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Dnia 9.05.2005 w Zespole Szkó∏
w Wieszowie obchodzono uroczyÊcie
Dzieƒ Europejski pod has∏em „Pozna-
jemy kraje nowo przyj´te do Unii Eu-
ropejskiej”.

Uczniowie przygotowywali prezen-
tacje metodà projektu.

W ramach projektu klasy dzieli∏y si´
na grupy, które zbiera∏y ró˝ne mate-
ria∏y zwiàzane z historià, kulturà, tra-
dycjami wybranych losowo paƒstw.
Dodatkowo uczniowie wykonywali
plakaty o Unii Europejskiej. 

W wyniku projektu klasy przygoto-
wywa∏y stoiska, na których zaprezento-
wano zgromadzony materia∏.

Prezentacja paƒstw by∏a bardzo ró˝-
norodna i ciekawa. Uczniowie przed-
stawiali nie tylko histori´, tradycj´,
taƒce regionalne, potrawy narodowe,
stroje, pieÊni ludowe ale poznali naj-

bardziej popularne zwroty w j´zyku
danego paƒstwa.

Prezentacj´ przeprowadzono w for-
mie konkursu, nad którym czuwa∏a ko-
misja. 

I miejsce zdobywajàc najwi´kszà
liczb´ punktów zdoby∏a klasa VI pre-
zentujàc Malt´ i Cypr.

W drugiej cz´Êci Dnia Europejskie-
go odby∏ si´ szkolny Euroquiz, w trakcie
którego uczniowie odpowiadali na py-
tania zwiàzane z Unià Europejskà.

Obchody Dnia Europejskiego ze
wzgl´du na swojà ciekawà form´ pozo-
stanà na d∏ugo w naszej pami´ci i b´dà
kontynuowane w nast´pnych latach.

organizatorzy 
Dyrektor ZS w Wieszowie

mgr Danuta Lihs 
Nauczyciel j´zyka niemieckiego

mgr Ma∏gorzata Hajda 

10.05.2005 w ZS w Wieszowie odby∏
si´ Fina∏ „Gminnego Konkursu Wie-
dzy o Krajach UE” w kategorii szkó∏
podstawowych.

Konkurs sk∏ada∏ si´ z dwóch etapów.
W pierwszym etapie przeprowadzonym
na terenie szkó∏ uczniowie rozwiàzywa-
li test. Ka˝da szko∏a wy∏oni∏a zespo∏y
3 osobowe, które wzi´∏y udzia∏ w finale.

W finale uczniowie odpowiadali
ustnie na losowo wybrane pytania
o ró˝nym stopniu trudnoÊci, oraz wy-
konywali zadania pisemne. 

Zwyci´˝y∏ zespó∏ ze Szko∏y Podsta-
wowej z Czekanowa, II miejsce zaj´∏a
Szko∏a Podstawowa ze Zbros∏awic,
a III miejsce Szko∏a Podstawowa
z Kopienicy.

Przedstawiciele szkól bioràcych
udzia∏ w konkursie prezentowali wy-
soki poziom wiedzy o poszczególnych
krajach UE.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali dyplomy i nagrody.

GoÊciem honorowym by∏ so∏tys
Wieszowy pan Tomasz Siegiel, który
ufundowa∏ nagrody ksià˝kowe dla
uczniów ZS Wieszowa.

Dodatkowà atrakcjà dla uczestni-
ków konkursu by∏o zwiedzanie wysta-
wy – „Kiermasz krajów nowo przyj´-
tych do UE”, który by∏ wynikiem pra-
cy nad projektem uczniów ZS Wieszo-
wa z okazji Dnia Europejskiego.

Organizatorzy konkursu dzi´kujà
nauczycielom za przygotowanie
uczniów do konkursu. 

organizatorzy 
Dyrektor ZS w Wieszowie

mgr Danuta Lihs 
Nauczyciel j´zyka niemieckiego mgr

Ma∏gorzata Hajda 

Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach UE

Mog∏oby si´ wydawaç, ˝e matema-
tyka to trudny przedmiot. Zadania
z treÊcià, równania, i ta geometria – to
wszystko przecie˝ wymaga niez∏ego
kombinowania. Okazuje si´ jednak, ˝e
znane nam dobrze powiedzenie
„Z matematykà za pan brat” naprawd´
nie jest mitem. Nietrudno mo˝na by∏o
wysnuç taki wniosek, bowiem 18 kwiet-
nia w Szkole Podstawowej w Zbros∏a-
wicach odby∏ si´ II Gminny Konkurs
Matematyczny, na którym wy∏oniono
wielu m∏odych matematyków.

Podobnie jak w ubieg∏ym roku or-
ganizatorami byli nauczyciele naucza-
nia zintegrowanego oraz nauczyciele
matematyki zbros∏awickiej podsta-
wówki.

W konkursie wzi´∏o udzia∏ 6 spoÊród
8 szkó∏ z gminy Zbros∏awice. Repre-
zentanci poszczególnych placówek zja-
wili si´ w wyznaczonym dniu, w od-
Êwi´tnych strojach i w doskona∏ych na-
strojach. W czasie trwania konkursu
widaç jednak by∏o ogromne skupienie
na ich twarzach, w koƒcu walczyli o ty-
tu∏ najlepszego matematyka w naszej
gminie. Ka˝dy uczeƒ oprócz porcji nie-
wielkiego napi´cia otrzyma∏ tak˝e s∏od-
ki pocz´stunek. Kolejna niespodzianka
jaka czeka∏a na uczestników to wyst´p
grupy artystycznej Êwietlicy szkolnej.
Spektakl „Królewna Ânie˝ka” bez wàt-
pienia roz∏adowa∏ napi´cie. Po wido-

wisku teatralnym wreszcie og∏oszono
wyniki. 

Tak wi´c najlepszymi matematykami
w gminie Zbros∏awice w 2005 roku zo-
stali: Anna Brajtkopf (Kamieniec) –
I miejsce, Piotr Patycki (Kopienica) –
II miejsce oraz El˝bieta Skrzypczyk
(Zbros∏awice) – III miejsce. Natomiast
w m∏odszej grupie wiekowej zwyci´˝y∏y
zespo∏y w sk∏adzie: Karolina Bochoƒ,
Anna Rakoszek, Anna Morawiec
(Wieszowa) – I miejsce, Justyna Olen-
der, Karolina Skandy, Jakub Owcza-
rek (Kopienica) – II miejsce oraz Ka-
rolina Liszewska-Krzywy, Bart∏omiej
Dziupla, Pawe∏ Pelc (Kamieniec) –
III miejsce.

Na zakoƒczenie wszyscy zostali ob-
darowani atrakcyjnymi nagrodami
oraz dyplomami.

W przysz∏ym roku – III edycja kon-
kursu, ju˝ teraz serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy

M∏ody
Matematyk

W dniu 13.04.2005 r. SP w Kopie-
nicy odby∏ si´ – jak co roku fina∏ Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Po˝arni-
czej pt. „M∏odzie˝ zapobiega po˝a-
rom”. Tegoroczna edycja zgromadzi∏a
33 finalistów z wszystkich szkó∏ naszej
gminy. Najwi´kszà wiedz´ w kategorii
szkó∏ podstawowych zaprezentowa∏
Kamil John ze SP w Czekanowie zdo-
bywajàc I miejsce; II miejsce Pauli-
na G´za ze SP w Przezchlebiu;
III miejsce Micha∏ Rutkowski ze SP
w Czekanowie. W kategorii gimna-
zjum I miejsce zdoby∏a Katarzy-
na Skandy; II miejsce Izabela Pytel;
a III Sebastian Mainka (wszyscy z gim-
nazjum w Kamieƒcu). W grupie tej ry-
walizacja by∏a tak zaci´ta, ˝e o zwyci´-
stwie zadecydowa∏o zaledwie 0.5 pkt.
Zwyci´zcy w poszczególnych katego-
riach reprezentowaç b´dà naszà gmin´
w rywalizacji powiatowej „Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Po˝arniczej”.

Równolegle w tym dniu wyró˝niono
przedszkolaków i uczniów bioràcych

udzia∏ w konkursie plastycznym pt.
„Zapobiegajmy po˝arom”. Na tego-
roczny konkurs nades∏ano rekordowà
iloÊç prac bo a˝ 250, w ró˝nych kate-
goriach wiekowych. Najwi´cej ze SP
w Kamieƒcu skàd te˝ pochodzi∏a naj-
wi´ksza grupa nagrodzonych. Turniej
plastyczny o tematyce po˝arniczej
w naszej gminie posiada ju˝ d∏ugolet-
nià tradycj´. Prace naszych uczniów
zdobywajà wysokie lokaty w kolejnych
etapach (powiatowych, wojewódz-
kich). W roku 2004 prace takich
uczniów jak: Beniamin Miczka
z przedszkola w Przezchlebiu, B∏a˝ej
Duda ze SP w Kamieƒcu, Sonia Gu-
zior i Ma∏gorzata Skrzypczyk z gimna-
zjum w Kamieƒcu, oceniane by∏y
w Warszawie jako jedne z najlepszych
z województwa Êlàskiego. 

Wszystkich tegorocznych laureatów
nagrodzono ksià˝kami, które ufundo-
wa∏ Urzàd Gminy w Zbros∏awicach,
a czeka ich jeszcze wycieczka do Aqua
Parku w Tarnowskich Górach.

Z ˝ycia stra˝aków

2005Dzieƒ Europejski
w Zespole Szkó∏

w Wieszowie
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Wójt wyda∏ 10 zarzàdzeƒ w tym
w sprawach:

– ustanowienia w Urz´dzie Gmi-
ny w Zbros∏awicach pe∏nomocnika
ds. wyborów – urz´dnika wybor-
czego,

– likwidacji aparatu do EKG,
– og∏oszenia wykazu na wydzier-

˝awienie dzia∏ek nr 169/3 i nr 170/3
k. m. 1 po∏o˝onych w Ptakowicacah
o powierzchni 0,1062 ha na okres 10
lat w trybie bezprzetargowym, sta-

nowiàcych grunt zabudowany stacjà
redukcyjno – pomiarowà gazu,

– zmian w uk∏adzie wykonawczym
do bud˝etu Gminy Zbros∏awice
na rok 2005.

Ponadto Wójt:
Uczestniczy∏ w zebraniach wiej-

skich so∏ectw Ksi´˝y Las, Karcho-
wie, Wieszowa.

Bra∏ udzia∏ w gminnych obcho-
dach Dnia Stra˝aka.

Z prac Wójta Gminy
28.04.2005 r. Sesja Rady Gminy

Zbros∏awice
Przyj´cie sprawozdania z wykona-

nia bud˝etu gminy za rok 2004 oraz
udzielenie Wójtowi absolutorium
z tego tytu∏u oraz podj´cie uchwa∏
w sprawie: zgody na wydzier˝awienie
w drodze bezprzetargowej na okres
10 lat dzia∏ek nr 169/3 i 170/3 k. m. 1
po∏o˝onych na terenie Ptakowi
na rzecz GórnoÊlàskiej Spó∏ki Ga-
zownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu – Od-
dzia∏ Zak∏ad Gazowniczy w Zabrzu;
zmian w bud˝ecie gminy Zbros∏awice
na rok 2005 – 6 uchwa∏; wyra˝enia
opinii co do likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zak∏adu Opieki Zdro-
wotnej Szpitala im. Prof. Emila Mi-
cha∏owskiego w Katowicach; zmiany
uchwa∏y nr XXII/379/05 z dnia
18 marca 2005r. w sprawie regulami-
nu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszka∏ych na terenie Gminy
Zbros∏awice; wyboru cz∏onka Komisji
Bud˝etu, Gospodarki i Rozwoju, Ko-
misji OÊwiaty, Kultury, Sportu, Zdro-
wia i Opieki Spo∏ecznej oraz Komisji
Rolnictwa.

Zapoznanie si´ z informacjà nt.
bezpieczeƒstwa publicznego na tere-
nie Powiatu i Gminy.

20.04.2005 r – posiedzenie Komisji
Rewizyjnej

Ocena sprawozdania z wykonania
bud˝etu za rok 2004, opracowanie
wniosku w sprawie absolutorium oraz
ocena pracy Komisji za I kwarta∏ br.

26.04.2005 r. – posiedzenie Komisji
Rolnictwa

Omówienie sprawy pozyskiwania
gruntów dla rolników od Agencji Nie-
ruchomoÊci Rolnych, omówienie
sprawy wywozu osadów z oczyszczalni
Êcieków oraz innych odpadów
na grunty rolne w Czekanowie.

26.04. oraz 10.05.2005 r. – posie-
dzenia Komisji Bud˝etu, Gospodarki
i Rozwoju 

Zaopiniowanie sprawozdania z wy-
konania bud˝etu gminy za rok 2004,
omówienie planów zagospodarowania
przestrzennego so∏ectwa Wieszowa
oraz zaopiniowanie projektów
uchwa∏.

11.05.2005 r. posiedzenie Komisji
OÊwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej

Zapoznanie si´ ze stopniem za-
awansowania robót na boisku sporto-
wym w Ptakowicach.

Z prac Rady Gminy

Pragn´ poinformowaç, ˝e wszystkie miejscowoÊci naszej Gminy zosta∏y
ju˝ zaopatrzone w worki do segregacji Êmieci, w zwiàzku z czym zosta∏ usta-
lony sta∏y harmonogram ich odbioru, co warto sobie odnotowaç w kalenda-
rzu.

I wtorek m-ca – Zbros∏awice
I Êroda m-ca – Wieszowa
I czwartek m-ca – Ptakowice, Wilkowice, Laryszów
I piàtek m-ca – Miedary, Boniowice, Kamieniec
II wtorek m-ca – JaÊkowice, Jasiona, Kopienia, Ksi´˝y Las, ¸ubie, ¸ubki.
II Êroda m-ca – Karchowie, Zawada, Przezchlebie.
II czwartek m-ca – Czekanów, Sza∏sza.
II piàtek m-ca – Ziemi´cice, Âwi´toszowie.

UWAGA! Je˝eli w wyznaczony dzieƒ zbiórki przypadnie Êwi´to, to zbiór-
ka b´dzie w dniu nast´pnym.

Je˝eli zdarzy si´, ˝e ktoÊ nie otrzyma pustych worków, prosz´ zg∏osiç si´
do so∏tysa swojej wsi lub do Urz´du Gminy, pokój nr 9.

Pragn´ przypomnieç, ̋ e worki nale˝y wystawiç przed bram´ do godz. 7.30,
bo od tej pory rozpoczyna si´ zbiórka.

Firma zbierajàca prosi aby worki by∏y wystawiane bezwzgl´dnie przed bra-
m´, od strony ulicy, a nie za bram´ od strony posesji. Cz´sto si´ zdarza, ˝e
worki stojà na posesji a na bramie wisi tabliczka „z∏y pies”. W takim przypad-
ku worki nie b´dà odbierane. Wszystkie worki muszà byç koniecznie zawià-
zane (do dna worka jest przyczepiony pasek, który wystarczy lekko pocià-
gnàç i nim zawiàzaç). Je˝eli zdarzy si´, ̋ e worek jest prze∏adowany i nie mo˝-
na go zawiàzaç, odpady prosz´ prze∏o˝yç do innego, mo˝e byç czarny, nie-
bieski, jaki mamy pod r´kà, takie te˝ b´dà zabrane. 

Przy ostatniej zbiórce zdarzy∏o si´, ˝e w workach by∏y pampersy, szmaty
i inne Êmieci. Nie zosta∏y one oczywiÊcie odebrane.

Cz´sto Paƒstwo pytacie czy nale˝y zdzieraç papierowe etykiety z butelek
czy s∏oików. Otó˝ nie jest to wymagane, jedynie jest proÊba, aby pojemniki
po jogurtach, Êmietanie, d˝emie itp. by∏y wyp∏ukane. Je˝eli sà np. plastikowe
krzes∏a ogrodowe, nale˝y je po∏amaç, w∏o˝yç do worka i zawiàzaç.

Przypominam, ˝e ten system odbioru odpadów jest bezp∏atny i warto
z niego korzystaç, zw∏aszcza, ˝e metalowe kontenery, które stojà przy dro-
gach, powoli b´dà likwidowane. 

W Zbros∏awicach, gdzie najwczeÊniej wprowadzono worki i mieszkaƒcy
licznie korzystajà z tego systemu, ostatnio kontenery by∏y zape∏niane Êmie-
ciami komunalnymi, popio∏em itp. Na liczne proÊby mieszkaƒców kontene-
ry zosta∏y zabrane, bo ka˝da nieruchomoÊç dostaje worki, zatem kontenery
nie sà ju˝ potrzebne. 

W przypadku wszelkich wàtpliwoÊci prosz´ dzwoniç pod nr tel. 233 77 90.

U. Grabiƒska

Bezp∏atny odbiór Êmieci

za w∏àczenie si´ do realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej
Potrzebujàcym (PEAD) poprzez zorganizowanie transportu, za∏adunku

i roz∏adunku ˝ywnoÊci 
dla

Pana Józefa Burda Dyrektora Zak∏adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
oraz pracowników

sk∏adajà 

Kierownik Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
Urszula Furtak

oraz
Prezes Zbros∏awickiego Stowarzyszenia Âwietlic Socjoterapeutycznych

Jan Wysocki

Serdeczne podzi´kowanie

KapryÊna aura tegorocznej wiosny
wielu ludziom wp∏ywa ma∏o pozytyw-
nie na zapa∏ twórczy. S∏ychaç sta∏e
utyskiwania na ch∏ód, opady. Ka˝dy
wys∏uchuje prognoz pogody liczàc, ˝e
wraz z wyd∏u˝ajàcym si´ dniem pod-
niesie si´ temperatura otoczenia. 

Dla cz∏onków „ZbrosArt”-u nie-
przyjemna wiosna w ˝aden sposób nie
pokrzy˝owa∏a planów. No, mo˝e tro-
ch´ podczas majowych plenerów, bo
jak tu wysiedzieç pod go∏ym niebem,
gdy zawiewa zimnem po grzbiecie, ka-
pie na g∏ow´, a przede wszystkim
na kartki szkicownika! Inne natomiast
zamierzenia zrealizowano, a sporo
jest przygotowywanych i wszystko
wskazuje na to, ˝e zakoƒczà si´ powo-
dzeniem. 

Kluczowà imprezà stowarzyszenia
by∏a wystawa prac wi´kszoÊci cz∏on-
ków w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zbros∏awicach. Swoje prace zapre-
zentowali: Irena Szczepaniak, Beata
Dzielicka, Monika Kowolik, Hanna
Kunicka, Krzysztof Ciesielski, Ludmi-
∏a Sobieszaƒska, Miros∏aw Ogiƒski,
Jolanta Terlecka, Hubert Kalla, Mak-
symilian Hajzer, Barbara Hajzer, Je-
rzy Woêniak, Marcin Zajàc, Józef PaÊ,
Krzysztof Kwietniewski, Krystyna
Willert, Jan Drechsler. Otwarcie wy-
stawy odby∏o si´ 22.04.05r. i uÊwietnili
t´ imprez´ liczni goÊcie w tym, jak
zwykle przedstawiciele w∏adz naszej

gminy. Wystàpi∏y „Kamyczki”, dzie-
ci´cy zespó∏ z Kamieƒca pod kierow-
nictwem pani Rity Buliƒskiej. 

13.05.05r. nasze prace zosta∏y wysta-
wione w Miejskim OÊrodku Kultury
w Miasteczku Âlàskim. Wernisa˝ by∏
zaprzeczeniem przesàdu, ˝e 13-go,
w piàtek nale˝y liczyç si´ z nieszcz´-
Êciem, a co najmniej z pechem. Nic ta-
kiego! Obrazy, rzeêby, koronki i foto-
grafia cieszy∏y si´ sporym zaintereso-
waniem, a twórcy zostali ciep∏o przyj´-
ci przez panià dyrektor Iren´ Lukosz –
Kowalskà. Zagra∏y dwie tamtejsze ka-
pele rockowe. W ich mocnych rytmach
prace cz∏onków „ZbrosArt”-u o˝y∏y
i nabra∏y jeszcze wi´kszego uroku. 

07. 05. 05 r. odby∏ si´ w Skoczowie
wernisa˝ wystawy Miros∏awa Ogiƒ-
skiego. Artysta zaprezentowa∏ tam kil-
kadziesiàt grafik i akwarel przedsta-
wiajàcych drewniane koÊcio∏y i cer-
kwie po∏udniowej i po∏udniowo-
-wschodniej Polski. 

Prezes Zbros∏awickiego Stowarzy-
szenia Twórców „ZbrosArt” – Jerzy
Woêniak nie kryje zadowolenia z tak
rozwijajàcej si´ dzia∏alnoÊci. Wszyst-
kie dokonania organizacji cieszà, ale
mamy ÊwiadomoÊç o istnieniu w Êro-
dowisku gminy i okolic potencjalnych
mo˝liwoÊci. Dlatego nasza oferta
do wspó∏pracy jest stale aktualna. 

Jan Drechsler

Pracowita wiosna
Zbros∏awickiego Stowarzyszenia Twórców

„ZbrosArt”
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Urzàd Gminy w Zbros∏awicach informuje, i˝ obowiàzuje wymiana dowo-
dów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. w nast´pujàcych
terminach:

Dowody wydane w latach Termin wymiany

1962-1972 Od 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r.
1973-1980 Od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.
1981-1991 Od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
1992-1995 Od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.
1996-2000 Od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

Wymagane dokumenty:
• wype∏niony wniosek o wydanie dowodu osobistego 
• op∏ata 30 z∏ w kasie Urz´du Gminy
• 2 aktualne zdj´cia (3,5 x 4,5 lewy pó∏profil, odkryte lewe ucho)
• skrócony odpis aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstàpi∏y

w zwiàzek ma∏˝eƒski) lub skrócony odpis aktu ma∏˝eƒstwa (z aktualnie
noszonym nazwiskiem).

Uwaga:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego nale˝y z∏o˝yç osobiÊcie
2. Dowód osobisty odbiera si´ osobiÊcie.

Urszula Kowolik

Terminy wymiany dowodów osobistych

11-12 czerwca 2005 r. w Ksi´˝ym Lesie odb´dzie si´ Festiwal Piosenki 
W Festiwalu wezmà udzia∏ zespo∏y z Rumunii, Rosji i Czech oraz zespo∏y
przedszkolne gminy Zbros∏awice.

18-19 czerwca 2005 r. w parku przy SP w Kopienicy odb´dzie si´ Festiwal
piosenki – w festiwalu wezmà udzia∏ wszystkie zespo∏y wokalne i chóry z te-
renu naszej Gminy oraz chór „Stroppendorfen Heimatchor” z Ostropy,
Chór dzieci´cy z P∏awniowic, orkiestry d´te.

18-19 czerwca 2005 r. w Wieszowie
Turniej Pi∏ki No˝nej Juniorów o Puchar Wójta Gminy.

22-24 lipca 2005 r. w Ziemi´cicach odb´dzie si´ „Jadwigafest” – trzydniowy
festyn na boisku w Ziemi´cicach.

10-11 wrzeÊnia 2005 r. w Zbros∏awicach
Obchody 700-lecia Zbros∏awic i Do˝ynki Gminne.

Monika Kamiƒska

Harmonogram imprez kulturalnych w 2005 roku

W dniach 15.03.2005 r. – 15.05.2005 r. w Gminnym Centrum Informacji
w Kamieƒcu zosta∏a przeprowadzona coroczna akcja pomocy rolnikom w wy-
pe∏nianiu wniosków o dop∏aty bezpoÊrednie.

Tak, jak w roku ubieg∏ym nasi rolnicy bardzo ch´tnie korzystali z mo˝liwoÊci
konsultacji, a tak˝e powierzenia pracownikom GCI wype∏nienia swojego wnio-
sku z dok∏adnym wyjaÊnieniem.

W czasie trwania akcji pomocy udzieliliÊmy ok. 280 gospodarstwom rolnym
z terenu Gminy.

Dodatkowo ka˝dy zainteresowany móg∏ dowiedzieç si  ́o innych mo˝liwo-
Êciach pozyskania unijnych pieni´dzy z funduszy strukturalnych. 

W tym roku rolnikom pomaga∏ pracownik GCI Grzegorz Zwoliƒski oraz za-
trudniony przez Urzàd Gminy na ten okres Wojciech Szymaƒski, a tak˝e przed-
stawiciel OÊrodka Doradztwa Rolniczego Stefan Friedek.

Grzegorz Zwoliƒski

Gminne Centrum Informacji

Urzàd Gminy organizuje badanie onkologiczne gruczo∏u piersiowego kobiet
(USG) bez ograniczeƒ wiekowych. Koszt badania wynosi 38,00 z∏, do ka˝dego
badania gmina dop∏aca 20,00 z∏ natomiast pacjentka p∏aci 18,00 z∏. 
Badania zostanà przeprowadzone w nast´pujàcych terminach:

1. OÊrodek Zdrowia w Kamieƒcu – 20 czerwca br.
od godz. 8 do godz. 12.30 – (233 78 27)

2. OÊrodek Zdrowia w Kopienicy – 20 czerwca br.
od godz. 12.30 do ostatniej pacjentki – (233 12 78)

3. OÊrodek Zdrowia w Ziemi´cicach – 17 czerwca br.
od godz. 8.00 do godz. 15 00 – (233 68 68)

4. OÊrodek Zdrowia w Zbros∏awicach – 10 czerwiec
od godz. 8 00 do godz. 15.00 – (233 70 30)

5. OÊrodek zdrowia w Wieszowie – 16 czerwca br.
od godz. 8 00 do godz. 14.00 – (273 73 52)

6. OÊrodek Zdrowia w Miedarach – 16 czerwca br.
od godz. 15.00 do ostatniej pacjentki – (233 72 50)

Mo˝na rejestrowaç si´ w oÊrodkach zdrowia osobiÊcie lub telefonicznie.

Maria Langer

Dbajmy o zdrowie!

Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecz-
nej i Stowarzyszenie Âwietlic Socjote-
rapeutycznych przystàpi∏y do realiza-
cji Europejskiego Programu Pomocy
Najbardziej Potrzebujàcym. 2 kg ry˝u
i 5 litrów mleka UHT na osob´ – tyle
otrzymuje zg∏aszajàcy si´ do punktu
przy ul. Tarnogórskiej 4 a, w ka˝dà
Êrod´ od 9.00 do 14.00.

Wydawanie produktów rozpocz´∏o
si´ w drugiej po∏owie kwietnia br. Ar-
tyku∏y spo˝ywcze trafi∏y do gminy ze
Âlàskiego Banku ˚ywnoÊci poprzez
Caritas Parafii pod wezwaniem Matki
SprawiedliwoÊci i Mi∏oÊci Spo∏ecznej
w Tarnowskich Górach ul. Opatowska
112. Rozdawaniem ˝ywnoÊci zajmuje
si´ Stowarzyszenie Âwietlic Socjo-
terapeutycznych, które otrzyma∏o
z OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej list´
osób mogàcych skorzystaç z pro-
gramu.

Kryterium by∏ dochód na cz∏onka
rodziny 316 z∏ netto na osob´. Upraw-
nieni otrzymujà kart´ pomocy ˝ywno-
Êciowej w OÊrodku Pomocy Spo∏ecz-
nej a nast´pnie z kartà zg∏aszajà si´

do miejsca gdzie dzielona jest ˝yw-
noÊç. 

Akcja jest sporym wyzwaniem orga-
nizacyjnym. Kilka ton ˝ywnoÊci trzeba
za∏adowaç, odwieêç na miejsca i wy-
daç. By∏oby trudno gdyby nie ofiarna
pomoc Zak∏adu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej oraz osób
ch´tnych do pomocy – Grzegorza Âli-
wy, Bogdana Âliwy, Urszuli Wrzeszcz. 

¸àcznie Gmina Zbros∏awice otrzy-
ma∏a 8640 ton w tym 5760 mleka;
2880 ry˝u. Pomocà zostanie obj´tych
oko∏o 320 rodzin czyli 1200 osób. 

Do tej pory wydano w OÊrodku Po-
mocy Spo∏ecznej 201 kart, co wskazu-
je, ˝e jeszcze oko∏o 120 rodzin powin-
no si´ zg∏osiç. W przypadku uzyskania
informacji o mo˝liwoÊci odbioru ko-
lejnych produktów ˝ywnoÊciowych
osoby mogàce skorzystaç z programu
b´dà na bie˝àco informowane. 

Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej 
Stowarzyszenie Âwietlic

Socjoterapeutycznych 

„Program PEAD”
Trwajà prace porzàdkowe w naszej

wsi, tj. sprzàtanie, wykaszanie rowów
i poboczy, sprzàtanie przystanków itp.
Szczególne zaanga˝owanie wykazali
mieszkaƒcy przy pracach wokó∏ ka-
plicy im. Âwi´tej Rodziny, gdzie
22.05.2005r. o godz. 15.00 (Niedziela
Âwi´tej Trójcy) odby∏a si´ msza Êwi´ta. 

Dzi´kuj´ wszystkim mieszkaƒcom,
którzy wzi´li udzia∏ w pracach na rzecz
kaplicy i uczestniczyli we mszy Êwi´tej. 

Dnia 4.06.2005r Rada So∏ecka
w Jasionie organizuje imprez´ z okazji
„Dnia Dziecka”.

Dzieƒ ten b´dzie obfitowa∏ w gry
i zabawy o charakterze rozrywkowo-
-sportowym. 

Niepokojàcymi sprawami jest zbie-
rajàca si´ woda w rowach dróg powia-

towych, która nie ma odp∏ywu wsku-
tek wieloletnich zaniedbaƒ (brak
czyszczenia rowów). 

Stojàca woda jest siedliskiem owa-
dów, które mogà byç przyczynà wielu
chorób.

Ruiny by∏ego P.G.R-u. sà w dalszym
ciàgu ogromnym zagro˝eniem, co mo-
˝e skoƒczyç si´ tragicznie.

W dalszym ciàgu jest brak zaintere-
sowania „Zarzàdu Dróg Powiato-
wych” swoimi drogami i poboczami
na terenie naszej miejscowoÊci,
a szczególnie skrzy˝owaniem, chyba to
jest oczekiwanie na nast´pne wypadki.

Jan Wysocki
So∏tys Jasiony

z JasionyWieści

Naszym drogim Seniorom
Panom

Janowi Wichary
i

Rudolfowi Pandzioch
z okazji Jubileuszu 75 Rocznicy Urodzin życzenia zdrowia

i wszelkiej pomyślności składają koleżanki i koledzy
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
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Sporo ciekawego dzia∏o si´
w ostatnich tygodniach w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mieda-
rach. Nasze uczennice z klasy
VI Aleksandra Mucha i Daria Krok
odnios∏y sukces w zawodach szacho-
wych. Po zdobyciu I – go
miejsca w etapie gmin-
nym oraz Mistrzostwach
Rejonu Tarnogórsko-Lu-
blinieckiego dziewcz´ta
dotar∏y do Mistrzostw
Âlàska.

Uczniowie Êwietlicy
szkolnej wraz z opieku-
nem mgr Izabelà Dec po-
˝egnali zim´, palàc i to-
piàc w wodzie samodziel-
nie wykonanà Marzann´
– symbol zimy i Êmierci.
Wraz z nià dzieci wrzuci∏y
do wody swoje szkolne
niedole. Pami´ta∏y rów-
nie˝ o dawnych rytua∏ach
omawianych podczas za-
j´ç Êwietlicowych, zaka-
zujàcych dotykanie p∏y-
wajàcej ju˝ w wodzie ku-
k∏y, by nie usch∏a r´ka. Nale˝a∏o jak
najszybciej odejÊç z miejsca dokona-
nia „egzekucji”, nie oglàdajàc si´
za siebie bo mo˝na si´ rozchorowaç.
Nikt nie powinien braç tego „na se-
rio”, ale lepiej „dmuchaç na zimne”.

Wspó∏praca nauczycieli germani-
stów i plastyków owocuje w miedar-
skiej szkole w spektakle tematyczne

w najm∏odszych klasach SP. W kwiet-
niu klasa II zaprezentowa∏a w j´zyku
niemieckim zarówno dla rodziców
jak i dla ca∏ej placówki teatrzyk „Zir-
kus” przygotowany przez mgr Iwon´
Bregu∏a-Hanysek w oprawie arty-

stycznej stworzonej przez mgr Beatà
Waga.

W ciekawy sposób uczniowie
szko∏y potraktowali tegoroczne has∏o
Dnia Ziemi: „Dekada Edukacji
na rzecz zrównowa˝onego rozwoju”
og∏oszone przez ONZ. W tym roku
idea „odpowiedzialnej konsumpcji”
przyÊwieca obchodom tego Êwi´ta

na ca∏ym Êwiecie. W Miedarach
uczniowie klasy VI przedstawili
inscenizacj´ pt. „Âmieciowy pro-
blem”, a wszystkie klasy przygoto-
wa∏y prezentacj´ ciekawych po-
mys∏ów na wykorzystanie surow-
ców wtórnych. Jury ocenia∏o pre-
zentacj´ w trzech kategoriach wie-
kowych: kl I-III, IV-VI i gimna-
zjum. Pierwsze miejsca zaj´∏y: kla-
sa II, V i III gimnazjum. Ucznio-
wie wykazali si´ du˝à pomys∏owo-
Êcià i zrozumieniem problemu od-
powiedzialnoÊci za „rosnàcà gór´
Êmieci”. Uczestnictwo uczniów
naszej szko∏y w konkursie j. nie-
mieckiego organizowanego przez
szko∏´ w Brynku to równie˝ suk-
ces z ostatniej chwili – IV miejsce za-
j´∏a Marta Dudek.

Tak˝e wyst´py artystyczne nie sà
obce wychowankom ZS-P w Mieda-
rach, którzy od kilku lat uczestniczà
i odnoszà sukcesy w Festiwalach Pio-
senki Dzieci´cej „Spoko Muza” oraz
„Cmok tralala” organizowanych
przez Tarnogórskie Centrum Kultury
w Tarnowskich Górach. W tym roku
szkolnym wÊród naszych milusiƒskich
w grupie finalistów znalaz∏a si´ na Fe-
stiwalu „Spoko Muza” uczennica kl.
IV Klaudia Szendzielorz, a na Festi-
walu m∏odszych dzieci „Cmok trala-
la” do fina∏u wesz∏a 6-letnia Domini-
ka Macha. Oprócz wymienionych fi-
nalistów naszà szko∏´ reprezentowali
równie˝ uczniowie z grupy starszej:

Julia Mueller, El˝bieta Struga∏a,
a z grupy m∏odszej: Natalia Gajew-
ska, Magdalena Pielas i Krzysztof
Dàdela. Przygotowaniem dzieci zaj´-
∏y si´ nauczycielki mgr Joanna Sle-
ziak oraz mgr Izabela Dec. Chocia˝
dla niektórych by∏o to pierwsze spo-
tkanie ze scenà, to uda∏o im si´ jed-
nak pokonaç trem´ i pokazaç z jak
najlepszej strony. Nie zabrak∏o tak˝e
przedstawicieli naszej szko∏y na festi-
walach folklorystycznych. Po sukce-
sach w K∏obucku z ludowà piosenkà
i taƒcem mali „Miedarzanie” zapre-
zentowali si´ na Âlàskim Âpiewaniu.
Mo˝e z niektórych w przysz∏oÊci wy-
rosnà prawdziwi artyÊci. 

Nauczyciele z ZS-P w Miedarach

Aktywne ˝ycie szkolne w Miedarach

W dniach od 18 do 29 lipca 2005 r. z Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Miedarach odb´dzie si´ dwutygodniowy

PLENER MALARSKI
dla zdolnej m∏odzie˝y z Gminy Zbros∏awice.

Organizatorem akcji jest

„Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miedar”.

Zaj´cia w formie pó∏kolonii poprowadzà wykwalifikowani nauczyciele.

Udzia∏ w zaj´ciach oraz materia∏y plastyczne sà bezp∏atne. 

Informacja i zg∏oszenia pod numerem tel. 233-70-53

Og∏oszenie
Po Êmierci Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a

II Wójt Gminy Zbros∏awice Pawe∏ Ko-
wolik wys∏a∏, w imieniu swoim, radnych,
wspó∏pracowników oraz wszystkich
mieszkaƒców Gminy Zbros∏awice
do Watykanu list kondolencyjny.

Dnia 22 kwietnia 2005 r. otrzymali-
Êmy z Sekretariatu Stanu w Watykanie
list od Substytuta Sekretariatu Stanu Ar-
cybiskupa Leonardo Sandri list z podzi´-
kowaniami za nades∏ane wyrazy jedno-
Êci w dniach, gdy op∏akiwaliÊmy odejÊcie
z tego Êwiata Jego Âwi´tobliwoÊç Jana
Paw∏a II.

Arcybiskup Sandri pisze m. in.:
W swoim testamencie Ojciec Âwi´ty na-
pisa∏: „«Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy
Pan wasz przyb´dzie» – te s∏owa przypo-
minajà mi ostateczne wezwanie, które
nastàpi wówczas, kiedy Pan zechce. (...)
Nie wiem kiedy ta chwila nastàpi, ale tak
jak wszystko, równie˝ i t´ chwil´ oddaj´
w r´ce Matki mojego Mistrza: Totus
Tuus.”

Niech to zawierzenie b´dzie dla wszyst-
kich êród∏em pocieszenia i pokoju,
a wdzí cznoÊç Papie˝a niech pozostanie
wnaszych sercach, jako dar Jego dobroci.

Katarzyna Zyga

List z Watykanu
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Posterunek Policji w Zbros∏awicach – (032) 233 78 82 
Kierownik Posterunku Policji w Zbros∏awicach
asp. Mariusz Duda – 0696 097 895

Dzielnicowi:
m∏. asp. Lucjan Szmid – 0606 384 544 (Kamieniec, Wieszowa,
Boniowice, Karchowice, Zawada, JaÊkowice, Czekanów, Âwi´toszo-
wice, Sza∏sza, Ziemi´cice, Przezchlebie, ¸ubie, Kopienica, Jasiona)
st. post. Mi∏osz Gola – 0602 102 886 (Zbros∏awice, Miedary,
Patkowice, Wilkowice, ¸ubki, Laryszów, Ksi´˝y Las)

Grupa Interwencyjna – 0696 097 891

Telefony alarmowe:
Policja – 997
Stra˝ Po˝arna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999 
z telefonu komórkowego – 112

Telefony alarmowe

OSP Wilkowice zaprasza wszystkich mieszkaƒców na gminne zawody
sportowo-po˝arnicze, po∏àczone z nadaniem sztandaru OSP Wilkowice, któ-
re odb´dà si´ dnia 11 czerwca br. na boisku sportowym w Wilkowicach. Po-
czàtek zawodów o godzinie 8: 30. Ca∏a impreza trwaç b´dzie do godzin noc-
nych i zakoƒczy si´ zabawà tanecznà. 

Zapraszamy

Gminne zawody stra˝ackie

W dniu 01.04.2005 r. w gimna-
zjum w Miedarach odby∏a si´ II edy-
cja gminnego konkursu matema-
tycznego „Wsz´dobylska Matematy-
ka”. Uczestniczyli w nim uczniowie
gimnazjum z Kamieƒca, Miedar
i Zbros∏awic. Ka˝dà szko∏´ repre-
zentowa∏y dwie trójki (dziewczyny
i ch∏opcy). Konkurs sk∏ada∏ si´
z dwóch cz´Êci; indywidualnej i dru-
˝ynowej. Oprócz matematycznych
∏amig∏ówek, organizatorzy przygoto-
wali w tym roku tak˝e dwa konkursy
sprawnoÊciowe; rzut do kosza i mini
konkurs darta. Po ubieg∏orocznym
sukcesie gimnazjalistów z Miedar,
tym razem najlepszym gimnazjum

w gminie zosta∏a szko∏a z Kamieƒca.
W rywalizacji trójek najlepszà oka-
za∏y si´ dziewczyny z Kamieƒca (A.
Król, N. Lach, A. Styczeƒ). Zwyci´-


