ZBROS¸AWICE

BONIOWICE
CZEKANÓW
JASIONA
JAÂKOWICE
KAMIENIEC
KARCHOWICE
KOPIENICA

Z prac Wójta Gminy
w Kamieƒcu przy ul. Tarnogórskiej
4 a (zajmowany przez M∏odzie˝owe
Biuro Pracy, GCI);
– oddania w u˝yczenie na okres
3 lat nieruchomoÊci gruntowej po∏o˝onej w Miedarach na dzia∏ce nr
1152/135 o powierzchni 7,5670 ha Ludowemu Klubowi Sportowemu
„ORZE¸” Miedary z siedzibà w Miedarach przy ul. WolnoÊci 3/2 z przeznaczeniem na dwa boiska sportowe
wraz z zapleczem;
– og∏oszenia wykazu na wydzier˝awienie dzia∏ki nr 894/102 o pow.
40 m2 po∏o˝onej w Czekanowie
na okres 1 roku.

Wójt wyda∏ 8 zarzàdzeƒ w tym
w sprawach:
– zmiany stawki czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych
(ustalono stawk´ czynszu regulowanego dla lokali mieszkalnych za 1 m2
powierzchni u˝ytkowej na terenie
Gminy Zbros∏awice w wysokoÊci
0,79 z∏. Zarzàdzenie wesz∏o w ˝ycie
z dniem podpisania tj. 25.05.2005 r.
z mocà od 1.7.2005 r.);
– wy∏àczenia z gospodarowania
przez ZGKiM w Zbros∏awicach nieruchomoÊci lokalowych zajmowanych
przez jednostki organizacyjne Gminy
Zbros∏awice. Wy∏àczono z gospodarowania nieruchomoÊci lokalowe po∏o˝one:
w Ziemi´cicach przy ul. Mikulczyckiej 14 (zajmowany przez lokal Âwietlicy Gminnej),
w Miedarach przy ul. G∏ównej 58 (zajmowany przez Zespó∏ „Miedarzanie”),
w Kamieƒcu przy ul. Tarnogórskiej
34 (zajmowany przez GZOPO),

Ponadto Wójt:
Uczestniczy∏ w zebraniach wiejskich so∏ectw Âwi´toszowie, Ziemi´cice, Czekanów, Zawada, Przezchlebie, Wilkowice, Zbros∏awice, Ptakowice, Miedary.
Wzià∏ udzia∏ w Zgromadzeniu
Ogólnym Âlàskiego Zwiàzku Gmin

Z prac Rady Gminy
w planie zagospodarowania przestrzennego So∏ectwa Zbros∏awice.
08.06.2005 r. posiedzenie Komisji
OÊwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej
Omówienie zakresu remontów
w placówkach oÊwiatowych oraz zaopiniowanie projektów uchwa∏.
Na Zgromadzeniu Ogólnym Âlàskiego Zwiàzku Gmin i Powiatów
z okazji 15 – lecia restytucji samorzàdu
terytorialnego w Polsce, dyplom uznania za nieprzerwanà dzia∏alnoÊç samorzàdowà w organach gminy oraz
za wieloletnià ofiarnà prac´ na rzecz
rozwoju gminy i dla dobra spo∏ecznoÊci lokalnej otrzymali radni Pawe∏ Polczyk i Helmut Musio∏.

18.05.2005 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Kontrola materia∏ów roboczych
zwiàzanych ze zmianami planu przestrzennego zagospodarowania Gminy.
25.05.2005 r.- posiedzenie Komisji Rolnictwa
Opiniowanie planów przestrzennego zagospodarowania Gminy.
25.05. oraz 07.06.2005 r. – posiedzenia Komisji Bud˝etu, Gospodarki i Rozwoju
Omówienie spraw dot. budowy
kanalizacji na terenie Gminy oraz
zaopiniowanie projektów uchwa∏.
Wizja lokalna gruntów rolnych
proponowanych do przekszta∏cenia

uczniów i podpisa∏ uchwa∏´ Konwentu protestujàcà, by nie obcià˝aç w ca∏oÊci gmin za ich wyp∏at´, jak równie˝
w sprawie toczàcej si´ akcji “ Przejrzysta Polska”.
Zaprosi∏ wszystkie Stowarzyszenia
z gminy na spotkanie w ramach akcji
“ Przejrzysta Polska”, które odby∏o si´
17.06.2005 r. w Zbros∏awicach.
Uczestniczy∏ w nast´pujàcych uroczystoÊciach:
- w Jubileuszu 100 - lecia kapliczki
pod wezwaniem Âw. Antoniego
w Przezchlebiu;
- w obchodach 70 - lecia istnienia
OSP Wilkowice i nadaniu tej jednostce sztandaru ufundowanego przez
mieszkaƒców so∏ectw Laryszów, Miedary, Wilkowice, Rad´ i Wójta Gminy
oraz sponsorów;
- w Zawodach stra˝ackich zorganizowanych przez OSP Wilkowice;
- w przeglàdzie zespo∏ów artystycznych w Ksi´˝ym Lesie.
Spotka∏ si´ z komitetem organizacyjnym do˝ynek i obchodów 700- lecia Zbros∏awic.
Nadzoruje post´powanie w sprawie ucià˝liwej dzia∏alnoÊci firm na
ternie Wieszowy.

Wakacje w GMINIE
Jak co roku Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych
zaprasza dzieci do wspólnej zabawy i Êwietlicowego wypoczynku. Wakacyjna akcja odb´dzie si´ w 8 szko∏ach naszej gminy, w dniach 4 – 16 lipca.
Obok planowanych licznych atrakcji (wycieczki) zapewniamy
– co równie wa˝ne – posi∏ek.
W drugim miesiàcu wakacji, w sierpniu, proponujemy naszym dzieciom
zaj´cia o charakterze profilaktyczno – sportowym, prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, w zale˝noÊci od pogody, w salach gimnastycznych lub na boiskach. Zaj´cia b´dà odbywa∏y si´ 2 razy w tygodniu
po 3 godziny. Dok∏adny termin i godziny zaj´ç podamy na naszej stronie
internetowej www.zbroslawice.pl oraz w Urz´dzie Gminy.

Zapraszamy!
Krzysztof Czekaj

Serdeczne podziękowanie

Naszym drogim Seniorom
Paniom

za pomoc w odmalowaniu elewacji przedszkola

Joannie Kupka i Weronice Pysik

dla
Pana Benona Woźnica Sołtysa Świętoszowic
Pana Andrzeja Bobeł – Firma „TORAED” Świętoszowice
Pana Józefa Burda Dyrektora ZGKiM i jego pracowników
oraz Panów: Marka Wielgockiego, Damiana Hardyś
i Piotra Włochowicz
składa
Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 4 w Świętoszowicach
Zuzanna Korgel
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i Powiatów, na którym otrzyma∏,
z okazji 15 – lecia restytucji samorzàdu terytorialnego w Polsce, dyplom
uznania za nieprzerwanà dzia∏alnoÊç
samorzàdowà w organach gminy oraz
za wieloletnià ofiarnà prac´ na rzecz
rozwoju gminy i dla dobra spo∏ecznoÊci lokalnej.
Przywita∏ goszczàcy w Miedarach
rumuƒski zespó∏ „Nunta Zamfirei”.
Uczestniczy∏ w podpisaniu partnerstwa pomi´dzy Starostwem Powiatowym Tarnowskie Góry a niemieckim
powiatem Erlangen Hˆchstadt.
Uczestniczy∏ w spotkaniu poÊwi´conym mo˝liwoÊci dofinansowania
kosztów kszta∏cenia pracowników
jednostek organizacyjnych gminy ze
Êrodków Funduszu Norweskiego
i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Spotka∏ si´ z rodzicami klasy
I Szko∏y Podstawowej w Zbros∏awicach w sprawie utrzymania dwóch oddzia∏ów w dalszym nauczaniu. Umówiono si´ na kolejne spotkanie
pod koniec czerwca.
Uczestniczy∏ w Konwencie Wójtów
i Burmistrzów zarówno w sprawie wyp∏aty stypendiów socjalnych dla

z okazji Jubileuszu 75 Rocznicy Urodzin
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
składają koleżanki i koledzy
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

Naszej drogiej Seniorce
Pani

Jadwidze Karmańskiej
z okazji Jubileuszu 80 Rocznicy Urodzin
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
składają koleżanki i koledzy
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
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Segregacja
odpadów
System odbioru Êmieci segregowanych dzia∏a ju˝ we wszystkich
so∏ectwach naszej gminy. Jak wynika z obserwacji, coraz wi´cej
mieszkaƒców korzysta z tej formy
pozbywania si´ odpadów.
Nadal aktualny jest harmonogram odbioru worków, który warto zanotowaç sobie w kalendarzu:
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 zbiórka b´dzie w dniu nast´pnym.
Je˝eli zdarzy si´, ˝e ktoÊ nie
otrzyma pustych worków, prosz´
zg∏osiç si´ 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. W du˝ych
miejscowoÊciach mo˝e si´ zdarzyç,
˝e w danym dniu firma nie zdà˝y
zebraç wszystkich worków, wtedy
prosz´ pozostawiç worki do dnia
nast´pnego.
Firma zbierajàca prosi, aby worki by∏y wystawiane bezwzgl´dnie
przed bram´, 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 przypadku worki
nie b´dà odbierane. Wszystkie
worki muszà byç bezwzgl´dnie zawiàzane (do dna worka jest przyczepiony pasek, który wystarczy
lekko pociàgnàç i nim zawiàzaç).
Zdarza si´, ˝e worki nie sà zawiàzane, co sprawia, ˝e zawartoÊç si´
wysypuje. 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, niebieski, jaki mamy
pod r´kà, takie te˝ b´dà zabrane.
Zdarza si´, ˝e w workach sà
pampersy, szmaty i inne Êmieci.
Nie zostajà one oczywiÊcie odbierane.
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. Zdarza si´, ˝e w puszkach po rybach jest jeszcze olej,
w s∏oikach woda z kapusty, musztarda itp. co powoduje przykry zapach a zawartoÊci te rozlewajà si´
w czasie transportu. Tu goràca
proÊba osób zbierajàcych worki
o opró˝nianie zawartoÊci, ich praca b´dzie ∏atwiejsza. Je˝eli sà jakieÊ wi´ksze przedmioty plastikowe np. krzes∏a ogrodowe itp. nale˝y je po∏amaç, w∏o˝yç do worka
i zawiàzaç.
Zapewne zauwa˝yliÊcie Paƒstwo, ˝e nie sà dostarczane czerwone worki na metal. Jest tak dlatego, ˝e gdy worki wype∏nione metalem sta∏y przed posesjami – by∏y
zbierane przez zbieraczy z∏omu.
W tej sytuacji firma GAH ponosi
koszty zakupu worków ale ich zawartoÊci nie otrzymuje, dlatego
zrezygnowa∏a z oznaczonych worków „METAL”. Jednak dalej mo˝na metal zbieraç, ale wk∏adaç go
do innych wolnych worków – niebieski, zielony lub ˝ó∏ty, lub do innego, jaki posiadamy, np. czarny.
Takie worki b´dà odbierane, wa˝ne tylko aby w worku nie mieszaç
rodzajów odpadów.
Czasem pytacie Paƒstwo, co
zrobiç ze skoszonà trawà. Otó˝ goràco polecam zak∏adanie kompostu na swojej posesji. Na pryzm´
kompostowà dajemy skoszonà traw´, resztki roÊlin, chwasty, resztki
z obiadu, obierki z ziemniaków,
owoców i wszelkie inne odpady organiczne. Przerobiony kompost
jest Êwietnym nawozem naturalnym, który mo˝na stosowaç
w ogrodzie. Aby przyspieszyç jego
rozk∏ad, mo˝na stosowaç ekologiczny preparat bakteryjny, dost´pny w sklepach ogrodniczych,
którym skrapia si´ pryzm´ kompostowà. Je˝eli w∏aÊciwie dbamy
o pryzm´, po roku mamy gotowy
nawóz do rozrzucenia w ogrodzie,
do skrzynek i doniczek.
Przypominam, ˝e system odbioru odpadów jest bezp∏atny. Ka˝dy
z nas „produkuje” odpady i naszym obowiàzkiem jest pozbyç si´
ich w cywilizowany sposób (nie
do lasu czy rowu), dlatego warto
korzystaç z okazji bezp∏atnego odbioru.
W przypadku wszelkich wàtpliwoÊci prosz´ dzwoniç pod nr tel.
233 77 90.
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U. Grabiƒska

Plany Zagospodarowania
po wy∏o˝eniu
Zakoƒczy∏ si´ ju˝ okres wy∏o˝enia
projektów planów zagospodarowania
przestrzennego do publicznego wglàdu oraz czas na sk∏adanie uwag do poszczególnych projektów. Zakoƒczony
okres jest uwieƒczeniem kilkunastomiesi´cznego okresu prac nad planami nie tylko przez projektantów planu, ale równie˝ przez wszystkie osoby,
które wnosi∏y swe wnioski i uwagi
do planu.
W okresie od 04.05.2005r.
do 02.06.2005r istnia∏a mo˝liwoÊç
ustawowego wglàdu do projektów planów (cz´Êç mapowa i cz´Êç tekstowa).
Po tym okresie do dnia 17.06.2005 r.
w∏àcznie mieszkaƒcy mogli sk∏adaç
uwagi dotyczàce sposobu zapisów
w poszczególnych projektach.
RównoczeÊnie w w/w okresie odby∏y si´ debaty publiczne majàce na celu
przed∏o˝enie spo∏eczeƒstwu rozwiàzaƒ planistycznych zapisanych w projektach a dotyczàcych g∏ównych elementów i kierunków rozwoju przyj´tych w planie.
Debaty publiczne zosta∏y zorganizowane w czterech miejscowoÊciach
na terenie gminy w ¸ubiu, Ziemi´cicach, Zbros∏awicach i Kamieƒcu.
W trakcie debat poruszano przede
wszystkim indywidualne problemy poszczególnych mieszkaƒców oraz mo˝liwoÊç dostarczenia infrastruktury
do poszczególnych nowo projektowanych terenów przeznaczonych pod budownictwo, umiejscowienia terenów
publicznych w tym dróg i cmentarzy.
Jednà z burzliwszych dyskusji, jaka
odby∏a si´ w ca∏ym zakresie prowadzonych spotkaƒ by∏a debata nad projektem planu so∏ectwa Zbros∏awice.
Przedstawiony projekt poddany zosta∏
szerokiej dyskusji mieszkaƒców, którzy zostali zapoznani z za∏o˝eniami
rozwiàzaƒ urbanistyczno-architektonicznymi. Rozpatrywano mo˝liwe rozwiàzania rozwoju budownictwa mieszkaniowego w pó∏nocnej cz´Êci so∏ectwa Zbros∏awice na zbiegu dróg Ligo-

nia, Morcinka, Wilkowicka, Przewieêlika i S∏onecznej oraz mo˝liwoÊci najszybszego i najbardziej ekonomicznego uzbrojenia tych terenów.
Osobom uczestniczàcym w debatach pragn´ podzi´kowaç za w∏o˝ony
wk∏ad w rozwiàzania, co do poszczególnych projektów. Proponowane rozwiàzania b´dà wnikliwie przeanalizowane przez projektantów planu.
Obecnie projekty planów wraz
z wniesionymi do nich uwagami sà
rozpatrywane, tak, aby doprowadziç
do uwzgl´dnienia jak najwi´kszej iloÊci wniesionych uwag. Ponadto brak
jest jeszcze decyzji Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi i Wojewody Âlàskiego,
co do zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych i leÊnych na grunty budowlane. Po uzyskaniu pozytywnych decyzji
tych organów poszczególne plany zostanà przed∏o˝one do przyj´cia jako
prawo miejscowe Radzie Gminy
Zbros∏awice.
JednoczeÊnie ze wzgl´du na przed∏u˝ajàce si´ terminy zatwierdzenia
poszczególnych planów chcemy przeprosiç wszystkich tych, którzy pragnà
zmieniç swe dzia∏ki rolne na budowlane i rozpoczàç inwestycje budowlane
na terenie Gminy Zbros∏awice.
Przed∏u˝ajàcy si´ okres uchwalenia
planów nie jest winà poszczególnych
osób ale jest spowodowany brakiem
porozumienia wszystkich zainteresowanych (mieszkaƒców, radnych, inwestorów) co do proponowanych zmian,
mimo ˝e wspólne konsultacje zakoƒczyliÊmy ju˝ w grudniu 2003 roku.
Zapewniamy, i˝ do∏o˝ymy wszelkich staraƒ by jak najszybciej osiàgnàç
w tej sprawie consensus i przyjàç
uchwa∏y nowych planów zagospodarowania. Jest to sprawa priorytetowa,
poniewa˝ od tego zale˝y przede
wszystkim rozwój gospodarczy naszej
gminy, gdy˝ nasze po∏o˝enie i atrakcyjne tereny sà naszà si∏à i nadziejà by
cel ten osiàgnàç.
Bernad Pigulla

APEL
Policjanci Komendy Powiatowej
Policji w Tarnowskich Górach
wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Miejskiego OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej w Tarnowskich Górach
rozpocz´li dzia∏ania w ramach
Punktu Konsultacyjnego dla Osób
Poszkodowanych w Wyniku Przest´pstwa i Przemocy. Punkt konsultacyjny dzia∏a w siedzibie PCPR –
u w Tarnowskich Górach przy ul.
Sienkiewicza 16 w ka˝dy poniedzia∏ek w godz. 15: 00 – 17: 00 (tel. 381 –
84 – 79).
Wobec powy˝szego zwracamy si´
do wszystkich ludzi dobrej woli,
a szczególnie prawników, psycholo-

gów, pedagogów i przedsi´biorców,
którzy swojà wiedzà, zaanga˝owaniem oraz ch´cià niesienia pomocy
drugiej osobie wsparliby, w ramach
wolontariatu, dzia∏alnoÊç punktu –
uczestniczàc w dy˝urach i pomagajàc zainteresowanym, poszkodowanym w wyniku przest´pstwa i przemocy.
Prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach tel.
381 – 81 – 06 oraz Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
tel. 393 – 52 – 65.
Starosta Tarnogórski Józef Korpak
Komendant Powiatowy Policji
w Tarnowskich Górach Miros∏aw Tukaj
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Siatkarki Liceum Ogólnokszta∏càcego
w Kamieƒcu

NAJLEPSZE W POWIECIE
Po ubieg∏orocznym III miejscu
w mistrzostwach powiatu tarnogórskiego reprezentacja siatkarek Liceum Ogólnokszta∏càcego w Kamieƒcu zdoby∏a w tym roku mistrzostwo
powiatu tarnogórskiego w pi∏ce siatkowej juniorek oraz wicemistrzostwo
rejonu tarnogórsko-lublinieckiego
i udowodni∏a ˝e ciàgle znajdujemy si´
w Êcis∏ej siatkarskiej czo∏ówce.
W rozgrywkach eliminacyjnych nasze siatkarki wyeliminowa∏y reprezentacj´ II LO im. Staszica w Tarnowskich Górach, Zespo∏u Szkó∏ Techniczno-Us∏ugowych w Tarnowskich
Górach oraz Zespo∏u Szkó∏ Budowlano Architektonicznych przechodzàc
tym samym do rozgrywek fina∏owych.
W grupie fina∏owej znalaz∏y si´
cztery najlepsze zespo∏y naszego powiatu: ZSAiO w Nakle Âlàskim, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarn. Górach, Zespó∏ Szkó∏
Techniczno-Ekonomicznych Radzionków oraz Liceum Ogólnokszta∏càce
w Kamieƒcu. W meczu pó∏fina∏owym

nasza reprezentacja spotka∏a si´
z ZSAiO Nak∏o Âlàskie wygrywajàc
po trudnym pojedynku 2: 1. W tym
momencie na drodze do mistrzostwa
sta∏a ju˝ tylko zwyci´ska dru˝yna drugiego meczu pó∏fina∏owego – Zespó∏
Szkó∏ Techniczno-Ekonomicznych
Radzionków. Spotkanie fina∏owe okaza∏o si´ bardzo trudne i trzymajàce
w napi´ciu do ostatniego gwizdka.
Przy stanie 1: 1 w setach oba zespo∏y
stoczy∏y bardzo zaci´tà i wyrównanà
walk´, w której lepsze okaza∏y si´ nasze reprezentantki wygrywajàc decydujàcego seta 15: 13, a ca∏e spotkanie
2: 1 i zdobywajàc tytu∏ MISTRZA POWIATU
TARNOGÓRSKIEGO
W PI¸CE SIATKOWEJ JUNIOREK.
Tym samym dziewczyny postawi∏y
przys∏owiowà „kropk´ nad i” w paÊmie sukcesów naszej ˝eƒskiej siatkówki. Nale˝y tutaj bowiem wspomnieç, ˝e cz´Êç obecnego zespo∏u liceum stanowià by∏e reprezentantki
naszego gimnazjum, które w swoim
czasie zdobywa∏y mistrzostwo powiatu

Brawa dla przegranych
Pierwszego czerwca 2005 roku
na sali gimnastycznej w Zbros∏awicach zosta∏ rozegrany, po raz drugi
w tym roku, mecz towarzyski w pi∏ce
siatkowej. Po jednej stronie siatki stan´∏a Kadra Nauczycieli, a po przeciwnej Zespó∏ Uczniów Gimnazjum.
Mecz zapowiada∏ si´ niezwykle interesujàco i nikt nie móg∏ byç pewien wyniku. Przypominam, ˝e w marcu tego
roku Zespó∏ Uczniów Gimnazjum pokona∏ po d∏ugim, zaci´tym i pe∏nym
emocji pojedynku (3: 2) Kadr´ Nauczycieli. Natomiast nauczyciele, nie
liczàc pora˝ki z marca, byli niepokonani od czterech lat. Dru˝yn´ nauczy-
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cieli charakteryzuje du˝e doÊwiadczenie i nieprzeci´tne umiej´tnoÊci.
Nadszed∏ d∏ugo oczekiwany rewan˝, na który obie dru˝yny przygotowywa∏y si´ od miesiàca. Dlatego nikogo nie zdziwi∏y akcje pi´knie wykoƒczone silnymi zbiciami pi∏ki czy pe∏na
poÊwi´cenia walka o ka˝dy punkt.
Po prawie dwugodzinnych, wyczerpujàcych zmaganiach, Kadra Nauczycieli uleg∏a Zespo∏owi Uczniów Gimnazjum w pi´ciu setowym pojedynku (2:
3). Wyniki setów prezentujà si´ nast´pujàco: ZUG & K. N. (25-21, 24-26,
25-22, 27-29, 25-23). Do zwyci´stwa
dru˝yn´ uczniów poprowadzi∏ kapitan

i rejonu tarnogórskiego, trzecie miejsce w pó∏finale wojewódzkim (rok
2000) oraz dwukrotnie wicemistrzostwo powiatu tarnogórskiego (rok
2001, 2002). Pozosta∏a cz´Êç to by∏e
uczennice gimnazjum w Pyskowicach
i reprezentantki tamtej szko∏y w pi∏ce
siatkowej.
Tym siatkarskim sukcesem potwierdziliÊmy ˝e pi∏ka siatkowa jest
ciàgle mocnà stronà naszej szko∏y
i muszà si´ z nami liczyç najlepsze zespo∏y naszego powiatu i rejonu.
A oto sk∏ad zwyci´skiej reprezentacji:
Katarzyna Trz´sicka – kapitan dru˝yny, Magdalena Czarnecka, Ewelina
Fudalej, Justyna Gawor, Agata Turek,

Rafa∏ Zimnowodzki. W dru˝ynie
dzielnie walczyli: Piotr Kurek, Micha∏
Kaszuba, Sandra Sikora, Celestyna
Mika, oraz Adam Kolanek. Dru˝yn´
nauczycieli reprezentowali mgr Marian Szukalski – kapitan, ks. Romuald
Kokoszka, mgr Katarzyna Michalska-Kocik, oraz mgr Barbara Szyszko.
Dru˝ynie nauczycieli nale˝à si´ szczególne gratulacje i szacunek, gdy˝ wystàpili w os∏abionym sk∏adzie i potrafili prowadziç wyrównany pojedynek,
w którym z pe∏nym poÊwi´ceniem
i nie baczàc na mo˝liwoÊç odniesienia
kontuzji walczyli o ka˝dy punkt.
Zadowoleni i dumni z odniesionego zwyci´stwa uczniowie mogà ze spokojem oczekiwaç wakacji i dalszych
rozgrywek. Niestety wi´kszoÊç zawodników z dru˝yny uczniów w tym roku
opuÊci mury tej szko∏y. Jednak jesteÊmy pe∏ni nadziei i optymizmu, ˝e
iskierka dobrej woli i ch´ci walki
do kontynuowania tej pi´knej tradycji
zosta∏a zaszczepiona w m∏odszych pokoleniach uczniów szko∏y w Zbros∏awicach. Tym razem górà byli uczniowie, lecz kto b´dzie zwyci´zcà w przysz∏ym roku tego nikt nie wie. Z pewnoÊcià poinformujemy czytelników
o dalszych zmaganiach uczniów
z nauczycielami.
˚ycz´ dalszych zaci´tych, pe∏nych
emocji zmagaƒ obu dru˝yn oraz zach´cam inne szko∏y na terenie naszej
gminy do organizowania tego typu integracyjnych imprez sportowych,
w których bój b´dà toczyç uczniowie
z nauczycielami.
Organizator, Rafa∏ Zimnowodzk

Ma∏gorzata Zieliƒska, Marta Link,
Anna Wojciechowska.
Opiekun dru˝yny – Adrian Korgel
W zwiàzku z tym ˝e wszystkie zawodniczki by∏y uczennicami klas maturalnych i by∏y to ich ostatnie zawody
w barwach naszej szko∏y, jako opiekun
dru˝yny chcia∏bym z∏o˝yç wszystkim
dziewczynom serdeczne podzi´kowania za wieloletnià wspó∏prac´, godne
reprezentowanie
naszej
szko∏y
i wszystkie niezapomniane emocje
zwiàzane z siatkówkà oraz ˝yczyç dalszych sukcesów sportowych.
Adrian Korgel

W´dkarski
Dzieƒ Dziecka
Dnia 29 maja br. na zbiorniku wodnym w Kamieƒcu z okazji Dnia Dziecka odby∏y si´, zorganizowane przez
Polski Zwiàzek W´dkarski – Sekcj´
w Kamieƒcu, zawody w´dkarskie.
Do zawodów stan´∏o 46 dzieci
w wieku od 5 do 14 lat. Zabawa by∏a
przednia ale i walka bardzo zaci´ta,
ostatecznie zwyci´˝yli:
1. Magdalena Duda – z∏owi∏a ryb
o wadze 0,760 kg
2. Dominika Duda – 0,750 kg
3. Daniel Adamczyk oraz
Aleksander ¸ab´dzki – 0,730 kg
Najlepszych m∏odych w´dkarzy
uhonorowano pucharami, dyplomami
oraz sprz´tem sportowym.
Po zakoƒczonych zawodach odby∏o
si´ wspólne grilowanie, a kto mia∏
ochot´ i si∏y móg∏ ∏owiç ryby do samego wieczora.
Polski Zwiàzek W´dkarski
Sekcja w Kamieƒcu
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Z ˝ycia gminnych
O c h o t n i c z y c h S t r a ˝ y Po ˝ a r n y c h
Obchody 70 – lecia OSP Wilkowice
po∏àczone z aktem nadania sztandaru
W sobot´ 11 czerwca br. w Wilkowicach mia∏y miejsce obchody 70 – lecia tamtejszej OSP, których najwa˝niejszà cz´Êcià by∏o nadanie jednostce
w Wilkowicach sztandaru i odznaczenie go srebrnym medalem. Fundatorem sztandaru byli mieszkaƒcy Wilkowic, Laryszowa i Miedar.
Na uroczystoÊç przybyli zaproszeni
goÊcie, byli to m. in. Prezes Zarzàdu
Wojewódzkiego OSP RP Alojzy Gàsiorczyk, Zast´pca Komendanta Powiatowego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Tarnowskich Górach Ryszard
Âwiderski, Starosta Powiatowy Józef
Korpak, Pose∏ Sejmu RP Józef Kubica, Przewodniczàcy Rady Gminy Andrzej Dramski, Wójt Gminy Pawe∏
Kowolik, a tak˝e so∏tysi okolicznych
miejscowoÊci.
Prezes Zarzàdu Wojewódzkiego
OSP RP Alojzy Gàsiorczyk przekaza∏
sztandar na r´ce Prezesa OSP Wilkowice. Nast´pnie fundatorzy, sponsorzy oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP z terenu naszej
gminy wbijali symboliczne gwoêdzie
do drzewca sztandaru i wpisywali si´
do Ksi´gi Pamiàtkowej.
Wyró˝niajàcych si´ stra˝aków OSP
Wilkowice uhonorowano odznaczeniami, a w prezencie dla ca∏ej jednostki Pose∏ Józef Kubica przekaza∏ pi∏´
spalinowà.

Po cz´Êci oficjalnej nastàpi∏a cz´Êç
artystyczna, w której ka˝dy znalaz∏ coÊ
dla siebie. By∏y gry i zabawy dla dzieci,
program kabaretowy i iluzjonistyczny,
humor Êlàski w wykonaniu Grzegorza
Stasiaka. Impreza zakoƒczy∏a si´ zabawà tanecznà.
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego Ryszard Pyka sk∏ada ser-

(niedziela) odby∏y si´ Gminne Zawody Sportowo – Po˝arnicze, w których
wystartowa∏o 9 jednostek OSP z terenu gminy z czego utworzono 29 dru˝yn.
Wszystkie dru˝yny startowa∏y w 6
kategoriach. W sobot´ w Wilkowicach
rywalizowa∏y dru˝yny z grupy
III (od 18 lat wzwy˝) oraz grupy II (16

deczne podzi´kowania wszystkim
przyby∏ym goÊciom za udzia∏ w obchodach 70 – lecia OSP i przekazania
sztandaru jednostce w Wilkowicach.

– 18 lat) kobiet i m´˝czyzn. W niedziel´ w Ksi´˝ym Lesie konkurowa∏y dru˝yny z grupy I, kategoria wiekowa
od 12 do 16 lat. Podzi´kowania nale˝à
si´ OSP Wilkowice za dobrà organizacj´ zawodów.
Rywalizacja by∏a zaci´ta, w imprezie wzi´∏a udzia∏ rekordowa iloÊç dru˝yn i uczestników.

Gminne Zawody Sportowo – Po˝arnicze 11 i 12 czerwca 2005 r.
W dniach 11 i 12 czerwca w Wilkowicach (sobota) i w Ksi´˝ym Lesie

RODZINNY FESTYN
w Kamieƒcu
28 maja 2005 r. po raz trzeci z rz´du
tym razem w kamienieckim parku odby∏ si´ Festyn Rodzinny dla mieszkaƒców Kamieƒca i okolic oraz zaproszonych goÊci. Równie˝, jak w ubieg∏ym

roku w programie by∏y wyst´py artystyczne dzieci z kamienieckiego
przedszkola i podstawówki. Program
zawiera∏ piosenki – dedykacje dla
mam, wyst´py chóru, skecze oraz po-
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kazy taƒców wspó∏czesnych. Festyn
obfitowa∏ w liczne atrakcje, zorganizowane przez Grono Pedagogiczne
Szko∏y Podstawowej w Kamieƒcu, takie jak: dru˝ynowe konkurencje
sprawnoÊciowe, malowanie tatua˝y,
bogatà loteri´ fantowà oraz zamek
dmuchany. Komitet Rodzicielski zorganizowa∏ sprawnie dzia∏ajàcy bufet
z domowymi wypiekami i grill z kie∏baskami. Nie zabrak∏o równie˝ uwielbianych przez dzieci s∏odkoÊci: waty
cukrowej, popcornu, itp. Du˝e zainteresowanie wzbudzi∏y mo˝liwoÊci poznania dzia∏ania akcji ratowniczej
stra˝y po˝arnej. Dope∏nieniem programu festynu by∏a wieczorna zabawa
taneczna na Êwie˝ym powietrzu zorganizowana przez Rad´ So∏eckà. Dochód z imprezy wspomo˝e szkolne
plany w utworzeniu pracowni komputerowej.
Dyrekcja szko∏y i Grono Pedagogiczne sk∏adajà serdeczne podzi´kowania Komitetowi Rodzicielskiemu,

Zwyci´zcy otrzymali, z ràk Prezesa
Zarzàdu Gminnego OSP Paw∏a Kowolika, pamiàtkowe puchary. M∏odzie˝owe Dru˝yny Po˝arnicze odznacza∏y si´ nowym umundurowaniem.
Pogoda dopisa∏a, humory zawodników i goÊci tak˝e.
Nast´pne zawody za rok. Zapraszamy.
Poni˝ej przedstawiamy tabel´
wyników w poszczególnych
kategoriach wiekowych:
Grupa III m´˝czyêni
– I miejsce – OSP Czekanów
II miejsce – OSP Zbros∏awice II
III miejsce – OSP Ksi´˝y Las
IV miejsce – OSP Sza∏sza
V miejsce – OSP ¸ubie
VI miejsce – OSP Zbros∏awice I
VII miejsce – OSP Wieszowa
VIII miejsce – OSP Kamieniec
Grupa III kobiety
– I miejsce – OSP Czekanów
Grupa II ch∏opcy
– I miejsce – OSP Czekanów
II miejsce – OSP ¸ubie
III miejsce OSP Wilkowice
IV miejsce – OSP Âwi´toszowice
V miejsce – OSP Wieszowa
VI miejsce – OSP Zbros∏awice
Grupa I ch∏opcy
– I miejsce – OSP Ksi´˝y Las
II miejsce – OSP Czekanów
III miejsce – OSP Âwi´toszowice
IV miejsce – OSP Zbros∏awice
V miejsce – OSP ¸ubie
Grupa I dziewcz´ta
– I miejsce – OSP Czekanów
II miejsce – OSP Âwi´toszowice
III miejsce – OSP Wilkowice
IV miejsce – OSP Zbros∏awice
V miejsce – OSP ¸ubie.

w∏aÊcicielom Restauracji „Bary∏ka”
i sponsorom, którzy przyczynili si´
do zorganizowania i uÊwietnienia tej
wspania∏ej rodzinnej imprezy. Szczególne podzi´kowania kierujemy
w stron´ Rady So∏eckiej w Kamieƒcu
za przygotowanie miejsca imprezy
oraz zapewnienie oprawy muzycznej.
SPONSORZY” FESTYNU RODZINNEGO”:
REJONOWY
URZÑD POCZTOWY W CHORZOWIE, PZU S. A. W TARNOWSKICH GÓRACH, BS W TARNOWSKICH GÓRACH, ZAK¸AD
OGRODNICZY W PACZYNIE,
PRYMAT, F. P. H. U. S. SZMIDT
Z
PYSKOWIC,
POINT- LUK ZE ZBROS¸AWIC, SKLEP
„DELIKATESY” I. ZARZY¡SKA
(ZBROS¸AWICE), F. H. MUELLER – JANOSZKA, KOMITET RODZICIELSKI SP W KAMIE¡CU,
OGRODNICTWA: WIESZOWA,
ZBROS¸AWICE,
SO¸ECTWA:
BONIOWICE, ¸UBKI, KSI¢˚Y
LAS, URZÑD GMINY ZBROS¸AWICE, GS SAMOPOMOC CH¸OPSKA ZBROS¸AWICE, TRANSLIS
(WIESZOWA), ING BANK ÂLÑSKI W TARNOWSKICH GÓRACH
Dyrekcja SP w Kamieƒcu i Grono
Pedagogiczne
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Informacja dla mieszkaƒców
Gminy Zbros∏awice

Festiwal Zespo∏ów
Folklorystycznych - Ksi´˝y Las
W dniu 11 czerwca na Festiwalu
w Ksi´˝ym Lesie wystàpi∏y zespo∏y z Rumunii, Czech i Rosji oraz ZPiT „Miedarzanie”, który goÊci∏ cz∏onków zespo∏u
z Rumunii. Po oficjalnych wyst´pach
Rumuni wraz z rodzinami, które ich goÊci∏y bawili si´ na festynie, na zabawie
tanecznej.

W niedziel´ 12 czerwca br. wyst´powa∏y dzieci z przedszkoli naszej gminy.
Po wyst´pach mia∏ miejsce program dla
dzieci „Weso∏e podwórko z wujkiem
Krisem”, a wieczorem zabawa taneczna.
Monika Kamiƒska

JANOSCH W POLSCE
I SUKCESY ARTYSTYCZNE PRZEDSZKOLAKÓW
W maju br. przedszkolacy Gminnego Przedszkola nr 4 w Âwi´toszowicach wzi´li udzia∏ w konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji
przyjazdu do Polski znanego bajkopisarza i rysownika JANOSCHA. Organizatorami konkursu byli: Goethe Institut z Krakowa, wydawnictwo
ZNAK oraz DFK, zaÊ tematem prac
dzieci by∏y ilustracje do bajek Janoscha. Nasze dzieci wykona∏y ponad
czterdzieÊci prac w ró˝nych technikach, z czego a˝ trzy zosta∏y nagrodzone. Tak wi´c laureatami konkursu zostali:
– PiotruÊ Spende z Ziemi´cic (5 lat)
– Iza Prokop z Czekanowa (6 lat)
– Damian Janoszka z Âwi´toszowic
(6 lat)
Ma∏ym artystom sk∏adamy gratulacje i ˝yczymy dalszych sukcesów!
Laureaci wkrótce otrzymajà nagrody od organizatorów, natomiast ca∏e
przedszkole otrzyma∏o zaproszenie
na spotkanie z panem Janoschem
w Teatrze Korez w Katowicach. By∏ to
wspania∏y prezent dla dzieci z okazji
Dnia Dziecka. Dodatkowym dla nas
wyró˝nieniem by∏ fakt, ˝e zaproponowano nam przygotowanie krótkiego
wyst´pu artystycznego na powitanie
pisarza. Tak wi´c dzieci pod okiem nauczycielek Joanny Petryczko oraz
Szarloty MiÊkiewicz bardzo szybko
nauczy∏y si´ piosenek o ruchu drogowym, zgodnie z tematykà najnowszej
ksià˝ki Janoscha „MiÊ i Tygrysek chodzà po mieÊcie”.

Ca∏e spotkanie w Teatrze Korez
przebiega∏o w bardzo sympatycznej
i w weso∏ej atmosferze. Na poczàtek
wys∏uchaliÊmy fragmentu najnowszej
bajki Janoscha, po czym postacie z bajek – „MiÊ” i „Tygrysek” wprowadzi∏y
oczekiwanego goÊcia, którego dzieci
powita∏y g∏oÊnym „dzieƒ dobry Janoschu”. Póêniej na scen´ wyszli nasi
przedszkolacy i zaÊpiewali przygotowane dla niego piosenki. Chocia˝
w teatrze by∏o mnóstwo kamer telewizyjnych i dziennikarzy dzieci wcale nie
czu∏y si´ skr´powane. Bardzo odwa˝nie zadawa∏y równie˝ pytania pisarzowi. Na koniec, wszystkie obecne w teatrze dzieci szturmem oblega∏y Janoscha, by uzyskaç jego autograf. To spotkanie by∏o dla dzieci niezapomnianym prze˝yciem i ciekawym doÊwiadczeniem, tym bardziej, ˝e pobyt Janoscha w Polsce by∏ na bie˝àco relacjonowany w prasie i telewizji. Ile by∏o radoÊci, gdy nasze maluchy rozpozna∏y
swoje twarze w „AktualnoÊciach” i regionalnej prasie. Ponadto ten znany,
a zarazem bardzo skromny cz∏owiek
wzbudzi∏ naszà wielkà sympati´, podobnie jak jego niezwykle humorystyczne i pouczajàce ksià˝ki. Dlatego
te˝, polecamy ich lektur´ nie tylko
ma∏ym ale i doros∏ym czytelnikom,
którzy byç mo˝e odkryjà w nich prawd´ o sobie samych.
Z. Korgel

KOMUNIKAT POLICJI

ÂWIADCZENIA
RODZINNE
Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Zbros∏awicach z siedzibà w Kamieƒcu ul. Tarnogórska 34 informuje, ˝e
od dnia 1 lipca 2005 r. mo˝na sk∏adaç
wnioski o zasi∏ek rodzinny i dodatki
do zasi∏ku rodzinnego oraz wnioski
na Êwiadczenia opiekuƒcze na nowy
okres zasi∏kowy.
W przypadku gdy osoba ubiegajàca
si´ o Êwiadczenia rodzinne na nowy
okres zasi∏kowy z∏o˝y wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca 2005 r.,
Êwiadczenia rodzinne przys∏ugujàce
za miesiàc wrzesieƒ 2005 r. wyp∏acone
b´dà do 30 wrzeÊnia 2005 r.

W przypadku gdy osoba ubiegajàca
si´ o Êwiadczenia rodzinne na nowy
okres zasi∏kowy z∏o˝y wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2005 r.,
Êwiadczenia rodzinne przys∏ugujàce
za miesiàc wrzesieƒ 2005 r. wyp∏acone
b´dà do 31 paêdziernika 2005 r.
Wszelkich informacji, osobom zainteresowanym
ustaleniem
prawa
do Êwiadczeƒ rodzinnych oraz Êwiadczeƒ opiekuƒczych, udziela Gminny
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Zbros∏awicach z/s w Kamieƒcu przy ul. Tarnogórskiej 34, pokój nr 10 oraz telefonicznie 233-78-92.

POLSKA I KRAJE
NIEMIECKOJ¢ZYCZNE
30 maja 2005 r. w Szkole Podstawowej w Kamieƒcu odby∏a si´ II edycja
Gminnego Konkursu Wiedzy o Polsce
i Krajach Niemieckoj´zycznych, którego has∏o brzmia∏o: „Polska i kraje
niemieckoj´zyczne w zjednoczonej
Europie.”
Celem konkursu by∏o rozbudzenie
wÊród dzieci zainteresowania innymi
kr´gami kulturowymi, a szczególnie
kulturà i tradycjami krajów obszaru
niemieckoj´zycznego oraz wykszta∏cenie tolerancji i akceptacji innych narodów i kultur.
W konkursie wzi´li udzia∏ uczniowie Szkó∏ Podstawowych z Kamieƒca,
Kopienicy, Wieszowy i Ziemi´cic.
Dwuosobowe zespo∏y, wy∏onione
podczas eliminacji szkolnych, zmaga∏y
si´ w pi´ciu konkurencjach. Na poczàtku uczestnicy musieli wykazaç si´
znajomoÊcià geografii Polski i krajów
niemieckoj´zycznych, a nast´pnie odpowiadali na pytania zwiàzane z historià, kulturà i tradycjà Niemiec, Austrii

i Szwajcarii.
Najwi´kszà wiedzà wykazali si´
uczniowie ze Szko∏y Podstawowej
w Kamieƒcu, którzy zaj´li I miejsce,
II miejsce zaj´∏a Szko∏a Podstawowa
w Kopienicy, a III miejsce wywalczyli
uczniowie z Szko∏y Podstawowej
w Wieszowie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiàtkowe dyplomy
oraz nagrody rzeczowe w postaci gier
komputerowych, przyborów szkolnych i ksià˝ek, które ufundowane zosta∏y przez organizatora konkursu.
Organizator konkursu sk∏ada serdeczne podzi´kowanie nauczycielom
j´zyka niemieckiego, którzy wzi´li
udzia∏ w konkursie za przygotowanie
uczniów, przeprowadzenie eliminacji
szkolnych i prac´ w gminnej komisji
konkursowej.
Organizator konkursu
nauczycielka j´zyka niemieckiego
mgr in˝. Barbara Wicha-Kudlek

1/ Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach prowadzi post´powanie przygotowawcze w sprawie napadów rabunkowych dokonanych
na pracownikach firmy „Gacmet” i „Rembis” w zwiàzku z czym Posterunek
Policji w Zbros∏awicach i KPP Tarnowskie Góry zwracajà si´ do mieszkaƒców gm. Zbros∏awice o pomoc w ustaleniu sprawców i przekazanie wszelkich
informacji w tej sprawie.
2/ Posterunek Policji w Zbros∏awicach prowadzi post´powanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach w sprawie w∏amaƒ
do sklepów spo˝ywczych w m. Karchowice, Czekanów, ¸ubie i Ziemi´cice
w zwiàzku z czym zwraca si´ z proÊbà o pomoc w ustaleniu sprawców i przekazywanie wszelkich informacji w tej sprawie.
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Matura 2005
Maj, kwitnàce kasztany dla wielu
dziewi´tnastolatków, to okres pierwszego powa˝nego egzaminu – matury.
Do zesz∏ego roku sprawdzian ten nazywa∏ si´ oficjalnie egzaminem dojrza∏oÊci. Dla uczniów z rocznika 1986,
którzy jako pierwsi rozpocz´li nauk´
w nowym typie szko∏y trzyletnim obowiàzkowym gimnazjum wiosna 2005,
to czas szczególny poniewa˝ jako
pierwsi zdawali matur´ w nowej formie (dla pewnego porzàdku nale˝y
wspomnieç, ˝e w maju 2002 uczniowie
koƒczàcy szko∏´ Êrednià mogli wybieraç mi´dzy „starà” a „nowà” maturà
i wówczas niewielka grupa wybra∏a
nowe rozwiàzanie).
Dla tegorocznych absolwentów liceów (ostatnie klasy pi´cioletnich
techników zdawa∏y „starà” matur´)
wyboru ju˝ nie by∏o. Egzamin matu-

ralny (nowa matura) sta∏ si´ rzeczywistoÊcià. Dla maturzystów zaj´cia
szkolne zakoƒczy∏y si´ 15 kwietnia.
Od 18 kwietnia rozpocz´li zmagania
z maturà. Kluczowà zmianà w odniesieniu do „starej” matury jest fakt, ˝e
nowy egzamin organizuje Centralna
Komisja Egzaminacyjna poprzez
Okr´gowe Komisje Egzaminacyjne.
Zadaniem szko∏y natomiast jest przygotowanie i przeprowadzenie poszczególnych cz´Êci egzaminu zgodnie
z obowiàzujàcymi procedurami oraz
zabezpieczenie logistyczne. W przypadku szkó∏ z województwa Êlàskiego
siedzibà komisji okr´gowej jest Jaworzno. Tematy zadaƒ z poszczególnych przedmiotów sà jednakowe w ca∏ym kraju, a prace poprawiane sà
przez specjalnie przeszkolonych egzaminatorów poza szko∏à.

Konkurs fotograficzny
z okazji

700-lecia Zbros∏awic
Tematem konkursu jest Gmina
Zbros∏awice. Organizatorzy konkursu
liczà na zdj´cia, które b´dà Êwie˝ym
spojrzeniem na otaczajàcà nas rzeczywistoÊç, które dotrà do êróde∏ naszej
to˝samoÊci. Zdj´cia uzasadniajàce nasze przywiàzanie do ziemi, na której
przysz∏o nam ˝yç.
Konkurs ma byç zaczynem do stworzenia „banku dobrych fotografii”.
Zdj´cia b´dà u˝ywane do promocji
naszej gminy poprzez portal internetowy, wydawnictwa i pras´. Najlepsze
zdj´cia zostanà zaprezentowane na,
podsumowujàcej konkurs, wystawie
11 wrzeÊnia 2005 r. (podczas obchodów 700 - lecia Zbros∏awic)
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujàcych.
2.Ka˝dy autor mo˝e zg∏osiç do konkursu do 3 zdj´cia na papierze fotograficznym, wykonanych dowolnà
technikà.
3. Format prac - 15 x 21 cm.
4. Ka˝dà prac´ nale˝y, na odwrocie
w prawym górnym rogu, opisaç nazwi-

skiem i imieniem i przes∏aç w zaklejonej kopercie z kartà uczestnictwa
(wzór karty w za∏àczeniu) na adres:
Biblioteka Publiczna w Zbros∏awicach
ul. WolnoÊci 97 42-674 Zbros∏awice.
5. Wszystkie nades∏ane prace przechodzà na w∏asnoÊç Zbros∏awickiego
Stowarzyszenia Twórców Amatorów,
które wspomaga przedsi´wzi´cia kulturalne w gminie.
6. Organizatorzy nie biorà odpowiedzialnoÊci za ewentualne uszkodzenia lub zagini´cie prac w transporcie pocztowym.
Nagrody:
I, II i III miejsce w konkursie - nagrody rzeczowe i publikacja zdj´ç
w prasie fachowej i lokalnej;
Wyró˝nienia- w zale˝noÊci od uznania jury.
Terminarz:
1. Nadsy∏anie prac do 20 sierpnia
2005 r. (decyduje data stempla pocztowego).
2. Wystawa, wr´czenie nagród i dyplomów 11 wrzeÊnia 2005 r.

Egzamin maturalny sk∏ada si´
z dwóch cz´Êci:
1. Cz´Êç wewn´trzna – ustna w której uczniowie przedstawiali przygotowanà przez siebie prezentacj´ z j´zyka
polskiego (temat wybierali na poczàtku roku szkolnego) oraz ustny egzamin z nowo˝ytnego j´zyka obcego.
2. Cz´Êç zewn´trzna – obowiàzkowo pisemny egzamin z j´zyka polskiego, j´zyka obcego i przedmiotu wybranego oraz ci uczniowie którzy chcieli
mogli zdawaç dodatkowe jeszcze
do trzech wybranych przedmiotów.
NowoÊcià „nowej” matury jest fakt
wyboru poziomu na jakim uczeƒ chce
zdawaç dany przedmiot – poziom
podstawowy lub rozszerzony. Egzamin maturalny uznaje si´ za zdany jeÊli ze wszystkich przedmiotów obowiàzkowych na poziomie podstawowym uczeƒ zdoby∏ co najmniej 30%
mo˝liwych do uzyskania punktów.
Wyniki tego egzaminu b´dà znane
pod koniec czerwca.
W Liceum Ogólnokszta∏càcym
w Kamieƒcu oprócz obowiàzkowego

j´zyka polskiego i obcego j´zyka nowo˝ytnego by∏y nast´pujàce przedmioty: geografia, matematyka, historia i biologia. Dwóch uczniów wybra∏o
wiedz´ o spo∏eczeƒstwie. Uczniowie
przystàpili do tego egzaminu z du˝à
odpowiedzialnoÊcià. Okres matury by∏
du˝ym stresem nie tylko dla uczniów
ale i nauczycieli. Testy egzaminacyjne
zosta∏y bowiem skonstruowane inaczej ni˝ dotychczasowe zadania egzaminu dojrza∏oÊci. Matura by∏a zatem
zupe∏nie nowym doÊwiadczeniem dla
ca∏ej spo∏ecznoÊci szkolnej. Opinie
uczniów i nauczycieli dotyczàce tej
formy egzaminu sà doÊç zró˝nicowane. Powszechny wydaje si´ poglàd
o zbyt krótkim czasie na rozwiàzanie
cz´Êci pisemnej, zw∏aszcza z matematyki. Trudno jest obecnie o obszerniejszà opini´ na temat tego egzaminu poniewa˝ nie znamy jeszcze jego ca∏oÊciowych wyników. Sàdzàc po reakcji
uczniów „da si´ chyba z tym ˝yç”.
Dyrektor ZS w Kamieƒcu
Zdzis∏aw Teperek

PLENER MALARSKI

„Pi´kno wokó∏ nas”
W dniach 18 - 29 lipca 2005 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarch odb´dzie si´ PLENER MALARSKI „PI¢KNO WOKÓ¸ NAS”
kierowany do uzdolnionej m∏odzie˝y
z gminy Zbros∏awice w wieku od 12

do 18 lat. Plener, którego organizatorem jest „Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Miedar” poprowadzi mgr A.
Kotliƒska. Udzia∏ jest bezp∏atny. Szczegó∏owe informacje pod numerem telefonu: 233 – 70 – 53.

Og∏oszenie
W dniu 6 lipca 2005 r.
w miejscowoÊci Zbros∏awice
odb´dzie si´ wywóz wielkogabarytowy.
Cena 5,00 z∏ + 7 % VAT.
Zg∏oszenia imienne u so∏tysa
Piotra Jankowskiego
osobiÊcie lub telefonicznie 233-77-54.

Kàcik
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Wzór karty uczestnictwa w konkursie
Imi´ i nazwisko: ..................................................................................................
Adres zamieszkania: ..........................................................................................
Telefon: ................................................................................................................
Tytu∏ pracy:
1 .............................................................................................
2 .............................................................................................
3 .............................................................................................
OÊwiadczam, ˝e jestem autorem zg∏oszonych prac ......................................
(data i podpis)

Uwaga Mieszkaƒcy Wieszowy !
Zgodnie z sugestiami spo∏eczeƒstwa Wieszowy, z dniem 27 czerwca br.
wprowadza si´ nowy rozk∏ad jazdy autobusu linii 132.
Szczegó∏y na nowych tablicach rozk∏adu jazdy na przystankach.
W paƒstwowym Inspektoracie Pracy w Gliwicach przy ul. J. Mitr´gi 2
(tel. 332-45-01), w ka˝dà Êrod´ w godzinach 8: 00-15: 00 prowadzone sà bezp∏atne porady z zakresu prawa pracy dla pracowników i pracodawców.
Z dniem 01.07.2005 r. M∏odzie˝owe Biuro Pracy zostaje przeniesione
do Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej ul. Tarnogórska 34.
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Piekarnia

na miar´ Unii Europejskiej
W po∏owie maja Gminna Spó∏dzielnia Samopomoc Ch∏opska Zbros∏awice uruchomi∏a nowà piekarni´
w Ziemi´cicach, która powsta∏a
w miejsce zlikwidowanej piekarni
w Zbros∏awicach.
Piekarnia w Zbros∏awicach nie
spe∏nia∏a wymogów, które obecnie sà
stawiane tego typu zak∏adom (ekologia, higiena produkcji, bezpieczeƒstwo pracy oraz prawo budowlane).
Piekarnia w Ziemi´cicach jest jednym z nowoczeÊniejszych zak∏adów
tego typu na terenie gminy.
Modernizacj´ rozpocz´to od projektu, który by∏ opracowany przez specjalistów z wielu dziedzin, m. in.: wentylacji, ogrzewania, parku maszynowego oraz higieny produkcji i BHP.
Od przystàpienia Polski do UE
wszystkie firmy zajmujàce si´ produkcjà i dystrybucjà ˝ywnoÊci muszà
wdro˝yç i stosowaç zasady systemu

HACCP, który oznacza system organizacji dzia∏ania s∏u˝àcy zapewnieniu
bezpieczeƒstwa zdrowotnego produkowanej ˝ywnoÊci. System HACCP
jest uznawany za najskuteczniejsze narz´dzie pozwalajàce zagwarantowaç,
˝e ˝ywnoÊç nie ulegnie ska˝eniu lub
zanieczyszczeniu i b´dzie bezpieczna dla konsumenta. Taki system produkcji ˝ywnoÊci wprowadza GS w nowej piekarni w Ziemi´cicach tworzàc
warunki do wytworzenia ˝ywnoÊci
bezpiecznej pod wzgl´dem higienicznym. Wszystkie u˝yte i wprowadzone
materia∏y majà wymagane atesty.
Piekarnia w Ziemi´cicach zapewnia
lepsze warunki pracy – cz´Êç socjalna,
czyli pomieszczenia dla pracowników,
szatnie, ∏azienka, toalety, swojà powierzchnià dorównuje cz´Êci produkcyjnej. Pomieszczenia zak∏adu po∏àczone sà ciàgami komunikacyjnymi
nie krzy˝ujàcymi si´ wzajemnie. Tam,

Odwiedziny Rumunów
W ramach IV Mi´dzynarodowego
Festiwalu Dzieci´cych Zespo∏ów
Folklorystycznych „Fyrtek 2005”
w Miedarach goÊci∏ rumuƒski zespó∏
folklorystyczny „Nunta Zamfirei”.
G∏ównym organizatorem tego festiwalu jest Radzionków, natomiast
wspó∏organizatorem w imieniu gminy
Zbros∏awice jest ZPiT „Miedarzanie”,
prowadzony przez mgr Joann´ Sleziak
i pana Eugeniusza Kostk´.
Pochodzàcy z Cluj-Napoca w Rumunii zespó∏ przebywa∏ w Miedarach,
gdzie by∏ goÊcinnie przyjmowany
przez rodziny „Miedarzan”. Oficjalne
powitanie goÊci odby∏o si´ w Zespole
Szkó∏ w Miedarach 8 czerwca br. Rumuni zostali serdecznie powitani
przez Dyrektora Zespo∏u panià mgr
Aleksandr´ Kotliƒskà w obecnoÊci
w∏adz gminnych, reprezentowanych
przez Wójta Wies∏awa Olszewskiego
i panià Sekretarz Katarzyn´ Sosada
oraz so∏tysa Miedar Janusza Walosczyka.
Po oficjalnym powitaniu zebrani zostali zaproszeni na wyst´p zespo∏u.

GoÊcie ubrani w tradycyjne rumuƒskie stroje, przy akompaniamencie ludowego b´benka, saksofonu i harmonii zaprezentowali wiele taƒców
i przyÊpiewek ludowych. Kulminacyjnym momentem wyst´pu rumuƒskiej
m∏odzie˝y by∏o zaproszenie wszystkich do wspólnego taƒca weselnego
w kr´gu.
M∏odzie˝ rozegra∏a tak˝e zaci´ty
mecz w pi∏ce halowej, w dwóch dwudziestominutowych po∏owach. Zawodnicy byli przez obie strony mocno
dopingowani, a nad g∏owami widzów
powiewa∏y flagi polska i rumuƒska.
Ostatecznie mecz Polska: Rumunia
zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem gospodarzy 21: 5.
NiecodziennoÊç uroczystoÊci i wyjàtkowoÊç goÊci zas∏uguje, aby podzi´kowaç za te chwile radoÊci i wzruszenia W∏adzom Gminnym w Zbros∏awicach, Dyrektorowi Zespo∏u Szkó∏
w Miedarach oraz Kierownictwu Zespo∏u „Miedarzanie”.
Adam ¸uç

gdzie zaistnia∏a potrzeba zastosowano
kurtyny zapobiegajàce mieszaniu si´
powietrza. Zak∏ad nie emituje zanieczyszczeƒ do atmosfery.
Do piekarni w Ziemi´cicach zostali
przeniesieni wszyscy pracownicy, którzy do tej pory pracowali w Zbros∏awicach.
Nie zmieniono cyklu produkcyjnego, do wypieku chleba nie stosuje si´
tzw. „polepszaczy”- pieczywo jest pro-

dukowane sposobem tradycyjnym,
na zakwasie chlebowym. Dok∏ada si´
staraƒ by wypiekane pieczywo by∏o
smaczne i dobre jakoÊciowo.
Jest ono sprzedawane w palcówkach GS oraz odbiorcom prywatnym
na terenie gminy (Miedary, Wilkowice, Zbros∏awice, Kamieniec, Przezchlebie, Ziemi´cice, Âwi´toszowice,
Czekanów, Wieszowa).
Katarzyna Zyga

Rodzinne Âwi´towanie

W niedzielne popo∏udnie 5 czerwca
br. dzieci, ich rodzice oraz okoliczni
mieszkaƒcy mieli okazj´ bawiç si´
na Festynie Rodzinnym zorganizowanym w Gminnym Przedszkolu nr 4
w Âwi´toszowicach. Cieszymy si´, ˝e
pomimo kapryÊnej pogody zaproszeni
goÊcie oraz uczestnicy imprezy nie
zniech´cili si´ i zostali, by bawiç si´ razem z nami. W programie festynu by∏y m. in.: wyst´py artystyczne dzieci –
w tym pokaz taƒca nowoczesnego, zabawy i konkursy, wyst´p zespo∏u „Weso∏e Kumoszki” ze Âwi´toszowic,

ieÊç
Z

GMINY

prezentacja wozu stra˝ackiego oraz
skoki na dmuchanym zamku. Najwi´kszà atrakcjà dla dzieci okaza∏a si´
konna przeja˝d˝ka na kucyku, którego w kroplach deszczu dzielnie prowadzi∏ ma∏y Oskar z tatusiem. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏ si´ równie˝
bufet, w którym dzi´ki zaanga˝owaniu
rodziców, sponsorów, oraz personelu
przedszkola ka˝dy móg∏ znaleêç coÊ
dla siebie.
Szarlota MiÊkiewicz
Joanna Petryczko
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Redaktor: Katarzyna Sosada
tel. (...32) 233 70 12, fax (0...32) 233 71 00
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