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W dniach 10-11 września br. odbyły się 
w Zbrosławicach uroczyste obchody 700-
-lecia istnienia miejscowości Zbrosławice po-
łączone z Dożynkami Gminnymi. W sobotę, 
10 września odbyły się Dożynki, na które 
licznie przybyli zaproszeni goście oraz miesz-
kańcy naszej Gminy. O godzinie 16 uroczy-
stą mszą świętą z udziałem księży z terenu 
naszej gminy rozpoczęliśmy świętowanie. 
Po mszy barwny korowód na czele z or-
kiestrą dętą z Rudzińca przeszedł na teren 
szkolny. Nastąpiło uroczyste przekazanie 
chleba przez Starostów tegorocznych do-
żynek – Panią Annę Dworniczek oraz Pana 
Henryka Kuciasa – Wójtowi Gminy Pawłowi 
Kowolikowi – Wójt obiecał, że będzie dzie-
lił bochen z tegorocznych zbiorów sprawie-
dliwie. Odbył się konkurs koron dożynko-
wych oraz konkurs barwnych pojazdów, 
które uczestniczyły w korowodzie dożynko-
wym. W konkursie koron brało udział 14 so-
łectw. Pierwsze miejsce otrzymało Sołectwo 
Laryszów, na kolejnych miejscach uplasowały 
się sołectwa: Świętoszowice i Kamieniec. Jeśli 
chodzi o konkurs pojazdów pierwsze miej-
sce zajęło sołectwo Miedary. Imprezę w na-
miocie usytuowanym na placu przyszkolnym 
w Zbrosławicach prowadziła niezastąpiona 
Maria Bujok. Na początku w namiocie przy-
grywał „Musicverein” z Brackenheim – naszej 
Gminy partnerskiej z Niemiec, potem wystą-
pił zespół RABAT z powiatu Tucholskiego, 
po czym kapela góralska Turnioki. Od go-
dziny 21 do białego rana przygrywał zespół 
Sing Sing.

W niedzielę uroczystości rozpoczęły się od 
uroczystej mszy św. z udziałem Ks. Biskupa 

Gerarda Kusza, w uroczystej mszy św. wzięło 
również udział kilkunastu kapłanów pracują-
cych obecnie jak i w przeszłości na terenie na-
szej Gminy. Po mszy świętej przeszliśmy, tak 
jak w sobotę na plac przy szkole w Zbrosła-
wicach. Dla dzieci zostały przygotowane za-
bawy i konkursy, które poprowadził Wacław 
Rydzyński. 

O godzinie 14 rozpoczął się zacięty pojedy-
nek piłkarski pomiędzy drużyną KS Górnika 
– Zabrze a drużyną Oldboyów z terenu na-
szej Gminy. Mecz zakończył się sukcesem go-
spodarzy (4:3)!!! Po emocjach sportowych 
przyszedł czas na chwilę relaksu przy muzyce 
orkiestry młodzieżowej ze Świbia, po czym 
wspaniałym wykonaniem Poloneza zachwy-
cili wszystkich „Miedarzanie”. O godzinie 
15.30 rozpoczęły się oficjalne uroczystości – 
wszystkich przybyłych przywitał Wójt Gminy 
Paweł Kowolik, krótką historię miejscowo-
ści przybliżył wszystkim Ksiądz Proboszcz 
Romuald Kokoszka. Następnie przemawia-
li nasi goście z gmin partnerskich: Niemiec, 
Francji, Węgier, Włoch, Brennej oraz za-
proszeni goście: przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Tarnowskich Górach – na 
czele ze Starostą Józefem Korpakiem, Prezes 
Izby Przemysłowo-Handlowej Klaudiusz 
Siwiec, Burmistrz Radzionkowa Gustaw 
Jochlik, Zastępca Prezydenta Zabrza Andrzej 
Góra, Zastępca Prezydenta Gliwic Jan 
Kaźmierczak.

Przyszedł też czas na inne atrakcje – wystę-
py chórów i zespołów: „DFK Zbrosławice”, 
„Kamyczki Dramy”, „Kotarzanie”, kolejny 
raz wystąpili „Miedarzanie”. Około godziny 
19 nastąpił moment, na który wszyscy cze kali 

– finał loterii fantowej oraz rozstrzygnięcie 
ogłoszonych konkursów. Następnie wszyst-
kich porwał do tańca zespół „Los Bahamos 
Desperados”. Po wielkim latynoskim szaleń-
stwie poszliśmy oglądać pokaz pirotechnicz-
ny, który zakończył dwudniową imprezę. Na 
kolejne dożynki gminne przyjdzie nam po-
czekać rok, kolejna „okrągła” rocznica istnie-
nia Zbrosławic niestety aż za 100 lat . 

Dziękujemy za pomoc wszystkim, którzy 
przyczynili się w jakikolwiek sposób do orga-
nizacji uroczystości. 

Sekretarz Gminy Zbrosławice
Katarzyna Sosada

700-lecie Zbrosławic i Dożynki Gminne

Serdecznie
dziękuję

Wszystkim sponsorom oraz ludziom 
dobrej woli pragnę wyrazić głęboką 
wdzięczność za pomoc oraz za życzli-
wość okazaną podczas organizacji ob-
chodów 700-lecia istnienia miejscowości 
Zbrosławice połączonych z Dożynkami 
Gminnymi. 

Rodzinom z terenu całej gminy skła-
dam gorące podziękowania za gościnność 
i serdeczne przyjęcie we własnych domach 
naszych przyjaciół z miast partnerskich 
z Niemiec, Francji, Węgier i Włoch.

Policjantom i członkom Ochotniczej 
Straży Pożarnej z terenu gminy 
Zbrosławice dziękuję za dbanie o ład, bez-
pieczeństwo i porządek w trakcie trwania 
obchodów 700-lecia Zbrosławic i Doży-
nek Gminnych.

Pani Annie Dworniczek i Panu 
Henrykowi Kucias składam podziękowa-
nia za pełnienie ważnej funkcji Starostów 
Dożynkowych.

Radzie Sołeckiej Zbrosławic na cze-
le z Sołtysem oraz dyrektorom Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Zbrosła-
wicach i wszystkim ich pracownikom 
dziękuję za trud i poświęcenie włożone 
w organizację obchodów 700 lat istnie-
nia miejscowości Zbrosławice i Dożynek 
Gminnych.

Wójt Gminy Zbrosławice
Paweł Kowolik
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Fotoreportaż z obchodów 700-lecia Zbrosławic 

Biskup, Wójt i Proboszcz Chór DFK Zbrosławice Delegacje OSP w Korowodzie

Grupa Swarzyca czyli wojowie ze Zbrosławic Grupa jeźdźców w strojach galowych Gry i zabawy dla dzieci

Kapituła i laureaci Lauru Zbrosławickiego Kościół pw.WNMP w Zbrosławicach Musikverein Brackenheim

KS Górnik Zabrze vs Old Boy’s Zbrosławice Ksiądz Proboszcz Romulad Kokoszka Sołectwo Miedary w Korowodzie Dożynkowym

Msza Święta z okazji 700-lecia  Zbrosławic Międzynarodowe zakończenie obchodów 700-lecia Zbrosławic Mieszkańcy gminy Zbrosławice
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22.8.2005 r. – sesja Rady Gminy 
Zbrosławice

Podjęcie uchwał w sprawie: ustale-
nia miejsc targowych na terenie Gminy 
Zbrosławice; stwierdzenia wygaśnię-
cia mandatu; wyrażenia opinii co do 
likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
im. Prof. Emila Michałowskiego w Ka-
towicach; wyrażenia opinii co do li-
kwidacji Poradni Okulistycznej funk-
cjonującej w Szpitalu Pediatrycznym 
w Bielsku Białej; ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego oraz war-
tości jednego punktu w złotych dla pra-
cowników zatrudnionych w Gminnym 
Zespole Obsługi Placówek Oświatowych 
w Zbrosławicach z siedzibą w Kamień-
cu; przyjęcia pojazdu na własność Gminy 
Zbrosławice; zmian w budżecie Gminy 
Zbrosławice na rok 2005 – 4 uchwały; 
zmian w Statucie Gminy Zbrosławice; 
uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami 
Gminy Zbrosławice. Przyjęcie Kodeksu 
Etycznego Radnego.

17 i 31.8.2005 r. oraz 2.9.2005 r. – 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Analiza sprawozdania z wykona-
nia budżetu Gminy Zbrosławice za 

I półrocze 2005 r.; kontrola wykona-
nia prac w zakresie remontów dróg oraz 
przepustów, rowów itp.

5.9.2005 r.- posiedzenie Komisji 
Rolnictwa

Omówienie w obecności geodety po-
wiatowego Andrzeja Skórnika, przedsta-
wiciela Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa Wojciecha Ferdyna, 
przedstawiciela Izby Rolniczej Zygmunta 
Krawczyka tematu związanego ze zmia-
ną użytkowania i klasyfikacji gruntów 
rolnych oraz konieczności podjęcia dzia-
łań zmierzających do uzyskania zgod-
ności stanu faktycznego i stanu ewi-
dencyjnego gruntów rolnych (dopłaty 
bezpośrednie).

18.8. oraz 6.9.2005 r. – posiedze-
nia Komisji Budżetu, Gospodarki i Roz-
woju 

Omówienie sprawozdania z wyko-
nania budżetu Gminy Zbrosławice za 
I półrocze 2005 r.; omówienie stanu 
zadłużenia podatników wobec Gminy 
oraz działań zmierzających do jego likwi-
dacji; analiza stanu realizacji rzeczowego 
zakresu prac na drogach gminnych oraz 
wykonanych remontów cząstkowych; 
zapoznanie się ze stanem prac związa-
nych z wprowadzeniem programu ogra-
niczenia niskiej emisji.

Z prac Rady Gminy
Wójt wydał 25 zarządzeń w następują-

cych tematach:
– wypracowania i wdrożenia kodeksu 

etycznego pracowników samorządowych 
Urzędu Gminy Zbrosławice;

– przedstawienia informacji o przebie-
gu wykonania budżetu za pierwsze półro-
cze 2005 r.;

– powołania komisji przetargowej do 
udzielenia zamówienia na budowę kanali-
zacji sanitarnej dla wsi Wieszowa – zadanie 
IIB – kolektor KSII do studni S-85, kolek-
tor KSII/3, KSII/4, KSII5, KSII/6;

– obniżenia ceny wywoławczej w dru-
gim przetargu nieruchomości niezabudo-
wanej położonej w Kamieńcu oznaczonej 
nr działki 1129/306 o pow. 836 m2, do 
32 000,00 zł; 

– powołania członków obwodo-
wych komisji wyborczych w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

– ogłoszenia wykazu na wydzierżawie-
nie, w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego, nieruchomości niezabudowa-
nej określonej nr działki 58/3 o ogólnej 
powierzchni 7.7500 ha położonej w Ka-
mieńcu, na okres 3 lat;

– ogłoszenia wykazu na wydzierżawie-
nie działki nr 1147/122 o powierzchni 
30 m2 położonej w Wieszowie, na okres 
3 lat;

– nieodpłatnego nabycia do zasobu 
gminy nieruchomości stanowiącej dro-
gę w Szałszy, określonej nr działki 208/5 
o pow. 0,5583 ha;

– ogłoszenia wykazu na wydzierżawie-
nie w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego nieruchomości niezabudowanej 
określonej nr działki 121/208 o pow. 2.00 
ha, położnej w Szałszy, na okres 3 lat;

– ogłoszenia wykazu na wydzierża-
wienie działki nr 97 i 98 o powierzchni 
0,5540 ha, położonej w Łubiu, na okres 
3 lat;

– ogłoszenia wykazu na wydzierżawie-
nie działki nr 1315/239 o powierzchni 
0,2824 ha położonej w Ptakowicach, na 
okres 3 lat.

Ponadto Wójt:
– Polecił Dyrektorowi Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Zbrosławicach przeprowadzenie proce-
dury wypowiedzenia umów o najem loka-
li w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 154 – 
„13-tka” oraz ul. Bytomskiej 90 – „Safari” 
i przeprowadzenie postępowań przetargo-
wych na w/w lokale.

– Polecił do dnia 19.8.2005 r. złożyć 
wniosek do WFOŚ i GW o pożyczkę na 
dofinansowanie zadania pn. „Dociążenie 
oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu po-
przez budowę kanalizacji sanitarnej w so-
łectwie Wieszowa – Etap II B 9 (576 do 
585)”.

– Zapoznał się z pismem Koła 
Pszczelarzy w Toszku w sprawie refunda-
cji kosztów zakupu lekarstwa do zwalcza-

nia warozy oraz postanowił przeznaczyć 
na ten cel 380,00 zł.

– Rozpoczął rozmowy z księdzem pro-
boszczem ze Zbrosławic i dyrektorem 
„Caritas” na temat przeniesienia stacji 
„Caritas” do zabudowań przykościelnych.

– Pozytywnie zaopiniował projekt 
uchwały Rady Gminy na temat zapewnie-
nia środków na rok 2006 w budżecie gmi-
ny – kwoty 50 000,00 zł na zadanie in-
westycyjne „Budowa ścieżek konnych na 
terenie Gminy Zbrosławice”.

– Zapoznał się z planem akcji „Sprzątanie 
Świata” na terenie Gminy Zbrosławice.

– Wyraził zgodę na wspólne (wraz 
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju 
Gminy Zbrosławice) wydanie świąteczne-
go numeru gazetki „Wieść Zbrosławicka” 
z okazji 700-lecia Zbrosławic. Gmina po-
kryła koszt kolportażu gazety.

– W związku z zamknięciem drogi 
Pyskowice – Brynek z powodu remon-
tu mostu, polecił w miarę możliwości 
udogodnić przejazd drogami nieutwar-
dzonymi przebiegającymi między Łubiem, 
Jaśkowicami do Karchowic.

– Przeznaczył dodatkowe środki na 
dokończenie remontów w szkole i przed-
szkolu w Zbrosławicach.

– Wystąpił do miast Górnego Śląska, któ-
re zainicjowały powstanie Górnośląskiego 
Związku Metropolitarnego, by wyraziły 
zgodę na to by i Gmina Zbrosławice we-
szła w struktury tego związku.

– Uczestniczył w oficjalnym otwarciu 
roku szkolnego, który odbył się w Szko-
le Podstawowej i Gimnazjum w Zbrosła-
wicach.

– Osobiście, „bądź wydelegowani pra-
cownicy”, reprezentował gminę na uro-
czystościach takich jak:

– obchody 25 – lecia „Solidarności” 
w Tarnowskich Górach,

– dożynki w Gminie Brenna,
– msza odpustowa w Domu Pomocy 

Społecznej w Łubiu,
– spotkanie mniejszości niemieckich 

w Pławniowicach,
– gala Izby Przemysłowo – Handlowej 

w Brynku.
– Nadzoruje przebieg prac związanych 

z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu 
i Senatu.

– Wspólnie z Komitetem Dożynkowym 
wsi Zbrosławice przygotował i zorganizo-
wał Dożynki Gminne i uroczystości 700-
-lecia Zbrosławic.

– Wspólnie z rodzinami z terenu gmi-
ny Zbrosławice przyjął oficjalne delegacje 
i mieszkańców miast partnerskich z Fran-
cji, Niemiec, Węgier i Włoch.

– Prowadził rozmowy polubowne ze 
stronami w sporze, który powstał w Wie-
szowie-Glinicach.

– Interweniował w Urzędzie Woje-
wódzkim i Ministerstwie Rolnictwa 
o przyspieszenie opinii do naszych wnio-
sków o odrolnienie gruntów, by móc 
przystąpić do dalszych prac przy pro-
jekcie planów zagospodarowania prze-
strzennego. 

Z prac Wójta Gminy

„Dożynki, dożynki
Wieniec dożynkowy
Obrodziły pola
I chleb będzie nowy”

4 września 2005 r. odbyły się w Ka-
mieńcu dożynki sołeckie. Rozpoczęły się 
one uroczystą mszą dziękczynną w ko-
ściele parafialnym, którą odprawił ks. 
Franciszek Jędrak.

Po mszy św. barwny korowód z orkie-
strą dętą wyruszył do parku w Kamieńcu. 
Sołtys Andrzej Kapek powitał mieszkań-
ców Kamieńca, Łubek, Nierady, Boniowic 
oraz zaproszonych gości w osobach Wójta 
Gminy Pawła Kowolika, Członka Zarządu 
Powiatu Andrzeja Dula. Starostowie do-
żynek wręczyli chleb dożynkowy go-
spodarzowi – wójtowi gminy Pawłowi 
Kowolikowi. Gospodarz dożynek podzię-
kował rolnikom za trud, jaki rolnicy wkła-
dają w codzienną, ciężką pracę na roli.

W czasie trwania festynu wszyscy goście 
byli częstowani domowymi przysmakami 
przygotowanymi przez miejscowe gospo-
dynie – chlebem ze smalcem oraz ciastem.

Ważnym elementem dożynek był wie-
niec dożynkowy oraz usytuowana przy 
wejściu do parku pięknie udekorowana 
warzywami, owocami i kwiatami zabytko-
wa młockarnia.

Atrakcją dożynek była również wysta-
wa prac ZbrosArtu, którą prezentowali 
Jerzy Woźniak- malarstwo oraz Józef Paś 
– rzeźba.

Organizatorzy dożynek nie zapomnieli 
także o najmłodszych uczestnikach doży-
nek, dla nich ciekawe gry i zabawy prowa-
dził znany przedszkolakom „Kacperek”. 
Z ludowymi pieśniami dożynkowymi wy-
stąpił zespół wokalny „Kamyczki Dramy„ 
z ZS w Kamieńcu.

Wieczór dożynkowy uatrakcyjnił wy-
stęp zespołu kabaretowo – muzycznego 
„Radia Piekary” P. Szyjfer i Ciotka Berta 
oraz zespół taneczny „Jowisz”.

Sprzyjająca aura święta plonów – do-
żynek stała się okazją do spotkań rodzin-
nych w radosnej i serdecznej atmosferze. 
Taka forma spotkań zbliża ludzi, pozwa-
la im się lepiej poznać i akceptować bez 
względu na wiek, zawód czy status spo-
łeczny.

W imieniu organizatorów składam ser-
deczne podziękowania osobom zaangażo-
wanym w organizację dożynek sołeckich, 
sponsorom, osobom obsługującym sta-
nowiska gastronomiczne oraz wszystkim 
uczestnikom naszej imprezy.

W imieniu sołtysa oraz rady sołeckiej
Krystyna Trzęsiok 

Dożynki w Kamieńcu

Ogłoszenie
Wójt Gminy Zbrosławice ogłasza wstępne zapisy do programu „Ograniczenie 

niskiej emisji”. Osoby zdecydowane zapraszam do Urzędu Gminy Zbrosławice 
przy ul. Oświęcimskiej 2 pokój numer 8 od dnia 16.9.2005 r.

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję za duży wkład wniesiony w organizację dożynek sołeckich 

pani Cecylii Haiter, państwu Karinie i Remigiuszowi Lis, pani Edycie Prandzioch 
i członkom Rady Sołeckiej. 

Sołtys Karchowic
Jerzy Posmyk
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Na podstawie porozumienia po-
między gminą Zbrosławice a Powia-
towym Urzędem Pracy w Tarnow-
skich Górach, od połowy września 
br. w siedzibie Gminnego Centrum 
Informacji w Kamieńcu przy ulicy 
Tarnogórskiej 4A w każdy czwartek 
w godzinach od 8.00 do 14.00, dyżu-
rować będzie pracownik tarnogórskie-

go PUP. Osoby bezrobotne z terenu 
gminy Zbrosławice aby zapytać o ofer-
tę pracy, w celu „podpisania listy” lub 
zarejestrowania się jako osoba bezro-
botna nie muszą już zgłaszać się w Tar-
nowskich Górach. 

Wszelkich formalności można do-
konać w Kamieńcu w obecności pra-
cownika PUP.

Dyżury pracownika Powiatowego Urzędu Pracy 

Wielki zaszczyt spotkał zbrosławic-
ką podstawówkę w nowym roku szkol-
nym. Gminna inauguracja – czy to nie 
brzmi honorowo. 1 września 2005 roku, 
o godz. 12.00 w sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Zbrosławicach ze-
brał się tłum ludzi. Radośni uczniowie, 
wypoczęci nauczyciele, podekscytowa-
ni rodzice oraz reprezentacje Kuratorium 
Oświaty i władz Gminy Zbrosławice. 
Tradycją jest rozpoczynanie roku szkol-
nego hymnem narodowym. Dlatego 
na hasło: powstań! wszyscy uczciliśmy 
ten bardzo ważny dzień wsłuchując się 
w słowa patriotycznej pieśni. Pani dyrek-
tor Urszula Gierszewska powitała obec-
nych z radością i uśmiechem na twa-
rzy. Również Wójt Gminy Zbrosławice 
– Paweł Kowolik zaszczycił nas przemo-
wą – ciepłą, prawdziwą i nie pozbawioną 
humoru. Po czym poprosił ucznia klasy 

I – Juliana Kowolik o otwarcie Nowego 
Roku Szkolnego 2005/2006.

Przepięknie przygotowana część arty-
styczna uczyniła to święto nieco bardziej 
atrakcyjnym. Uczniowie klasy 5 pod kie-
runkiem p. Joanny Twardawy przygoto-
wali spektakl. Natomiast dziewczynki 
uczęszczające do kółka tanecznego pro-
wadzonego przez p. Agnieszkę Drechsler 
zaprezentowały tańce integracyjne, które 
wspaniale komponowały się z wesołym te-
atrzykiem. Fantastycznie wypadły także pio-
senki żegnające wakacje, a oznajmiające po-
wrót do szkoły. Instrumenty towarzyszące 
młodym amatorom śpiewu spowodowały, 
że wykonanie utworów muzycznych było 
jedyne w swoim rodzaju. 

Miła atmosfera, piękna scenogra-
fia, szanowni goście – tak było u nas  
w pierwszym dniu września.

Blanka Antoszczyk

Uroczysta inauguracja

roku szkolnego

Szkoła Podstawowa z Przezchlebia 
wzięła udział w Spring Day in Europe 
2005. Pedagogicznym projekcie orga-
nizowanym przez European Schoolnet 
przy wsparciu Komisji Europejskiej 
oraz we współpracy z Parlamentem 
Europejskim, którego celem jest włą-
czenie współczesnej młodzieży w pro-
ces kształtowania UE. 

W naszej szkole uczniowie uczą 
się dwóch języków zachodnich, biorą 
udział w różnych pozaszkolnych kon-
kursach i przedsięwzięciach o tematy-
ce europejskiej, w których zajmują wy-
sokie lokaty. Dlatego, ucząca w szkole 
informatyki B. Wichary zarejestrowała 
swoją placówkę w tym projekcie oraz 

przesłała sprawozdanie do European 
Schoolnet online. 

Z całej Polski zarejestrowało się 1610 
szkół, które mogły ubiegać się o cer-
tyfikat uczestnictwa w projekcie, trze-
ba było spełnić narzucone warunki, 
a potem pozostawało tylko czekać, czy 
European Schoolnet wyda szkole certy-
fikat, czy nie? Nam szczęście dopisało, 
podczas wakacji dotarł do nas oficjalny 
certyfikat udziału Spring Day in Europe 
2005, prosto z Brukseli! Projekt ten po-
zwolił naszym nauczycielom i uczniom 
na zdobywanie wiedzy o Europie w tro-
chę inny, niekonwencjonalny sposób. 

mgr Barbara Wichary

„Wiedzą o nas w Brukseli”
Wykonaliśmy kolejny krok do przo-

du w budowie kanalizacji. Zakończono 
kolejny etap, firma „Omnix”, która wy-
grała przetarg, wykonała rurociąg od 
przepompowni do ul. Dolnej i sieć ru-
rociągów do posesji przyległych do ul. 
Dolnej, Strzody i Dworcowej. 

W ten sposób niebawem zostaną 
podłączone domy ul. Dolnej 1 – 8a, ul. 
Strzody i ul. Dworcowej 63-75.

Jest to zakres, który nie do koń-
ca zadawala Stowarzyszenie Budowy 
Kanalizacji, niektórzy mówią, że to 
kropla w morzu. Jest opóźnienie w od-
niesieniu do przyjętego harmonogra-
mu budowy kanalizacji w całej gminie. 
Ale trzeba pamiętać, że już wykona-
no rurociąg tłoczny do Świętoszowic 
i przepompownię. Na roboty wyko-
nane w Wieszowie z budżetu gminy 
wydatkowano 1,5 mln zł. Są przecież 
szkoły, przedszkola, drogi, oświetlenie, 
opieka społeczna, gospodarka miesz-
kaniowa, OSP, gospodarka komunalna 
itp., które kosztują budżet ok. 10 mln 
zł rocznie. Uważamy jednak, że przy 
maksymalnych oszczędnościach można 
z budżetu gminy przeznaczyć większe 
środki na budowę kanalizacji. Czynione 
są też starania o dofinansowanie bu-
dowy kanalizacji z różnych źródeł po-
zabudżetowych. Wójt składa wnioski 

do różnych instytucji. Mamy nadzie-
ję, że środki w końcu również będą 
i dla gmin takich, jak Zbrosławice. Jest 
szansa na pozyskanie w roku bieżącym 
środków z WFOŚiGW na dalsze wyko-
nawstwo na ul. Dworcowej i małymi 
krokami będziemy ją budować w całej 
Wieszowie.

Mieszkańcy ze zrozumieniem i przy-
chylnością odnoszą się do budowy ka-
nalizacji i umożliwiają wejście firmie 
wykonawczej na swoje pola i działki. 
Dzięki temu przy robotach udało się 
uchronić od zniszczenia drogi gmin-
ne: jak odcinek ul. Dolnej, ul. Strzody 
i część ul. Dworcowej. W ten sposób 
nie zniszczono ok. 300 m nawierzch-
ni asfaltowej. 

Z podziwem i uznaniem składamy 
podziękowania Paniom Lis i Poloczek, 
Państwu Duda, Nierobis i Żydek.

Dotychczasowe prace zostały wy-
konane dobrze, miejsca robót i wyjaz-
dy do posesji zostały uporządkowa-
ne. Mamy nadzieję, że właściciele tych 
posesji są zadowoleni. Zachęcamy po-
zostałych mieszkańców do cierpliwo-
ści i optymistycznego patrzenia w przy-
szłość.

Stowarzyszenie Budowy Kanalizacji
Ireneusz Robakowski

WIESZOWA – c.d. kanalizacji

Podziękowanie
Dyrektor oraz pracownicy Gminnego Przedszkola nr 3 w Kamieńcu składa-

ją serdeczne podziękowania Państwu: M. Pszowskiemu, K. Hamerla, J. Burda, 
A. Mende, E. Sitarz, E. Cichoń, Z. Kusz oraz Komitetowi Rodzicielskiemu za oka-
zaną pomoc na rzecz Przedszkola podczas prac remontowych przeprowadzonych 
w okresie wakacyjnym.

Każdego roku Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zbrosławicach 
organizuje dzięki wsparciu i pomo-
cy Kuratorium Oświaty i Komendy 
Chorągwi ZHP w Katowicach bez-
płatne kolonie letnie dla dzieci z ro-
dzin najbiedniejszych. W miesiącu lip-
cu i sierpniu na wypoczynek wyjechało 
16-ro dzieci do miejscowości Karwia 
k. Jastrzębiej Góry, baza Zawady i Ja-
worze Nałęże. Pracownik socjalny 
tut. ośrodka Pani Teresa Lata dołoży-
ła wszelkich starań aby dowóz do miej-

sca zbiórki i odbiór dzieci po powro-
cie przebiegał bezpiecznie korzystając 
z udostępnionego samochodu Domu 
Pomocy Społecznej w Zbrosławicach 
dzięki uprzejmości Księdza Dyrektora 
Władysława Tarasa. Dzieci doświad-
czyły wielu pozytywnych, niezapo-
mnianych wrażeń. Wróciły zadowolo-
ne i wypoczęte.

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

Urszula Furtak

WRÓCIŁY ZADOWOLONE

W związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie płatności bezpośrednich 
Kierownik Biura Powiatowego w Nakle Śląskim informuje, co następuje:

Zgodnie z art. 72 Rozporządzenia Komisji Nr 769/2004 oraz w nawiązaniu do art. 
40 Rozporządzenia Rady Nr 1782/2003, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych 
okoliczności (podtopienia, gradobicie, susza) wnioskodawca powinien złożyć pisem-
ne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i da-
tą złożenia, w terminie 10 dni od daty ustania tych okoliczności.

Zgodnie z art. 50 pkt.7 Rozporządzenia Komisji Nr 769/2004, jeżeli rolnik nie 
był w stanie spełnić zobowiązań w wyniku siły wyższej lub wyjątkowych okoliczno-
ści, zgodnie z rozumieniem art. 72, zachowuje prawo do pomocy do obszaru kwali-
fikowanego w czasie wystąpienia siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności. W świetle 
tego przepisu, jeżeli producent rolny złożył stosowne oświadczenie w wymaganym 
terminie i zostało ono zaakceptowane w BP, zachowuje prawo do uzyskania płatności 
bezpośrednich do gruntów rolnych, które uległy poważnej klęsce żywiołowej. Należy 
jednak zauważyć, że o wysokości przyznanych płatności będzie decydował wynik 
kontroli administracyjnej i kontroli na miejscu wnioskowanej powierzchni.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR 
Grzegorz Podlejski

Ogłoszenie
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dzieci

Wolontariat w GCI w Kamieńcu
Osoby, które chciałyby pracować w ramach wolontariatu w Gminnym 

Centrum Informacji w Kamieńcu proszone są o kontakt z Zastępcą 
Wójta Wiesławem Olszewskim osobiście w Urzędzie Gminy Zbrosławice 
przy ul. Oświęcimskiej 2 lub telefonicznie – 233 70 40.
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i Dożynek Gminnych2005

Oficjalne delegacje z gmin partnerskich
Powitanie gości przez Wójta Gminy Pawła Kowolika i prowadzącą festyn 
Marię Bujok

Polonez w wykonaiu ZPiT Miedarzanie Przekazanie chleba

Rozstrzygnięcie konkursów Zespół Kamyczki Dramy z Kamieńca

Procesja z udziałem Księdza Biskupa Gerarda Kusza Ozdoby dożynkowe

ZPiT KOTARZANIE z Brennej Wozy w Korowodzie Dożynkowym Najmłodsi uczestnicy Korowodu

Ołtarz polowy - Dożynki Gminne w Zbrosławicach

Starostowie Dożynkowi – Anna Dworniczek i Henryk Kucias

Przy stole biesiadnym

Ksiądz Biskup Gerard Kusz
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W sobotę i niedzielę – 18 i 19 czerw-
ca 2005 r. w parku w Kopienicy Urząd 
Gminy Zbrosławice wspólnie z DFK 
Powiatu Gliwickiego zorganizował 
Festiwal Zespołów Folklorystycznych. 
Na scenie zaprezentowało się 10 zespo-
łów i chórów. Ponadto odbył się rów-
nież koncert orkiestr dętych z Rudzińca 
i Wielowsi oraz koncert operetkowo-
-musicalowy, a także pokaz tańca nowo-
czesnego.

Imprezę obecnością swą uświetni-
li: Przewodniczący DFK woj. śląskie-
go Oskar Duk Przewodniczący DFK 

Gliwice Friedrich Schikora, Wójt 
Gminy Zbrosławice Paweł Kowolik, 
Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice 
Andrzej Dramski, Przewodniczący DFK 
Koło Kopienia-Łubie Gerard Meka oraz 
mieszkańcy gminy i goście przybili spoza 
terenu gminy.

Impreza przebiegała przy słonecznej 
pogodzie, w pięknym parku wśród zie-
leni w przyjemnej, rodzinnej atmosfe-
rze. Uczestnicy imprezy podziwiali wy-
stępujące w barwnych strojach zespoły, 
a wieczorem wesoło bawili się na zaba-
wie tanecznej.

Festiwal Zespołów Folklorystycznych

Kiedy rok temu ZbrosArt rozpo-
czynał swoją działalność nikt nie przy-
puszczał, że tak szybko zostaniemy za-
uważeni. Fakt, nie siedzieliśmy w kącie 
i każdy z członków stowarzyszenia jak 
potrafił starał się poprzez własne doko-
nania na niwie artystycznej i organiza-
torskiej rozwijać skrzydła zespołu. No 
i stało się w dniu 11.9.br. prezes stowa-
rzyszenia Jerzy Woźniak odebrał z rąk 
kapituły Zbrosławicki Laur w posta-
ci pięknego herbu Zbrosławic z brązu. 

Działo się to wszystko w czasie uroczy-
stości 700-lecia Zbrosławic...

Dziękujemy za uznanie mieszkań-
com gminy, władzom gminnym oraz 
kapitule. 

Prosimy wszystkich o dalsze wspar-
cie duchowe naszej działalności. 
Obserwujcie, uczestniczcie, ale i poma-
gajcie, bo każda pomoc jest potrzebna 
i będzie z radością przyjęta.

Tekst i foto Hubert Kalla

Laur dla ZbrosArt-u

Zawody jeździeckie – mistrzostwa 
Śląska w skokach przez przeszkody, 
które odbyły się na terenie ośrodka re-
kreacyjno – sportowego w rybnickich 
Stodołach, w kategorii juniorów młod-
szych wygrała mieszkanka naszej gmi-
ny Katarzyna Zadorożna, reprezen-
tująca Klub Jeździecki Fart Gliwice. 
W zawodach wzięło udział 30 zawod-
ników, z 11 klubów, w trzech katego-

riach wiekowych: juniorów młodszych, 
juniorów i seniorów. 

Katarzyna uczęszcza do I klasy 
Liceum Ogólnokształcącego w Ka-
mieńcu, mieszka w Łubkach. Od dzie-
ciństwa zajmuje się końmi, sportowo 
jeździ od 2 lat. Cały swój wolny czas 
poświęca koniom, które to są jej życio-
wą pasją. 

Katarzyna Zyga

Mistrzostwa Śląska
w skokach przez przeszkody

„Europa w dobrym nastroju” to ha-
sło VII Międzynarodowego Tygodnia 
Młodzieży, który miał miejsce w dniach 
13 –20 sierpnia 2005 r. w niemieckim 
Brackenheim. Było to spotkanie mło-
dzieży partnerskich gmin Brackenheim, 
Charnay-lès-Mâcon i Zbrosławic. 
Naszą gminę reprezentowało dziesię-
cioro uczniów z LO w Kamieńcu wraz 
z opiekunem. 

Organizatorzy zaoferowali uczest-
nikom bardzo różnorodny i boga-
ty program. Podczas spotkania z wła-
dzami miasta, z burmistrzem panem 
Rolfem Kieserem na czele, zapozna-
li się z historią i dniem dzisiejszym 
Brackenheim i otrzymali okolicznościo-
wą, pamiątkową koszulkę. Młodzież 
zwiedziła Parlament-Landtag Badenii-
Württembergii, gdzie wcieliła się w ro-
lę parlamentarzystów wybierających 
nowy Rząd. Duże zainteresowanie 
wzbudziła wizyta w Muzeum Sztuki 
w Stuttgardzie oraz w Centrum Sztuki 
i Technologii Medialnej w Karlsruhe. 
Młodzi ludzie z zainteresowaniem bra-
li także udział w odczytach, warszta-
tach i dyskusjach na temat kultury i wa-

runków życia w zjednoczonej Europie. 
Przyswajali sobie zasady demokracji 
i wzajemnej współpracy, miedzy innymi 
podczas wizyty w Muzeum Theodora 
Heussa – pierwszego powojennego pre-
zydenta Niemiec. Dużo czasu przezna-
czono także na sport i rekreację. Wielką 
atrakcją była wycieczka do Ettlingen, 
gdzie można było sprawdzić swoja kon-
dycję fizyczną i odwagę wspinając się 
po linach na bardzo duże wysokości. 
Dużą przyjemność sprawiła wszystkim 
olimpiada sportowa oraz wycieczki ro-
werowe nad jezioro oraz po wspania-
łych, pokrytych winnicami okolicach, 
a także nocna wyprawa przy blasku po-
chodni, do położonej na wzgórzu re-
stauracji. Wszystkie te przedsięwzięcia 
służyły lepszemu wzajemnemu pozna-
niu się młodzieży z naszych gmin part-
nerskich. Wspólny tygodniowy pobyt 
pokazał, że pomiędzy młodymi ludźmi 
nie ma barier zarówno językowych jak 
i kulturowych. Odrzucone zostały ste-
reotypy, a nawiązały się wzajemne przy-
jaźnie i kontakty, które owocować będą 
przez długie lata. 

Licealiści z Kamieńca dziękują 
Urzędowi Gminy Zbrosławice za zor-
ganizowanie i sfinansowanie wyjaz-
du do Brakenheim, a także Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, która 
przekazała na ten cel dotację w kwocie 
3.903,00 zł.

Opiekun grupy
mgr inż. Barbara Wicha-Kudlek

VII Międzynarodowy Tydzień Młodzieży 
w Brackenheim


