç panià dyrek-
tor, wychowawczynie oraz panie z ob-
s∏ugi.

Wszystko w tym dniu by∏o „krasno-
ludkowe”: dekoracje, konkursy, nawet

pocz´stunek – „Ciasteczkowy Kra-
snal”, wyczarowany przez nasze ku-
charki. Radosny nastrój zabawy bar-
dzo szybko udzieli∏ si´ obecnym na sa-
li rodzicom, którzy w∏àczyli si´
do wspólnej zabawy. W chwili prze-
rwy, gdy dzieci konsumowa∏y pyszne
ciasto, doroÊli mogli odetchnàç w ka-
wiarence, zorganizowanej przez ma-
my naszych wychowanków.

Taƒczàc i bawiàc si´, odkryliÊmy
wielkà tajemnic´:

„MyÊlcie sobie co tam chcecie, Kra-
snoludki sà na Êwiecie”.

Szarlota MiÊkiewicz
Joanna Petryczko

„Bal Krasnoludków”

W niedziel´ 23 stycznia 2005 r.
w KoÊciele Parafialnym w Zbros∏awi-
cach odby∏ si´ Gminny Koncert Kol´d
i Pastora∏ek.

Organizatorem Gminnego Koncer-
tu by∏ Urzàd Gminy w Zbros∏awicach.

Od godz. 15-tej koÊció∏ brzmia∏ na-
strojowymi dêwi´kami pieÊni Êwià-
tecznych, wykonywanych przez chóry
o zró˝nicowanym stylu i repertuarze.

Kolejno wystàpili:
– Chór DFK ze Zbros∏awic
– Chór „Jadwi˝ki” z Ziemi´cic

– Weso∏e Kumoszki ze Âwi´to-
szowic

– Zespó∏ „Any z Przezchlebia 
W imieniu Urz´du Gminy sk∏adam

serdeczne podzi´kowania wszystkim
chórom za udzia∏ w Koncercie. 

Monika Kamiƒska

Szczególne podzi´kowania sk∏a-
dam Ksi´dzu Proboszczowi Romual-
dowi Kokoszce za prowadzenie Kon-
certu.

Wójt Gminy Pawe∏ Kowolik

Gminny Koncert
Kol´d i Pastora∏ek

„...karnawa∏, radoÊç i wrzawa...” 

Jak co roku w karnawale uczniowie
m∏odszych klas Szko∏y Podstawowej
w Zbros∏awicach bawili si´ hucznie
na balu przebieraƒców. W tym roku
po raz pierwszy pod kierunkiem wo-
dzireja. Na udekorowanej przez dzie-
ci sali, w od dawna przygotowanych
strojach, bawili si´ zwolennicy kó∏,
w´˝yków, jak i taƒców w parze. Jed-
nak najwi´cej radoÊci przynios∏y dzie-
ciom zabawy z rekwizytami – taniec

z gazetà, zabawa z balonikiem... Ro-
dzice bardzo ch´tnie w∏àczyli si´
do zabawy i przygotowali s∏odki po-
cz´stunek, któy pozwoli∏ dzieciom
zregenerowaç si∏y. Po dobrej, po-
nad dwugodzinnej zabawie nie tylko
delikatne wró˝ki, ale i piraci, waleczni
wojownicy i rycerze z ulgà udali si´
na odpoczynek. Tym razem nie tylko
Êpiàce królewny spa∏y kamiennym
snem... 

Iwona Ochman

Jak co roku
w karnawale 

19 lutego w sali sportowej ZSP Mie-
dary odby∏ si´ halowy turniej pi∏ki no˝-
nej w ramach Wieloboju So∏ectw.
Uczestniczy∏y w nim reprezentacje 14-
tu so∏ectw. Mecze, s´dziowane przez
s´dziów OZPN, trwa∏y prawie 7 go-
dzin! Zwyci´˝y∏a dru˝yna Miedar
w sk∏adzie: Kamil Güncel, Rafa∏ Jawo-
rek, Adam Kordula, Rafa∏ Niedba∏a,
Sebastian Nowicki i Marcin Penkala.
Kolejne miejsca w grupie fina∏owej za-
j´∏y so∏ectwa: 2. Przezchlebie, 3. Cze-
kanów, 4. Âwi´toszowice. Gospodarze
spisali si´ równie˝ Êwietnie pod wzgl´-
dem organizacyjnym (tu s∏owa szcze-

gólnego podzi´kowania dla Aleksan-
dry Kotliƒskiej, Wilhelma Glinki i Ge-
rarda Gackiego, którego firma „GAC-
MET” tradycyjnie ju˝ ufundowa∏a po-
si∏ek dla pi∏karzy)!

Nast´pne zawody – p∏ywackie (szta-
feta 4x50 w sk∏adzie 2 kobiety i 2 m´˝-
czyzn) – 19 marzec o godz. 10.00
w Parku Wodnym w Tarnowskich Gó-
rach!

Wies∏aw Olszewski

Terminarz rozgrywek i klasyfikacja
po dwóch konkurencjach Wieloboju so-
∏ectw na str. 8.

Wielobój So∏ectw

FinaliÊci turnieju pi∏ki no˝nej

Zwyci´zcy turnieju – dru˝yna Miedar
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Spotkanie z Miko∏ajem.
Równie˝ w tym roku Âw. Miko∏aj

pami´ta∏ o dzieciach. Jednych odwie-
dzi∏ wczeÊniej, z naszymi dzieçmi spo-
tka∏ si´ 8 XII 2004 r. By∏o to spotkanie
niezwyk∏e poniewa˝ wraz z opiekuna-
mi przedszkolaki wyjecha∏y do Portu
Lotniczego w Pyrzowicach. Na tarasie
widokowym z niecierpliwoÊcià obser-
wowa∏y przylot samolotu ze Âw. Miko-
∏ajem na pok∏adzie. Spotkanie prze-
biega∏o w radosnej atmosferze. Dzieci
recytowa∏y Âw. Miko∏ajowi wierszyki,
Êpiewa∏y piosenki oraz odpowiada∏y
na jego pytania. Âw. Miko∏aj obdaro-
wa∏ wszystkich prezentami. To niezwy-
k∏e spotkanie dostarczy∏o wszystkim
wielu mi∏ych wra˝eƒ i na d∏ugo pozo-
stanie w ich pami´ci.

PrzedÊwiàteczne spotkanie z uczniami
Szko∏y Podstawowej w Kamieƒcu.

PrzedÊwiàteczny okres to czas spo-
tkaƒ z innymi, którym chcemy z∏o˝yç
˝yczenia i sprawiç radoÊç. Nie inaczej
by∏o 20 XII 2004 r., kiedy to odwiedzi-
li nasze przedszkole uczniowie kl.
II SP w Kamieƒcu wraz z wychowaw-
cà. Dzieci rozmawia∏y o Êwiàtecznych
tradycjach i zwyczajach, kultywowa-
nych w swoich rodzinach, przypomi-
na∏y sobie tradycyjne potrawy przygo-
towywane na wigilijny stó∏. Przedszko-
laki przedstawi∏y „Jase∏ka. Wszystkie
dzieci Êpiewa∏y znane kol´dy. 

Kol´dowanie z rodzicami.
Tradycyjnie ju˝ w styczniu przed-

szkolaki zaprosi∏y swoich rodziców

na wspólne kol´dowanie. Nauczyciel-
ki przygotowa∏y dekoracj´ sali, dzieci
przygotowa∏y „Jase∏ka”, a rodzice
uszyli wspania∏e stroje dla ma∏ych ak-
torów. GoÊcie z dumà i przej´ciem
oglàdali przedstawienie i przekonali
si´ ile trudu musi w∏o˝yç dziecko,
przygotowujàc si´ do wyst´pu. Gra
ma∏ych aktorów zachwyci∏a wszyst-
kich. Dzieci z ogromnym zaanga˝owa-
niem odegra∏y swoje role, a wspólnie
z rodzicami Êpiewane kol´dy stworzy-
∏y uroczysty, noworoczny nastrój. 

Przedszkolaki seniorom.
Osoby starsze pragnà kontaktów

z innymi ludêmi, dlatego ju˝ po raz
drugi zaprosiliÊmy do przedszkola se-
niorów z Kamieƒca. Dzieci przedsta-
wi∏y „Jase∏ka”, Êpiewa∏y piosenki no-
woroczne i zimowe oraz recytowa∏y
wiersze. Zaproszeni goÊcie z zachwy-
tem podziwiali ma∏ych artystów,
a na zakoƒczenie wyst´pów nie kryli
∏ez wzruszenia. Na zakoƒczenie sym-
patycznego spotkania dzieci z∏o˝y∏y
seniorom najszczersze noworoczne
˝yczenia. Naszych goÊci pocz´stowali-
Êmy ciastem. Trudno by∏o si´ rozstaç
z tak przemi∏ymi goÊçmi.

Najcieplejsze Êwi´to
– Dzieƒ Babci i Dziadka.

Podzi´kowanie za wyst´py, wspólne
zabawy i taƒce z wnukami sprawiajà
wszystkim wiele radoÊci. Nie inaczej
by∏o na uroczyÊcie przygotowanym
Dniu Babci i Dziadka. Przedszkolaki
przedstawi∏y „Jase∏ka” oraz monta˝

s∏owno-muzyczny, nawiàzujàcy do
Êwi´ta swoich najbli˝szych. Wiersze
i piosenki Êwiadczy∏y o pami´ci i sza-
cunku, wyra˝a∏y mi∏oÊç wnuków
do babç i dziadków. Zaproszeni goÊcie
czuli si´ wspaniale. Dzieci wr´czy∏y im
samodzielnie przygotowane upominki
oraz z∏o˝y∏y ˝yczenia. Na twarzach
wszystkich mo˝na by∏o zaobserwowaç
radoÊç i wzruszenie.

Bal karnawa∏owy.
Ostatnià zimowà uroczystoÊcià

przedszkolnà by∏ bal karnawa∏owy.
ZaprosiliÊmy do wspólnej zabawy
dzieci i ich opiekunów z oddzia∏u na-
szego przedszkola w Ksi´˝ym Lesie,
a specjalnym goÊciem by∏a pani wizy-

tator Danuta Ka∏à˝ny. Przedszkolacy
z niecierpliwoÊcià czekali na swoich
goÊci. Dla wszystkich personel przed-
szkola przygotowa∏ s∏odki pocz´stu-
nek. Tradycyjnie ju˝ by∏ to bal przebie-
raƒców. Rodzice przygotowali dla
swoich pociech wspania∏e stroje. Na-
uczycielki pi´knie ubra∏y sal´. Dzieci
taƒczy∏y przy karnawa∏owej muzyce,
bra∏y udzia∏ w konkursach i zawodach.
Zabawa by∏a wspania∏a i dostarczy∏a
wszystkim uczestnikom wiele radoÊci.
Na zakoƒczenie ka˝de dziecko otrzy-
ma∏o nagrod´. Ten bal na d∏ugo pozo-
stanie w pami´ci dzieci i ich opieku-
nów.

Krystyna Trz´siok

Zimowe uroczystoÊci
w przedszkolu w Kamieƒcu

W dniu 16.01.2005 r. pod patrona-
tem ks. proboszcza Rudolfa Halemby,
wzorem ubieg∏ych lat zorganizowano
akcj´ „Dzieci – Dzieciom”.

Samorzàd Uczniowski Zespo∏u
Szkó∏ w Wieszowie zbiera∏ w godzinach
rannych datki na dofinansowanie wy-
jazdu uczniów kl. III na Zielonà
Szko∏´. 

Natomiast o godz. 1500 w Âwietlicy
Gminnej w Wieszowie odby∏y si´ jase∏-
ka oraz koncert kol´d i pastora∏ek. Ja-
ko pierwsza wystàpi∏a m∏odzie˝ i orkie-
stra d´ta z Wieszowy, nast´pnie swój
program zaprezentowa∏o Przedszkole
z Wieszowy. M∏odzie˝ z parafii Êw. Mi-
ko∏aja w Pyskowicach przedstawi∏a cie-
kawe jase∏ka, a uczniowie Zespo∏u
Szkó∏ w Wieszowie przygotowali,
pod kierunkiem pani Ma∏gorzaty Sku-
bisz, Justyny Hewig, Haliny Grall i Da-
nuty Lihs, spektakl teatralny przeplata-

ny pastora∏kami. Wystàpi∏ równie˝
chór parafialny z Suchej Góry z boga-
tym repertuarem kol´d.

Na zakoƒczenie dla wszystkich ch´t-
nych zorganizowano koncert kol´d.

W czasie trwania imprezy rozstrzy-
gni´to równie˝ konkurs plastyczny
na naj∏adniejszà kartk´ Êwiàtecznà.

Pierwsze miejsce otrzyma∏a Karoli-
na Lihs uczennica Gimnazjum w Wie-
szowie, a drugie uczennica Szko∏y Pod-
stawowej Dominika Thiel.

Ta wspania∏a akcja zosta∏a zorgani-
zowana mi´dzy innymi dzi´ki: Radzie
So∏eckiej, pani Kornelii Sikorze, pani
Krystynie Stuchlik.

O tym, ˝e impreza zosta∏a bardzo
dobrze przyj´ta Êwiadczy du˝e zainte-
resowanie mieszkaƒców Wieszowy.

Danuta Lihs
Ma∏gorzata Skubisz

Tradycja Wieszowy
akcja „Dzieci – Dzieciom”

Walne zgromadzenie, które odby-
∏o si´ 13.01.2005 r. uzupe∏ni∏o sk∏ad
osobowy w∏adz organizacji. Prezes
stowarzyszenia Jerzy Woêniak podzi´-
kowa∏ wszystkim cz∏onkom za prac´
twórczà i organizacyjnà w minionym
roku. PodkreÊli∏ rol´ sympatyków, ich
pomoc i wk∏ad w tworzenie atmosfery
sprzyjajàcej dzia∏aniu i pokonywaniu
trudnoÊci. 

Dobrym tego przyk∏adem by∏ udzia∏
ZbrosArtu w grudniowym Ogólnopol-
skim Festiwalu Przedmiotów arty-
stycznych w Poznaniu. Dzi´ki wspó∏-
pracy i ˝yczliwoÊci Urz´du Gminy
Zbros∏awice, swoje prace mogli tam
zaprezentowaç: Krzysztof Ciesielski,
Jan Drechsler, Beata Dzielicka, Bar-

bara Hajzer, Maksymilian Hajzer,
Hubert Kalla, Monika Kowolik, Irena
Komplikiewicz – Szczepaniak, Hanna
Kunicka, Krzysztof Kwietniewski, Jó-
zef PaÊ, Ludmi∏a Sobieszyƒska, Jolan-
ta Terlecka, Jerzy Woêniak, Marcin
Zajàc.

Na zebraniu przyj´to ramowy pro-
gram dzia∏ania. ZbrosArt planuje
w 2005 roku zorganizowanie szeregu
imprez na terenie Gminy Zbros∏awi-
ce, jak równie˝ w powiecie tarnogór-
skim. Z pewnoÊcià stowarzyszenie
skorzysta z propozycji wspó∏pracy
z oÊrodkami gliwickimi. 

Jan Drechsler

Z życia
Zbros∏awickiego Stowarzyszenia

Twórców Amatorów
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(ciàg dalszy ze str. 1)

O godzinie 15.00 rozpocz´∏y si´ wy-
st´py zespo∏ów z terenu Gminy wÊród
których by∏y:

„Weso∏e nutki” z Kopienicy, „Mie-
darzanie” z Miedar, „Karolinki”
z Przezchlebia, „Kamyczki Dramy”
z Kamieƒca, Przedszkole ze Âwi´to-
szowic i Zespó∏ Szkó∏ z Kamieƒca
oraz zespó∏ „Kostar” z Miedar. Kon-
cert i licytacj´ prowadzi∏ (wzbudzajàc
powszechny aplauz) ubrany w czerwo-
ne spodnie i ˝ó∏tà koszul´ Henryk
Snurawa. ¸àczna kwota uzyskana z li-
cytacji wynios∏a 726 z∏.

Na zakoƒczenie koncertu oko∏o go-
dziny 19.00 odby∏ si´ pokaz sztucznych
ogni – „Âwiate∏ko do nieba”. Ca∏à im-
prez´ zabezpiecza∏a policja z nowego
posterunku z Kamieƒca i OSP Wie-
szowa.

¸àczna kwota zebrana przez sztab
WOÂP w Wieszowie wynios∏a
10 500 z∏.

Organizatorzy sk∏adajà serdeczne
podzi´kowanie wszystkim, którzy po-
mogli w przeprowadzeniu WOÂP
na terenie gminy oraz tym, którzy
przekazali pieniàdze bàdê udzielili
wsparcia w innej formie. W szczegól-
noÊci podzi´kowania nale˝à si´ wo-
lontariuszom za ich wzorowe zacho-
wanie, ˝yczliwoÊç i cierpliwoÊç. M∏o-
dzie˝y i paniom ze Âwietlicy z Wieszo-
wy za obs∏ug´ i pomoc w przyjmowa-
niu goÊci. Pracownikom Urz´du Gmi-
ny, dyrekcjom szkó∏ i nauczycielom
z terenu gminy za wsparcie w organi-
zacji i opiece nad najm∏odszymi wo-
lontariuszami. 

Za Sztab WOÂP:
Kornelia Sikora, Andrzej Dramski

Wójt Gminy Zbros∏awice Pawe∏
Kowolik dzi´kuje wszystkim wolonta-
riuszom, którzy uczestniczyli w akcji
na rzecz Wielkiej Orkiestry Âwiàtecz-
nej Pomocy.

II Gminny Fina∏

Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy

w Wieszowie

Drogiej solenizantce,

Pani Cecylii Daniel z okazji 100 roku życia,
życzenia wszelkiej pomyślności,

zdrowia oraz błogosławieństwa Bożego
życzy Rada Sołecka Przezchlebia

Naszej drogiej Seniorce

Pani Lidii Burda
z okazji Jubileuszu 75 Rocznicy Urodzin
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności

składają koleżanki i koledzy
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

• Poka˝ nam swojà miejscowoÊç
– jej histori´ i zabytki,
– ciekawostki,
– wszystko to, czym Twoja miejscowoÊç ró˝ni si´ od innych,
– co jest warte zobaczenia...
• Zrób to oryginalnie i ciekawie!
• Mo˝e z odrobina ˝artu i przymru˝eniem oka? 
• Weê udzia∏ w naszym konkursie!!!

ZAPRASZAMY!!!
REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów Gminy
Zbros∏awice.

2. Ka˝da szko∏a mo˝e nades∏aç dowolna iloÊç prac – stron inter-
netowych, ale prace te muszà dotyczyç ró˝nych miejscowoÊci.

3. Uczniowie mogà pracowaç samodzielnie lub w zespo∏ach
(maksymalnie 4-osobowych).

4. Strona musi mieÊciç si´ na jednym noÊniku (p∏yta CD lub DVD).
5. Zg∏oszenia udzia∏u szko∏y w konkursie nale˝y przes∏aç faksem

lub pocztà elektronicznà do dnia 28 lutego 2005 r.
Zg∏oszenie powinno zawieraç:
– nazw´ zg∏aszanej szko∏y,
– imí  i nazwisko nauczyciela opiekuna konkursu na terenie szko∏y,
– telefon kontaktowy do nauczyciela opiekuna (jeÊli inny ni˝ numer

telefonu szko∏y),
– przewidywanà iloÊç prac, które szko∏a nadeÊle na konkurs.
6. Gotowe prace nale˝y sk∏adaç w sekretariacie Gimnazjum

w Zbros∏awicach do dnia 20 maja 2005 r.
7. Szczegó∏owych informacji udziela organizator i koordynator

konkursu mgr Agnieszka Biliƒska tel. 233-70-43 (Gimnazjum
Zbros∏awice), e-mail: agabilinska@poczta.onet.pl

8. Nagrody w konkursie:
– nagrody rzeczowe dla autorów 3 najlepszych prac,
– nagrody pocieszenia dla pozosta∏ych uczestników,
– dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu,
– podzi´kowania dla nauczycieli opiekunów.
Dodatkowo wszystkie nades∏ane na konkurs prace stanà si´ cz´-
Êcià zbiorów Biblioteki Gminnej w Zbros∏awicach.
Prace nagrodzone zostanà umieszczone w Internecie jako cz´Êç
gminnej strony internetowej.
List´ uczestników i laureatów konkursu og∏osi „WieÊç z Gminy”

„Moja MiejscowoÊç – moje
miejsce na ziemi”

za d∏ugoletnià okazywanà pomoc w organizowaniu od 1995 roku spotkaƒ
op∏atkowych dla samotnych, schorowanych mieszkaƒców Gminy Zbros∏awi-
ce, za ofiarnoÊç, zaanga˝owanie, zrozumienie 

dla

Pani Krystyny Rozkosz – Zak∏ad Piekarniczo – Cukierniczy Ziemi´cice,
Pani Doroty Biskupek – Zak∏ad Piekarniczo – Cukierniczy Âwi´toszowie,
Gminnej Spó∏dzielni Zbros∏awice, Dyrektora Domu Pomocy Spo∏ecznej
w Zbros∏awicach, Pana Mariana Grochulskiego, Pana Telesfora Rzeczkow-
skiego, Zespo∏u Weso∏e Kumoszki, Szko∏y Podstawowej w Kopienicy, Szko-
∏y Podstawowej w Przezchlebiu, Banku Spó∏dzielczego w Tarnowskich Gó-
rach, Pani Teresy Ga∏àzka – Balewicz, – Zak∏adu Produkcyjno – Us∏ugowe-
go GACMET, Pani Iwony G∏owackiej, Pana Zygfryda Koston – Przedsi´-
biorstwo Instalacyjno – Monta˝owe, Pani Karinie Lis – Hurtownia REM-
BIS, Rolniczej Spó∏dzielni Produkcyjnej w Zbros∏awicach, Parafii Trójcy
Âwi´tej w Wieszowie, Parafii Wniebowzi´cia NMP w Zbros∏awicach, Parafii
Âw. Jadwigi Ziemi´cice, Paƒstwa Wo∏czyk – Zak∏ad Artystyczny Rzeêba
Drewnie, Pana Eugeniusza Âwierczyna, Pana Henryka Lis – Przedsi´bior-
stwo „TransLis”, Pani Aleksandry Król, Pana Stefana Pajda, zespo∏u
KOSTAR, Pana Krzysztofa J´droszkowiak, Pana Jacka Masior, oraz m∏o-
dzie˝y i wolontariuszom i wszystkim osobom zaanga˝owanym tak ch´tnie
w∏àczajàcym si´ do pomocy zapewniajàc mi∏à obs∏ug´ w czasie spotkania
op∏atkowego.

sk∏adajà:

Zespó∏ Gminnego OÊrodka Stacja Caritas
Pomocy Spo∏ecznej w Zbros∏awicach w Zbros∏awicach

Serdeczne podziękowanie
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Z okazji Miko∏ajek w Sali Gimna-
stycznej Zespo∏u Szkó∏ w Wieszowie
odby∏ si´ trójmecz „Sport i Zaba-
wa”.

W zawodach brali udzia∏ ucznio-
wie klas IV, V i VI Szko∏y Podstawo-
wej z Czekanowa, Przezchlebia
i Wieszowy. Patronat nad imprezà
objà∏ Urzàd Gminy w Zbros∏awi-
cach i Dyrektor Zespo∏u Szkó∏
w Wieszowie.

Reprezentacj´ ka˝dej ze szkó∏ sta-
nowi∏a 12 osobowa dru˝yna. Trój-
mecz sk∏ada∏ si´ z 14 zabaw i gier
punktowanych osobno. By∏y to mi´-
dzy innymi: pokonywanie torów
przeszkód, wyÊcigi, przeciàganie li-
ny, mocowanie w trójkach, zabawy
„Trzy p∏otki”, „Przez obr´cz”.

Nad prawid∏owym przebiegiem
wspó∏zawodnictwa czuwa∏a powo∏a-
na komisja. W klasyfikacji ogólnej

I miejsce zaj´li uczniowie Zespo∏u
Szkó∏ w Wieszowie, II miejsce
uczniowie Szko∏y Podstawowej
z Czekanowa, a III miejsce ucznio-
wie Szko∏y Podstawowej z Prze-
zchlebia. Wszystkie dru˝yny ambit-
nie rywalizowa∏y o poszczególne
punkty, a przy tym Êwietnie si´ bawi-
∏y.

Na zakoƒczenie turnieju dru˝yny
otrzyma∏y pamiàtkowe puchary, dy-
plomy i s∏odycze ufundowane przez
Urzàd Gminy Zbros∏awice i sponso-
rów.

Za poÊrednictwem uczniów Dy-
rektor Zespo∏u Szkó∏ w Wieszowie
dzi´kuje Urz´dowi Gminy w Zbro-
s∏awicach oraz panu Wac∏awowi Ry-
dzyƒskiemu za pomoc w zorganizo-
waniu imprezy.

Danuta Lihs

Trójmecz
„Sport i Zabawa”
Miko∏ajki 2004 Obecnie trwajà zaawansowane pra-

ce nad przygotowaniem nowych pla-
nów zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Zbros∏awice. Dokonane
prace sà wynikiem wielomiesi´cznych
prac projektowych i uzgodnieƒ w za-
kresie sporzàdzenia projektów pla-
nów.

Na kszta∏t planów w g∏ównej mie-
rze ma wp∏yw uchwalona polityka
przestrzenna Gminy, która zawarta
jest w dokumencie pt. „Studium
Uwarunkowaƒ i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy
Zbros∏awice”, z∏o˝one wnioski w∏a-
Êcicieli gruntów i ich oczekiwania co
do sposobu zagospodarowania oraz
mo˝liwoÊci dozbrojenia terenu.

Dokonane prace wymaga∏y dog∏´b-
nego przeanalizowania przez projek-
tantów planów, tak aby mo˝na by∏o
uzyskaç ostateczny projekt, który
w kolejnym okresie czasu zaopinio-
wany zosta∏ przez spo∏ecznoÊci lokal-
ne, Rady So∏eckie oraz radnych z da-
nego okr´gu.

W chwili obecnej wypracowano ju˝
ostateczne projekty które nast´pnie
zosta∏y przes∏ane do organów uzgad-
niajàcych i opiniujàcych do których
nale˝à mi´dzy innymi Wojewoda Âlà-
ski, Marsza∏ek Województwa Âlàskie-
go, Starosta Powiatu Tarnogórskiego,
GZE Gliwice, GDKiA Oddzia∏ Kato-
wice, Âlàski Wojewódzki Konserwator
Zabytków, Policja, oÊcienne Gminy
i miasta oraz wiele innych jednostek.

RównoczeÊnie w przygotowaniu
znajdujà si´ wnioski rolne zezwalajà-
ce na zmian´ przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze, które
uzyska∏y ju˝ pozytywnà opinie Âlà-
skiej Izby Rolniczej w Katowicach,
a nast´pnie zostanà zatwierdzone
przez Wojewod´ Âlàskiego oraz Mi-
nistra Rolnictwa, na co liczymy w naj-
bli˝szym czasie.

Ponadto zosta∏y przygotowane do-
kumenty okreÊlajàce zasady zrówno-
wa˝onego rozwoju i mo˝liwoÊci zago-
spodarowania terenów, a mianowicie
„Warunki Ekofizjograficzne” i „Pro-
gnoza oddzia∏ywania na Êrodowisko
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy
Zbros∏awice”. 

Po otrzymaniu opinii i uzgodnieƒ
do projektu planu miejscowego zo-
stanie on wy∏o˝ony do publicznego
wglàdu gdzie w∏aÊciciele nierucho-
moÊci i zainteresowani mieszkaƒcy
b´dà mogli zapoznaç si´ z projektem
planu. W tym czasie odb´dzie si´
równie˝ dyskusja publiczna nad przy-
j´tymi w projekcie planu rozwiàza-
niami.

O terminie wy∏o˝enia planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy
Zbros∏awice mieszkaƒcy zostanà po-
wiadomieni poprzez og∏oszenia
na tablicach og∏oszeƒ oraz poprzez
pras´ lokalnà.

B. Pigulla

Na jakim etapie
plany zagospodarowania?

12.01.2005 r. w Szkole Podstawo-
wej w Zbros∏awicach odby∏ si´ tur-
niej minisiatkówki dziewczàt, zali-
czany do mi´dzyszkolnego turnieju
szkó∏ podstawowych Gminy Zbro-
s∏awice. Zawody otworzy∏a pani Ma-
ria Teklak, która powita∏a obecnych,
˝yczàc mi∏ej, opartej na zasadach fa-
ir play gry. Po raz drugi z rz´du zwy-
ci´zcà zawodów zosta∏a dru˝yna ze
SP w Wieszowie, drugie miejsce SP
Zbros∏awice, trzecie SP Kopienica,
czwarte SP Czekanów, piàte SP
Miedary, szóste SP Kamieniec.

4.02.2005 r. w tej samej dyscypli-
nie rywalizowali ch∏opcy. Zwyci´˝yli

ch∏opcy ze SP w Zbros∏awicach,
drugie miejsce SP Wieszowa, trzecie
SP Miedary, czwarte SP Ziemi´cice,
piàte SP Czekanów, szóste SP Ko-
pienica, siódme SP Kamieniec.

Ogólna klasyfikacja punktowa
(po rozegraniu pi´ciu z oÊmiu dyscy-

plin sportowych wg kalendarza im-
prez) wyglàda nast´pujàco:

1. SP Wieszowa (122 p.)
2. SP Miedary (111 p.)
3. SP Zbros∏awice (107 p.)
4. SP Czekanów (93 p.)
5. SP Kamieniec (78 p.)
6. SP Kopienica (63 p.)
7. SP Ziemi´cice (35 p.)
8. SP Przezchlebie (14 p.)

Kolejne zawody odb´dà si´ w sza-
chach, pi∏ce no˝nej halowej, a sezon
sportowy jak co roku zamykajà szta-
fetowe biegi prze∏ajowe w Kopienicy.

˚yczymy dalszych sukcesów spor-
towych.

Maria Teklak
nauczyciel wych. fiz.

SP w Zbros∏awicach.

Turniej minisiatkówki
szkó∏ podstawowych

Kiedy wa˝y∏y si´ losy dofinansowania
kanalizacji w ramach programu SA-
PARD (którego nie otrzymaliÊmy), z∏o-
˝yliÊmy wniosek o dofinansowanie w ra-
mach Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego za-
dania p. n.”Ochrona zbiornika GZWP
330 poprzez rozbudow´ kanalizacji
i oczyszczalni Êcieków w gminie Zbro-
s∏awice”. Nasz wniosek mimo popraw-
noÊci formalnej i merytorycznej po kil-
kumiesi´cznej batalii nie uzyska∏ wyma-
ganej iloÊci punktów w tzw. „panelu
ekspertów” (zabrak∏o 1,25 punktu)
i traktujemy to jako naszà pora˝k´. Nie-
stety do dnia dzisiejszego nie otrzymali-
Êmy odpowiedzi na nasz protest w spra-
wie nie przyznania dofinansowania. 

W chwili obecnej budowa kanalizacji
w Gminie Zbros∏awice znajduje si´
na etapie przygotowywania prac etapu
II A i II B w miejscowoÊci Wieszowa
(poczàtek ulicy Dolnej i poczàtek ulicy
Dworcowej). Zakoƒczono, poza kanali-
zacjà w Przezchlebiu, Ziemi´cicach
i Âwi´toszowicach, budow´ przepom-
powni i kanalizacji t∏ocznej z Wieszowy
do Âwi´toszowic. Pierwsze prace bu-
dowlane w Wieszowie zostanà rozpo-
cz´te w miesiàcu maju i b´dà prowa-
dzone w ramach posiadanych, bàdê po-
zyskanych Êrodków.

Wszelkie prace zwiàzane z kanaliza-
cjà sà prowadzone zgodnie z harmono-
gramem zatwierdzonym przez Rad´
Gminy dnia 9 listopada 2000 r.

Na najbli˝sze lata 2004 – 2009 planu-
jemy realizacje nast´pujàcych zadaƒ:

Zadanie 1 – dokoƒczenie budowy
kanalizacji w Przezchlebiu, Ziemi´ci-

cach, Âwi´toszowicach – zakoƒczono,
Zadanie 2 – rozbudowa oczyszczalni

Przezchlebie, oraz budowa przepom-
powni i kanalizacji w Wieszowie,

Zadanie 3 – budowa oczyszczalni
Êcieków w Kamieƒcu i kanalizacji dla
so∏ectw Kamieniec, Zbros∏awice, Bo-
niowice, Zawada, Karchowie, Wilkowi-
ce, Ptakowice, Laryszów i ¸ubki,

Zadanie 4 – budowa kanalizacji
w Czekanowie i Sza∏szy.

Tempo prac b´dzie zwiàzane z pozy-
skaniem Êrodków unijnych jak i stanem
bud˝etu Gminy dla zapewnienia tzw.,,
wk∏adu w∏asnego”.

Ze swojej strony do∏o˝ymy wszelkich
staraƒ, aby mimo poÊlizgu terminowego
zadania 1 dotrzymaç harmonogramu.
Budowa kanalizacji jest nadal sprawà
priorytetowà w Gminie. Prowadzimy
obecnie starania o pozyskanie Êrodków
na budow  ́kanalizacji z Wojewódzkie-
go oraz Narodowego Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz w ramach tzw. „Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego”. B´dziemy
równie  ̋wnioskowali o Êrodki w kolejnej
edycji konkursów w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego oraz „Programu ∏a-
godzenia w regionie Êlàskim skutków re-
strukturyzacji zatrudnienia w górnictwie
w´gla kamiennego”. 

Co do prac projektowych to w chwili
obecnej projektowane sà sieci kanaliza-
cji sanitarnej dla miejscowoÊci Karcho-
wice, Zawada, Czekanów i Sza∏sza oraz
oczyszczalnia Êcieków w Kamieƒcu.

R. Kowolik

Co dalej z kanalizacjà?
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Nazwa turnieju Termin Miejsce
P∏ywanie 19 marzec Park wodny – Tarnowskie Góry
Szachy 16 kwiecieƒ Ziemi´cice – Êwietlica gm.
Lot go∏´bii Kamieniec – staw
W´dkarstwo Kamieniec-staw,
+ trójbój lekkoatletyczny

27 sierpieƒ
boisko przy ZS w Kamieƒcu

Biegi prze∏ajowe 24 wrzesieƒ Przezchlebie

Siatkówka 22 paêdziernik
Miedary, Kamieniec,
Wieszowa – sale sport.

Tenis sto∏owy 19 listopad Kamieniec
Turniej sztafet wahad∏owych
+wspó∏zawodnictwo so∏tysów

10 grudzieƒ Miedary – sala sport.

Czas rozpocz´cia wszystkich zawodów – godz. 10.00

Terminarz III Sportowego Wieloboju So∏ectw.

2.1.2005 r. SZA¸SZA ul. Tarnogórska
Nieznany sprawca dokona∏ kradzie˝y ok. 40 mb kabla teletechnicznego

na szkod´ Telekomunikacji Polskiej S.A.

3.1.2005 r. ZBROS¸AWICE ul. WolnoÊci
Nieznany sprawca z samochodu marki Fiat 126p dokona∏ kradzie˝y

dwóch tablic rejestracyjnych. 

4.1.2005 r. KSI¢˚Y LAS ul. Wiejska
Nieznany sprawca z samochodu m – ki Daewoo Matiz dokona∏ kradzie˝y

kompletu tablic rejestracyjnych.

5.1.2005 r. WIESZOWA ul. Tarnogórska
Nieznany sprawca dokona∏ kradzie˝y samochodu m – ki Audi A6 warto-

Êci 172 tysi´cy z∏ na szkod´ mieszkaƒca Niemiec.

5.1.2005 r. KAMIENIEC ul. Polna
Nieznany sprawca z samochodu m-ki Mitsubishi Pajero dokona∏ kradzie-

˝y 4 sztuk kó∏, tylnych drzwi, tablicy rejestracyjnej oraz innego zewn´trzne-
go osprz´tu w/w samochodu, ogólnej wartoÊci 15 tysi´cy z∏.

10.1.2005 r. ZBROS¸AWICE ul. Mickiewicza
Policjanci PP w Zbros∏awicach zatrzymali kobiet´ i m´˝czyzn´, którzy po-

siadali 9 gram amfetaminy.

11.1.2005 r. ZBROS¸AWICE ul. WolnoÊci
Nieznany sprawca, po uprzednim zerwaniu k∏ódek i wywa˝eniu drzwi, do-

sta∏ si´ do wn´trza kiosku, skàd dokona∏ kradzie˝y papierosów oraz art. Spo-
˝ywczych na kwot´ 2.500 z∏.

12.1.2005 r. WIESZOWA ul. Sienkiewicza
Nieznany sprawca z terenu posesji dokona∏ kradzie˝y betoniarki oraz

15 worków z cementem. ¸àczna suma strat wynosi 1.500 z∏.

17.1.2005 r. SZA¸SZA ul. Tarnogórska
Nieznany sprawca na parkingu przy restauracji „Zodiak II” dokona∏ kra-

dzie˝y samochodu m – ki VW Passat Van. Suma strat 100 tysi´cy z∏.

25.1.2005 r. ZBROS¸AWICE ul. WolnoÊci
Nieznany sprawca usi∏owa∏ dokonaç kradzie˝y samochodu BMW 523.

11.2.2005 r. PRZEZCHLEBIE ul. LeÊna
W domu jednorodzinnym na skutek zamarzni´cia instalacji C. O. podczas

rozpalania w piecu nastàpi∏ wybuch. Na skutek zdarzenia poparzenia r´ki
dozna∏ syn w∏aÊcicielki oraz znacznemu uszkodzeniu uleg∏a konstrukcja bu-
dynku.

Kronika policyjna

Posterunek Policji w Zbros∏awicach poszukuje m∏odego m´˝czyzny, któ-
remu w wyniku rozboju na przystanku autobusowym w Kamieƒcu, na prze-
∏omie stycznia i lutego, skradziono telefon komórkowy.

Posterunek Policji w Zbros∏awicach poszukuje m∏odego m´˝czyzny, który
zosta∏ pobity przez dwóch m∏odych m´˝czyzn przy stawie w Kamieƒcu.

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach prowadzi czynnoÊci
w zakresie ustalenia osób, które na terenie powiatu tarnogórskiego dokona-
∏y oszustw polegajàcych na tym, ˝e dzwoniàc telefonicznie do starszych osób
podszywajàc si´ za wnuka, innego cz∏onka rodziny, bàdê ich znajomych
pod pretekstem okazjonalnego kupna samochodu lub innych przedmiotów,
lekarstw, sprz´tu medycznego wy∏udzajà pieniàdze. W trakcie kontaktu te-
lefonicznego oszust tak umiej´tnie prowadzi rozmow´, ˝e pokrzywdzona
osoba sama powie mu jak nazywa si´ wnuk, gdzie jest i ile posiada pieni´dzy,
nast´pnie umawia si´ z nim w celu przekazania pieni´dzy lub innych kosz-
townych przedmiotów, np. bi˝uterii. OszuÊci poprzez wyglàd zewn´trzny,
ubiór, sposób wys∏awiania si´, zachowanie wydajà si´ bardzo wiarygodnymi
osobami w oczach pokrzywdzonych i wzbudzajà zaufanie na tyle mocno, ˝e
dochodzi do oszustwa.

W przypadku takich zdarzeƒ prosz´ o nawiàzanie kontaktu z najbli˝szà
jednostkà policji.

KOMUNIKAT POLICJI

Oaktywny wypoczynek dzieci i m∏o-
dzie˝y naszej gminy (i nie tylko), pod-
czas ferii zimowych zadbano w ZSP
w Miedarach. Dyrektor Szko∏y mgr A.
Kotliƒska z grupà nauczycieli zorganizo-
wali szereg imprez sportowych, które
przeprowadzono pod patronatem Wój-
ta Gmina Paw∏a Kowolika, który ufun-
dowa∏ puchary i dyplomy dla zwyci´z-
ców. Imprezy rozpocz´∏y si  ́ od pi∏ki
no˝nej (17 i 18 I); wÊród podstawówek
zwyci´˝y∏a SP z Miedar, wÊród gimna-
zjów (zawody zebra∏y najwi´kszà iloÊç
dru˝yn) najlepszy okaza∏ si  ́ drugi ze-
spó∏ z Miedar. Kolejnà imprezà (26 I)
by∏y zawody siatkówki gimnazjów dru-
˝yn mieszanych, w których bezkonku-

rencyjnym okaza∏ si  ́ zespó∏ z Wieszo-
wy. W zawodach koszykówki dziewczyn
(gimnazja) najlepsze okaza∏o si  ́Gim-
nazjum nr 2 z Tarnowskich Gór. Na ko-
niec ferii (28 I) przeprowadzono turniej
szachowy; wÊród ch∏opców zwyci´˝y∏
Daniel Schittek, a wÊród dziewczyn
Martyna Karmaƒska. Jeszcze raz gratu-
lujemy wszystkim zwyci´zcom.

JednoczeÊnie Dyrekcja ZSP w Mie-
darach informuje o turnieju siatkarskim
dru˝yn mieszanych organizowanym ju˝
kolejny raz z okazji Dnia Kobiet. Turniej
odb´dzie si  ́5 marca (sobota), zaintere-
sowane dru˝yny prosimy o zg∏aszanie
si  ́w sekretariacie szko∏y. 

mgr in .̋ Sebastian Nowicki

Sportowe ferie w Miedarach

Miejsce So∏ectwo Skat Pi∏ka Suma
1 Miedary 30 30 60
2 Czekanów 28 28 56
3 Przezchlebie 26 29 55
4 Ziemi´cice 27 25 52
5 Âwi´toszowice 24 27 51
6 Laryszów 29 21 50
7 Wieszowa 23 24 47
7 Zawada 21 26 47
8 Boniowice+¸ubki 25 17,5 42,5
9 Kamieniec 22 20 42

10 Jasiona 20 19 39
11 Ksi´˝y Las 0 23 23
12 Wilkowice 0 22 22
13 ¸ubie 0 17,5 17,5
14 Ptakowice 0 0 0
14 Sza∏sza 0 0 0
14 Zbros∏awice 0 0 0
14 Karchowice 0 0 0
14 Kopienica 0 0 0
14 JaÊkowice 0 0 0

Aktualna klasyfikacja Wieloboju So∏ectw


