
ZZbbrrooss∏∏aawwiiccee: Daria Dwojak, Sabina
Golkowska, Daniel Kamiƒski, Sylwia Au-
gustynowicz, Magdalena Nowak, Oliwia
Kurda, Anna Sykosz, Magda Zdrza∏ek.
MMiieeddaarryy: Jacek Dylak, Oliwia Raszka,
Oliwia Hajda, Magdalena Kostoƒ, Mate-
usz Maƒka, Beata Augustyniak. WWiieesszzoo--
wwaa: Aleksandra Dramska, Angelika Gra-
barczyk, Anna Bulla, Judyta Bochoƒ, So-
nia Szostak, Sandra Sikora, Karolina Pi-
gu∏a, Brygida Pigu∏a, Laura Cuda. LLaarryy--
sszzóóww: Monika Kochel, Barbara Ochman.
PPttaakkoowwiiccee: Celestyna Mika, Kamila Za-
wadzka, Kamila Mika, PPyysskkoowwiiccee: Sandra
Nog∏y, Ma∏gorzata Grabiec, Sandra Glisz-
czyƒska, Aleksandra Szymon, Daniel Ko-
mar, Justyna Jeziorek. KKooppiieenniiccaa: Gabrie-
la Kocur, Sandra Olechno, Armin Kami-
niorz, Jaros∏aw Taraszczuk, Ireneusz Pa-
luchiewicz. Czekanów: Sabina Nierobisz,
Dorota Mainka. SSzzaa∏∏sszzaa: Justyna Gawor.
JJaassiioonnaa: Brygida Pisula, Inga Osman

Wolontariuszami by∏y uczennice
i uczniowie uczàcy si´ lub mieszkajàcy
na terenie gminy oraz nauczycielki, panie:
Brygida Pigu∏a i Barbara Ochman. Wo-
lontariuszem by∏ równie˝ so∏tys Kopienicy
– pan Ireneusz Paluchiewicz oraz cz∏onki-

nie Rady So∏eckiej z Jasiony – panie: Bry-
gida Pisula i Inga Osman. Nadmieniç na-
le˝y równie˝, ˝e zbiórka w Szkole Podsta-
wowej w Kamieƒcu przynios∏a 221177,,0088 zz∏∏.
Sponsorami WOÂP byli: Gerard Wo∏czyk
& Syn, Eko Trans Gra˝yna i Henryk Or-
∏owscy oraz Jerzy Woêniak. W∏aÊciciele
sklepów z Wieszowy: paƒstwo Mateja,
pan Konrad Lis, pani Beata Król i pan
Czes∏aw Paw∏owicz dostarczyli artyku∏y
spo˝ywcze, z których przygotowano po-
cz´stunek dla wolontariuszy i wyst´pujà-
cych zespo∏ów. Natomiast materia∏y
do wykonania dekoracji sponsorowali pan
Krzysztof Golor z Wieszowy i sklep Muel-
ler -Janoszka ze Zbros∏awic.

O godzinie 15.00 rozpocz´∏y si´ wyst´-
py zespo∏ów z terenu gminy wÊród któ-
rych by∏y: „Weso∏e nutki” z Kopienicy,
Szko∏a Podstawowa i Chór z Wieszowy,
Grupa aerobiku z Gimnazjum i „Mieda-
rzanie” z Miedar, „Any” i „Karolinki”
z Przezchlebia. Koncert i licytacj´ prowa-
dzi∏ (wzbudzajàc powszechny aplauz)
ubrany w czerwone spodnie i ˝ó∏tà koszu-
l´ Henryk Snurawa. Najwi´cej emocji
wzbudzi∏a licytacja w której najwy˝ej
licytowali:

Stanis∏aw Garncarz, Stefania Fragstein,
Zygfryd Kostoƒ, Pawe∏ Kowolik, Józef
Fragstein, ¸ukasz Olszewski i Mariola
Bujok. ¸àczna kwota uzyskana z licytacji
wynios∏a 772266 zz∏∏.

Na zakoƒczenie koncertu oko∏o godzi-
ny 19.00 odby∏ si´ pokaz sztucznych ogni –
„Âwiat∏o do nieba”. Ca∏à imprez´ zabez-
piecza∏a policja z nowego posterunku
z Kamieƒca.

¸àczna kwota zebrana przez sztab
WOÂP w Wieszowie wynios∏a 77883377,,1166 zz∏∏.

Organizatorzy sk∏adajà serdeczne po-
dzi´kowanie wszystkim, którzy pomogli
w przeprowadzeniu WOÂP na terenie
gminy oraz tym, którzy przekazali pienià-
dze bàdê udzielili wsparcia w innej formie.
W szczególnoÊci podzi´kowania nale˝à
si´ wolontariuszom za ich wzorowe zacho-
wanie, ˝yczliwoÊç i cierpliwoÊç. M∏odzie˝y
i paniom ze Âwietlicy z Wieszowy za ob-
s∏ug´ i pomoc w przyjmowaniu goÊci. Pra-
cownikom Urz´du Gminy oraz ZGKiM,
dyrekcjom szkó∏ i nauczycielom z terenu
gminy za wsparcie w organizacji i opiece
nad najm∏odszymi wolontariuszami. Ze-
spo∏om muzycznym: Mery Lu, K-3, Wi-
nello i Duo za nieodp∏atne granie na po-
przedzajàcej WOÂP zabawie karnawa-
∏owej.

Za Sztab WOÂP: Kornelia Sikora, Andrzej
Dramski, Jan Snurawa, Jan Wysocki

W dniu 11 stycznia br. w Âwietlicy Gminnej w Wieszowie po raz pierwszy zagra∏a
Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy. Sztab XII Fina∏u utworzyli Kornelia Sikora,
Jan Wysocki, Jan Snurawa i Andrzej Dramski. Zgodnie z za∏o˝eniami ca∏y dochód
uzyskany w dniu XII Fina∏u zostanie przeznaczony na zakup sprz´tu medycznego dla
ratowania niemowlàt i dzieci m∏odszych. W godzinach porannych zbiórk´ pieni´dzy
rozpocz´∏o 44 wolontariuszy, którzy zebrali ∏àcznie 6494,08 z∏.

Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy
gra∏a w Wieszowie
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1100..1122..22000033 rr.. –– ppoossiieeddzzeenniiee KKoommii--
ssjjii RRoollnniiccttwwaa

Opracowanie planu pracy Komisji
na rok 2004 oraz omówienie sprawy
nielegalnego wysypiska Êmieci znaj-
dujàcego si´ na terenach po by∏ym
PGR Czekanów oraz wywozu osa-
dów z oczyszczalni Êcieków z Gliwic
równie˝ na grunty w Czekanowie.

1166 ii 2299..1122..22000033 rr.. oorraazz 1133..0011..22000044 rr..
–– ppoossiieeddzzeenniiee KKoommiissjjii BBuudd˝̋eettuu,, GGoo--
ssppooddaarrkkii ii RRoozzwwoojjuu 

Zaopiniowanie projektu bud˝etu
na rok przysz∏y i projektów uchwa∏
wchodzàcych na dzisiejszà sesj´,
opracowanie planu pracy Komisji
na rok 2004 oraz zaopiniowanie
regulaminu utrzymania czystoÊci
w Gminie.

1177..1122..22000033 rr.. oorraazz 77..0011..22000044 rr.. ––
ppoossiieeddzzeenniiee KKoommiissjjii RReewwiizzyyjjnneejj 

Ocena deklaracji z∏o˝onych przez
pana CieÊlika w sprawie realizacji bu-
downictwa siedliskowego przy ul.
Morcinka w Zbros∏awicach, rozpo-
znawanie sprawy wodociàgu do ul.
Morcinka w Zbros∏awicach i przej´-
cia dróg w tym obszarze oraz opraco-
wanie planu pracy Komisji na rok
2004, rozpocz´cie kontroli ZGKiM.

1188..1122..22000033 rr.. oorraazz 1144..0011..22000044 rr.. ––
ppoossiieeddzzeenniiee KKoommiissjjii OOÊÊwwiiaattyy,, KKuullttuurryy,,
SSppoorrttuu,, ZZddrroowwiiaa ii OOppiieekkii SSppoo∏∏eecczznneejj

Analiza i zaopiniowanie „Gminne-
go programu profilaktyki i rozwiàzy-
wania problemów alkoholowych
na rok 2004”, opracowanie planu
pracy Komisji na rok 2004 oraz zapo-
znanie si´ z dzia∏alnoÊcià Gminnego
Centrum Informacji.

3311..1122..22000033 rr.. –– SSeessjjaa RRaaddyy GGmmiinnyy
Przyj´cie bud˝etu Gminy Zbros∏a-

wice na rok 2004 oraz podj´cie
uchwa∏ w sprawie; zmian w bud˝ecie
gminy – 7, za∏o˝eƒ do planu zaopa-
trzenia w ciep∏o, energi´ elektrycznà
i paliwa gazowe Gminy Zbros∏awice,
programu wspó∏pracy gminy Zbro-
s∏awice z organizacjami pozarzàdo-
wymi w 2004 roku, powo∏ania Zespo-
∏u, który przedstawi Radzie Gminy
w Zbros∏awicach opini´ o zg∏oszo-
nych kandydatach na ∏awników
na kadencj´ 2004-2007, zatwierdze-
nia „Gminnego programu profilakty-
ki i rozwiàzywania problemów alko-
holowych na rok 2004”, przyj´cia pla-
nu pracy Komisji Rady Gminy i pla-
nu pracy Rady Gminy na rok 2004,
zamiaru pozbawienia wojewódzkich
funduszy ochrony Êrodowiska i go-
spodarki wodnej osobowoÊci prawnej
i w∏àczenia ich do struktur Narodo-
wego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej.

Zbros∏awice, dnia 15.01.2004 r.

Z prac Rady Gminy

Wójt przygotowa∏ 23 projekty
uchwa∏ Rady Gminy i wyda∏ 33 zarzà-
dzeƒ w tym w sprawach:

– obni˝enia ceny wywo∏awczej
w drugim przetargu nieruchomoÊci
o pow. 11.846 m2 po∏o˝onej w Mieda-
rach. Obni˝ono cen´ wywo∏awczà
w drugim przetargu o 30%.

– upowa˝nienia dyrektora GZO-
PO do analizy formalnej dokumenta-
cji z∏o˝onej przez nauczycieli ubiega-
jàcych si´ o awans na stopieƒ nauczy-
ciela mianowanego w roku szkolnym
2003/2004.

– og∏oszenia wykazu nieruchomo-
Êci przeznaczonych do sprzeda˝y.
Przeznaczono do sprzeda˝y w drodze
przetargu nieograniczonego nieru-
chomoÊci niezabudowane, po∏o˝one
w Ptakowicach przy ul. Reptowskiej –
nr 1399/128 o pow. 669 mkw, Nr
1400/128 o pow. 823 mkw., nr
1401/128 o pow. 826 mkw.,
nr1402/128 o pow. 824 mkw., nr
1403/128 o pow. 825 mkw, 1404/128
o pow. 824 mkw.

– og∏oszenia wykazu lokali miesz-
kalnych przeznaczonych do sprzeda˝y
w drodze przetargu. Przeznaczono
do sprzeda˝y lokal mieszkalny o pow.
52,47 m2 po∏o˝ony w Ptakowicach
przy ul. Wyzwolenia 85.

– powo∏ania komisji do udzielenia
zamówienia na wykonanie projektu
budowlanego i wykonawczego „Sieci

i obiektów kanalizacji sanitarnej wraz
z przy∏àczami dla miejscowoÊci Kar-
chowice, Zawada, Czekanów, Sza∏a-
sza, Kopienica, ¸ubie, Jasiona, Mie-
dary, Ksi´˝y Las, JaÊkowice”.

– nieodp∏atnego nabycia do zasobu
gminy pod oczyszczalni´ Êcieków nie-
ruchomoÊci po∏o˝onej w Sza∏szy.

– powo∏ania Komisji Egzaminacyj-
nej dla nauczyciela ubiegajàcego si´
o awans na stopieƒ nauczyciela mia-
nowanego.

Ponadto:
Wójt podpisa∏ porozumienie

z MPGK „RETHMAN” w Tarnow-
skich Górach w celu realizacji zada-
nia gminy dot. zorganizowania selek-
tywnej zbiórki, segregacji oraz maga-
zynowania odpadów komunalnych,
przydatnych do odzysku.

Wójt wyrazi∏ zgod´ na obni˝enie
w drugim przetargu wartoÊci nierucho-
moÊci po∏o˝onej w ¸ubiu przy ul. D∏u-
giej – nr ewid. 414/112 o 30% wartoÊci.

Wójt wyrazi∏ zgod´ na obni˝enie
w drugim przetargu wartoÊci nieru-
chomoÊci po∏o˝onej w Miedarach
przy ul. Tarnogórskiej – nr ewid.
447/51 o 30% wartoÊci.

Wójt wyrazi∏ zgod´ na obni˝enie
w drugim przetargu wartoÊci nieru-
chomoÊci po∏o˝onej w Zbros∏awicach
przy ul. WolnoÊçi – nr ewid. 897/64
o 10% wartoÊci

Z prac Wójta Gminy

Rada Gminy na sesji w dniu 31 grudnia 2003 r. podj´∏a uchwa∏´ w sprawie bu-
d˝etu Gminy Zbros∏awice na rok 2004. Bud˝et w 2004 r. zak∏ada ddoocchhooddyy w wys.
1188..662299..557733 zz∏∏. i wwyyddaattkkii w wys. 2255..778811..001166 zz∏∏. Przyj´to zatem deficyt w wys.
7.151.443 z∏. 

W 2002 r. bud˝et gminy zasilony zosta∏ ponadplanowym dochodem z tytu∏u
podatku od nieruchomoÊci. Na skutek kontroli Najwy˝szej Izby Kontroli (NIK)
przeprowadzonej w GórnoÊlàskim Przedsi´biorstwie Wodociàgów, podmiot ten
skorygowa∏ zdeklarowany podatek wzgl´dem Gminy Zbros∏awice za rok 2002
i lata poprzednie. Min. powy˝szy fakt pozwoli∏ wygenerowaç za rok 2002 wysokà
nadwy˝k´ w wys. ok. 2 mln z∏. Niewàtpliwie ten dodatkowy „zastrzyk” Êrodków
umo˝liwi∏ sfinansowanie w 2003 r. cz´Êci zadaƒ inwestycyjnych, na których reali-
zacj´ pierwotnie zak∏adano zaciàgni´cie kredytów. 

W stosunku do roku 2003 bud˝et roku bie˝àcego czekajà wi´ksze wyzwania.
Aby kontynuowaç rozpocz´te inwestycje i realizowaç nowe, trzeba pozyskaç
Êrodki zewn´trzne. KoniecznoÊç pozyskania Êrodków zewn´trznych zwiàza-
na jest równie˝ ze zmianà przepisów prawnych. Ustawodawca zmieni∏ ustaw´
o dochodach jedn. samorz. terytorialnego. Wprowadzone przepisy zak∏adajà
m. in. zwi´kszony udzia∏ gmin w podatkach dochodowych, likwidacj´ cz´Êci do-
tacji z bud˝etu paƒstwa, likwidacj´ subwencji rekompensujàcej utrat´ dochodów
gminy z tytu∏u ulg i zwolnieƒ ustawowych w podatkach lokalnych (na margine-
sie: kontynuacj´ ulg i zwolnieƒ ustawowych pozostawiono bez zmian) a docelo-
wo w latach kolejnych likwidacj´ subwencji oÊwiatowej. Podwy˝szony udzia∏ %
gminy w podatkach dochodowych nniiee zzaabbeezzppiieecczzaa zzlliikkwwiiddoowwaannyycchh êêrróóddee∏∏ ddoo--
cchhooddóóww stàd koniecznoÊç pokrycia wielu zadaƒ, które do tej pory by∏y finanso-
wane z dotacji bàdê z subwencji, Êrodkami w∏asnymi. Ponadto, od 2004 r. usta-
wodawca zmieniajàc przepisy na∏o˝y∏ na gmin´ obowiàzek pokrywania wydat-
ków ze Êrodków w∏asnych w zakresie m. in. takich zadaƒ jak:

– koszty oÊwietlenia ulic, placów, dróg, dla których gmina nie jest zarzàdcà
(do 2004 r. zadanie do by∏o dotowane z bud˝etu paƒstwa)

– koszty wyp∏aty dodatków mieszkaniowych (do 2004 r. zadanie to by∏o dofi-
nansowywane w postaci dotacji z bud˝etu paƒstwa)

Likwidacja dotacji na w/w zadania oznacza, i˝ od 2004 r. ich realizacja (a sà to
doÊç pokaêne kwoty) b´dzie wykonywana z dochodów w∏asnych gminy.

Deficyt bud˝etu w 2004 r. wynika wy∏àcznie z realizacji zadaƒ inwestycyjnych
èród∏em pokrycia deficytu b´dà po˝yczki i kredyty. Zamierzamy jednak zastàpiç
kredyty i po˝yczki Êrodkami pozyskanymi z funduszy strukturalnych, SAPARD-
-u, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz
dotacjami. 

Sà ju˝ w tym kierunku opracowane i z∏o˝one stosowne wnioski. Dzia∏ania
zmierzajàce do pozyskania Êrodków zewn´trznych sà g∏ównym celem, jaki za∏o-
˝ono planujàc inwestycje i w niektórych przypadkach warunkujàcym rozpocz´cie
realizacji danej inwestycji. Ponadto ostateczne zamkni´cie ksiàg rachunkowych
pozwoli na wprowadzenie do bud˝etu w∏aÊciwych wartoÊci nadwy˝ki oraz tzw.
wolnych Êrodków wynikajàcych z rozliczeƒ z lat ubieg∏ych np. cz´Êciowe umorze-
nia po˝yczek itp., co równie˝ b´dzie mia∏o wp∏yw na zmniejszenie potrzeb po-
˝yczkowo/kredytowych. 

Planowane dochody na 2004 r. zostanà zaanga˝owane do pokrycia wydatków
na zadania bie˝àce gminy, zakupy inwestycyjne, zadanie inwestycyjne – dalszà
rozbudow´ ZS w Kamieƒcu oraz sp∏at´ przypadajàcych na rok 2004 rat po˝yczek
z WFOÂ w Katowicach.

Planowane wydatki na 2004 r. obejmà wydatki bie˝àce, dotacje oraz wydatki
majàtkowe w tym inwestycje. Zadania inwestycyjne stanowiç b´dà kwot´
7.659.779 z∏. t. j. ok. 30 % zaplanowanych wydatków ogó∏em.

(ciàg dalszy na str. 3)

Bud˝et Gminy
na 2004 r.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia
16.10.1992r. o orderach i odznacze-
niach /Dz. U. z 8.12.1992r./ Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej mo-
˝e nadaç medale Za D∏ugoletnie
Po˝ycie Ma∏˝eƒskie osobom, które
prze˝y∏y 50 lat w jednym zwiàzku
ma∏˝eƒskim.

Dla ustalenia niezb´dnych da-
nych i przygotowania odpowiednich
dokumentów, pary ma∏˝eƒskie wy-
ra˝ajàce ˝yczenie uhonorowania tà
formà, proszone sà o zg∏oszenie te-
go faktu w Urz´dzie Stanu Cywilne-
go w Zbros∏awicach ul. WolnoÊci
109 a, do dnia 30 kwietnia 2004 r.

INFORMACJA USC



Majàc na celu dalszy rozwój gminy
i zwí kszenie liczby miejsc pracy Rada
Gminy Zbros∏awice postanowi∏a nie
podwy˝szaç (w ramach dopuszczalnych
przepisów) obcià˝eƒ finansowych osób
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà.
I tak, niezmienione pozosta∏y stawki po-
datku od nieruchomoÊci od budynków
zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz stawka podatku rolne-
go. Stawki podatków od Êrodków trans-
portu pozostawiono na ubieg∏orocznym
poziomie bàdê ustalono na minimalne
w ramach obowiàzujàcych przepisów. 

Stawki podatków i op∏at lokalnych
na 2004 r. ustalone na sesji w dniu 5 grud-
nia 2003 r. przez Rad  ́Gminy Zbros∏a-
wice ukszta∏tujà sí  nast´pujàco:

11.. PPooddaatteekk oodd nniieerruucchhoommooÊÊccii – przyj́ -
te stawki w podatku od nieruchomoÊci
na rok 2004 wzros∏y Êrednio o 1,15%
w stosunku do roku 2003. W odniesieniu
do stawki od budynków lub ich cz´Êci
zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz budynków mieszkal-
nych lub ich cz´Êci, zaj́ tych na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej od 1 m2
pow. u˝ytkowej, Rada Gminy Zbros∏awi-
ce nie podwy˝szy∏a tej stawki i utrzyma∏a
jà na poziomie 2003 r. wynoszàcym
17,31 z∏/m2. Poza zwolnieniami ustawo-
wymi w podatku od nieruchomoÊci Rada
Gminy Zbros∏awice, podobnie jak w la-
tach poprzednich zwolni∏a od tego po-
datku grunty, budynki lub ich cz´Êci oraz
budowle przesy∏owe, za wyjàtkiem zwià-
zanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci go-
spodarczej innej ni̋  rolnicza lub leÊna:

– przeznaczone do realizacji zadaƒ
w∏asnych Gminy

– przeznaczone na dzia∏alnoÊç chary-
tatywnà

– przeznaczone na nieprofesjonalnà
i niezarobkowà dzia∏alnoÊç z zakresu
ochrony p. po˝arowej

– przeznaczone na nieprofesjonalnà
i niezarobkowà dzia∏alnoÊç sportowà

– rurociàgi i przewody sieci rozdziel-
czej wody oraz s∏u˝àce do odprowadza-
nia i oczyszczania Êcieków, stanowiàce
w∏asnoÊç gminy

Poza tym, na rok 2004 wprowadzono
nowy rodzaj zwolnienia – zwolnienie
gruntów, budynków i oczyszczalni Êcie-
ków b´dàcych w posiadaniu osób fizycz-
nych, osób  prawnych i jednostek organi-
zacyjnych nie posiadajàcych osobowoÊci
prawnej. 

22.. PPooddaatteekk oodd ppoossiiaaddaanniiaa ppssóóww – Ra-
da Gminy Zbros∏awice na rok 2004 przy-
j́ ∏a stawk  ́od posiadania psów w wyso-
koÊci 20 z∏. 

Poza zwolnieniami ustawowymi Rada
uchwali∏a, i̋  podatku tego nie pobiera sí
z tytu∏u posiadania psów, utrzymywa-
nych w celu pilnowania lokalu mieszkal-
nego lub zabudowanej nieruchomoÊci,
nie zwiàzanej z prowadzonym gospodar-
stwem rolnym po dwa psy na ka˝dy lokal
i nieruchomoÊç. Ponadto na rok 2004
przyj́ to, i̋  podatek ten pobiera sí  w po-
∏owie stawki w przypadku, gdy podatnik
wszed∏ w posiadanie psa po 30 czerwca
roku podatkowego. 

33.. PPooddaatteekk oodd ÊÊrrooddkkóóww ttrraannssppoorrttoo--
wwyycchh – w przypadku tego podatku, górne

stawki okreÊla ustawa o podatkach
i op∏atach lokalnych w art. 10. Stawki te
sà przez Ministra Finansów w drodze ob-
wieszczenia corocznie waloryzowane
o wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug
(inflacji). Natomiast minimalne stawki
w podatku od Êrodków transportowych
sà okreÊlone w za∏àczniku do ustawy
o podatkach i op∏atach lokalnych i sà one
przeliczane w oparciu o procentowy
wzrost kursu EURO. Tu równie  ̋Mini-
ster Finansów waloryzacj́  tych stawek
og∏asza w drodze obwieszczenia.

W zwiàzku z faktem, ˝e og∏oszony
wskaênik wzrostu cen detalicznych towa-
rów i us∏ug konsumpcyjnych w okresie
pierwszych trzech kwarta∏ów (roku
2003), w którym stawki ulegajà przelicze-
niu, w stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego (wskaênik inflacji)
by∏ niski i wyniós∏ zaledwie 0,6 %, a kurs
EURO w stosunku do roku bazowego
wzrós∏ o 15,48 %, wysokoÊç niektórych
stawek minimalnych wynikajàcych z za-
∏àczników do ustawy o podatkach i op∏a-
tach lokalnych przekroczy∏a wysokoÊç
stawek maksymalnych. 

W zwiàzku z powy˝szym ustawodawca
RP z koƒcem roku 2003 wprowadzi∏ no-
welizacj́  ustawy o podatkach i op∏atach
lokalnych, która polega na wprowadze-
niu przepisu, zgodnie z którym w przy-
padku, gdy górna granica stawki podatku
od Êrodków transportowych (stawka
maksymalna) b´dzie ni̋ sza od odpo-
wiedniej stawki minimalnej, rada gminy
obowiàzana jest przyjàç dla takiego po-
jazdu stawk  ́minimalnà.

Intencjà Rady Gminy Zbros∏awice
by∏o utrzymanie stawek w podatku
od Êrodków transportowych na pozio-
mie roku 2003, aczkolwiek w zwiàzku
z rozwiàzaniami prawnymi Rada Gminy
obowiàzana by∏a dla pewnych pojazdów
przyjàç stawki minimalne, które sà wy˝-
sze od stawek maksymalnych.

Reasumujàc, stawki podatku od Êrod-
ków transportowych na rok 2004 przyj́ -
te zosta∏y na poziomie roku 2003 za wy-
jàtkiem tych przypadków gdzie stawka
minimalna przewy˝sza∏a stawk  ́maksy-
malnà przyj́ to stawk  ́minimalnà.

44.. PPooddaatteekk rroollnnyy – Rada Gminy Zbro-
s∏awice obni˝y∏a Êrednià cen  ́skupu ̋ yta
za okres pierwszych trzech kwarta∏ów
2003 roku okreÊlonà w komunikacie
Prezesa GUS dla celów podatku rolne-
go na 2004 z kwoty 34,57 z∏. za 1 kwintal
do kwoty 33,45 z∏. za 1 kwintal. W zwiàz-
ku z powy˝szym stawka podatku rolnego
od 1 ha przeliczeniowego gruntów sta-
nowiàcych gospodarstwo rolne w 2004 r.
wynosiç b´dzie 83,625 z∏., a od 1 ha fi-
zycznego gruntów nie stanowiàcych go-
spodarstwa rolnego 167,25 z∏.

55.. PPooddaatteekk lleeÊÊnnyy – Rada Gminy
Zbros∏awice utrzyma∏a Êrednià cen´
sprzeda˝y drewna obliczonà wg Êred-
niej ceny drewna uzyskanej przez nad-
leÊnictwa za pierwsze trzy kwarta∏y
w 2003 r. okreÊlonà w komunikacie
Prezesa GUS w wysokoÊci 107,70 z∏.,
b´dàcà podstawà do ustalenia stawki
podatku leÊnego na rok 2004. W zwiàz-
ku z powy˝szym stawka od 1 ha fizycz-
nego gruntów leÊnych sklasyfikowanych

w ewidencji gruntów i budynków jako
las w 2004 r. wynosiç b´dzie 23,694 z∏.,
natomiast stawka dla lasów ochronnych
oraz lasów wchodzàcych w sk∏ad rezer-
watów przyrody i parków narodowych
w 2004 r. wynosiç b´dzie 11,847 z∏.
Przyjmujàc powy˝sze stawki podatku
leÊnego na rok 2004 uleg∏y one obni˝e-
niu o 3,2%.

66.. OOpp∏∏aattaa ttaarrggoowwaa – Rada Gminy
Zbros∏awice na rok 2004 ustali∏a
dziennà stawk´ op∏aty targowej w wy-
sokoÊci 20 z∏.

Przewodniczàcy Rady Gminy Zbros∏awice
Andrzej Dramski

Skarbnik Gminy Zbros∏awice
Marzena ˚o∏´dziewska-B∏aszczyk
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Podatki i op∏aty lokalne w 2004 r.

W roku bie˝àcym planuje si´ realizacj´ nast´pujàcych inwestycji: 

Poza bud˝etem, zaplanowano dofinansowanie niektórych zadaƒ inwestycyjnych
z Gminnego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej jak poni˝ej:

Reasumujàc, katalog zadaƒ w∏asnych gminy jest bardzo szeroki a dodatkowo po-
szerza go ustawodawca bez (w Êlad za tym) odpowiednich Êrodków finansowych.
Na etapie konstrukcji bud˝etu tak kszta∏towano stron´ wydatkowà, aby nie stwarzaç
koniecznoÊci zaciàgania kredytów na zadania bie˝àce. Natomiast w odniesieniu
do zadaƒ inwestycyjnych odpowiednie dzia∏ania i aktywnoÊç mogà zaowocowaç po-
zyskaniem Êrodków zewn´trznych, które zminimalizujà potrzeby po˝yczkowo/kre-
dytowe i zabezpieczà stron´ wydatkowà inwestycji. Ponadto, zaciàgni´cie po˝yczki
czy kredytu na zadanie inwestycyjne, jest o tyle bardziej racjonalne ni˝eli zaciàganie
zobowiàzaƒ na zadania bie˝àce, gdy˝ inwestycje wytwarzajà pewien produkt, które-
go u˝ytkownikiem jest spo∏ecznoÊç lokalna natomiast zad∏u˝anie bud˝etu na cele
zadaƒ bie˝àcych stanowi∏oby tylko pewnego rodzaju konsumpcj´.

Skarbnik Gminy Zbros∏awice
Marzena ˚o∏´dziewska-B∏aszczyk

Bud˝et Gminy na 2004 r. (ciàg dalszy ze str. 2)

OOÊÊwwiiaattaa
1.Dalsza rozbudowa SP Kamieniec
2.Budowa boisk sportowych przy ZS w Kamieƒcu

GGoossppooddaarrkkaa kkoommuunnaallnnaa ii oocchhrroonnaa ÊÊrrooddoowwiisskkaa 
1.Budowa kot∏owni na biopaliwo w SP Wieszowa
2.Budowa wodociàgu w Przezchlebiu – projekt
3.Budowa pompowni i kanalizacji t∏ocznej Âwi´toszowice-Wieszowa
4.Modernizacja oczyszczalni w Przezchebiu 
5.Budowa kanalizacji w so∏ectwie Wieszowa zadanie II A
6.Budowa kanalizacji w so∏ectwie Wieszowa zadanie II B 
7.Budowa oczyszczalni w Kamieƒcu oraz budowa kanalizacji

w Kamieƒcu i Boniowicach 
8.Projekty kanalizacji – Karchowice, Zawada, Czekanów, Sza∏sza

ZADANIA INWESTYCYJNE

WWyyddaattkkii iinnwweessttyyccyyjjnnee zz GGFFOOÂÂiiGGWW
– dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci wodociàgowej

w Miedarach”
– dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wodociàgu w Ptakowicach”
– dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa pompowni i kanalizacji

t∏ocznej Âwi´toszowice-Wieszowa” 

W so∏ectwach na terenie gminy rozstawione sà kontenery na odpady segre-
gowane. Kontener czerwony ma napis „METAL” i wrzucamy do niego wszel-
kie puszki i inne przedmioty blaszane. Kontener zielony ma napis „SZK¸O”
i wrzucamy do niego butelki, s∏oiki i wszelkie inne przedmioty ze szk∏a, mo˝e
byç te˝ st∏uczka szklana. Kontener ˝ó∏ty ma napis „PLASTIK” i s∏u˝y do gro-
madzenia butelek plastikowych oraz innych przedmiotów z tego tworzywa.

Selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona w celu dalszego ich zagospo-
darowania i odzysku, zatem wst´pne sortowanie jest konieczne.

Napis na pojemniku informuje, który do jakich odpadów jest przeznaczony,
jednak przy opró˝nianiu okazuje si´, ˝e w Êrodku kontenera sà wszelkie inne
Êmieci. Powoduje to koniecznoÊç dalszego sortowania, co oczywiÊcie zwi´ksza
koszty. Cz´sto mo˝na zauwa˝yç, ˝e zamiast do kontenera, odpady rzucane sà
obok, co psuje wyglàd naszego otoczenia i Êwiadczy o nas.

Apeluj´ do Paƒstwa o zachowanie porzàdku wokó∏ kontenerów, wrzucanie
odpadów do pojemników, a nie obok, a przede wszystkim o segregacj´ odpa-
dów nadajàcych si´ do recyklingu.

Przy okazji pragn´ poinformowaç, ̋ e opró˝nianiem pojemników zajmuje si´
RETHMANN MPGK Tarnowskie Góry, a wszelkie zg∏oszenia o koniecznoÊci
wywozu nale˝y kierowaç do Urz´du Gminy, tel. 233 77 90.

U. Grabiƒska

Segregujmy Êmieci
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KAMIENIEC

W niedziel´ w dniu 4 stycznia
2004 r. w KoÊciele Parafialnym
w Kamieƒcu odby∏ si´ Gminny Kon-
cert Kol´d i Pastora∏ek, który rozpo-
czà∏ Zespó∏ wokalny „Kamyczki
Dramy” z Kamieƒca nast´pnie ko-
lejno wyst´powa∏y: Chór DFK ze
Zbros∏awic, Zespó∏ „Any” z Prze-
zchlebia, Chór „Jadwi˝ki” z Ziemi´-
cic oraz Zespó∏ „Weso∏e Kumoszki”
ze Âwi´toszowic.

¸UBIE

Natomiast w niedziel´ 18 stycznia
2004 r. o godz. 15-tej Gmina organi-
zowa∏a Koncert Kol´d i Pastora∏ek
w KoÊciele Parafialnym w ¸ubiu.

Âwiàteczne pieÊni i pastora∏ki
o zró˝nicowanym stylu i repertuarze
wykonywa∏y zespo∏y dzieci´ce i m∏o-
dzie˝owe.

Jako pierwszy wystàpi∏ Zespó∏
wokalny „Kamyczki Dramy” z Ka-
mieƒca, póêniej Zespó∏ Przedszkol-
ny z Âwi´toszowic, Zespó∏ „Karolin-
ka” z Przezchlebia, „Weso∏e nutki”
z Kopienicy i Zespó∏ PieÊni i Taƒca
Miedarzanie” z Miedar.

Serdeczne podzi´kowania sk∏ada-
my Ks. Proboszczowi Dr Franciszko-
wi J´drak i Ks. Proboszczowi Karo-
lowi Kudlek za prowadzenie koncer-
tów oraz wszystkim chórom i zespo-
∏om bioràcym udzia∏ w koncertach.

Monika Kamiƒska

Jutro pop∏yniemy daleko,
jeszcze dalej ni˝ te ob∏oki,
pok∏onimy si´ nowym brzegom,
odkryjemy nowe zatoki.

Rok 2003 by∏ okazjà do przypo-
mnienia sylwetki poety K. I. Ga∏-
czyƒskiego. By∏ on artystà, który
tworzy∏ pi´kne liryki. Pisa∏ o wszyst-
kim co kocha∏, lubi∏, prze˝ywa∏, co
go wzrusza∏o i niepokoi∏o. W jego
utworach mo˝na dostrzec pochwa∏´
codziennoÊci. Poeta potrafi∏ w za-
skakujàcy sposób o banalnych spra-
wach pisaç niezwykle.

W Szkole Podstawowej w Wie-
szowie odby∏ si´ w listopadzie

„Poranek z poezjà K. I. Ga∏czyƒ-
skiego”.

Uczniowie klasy piàtej, pod kie-
runkiem wychowawczyni pani Ma∏-
gorzaty Skubisz, przygotowali pro-
gram artystyczny o ˝yciu i twórczo-
Êci poety. Informacje z jego ˝yciory-
su by∏y przeplatane najbardziej zna-
nymi utworami lirycznymi poety
oraz fragmentami muzyki klasycz-
nej w wykonaniu uczniów.

Dodatkowà atrakcjà by∏a przygo-
towana przez panià Ilon´ Woênic-
ka, gazetka okolicznoÊciowa i wy-
stawka na temat twórczoÊci poety.

Ma∏gorzata Skubisz 

W dniach od 18 sierpnia do 18
grudnia 2003 roku zosta∏a przepro-
wadzona akcja profilaktyczna - ba-
danie radiologiczne klatki piersio-
wej m´˝czyzn w wieku od 45 – 60 lat. 

Badanie to mo˝na by∏o wykonaç
bezp∏atnie w Zak∏adzie Pulmonolo-
gii w Tarnowskich Górach. M´˝-
czyzn w tym wieku na terenie gminy
Zbros∏awice jest oko∏o 870.

Wójt Gminy na t´ akcj´ profilak-
tycznà przeznaczy∏ kwot´ w wysoko-
Êci 12.180, 00 z∏, która niestety nie
zosta∏a wykorzystana gdy˝ z bezp∏at-
nego badania skorzysta∏o tylko 32

m´˝czyzn. Ca∏a akcja by∏a nag∏o-
Êniona przez lekarzy pracujàcych
w oÊrodkach zdrowia, gazet´ „WieÊç
z Gminy” oraz so∏tysów. O pomoc
poproszono równie˝ ksi´˝y z po-
szczególnych parafii. Pomimo takie-
go nag∏oÊnienia zainteresowanie by-
∏o znikome - a szkoda.

Nie zapominajmy jednak, ˝e
od pewnego czasu znowu zacz´∏a
wzrastaç liczba zachorowaƒ i umie-
ralnoÊç z powodu gruêlicy.

M. Langer

Koncert
Kol´d i Pastora∏ek

Czy warto organizowaç
akcje profilaktyczne!!!

„Poranek z poezjà
K. I. Ga∏czyƒskiego”

W tym roku kolejny raz w Ze-
spole Szkolno-Przedszkol-

nym w Miedarach przygotowano
jase∏ka. „Mózgiem” – re˝yserem,
scenografem i przebojowym mena-
d˝erem – przedsi´wzi´cia jest pani
mgr Joanna Sleziak. By∏y to jase∏-
ka integracyjne: wraz z uczniami
wyst´powali w ró˝nych rolach na-
uczyciele. Ku wzajemnej uciesze
w granych postaciach widzowie,
w wi´kszoÊci uczniowie, mogli roz-
poznaç swoich wyk∏adowców: pa-
nie wcieli∏y si´ w pastuszków
i anio∏y, panowie zagrali trzech
króli.

Opraw´ muzycznà zapewni∏a pa-
ni mgr Izabela Dec. Pod Jej kie-
runkiem szkolny chór zaprezento-
wa∏ przepi´kne, nastrojowe ko-
l´dy.

Szko∏a w Miedarach to nie jedy-
ne miejsce, gdzie mo˝na by∏o zoba-
czyç to wspania∏e widowisko te-
atralne. M∏odzi artyÊci wraz ze
swoimi nauczycielami wystàpili te˝
w Domu Pomocy Spo∏ecznej
w Miedarach oraz dla spo∏ecznoÊci
lokalnej.

Adam ¸uç

Jase∏ka – tradycja Miedar
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Ju˝ po raz szósty Muzeum w Tar-
nowskich Górach zorganizowa∏o
konkurs plastyczny pod has∏em
„Najpi´kniejsza szopka bo˝onaro-
dzeniowa”. W konkursie na wykona-
nie szopki dowolnà technikà mogli

braç udzia∏ wszyscy. Do konkursu,
który zosta∏ rozstrzygni´ty 12 grud-
nia ub. r., zg∏oszono ogó∏em po-
nad 170 prac.

Zwyci´˝y∏ Salezjaƒski Zespó∏
Szkó∏ ze Starych Tarnowic. Wyró˝-

nienie zdoby∏a grupa uczennic Gim-
nazjum w Miedarach w sk∏adzie:
AAnnnnaa KKoottuu∏∏aa, MMaaggddaalleennaa GGlliinnkkaa
i MMaaggddaalleennaa KKoossttooƒƒ. Dziewczyny
stworzy∏y wyró˝nionà szopk´ w kilka
dni, wykorzystujàc ró˝norakie mate-
ria∏y: metal, szk∏o, drewno, siano,
lampki.

– Podoba∏ nam si´ pomys∏ kon-
kursu oraz lubimy prace plastyczne –
mówi Magdalena Glinka. Jej kole-
˝anka, Magdalena Kostoƒ dodaje,
˝e nie bez znaczenia by∏ równie˝
fakt, i˝ rok wczeÊniej to w∏aÊnie one
zaj´∏y I miejsce w tym˝e konkursie.
Gimnazjalistki by∏y równie˝ umie-
j´tnie motywowane do wzi´cia
udzia∏u w konkursie przez panià BBee--
aatt´́ WWaaggaa, nauczyciela plastyki mie-
darskiego gimnazjum.

Wyra˝ajàc s∏owa uznania dla tej
zdolnej m∏odzie˝y nale˝y wyraziç ˝y-
czenia dalszych sukcesów w Nowym,
2004 roku.

Adam ¸uç

Bo˝onarodzeniowe
wyró˝nienie

Bo˝e Narodzenie to radosne
Êwi´to. W ten wieczór nie za-
pominamy, ˝e sà wÊród nas

ludzie samotni, starsi, schorowani
i cierpiàcy. 

W ciep∏ej i serdecznej atmosfe-
rze dnia 18 grudnia 2003r. w Êwie-
tlicy w Wieszowie odby∏o si´ spo-
tkanie op∏atkowe dla samotnych,
starszych i schorowanych miesz-
kaƒców gminy organizowane rok
rocznie od 1995r. przez Gminny
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej i Sta-
cje Caritas. 

Spotkania op∏atkowe, w których
uczestniczà tradycyjnie w∏adze
gminy oraz ksiàdz proboszcz Ru-
dolf Halemba sà dla wielu osób je-
dynà okazjà podzielenia si´ op∏at-
kiem, wspólnego biesiadowania po-
∏àczonego ze Êpiewaniem kol´d.

Sp´dzony mile czas przy stole wi-
gilijnym uÊwietni∏, jak co roku mu-
zyczny zespó∏ „Kostar” oraz wyst´-

py dzieci ze szkó∏ podstawowych
z Kamieƒca i Ziemi´cic tworzàc
nastrój, któremu ulegli wszyscy za-
proszeni przywo∏ujàc najpi´kniej-
sze wspomnienia.

Wszyscy uczestnicy spotkania zo-
stali obdarowani Êwiàtecznymi
paczkami dzi´ki darczyƒcom, lu-
dziom dobrej woli.

Nad dobrym samopoczuciem za-
proszonych goÊci zapewniajàc mi∏à
obs∏ug´ czuwa∏y uczennice gimna-
zjum ze Zbros∏awic: Anna Jajeczni-
ca, Dorota Widera, Sandra Sikora,
Sonia Bronder, Laura Guda, Ange-
lika Grabarczyk. 

Za przychylnoÊç i pomoc w zor-
ganizowaniu spotkania op∏atkowe-
go w∏adzom gminy i koÊcio∏a – Pa-
rafii Âw. Trójcy w Wieszowie, Para-
fii NajÊwi´tszej Maryi Panny
w Zbros∏awicach, Panu Henrykowi
Lis – Przedsi´biorstwo Transporto-
we Wieszowa, Paƒstwu P. G. Wo∏-

czyk – Zak∏ad Artystyczny Rzeêba
w Drewnie -Wieszowa, Paƒstwu
Eugeniuszowi i Gra˝ynie Âwierczy-
na – MIKROPOL Laryszów, Rol-
niczej Spó∏dzielni Produkcyjnej
Zbros∏awice, Pani Teresie Ga∏àzka
– Balewicz – Autoreperratur Cze-
kanów, Zak∏ad GACMET – Mie-
dary, Panu Krzysztofowi J´drosz-
kowiak – PPHU Agro Centrum
Czekanów, Przedsi´biorstwu Insta-
lacyjno – Monta˝owemu K. Z. Mie-
dary, Pani Aleksandrze Król – Ap-
teka Kamieniec, Bankowi Spó∏-
dzielczemu Tarnowskie Góry, Pani
Iwonie G∏owackiej – Ptakowice,
Wytwórni METRONn – Czeka-
nów, Paƒstwu Remigiuszowi i Kari-
nie Lis – Hurtownia REMBIS
Zbros∏awice, Panu Stefanowi Paj-
dak – Zak∏ad Kamieniarski Zie-
mi´cice, Siostrom Zakonnym
Zbros∏awice, przewoênikom: Panu
Telesforowi Rzeczkowskiemu, Ma-
rianowi Grochulskiemu, ks. Dyrek-
torowi Domu Pomocy Spo∏ecznej
Zbros∏awice, Paƒstwu Józefowi
i Kornelii Sikora, Pani Annie Ma-
teja, Zespo∏owi Muzycznemu „Ko-
star”, uczniom szko∏y podstawowej
w Ziemi´cicach i Kamieƒcu, G. S.
Samopomoc Ch∏opska Zbros∏awi-
ce, Paƒstwu Biskupek – Piekarni
w Âwi´toszowicach, Pani Rozymarii
Jarek oraz M∏odzie˝y w Wieszowie
serdeczne podzi´kowania sk∏ada:
GGmmiinnnnyy OOÊÊrrooddeekk PPoommooccyy SSppoo∏∏eecczz--
nneejj,, SSttaaccjjaa CCaarriittaass.. 

Tradycyjnie
w gminie 11 grudnia ub. r. w sali gimna-

stycznej ZZeessppoo∏∏uu SSzzkkoollnnoo--PPrrzzeedd--
sszzkkoollnneeggoo ww MMiieeddaarraacchh zosta∏
rozegrany miko∏ajkowy, ogólno-
spawnoÊciowy trójmecz „SSppoorrtt
ii zzaabbaawwaa”.

Pomys∏odawcà i dobrym du-
chem imprezy by∏ mmggrr WWaacc∏∏aaww RRyy--
ddzzyyƒƒsskkii, który ju˝ wczeÊniej prze-
prowadzi∏ nie jednà podobnà im-
prez´. Pan Rydzyƒski spo∏ecznie
przygotowa∏ zawody i nieodp∏atnie
u˝yczy∏ swojego sprz´tu sportowe-
go. Trójmecz zosta∏ zorganizowany
przez Dyrekcj´ Zespo∏u Szkolno-
-Przedszkolnego w Miedarach
i Komisj´ OÊwiaty, Kultury, Spor-
tu, Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej.
W komisji konkursowej wespó∏ za-
siada∏y panie: mmggrr AAlleekkssaannddrraa KKoo--
ttlliiƒƒsskkaa i mmggrr ZZooffiiaa WWooêênniiaakk.

Od godz.. 10.00 w miedarskiej
hali zmaga∏y si´ ze sobà reprezen-
tacje Zbros∏awic, Kamieƒca i Mie-
dar. W zawodach brali udzia∏
ch∏opcy IV i V-tych klas. Ka˝da re-
prezentacja sk∏ada∏a si´ z 12 osób.
¸àcznie rozegrano 12 konkurencji,
punktowanych oddzielnie w syste-
mie 6 pkt za I miejsce w danej kon-
kurencji, 4 pkt za II miejsce i 2 pkt
za III miejsce.

Rywalizacja dru˝yn by∏a niezwy-
kle zaci´ta. Zmaganiom uczniów
goràco kibicowano. Licznie zgro-
madzona publicznoÊç oklaskiwa∏a
dzielnych zawodników. Dodatko-
wà atrakcjà by∏y wyst´py miedar-
skich cheerleaderek. 

W wyniku rozegranych zawodów
I miejsce i Puchar Rady Gminy
Zbros∏awice zdoby∏a reprezentacja
z Kamieƒca, II miejsce i dyplom
przypad∏o uczniom z Miedar,
a III miejsce zaj´∏y Zbros∏awice.
Wszyscy zawodnicy otrzymali s∏od-
kie miko∏ajkowe upominki.

Szczególne podzi´kowania
za zorganizowanie ca∏ej imprezy
przekazuje p. WWaacc∏∏aawwoowwii RRyyddzzyyƒƒ--
sskkiieemmuu Dyrekcja i Grono Pedago-
giczne Zespo∏u Szkolno-Przed-
szkolnego w Miedarach. Dzi´kuje-
my równie˝ Urz´dowi Gminy
Zbros∏awice za sponsorowanie
turnieju. 

Adam ¸uç

Miko∏ajkowe
zmagania
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Tabela punktacji koƒcowej obra-
zuje rodzaj konkurencji, zaj´te
w nich miejsca (I m. – 30 pkt, II m –
29 pkt.) i przede wszystkim iloÊç
startujàcych ekip (tutaj widaç
na pierwszy rzut oka zbyt du˝à iloÊç
zer oznaczajàcych absencj´ w zawo-
dach). Ârednio po∏owa so∏ectw wzi´-
∏a udzia∏ w turnieju. Zwyci´zcà edy-
cji 2003 zosta∏o so∏ectwo Wieszowa

zdobywajàc po raz pierwszy okaza∏y
puchar (trzykrotne kolejne jego
zdobycie spowoduje, ˝e puchar
przejdzie na w∏asnoÊç zwyci´zcy)
i 1000 z∏ nagrody na zakup sprz´tu
sportowego. 

MyÊl´, ˝e te nagrody, oprócz oczy-
wistej satysfakcji ze zwyci´stwa w ry-
walizacji spowodujà wi´ksze zaintere-
sowanie turniejem. Wychodzàc na-
przeciw zarzutom o niedostatecznej
informacji o zawodach (so∏tysi byli
powiadomieni odpowiednio wcze-
Êniej, istnia∏a równie˝ informacja
na www.zbroslawice.pl/sport.html)

ju˝ teraz publikujemy planowane ter-
miny poszczególnych konkurencji, za-
strzegajàc sobie ewentualnà ich zmia-
n´ w przypadku zaistnienia nieprze-
widzianych okolicznoÊci. Publikujemy
równie˝ ogólny regulamin (szczegó∏o-
we regulaminy, dotyczàce konkret-
nych konkurencji b´dà dost´pne
w Urz´dzie Gminy u pani Moniki Ka-
mieƒskiej) oraz na www.zbroslawi-
ce.pl/sport.html.

Ju˝ teraz prosimy zawodników
o zg∏aszanie udzia∏u w poszczególnych
konkurencjach, a kibiców o wspó∏-
udzia∏ w zawodach.

01 XII 2003 r. w Szkole Podstawo-
wej w Wieszowie w nowo wybudo-
wanej sali gimnastycznej odby∏ si´
pierwszy turniej minikoszykówki
dziewczàt, zaliczany do mi´dzysz-
kolnego turnieju szkó∏ podstawo-
wych gminy Zbros∏awice. Udzia∏
w nim wzi´∏y dru˝yny ze szkó∏ w:
Czekanowie, Miedarach, Ziemi´ci-

cach, Kopienicy, Zbros∏awicach
i Wieszowie. 

Turniej rozpocz´∏a pani dyrektor
mgr D. Lihs, która powita∏a obec-
nych i ˝yczy∏a mi∏ej zabawy oraz wy-
granej. Dziewcz´ta walczy∏y
do ostatniego gwizdka i w koƒcowej
rywalizacji I miejsce zaj´∏a dru˝yna
gospodarzy – Wieszowa, II miejsce –

Zbros∏awice, III – Ziemi´cice, IV –
Czekanów, V – Miedary, VI – Ko-
pienica.

Najskuteczniejszà zawodniczkà
turnieju zosta∏a Magdalena Wilczek
ze Szko∏y Podstawowej w Wieszo-
wie.

Natomiast 08 XII 2003 r. w mini-
koszykówce rywalizowali ch∏opcy ze

szkó∏ w: Czekanowie, Miedarach,
Zbros∏awicach, Kopienicy, Kamieƒ-
cu, Ziemi´cicach i Wieszowie. Tutaj
po zaci´tej walce koƒcowa klasyfika-
cja by∏a nast´pujàca: I miejsce –
Miedary, II miejsce – Czekanów,
III – Zbros∏awice, IV – Kamieniec,
V – Wieszowa, VI – Kopienica,
VII – Ziemi´cice. 

Najskuteczniejszym zawodnikiem
zosta∏ Piotr Respondek ze Szko∏y
Podstawowej w Zbros∏awicach. 

Uczniowie, choç zm´czeni byli za-
dowoleni, gdy˝ dla niektórych jest to
jedyna okazja ˝eby pograç w sali
gimnastycznej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miàtkowe dyplomy i zdobyli punkty
do klasyfikacji ogólnej.

Bo˝ena ˚urek

Turniej minikoszykówki
szkó∏ podstawowych

MMiieejjssccee SSoo∏∏eeccttwwoo PPii∏∏kkaa SSkkaatt SSzzaacchhyy WW´́ddkk.. BBiieeggii SSiiaattkk.. TTeenniiss ssttoo∏∏.. SSzzttaaffeettyy SSuummaa

1 Wieszowa 16 23 27 29 28 30 27 30 210

2 Miedary 24 29 28 20 23 24 29 26 203

2 Ziemi´cice 25 30 29 20 29 20 22 28 203

3 Laryszów 18 27 24 30 27 23 25 27 201

3 Przezchlebie 19 28 30 20 30 22 28 24 201

4 Czekanów 26 22 26 25 22 25 23 23 192

5 Kamieniec 27 25 0 20 24 29 24 29 178

6 Ksi´˝y Las 28 24 0 20 26 28 26 0 152

7 Boniowice+¸ubki 17 21 23 27 0 27 21 0 136

8 Wilkowice 20,5 0 0 24 25 21 0 25 115,5

9 Sza∏sza 30 26 25 0 0 0 30 0 111

10 Zbros∏awice 20,5 20 0 20 0 26 0 0 86,5

11 Zawada 22 0 0 20 0 0 0 0 42

12 Ptakowice 29 0 0 0 0 0 0 0 29

13 Karchowice 0 0 0 28 0 0 0 0 28

14 Âwi´toszowice 0 0 0 26 0 0 0 0 26

15 ¸ubie 23 0 0 0 0 0 0 0 23

16 Kopienica 15 0 0 0 0 0 0 0 15

17 Jasiona 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 JaÊkowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Punktacja koƒcowa

LL..pp.. NNaazzwwaa
TTeerrmmiinn MMiieejjssccee

LLiicczzbbaa
ttuurrnniieejjuu zzaawwooddnniikkóóww

1. Skat 31 styczeƒ
Zbros∏awice

4
– Êwietlica gm.

2. Pi∏ka no˝na 21 luty Miedary – sala sport. 5

3. Narciarstwo
klasyczne

13 marzec Bytom Dolomity 1(K) + 1(M)

4. Szachy 17 kwiecieƒ
Ziemí cice

2(K) + 2(M)
– Êwietlica gm.

5.
W´dkarstwo
+ lot go∏́ bi

14 sierpieƒ Kamieniec – staw 2

6. Biegi prze∏ajowe 25 wrzesieƒ Przezchlebie 2(K) + 2(M)

7. Siatkówka 23 paêdziernik
Miedary, Kamieniec,

3(K) + 3(M)
Wieszowa – sale sport.

8. Tenis sto∏owy 6 listopad Kamieniec 2(K) + 2(M)

Turniej sztafet

9. wahad∏owych
+wspó∏zawod-

11 grudzieƒ Miedary – sala sport. 2(K) + 2(M)

nictwo so∏tysów

Terminy konkurencji na rok 2004

Wielobój So∏ectw
13 grudnia zakoƒczy∏ si´ roczny

cykl zawodów pod nazwà Wielobój So-
∏ectw o Puchar Przechodni Wójta
Gminy Zbros∏awice.

– W reprezentacji so∏ectwa mo-
˝e wyst´powaç wy∏àcznie jego
mieszkaniec! Fakt zameldowania
sta∏ego lub czasowego zawodnicy
potwierdzajà w dniu zawodów do-
wolnym dokumentem ze zdj´ciem.

– Dopuszcza sí  stworzenie repre-
zentacji wiecej ni̋  jednego so∏ectwa,
ale fakt ten nale˝y zg∏osiç na poczàt-
ku rozgrywek i bedzie on obowiàzy-
wa∏ przez ca∏y cykl turnieju so∏ectw.

– Ostateczny termin zg∏oszenia
reprezentacji so∏ectwa – 3 dni
przed zawodami w poszczegól-
nych konkurencjach.

– Uczestnicy pe∏noletni biorà
udzia∏ w zawodach na w∏asnà odpo-
wiedzialnoÊç, a niepe∏noletni za pi-
semnà zgodà rodzica.

Regulamin turnieju
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Od wielu lat Komitet Rodziciel-
ski wraz z gronem pedagogicznym
Przedszkola nr 3 w Kamieƒcu orga-
nizuje zabawy taneczne, dochodo-
we, które skutecznie i widocznie
podnoszà standard placówki. Dzi´ki
du˝emu zaanga˝owaniu rodziców
i pracowników, pomocy sponsorów
i wielu ˝yczliwych nam osób udaje
nam si´ organizowaç imprezy, które
procentujà póêniej dla tych naj-
m∏odszych – naszych milusiƒskich.

W ich imieniu, jak równie˝ swoim
w∏asnym, chcielibyÊmy wszystkim
podzi´kowaç za okazywane serce
i za ogromnà pomoc, p∏ynàcà
z wszystkich stron. 

W szczególny sposób chcieliby-
Êmy podzi´kowaç Panu Wójtowi
Gminy Zbros∏awice Paw∏owi Kowo-
lik, który wspiera nas i pomaga nam
od samego poczàtku i przy ka˝dej
organizowanej imprezie. Wielu jest
ludzi z otwartym sercem, którzy
wielokrotnie podali nam swojà po-
mocnà d∏oƒ.

Dzi´kujemy Panu Henrykowi
Staszczyszyn, Antoniemu Niery-

ch∏o, ¸ukaszowi Piotrowskiemu
(Stacja Paliw w Zbros∏awicach),
ZGKiM w Zbros∏awicach, OSP
w Kamieƒcu i wielu, wielu ludziom,
bez których nie osiàgn´libyÊmy tak
doskona∏ych profitów!

Dzi´ki organizacji tych wszyst-
kich imprez nasze dzieci bawià si´
i uczà w jednym z najlepszych
przedszkoli w Gminie. Uzyskane
pieniàdze przeznaczyliÊmy na wy-
posa˝enie naszego przedszkola
w nowoczesny sprz´t. ZakupiliÊmy
urzàdzenia ogrodowe, dokupiliÊmy
wiele nowych zabawek i pomocy dy-
daktycznych, sponsorowaliÊmy wy-
jazdy dzieci jak i pomagaliÊmy
przy remontach placówki.

Wierzymy, ˝e nasza praca by∏a
bardzo owocna w skutkach, a naj-
wi´kszà nagrodà jest zadowolenie
dzieci ucz´szczajàcych do naszego
Przedszkola i uÊmiech na ich ko-
chanych buêkach.

Komitet Rodzicielski
Przedszkola nr 3 w Kamieƒcu

Aneta Hetmaƒczyk. 

„Dzi´kujemy za uÊmiech
naszych dzieci”

Z dniem 1 stycznia 2004 r. wesz∏a
w ˝ycie ustawa z dnia 22 maja 2003
r. o ubezpieczeniach obowiàzko-
wych, Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym (UFG) i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komu-
nikacyjnych (PBUK), (Dz. U. Nr
124 poz. 1152). Kontynuujàc roz-
wiàzania prawne funkcjonujàce
od 1990 r. ustawa uznaje za ubez-
pieczenia obowiàzkowe mi´dzy in-
nymi: 

– ubezpieczenie odpowiedzialno-
Êci cywilnej rolników z tytu∏u posia-
dania gospodarstwa rolnego,

– ubezpieczenie budynków wcho-
dzàcych w sk∏ad gospodarstwa rol-
nego od ognia i innych zdarzeƒ lo-
sowych.

Podmiotami zobowiàzanymi
do zawarcia umów ubezpieczeƒ
obowiàzkowych w rolnictwie sà rol-

nicy w których posiadaniu lub
wspó∏posiadaniu znajduje si´ go-
spodarstwo rolne.

RRoollnniikk,, kkttóórryy nniiee ssppee∏∏nnii∏∏ oobboo--
wwiiààzzkkuu zzaawwaarrcciiaa uummoowwyy uubbeezzppiiee--
cczzeenniiaa, jest zobowiàzany wnieÊç
op∏at´, której wysokoÊç wynosi:

– w ubezpieczeniu OC rolników –
równowartoÊç w z∏otych 30 euro
(na rzecz UFG),

– w ubezpieczeniu budynków rol-
niczych – równowartoÊç w z∏otych
100 euro (na rzecz gminy).

Zgodnie z przepisami rozdzia∏u 6
tej ustawy, do przeprowadzenia
kontroli spe∏nienia przez rolników
obowiàzku ubezpieczenia OC i bu-
dynków rolniczych, zobowiàzany
jest wójt zaÊ organem uprawnionym
jest starosta, w∏aÊciwy ze wzgl´du
na po∏o˝enie gospodarstwa rolnego
lub miejsce zamieszkania rolnika.

Spe∏nienie obowiàzku ubezpie-
czenia ustala si´ na podstawie poli-
sy lub innego dokumentu ubezpie-
czenia wystawionego przez zak∏ad
ubezpieczeƒ.

Organem wzywajàcym rolnika
do wniesienia op∏aty za niedope∏nie-
nie obowiàzku zawarcia umowy ubez-
pieczenia budynków rolniczych jest
wójt, który przeprowadzi∏ kontrol´.

UBEZPIECZENIA OBOWIÑZKOWE ROLNIKÓW

UUWWAAGGAA -- zzmmiiaannaa tteerrmmiinnuu sszzkkoolleenniiaa!!
W zwiàzku z licznymi postulatami rolników nastàpi∏a zmiana terminu

szkolenia w zakresie wwyyppee∏∏nniiaanniiaa wwnniioosskkóóww oobbsszzaarroowwyycchh. Ostatnie, dodat-
kowe spotkanie szkoleniowe dla wszystkich zainteresowanych odb´dzie si´
w Âwietlicy Gminnej w Zbros∏awicach w ssoobboott´́ 2277 mmaarrccaa 22000044 rrookkuu,, oo ggooddzz..
1100:: 0000. Pozosta∏e terminy nie ulegajà zmianie. Prosimy o zabranie dowodów
osobistych oraz w przypadku dzier˝awy gruntów stosownych umów, celem
odebrania wypisu z ewidencji gruntów.

D. Musio∏

DOP¸ATY
BEZPOÂREDNIE!!!

Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 3 w Kamieƒcu sk∏ada serdeczne
podzi´kowania PZU S.A. – Inspektorat w Tarnowskich Górach, za przy-
znanie dotacji ze Êrodków funduszu prewencyjnego na dofinansowanie
zakupu p∏ytek do ∏azienki na rzecz oddzia∏u naszego Przedszkola w Ksi´-
˝ym Lesie.

Krystyna Trz´siok

Podzi´kowanie

OOffeerrttyy pprraaccyy ssttaa∏∏eejj: in˝ynier programista, konsultant ds. telekomunika-
cji, in˝ynier elektronik, przedstawiciel handlowy, agent ubezpieczeniowy,
mechanik samochodowy, stolarz, blacharz samochodowy, sprzedawca ga-
zet, blacharz; lakiernik, pozyskiwanie zleceƒ, ogrodnik, pracownik ochro-
ny, Êlusarz; spawacz, in˝ynier konstruktor, sprzedawca, kolporter ulotek,
asystentka zarzàdu

OOffeerrttyy pprraaccyy kkrróóttkkootteerrmmiinnoowweejj ddllaa mm∏∏ooddzziiee˝̋yy uucczzààcceejj ssii´́: hostessa, ka-
sjer, promotor, sprzedawca, magazynier, personel sprzàtajàcy, ankieter,
pakowacz, personel kasowy, merchandiser, kolporter ulotek

MM∏∏ooddzziiee˝̋oowwee BBiiuurroo PPrraaccyy szuka ch´tne osoby na skorzystanie z bbeezz--
pp∏∏aattnnyycchh kkuurrssóóww oobbss∏∏uuggii kkoommppuutteerraa i pprroowwaaddzzeenniiaa ww∏∏aassnneejj ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii
ggoossppooddaarrcczzeejj. Kursy b´dà organizowane na prze∏omie marca i kwietnia
2004 roku w nast´pujàcych miejscowoÊciach: Czekanów, Miedary, Wie-
szowa, Zbros∏awice. Szczegó∏owe informacje w M∏odzie˝owym Biurze
Pracy w Kamieƒcu, ul. Tarnogórska 4A tel. 233-70-25. 

Biuro czynne pon., Êr., pt. 7.00 – 15
wt. 7.00 – 10.00
czw. 8.00 – 10.00

M∏odzie˝owe Biuro Pracy w Kamieƒcu organizuje równie˝ nast´pujàce
kursy p∏atne:

KKUURRSS WWYYCCHHOOWWAAWWCCYY KKOOLLOONNIIII II OOBBOOZZÓÓWW 
Czas trwania kursu: 35 godz./3 tygodnie/
Koszt kursu: 110 z∏
Miejsce odbywania zaj´ç: Zbros∏awice

KKUURRSS MMAASSZZYYNNOOPPIISSAANNIIAA KKOOMMPPUUTTEERROOWWEEGGOO
Czas trwania kursu: 80 godz. /6 tygodni/
Koszt kursu 360 z∏
Miejsce odbywania zaj´ç: Zbros∏awice lub Tarnowskie Góry

KKUURRSS MMIINNIIMMUUMM SSAANNIITTAARRNNEE (z egzaminem paƒstwowym)
Czas trwania kursu: 17 godz. /2 dni/
Koszt kursu: 130 z∏
Miejsce odbywana zaj´ç: Zbros∏awice lub Tarnowskie Góry

KKUURRSS OOBBSS¸̧UUGGII KKOOMMPPUUTTEERRAA (Pakiet Office)
Czas trwania kursu: 60 godz. /5 tygodni/
Koszt kursu: 450 z∏
Miejsce odbywania zaj´ç: Zbros∏awice lub Tarnowskie Góry

KKUURRSS OOBBSS¸̧UUGGII WWÓÓZZKKÓÓWW WWIIDD¸̧OOWWYYCCHH
Czas trwania kursu: 60 godz. /5 tygodni/
Koszt kursu: 400 z∏
Miejsce odbywania zaj´ç: Tarnowskie Góry lub Gliwice

Oferty pracy MBP
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1. Asp. Mariusz Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0696 09 78 95
2. St. Sier˝ Lucjan Szmid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0606 38 45 44
3. Sier˝ Jacek P∏onka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0606 91 68 11
4. St. Post. Mi∏osz Gola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0602 10 28 86
5. Grupa operacyjno-dochodzeniowa . . . . . . . . . . . . 0602 10 24 34
6. Grupa interwencyjna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0696 09 78 91
7. Posterunek policji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 78 82

Wykaz telefonów komórkowych Policjantów

Mariusz Duda, mieszkaniec Nak∏a Âlàskie-
go, wiek 38 lat. ˚onaty, 3 dzieci. Zainteresowania: we-
dkarstwo, lubi wypoczynek na wolnym powietrzu.
Z wykszta∏cenia – hodowca zwierzàt. Od 16 lat zatrud-
niony w policji. Motto zyciowe: „Przede wszystkim
spokój”.

Poznajmy si´

ieÊç
Z GMINY

–– PPrroosszz´́ ooppoowwiieeddzziieeçç cczzyytteellnnii--
kkoomm oo PPaannaa ddoottyycchhcczzaassoowweejj pprraaccyy
ww PPoolliiccjjii..

– Pracowa∏em na posterunku
w Âwierklaƒcu a 3 lata temu powie-
rzono mi rol´ dzielnicowego w Bo-
brownikach. We wspó∏pracy ze
szko∏à, organizowa∏em program
„Bezpieczna szko∏a”. 

–– NNaa cczzyymm ppoolleeggaa tteenn pprrooggrraamm..
– Program ten dotyczy m.in. kon-

taktu z obcym zwierz´ciem, wypala-
niu suchych traw – w tym przypad-
ku pomaga∏a nam stra˝ po˝arna,
ochrony Êrodowiska oraz pierwszej
pomocy. Fina∏ tego programu od-
by∏ si´ we wrzeÊniu na Pikniku
Szkolnym. Razem z Radà Dzielnicy
Bobrowniki zorganizowaliÊmy kon-
kurs z nagrodami dla wszystkich
dzieci. 

–– KKiieeddyy ddoowwiieeddzziiaa∏∏ ssii´́ PPaann
oo kkoonnkkuurrssiiee nnaa ssttaannoowwiisskkoo kkiieerrooww--
nniikkaa ppoosstteerruunnkkuu ww ZZbbrrooss∏∏aawwiiccaacchh??

– Komendant Powiatowy Policji
zorganizowa∏ konkursy na stanowi-
ska kierowników posterunków
w Âwierklaƒcu, Miasteczku Âlà-
skim, Kaletach, Tworogu, Radzion-
kowie i Zbros∏awicach. Komisja
dokonywa∏a oceny dotychczasowej
dzia∏alnoÊci kandydatów oraz ich
zaanga˝owania. Nastepnie prze-
prowadzono rozmowy z wszystkimi
kandydatami. Kierownicy wy∏onie-

ni zostali w oparciu o opini´ w∏adz
miejscowoÊci, w których mia∏y po-
wstaç postrunki.

–– JJaakk uukk∏∏aaddaa ssii´́ wwssppóó∏∏pprraaccaa PPoollii--
ccjjii zz ww∏∏aaddzzaammii ggmmiinnyy..

– Musz´ przyznaç, ˝e bardzo do-
brze. Gmina finansuje s∏u˝bowe te-
lefony komórkowe policjantów.
Równie˝ koszty malowania poste-
runku zostanà pokryte przez gmi-
n´. Dodatkowo zostaliÊmy wyposa-
˝eni w kserokopiark´, maszyn´
do pisania, dostaniemy równie˝
komputer. Na wiosn´ zostanie za-
kupiony drugi radiowóz policyjny.
Po∏ow´ kosztów pokryje gmina. 

–– CCzzyy ppoolliiccjjaannccii mmaajjàà jjuu˝̋ jjaakkiieeÊÊ
zzaass∏∏uuggii nnaa sswwooiimm kkoonncciiee??

– OczywiÊcie. Przed Êwi´tami od-
zyskaliÊmy skradzionego w Gliwi-
cach Fiata 126P a w drugi dzieƒ
Êwiàt, podczas patrolu dzia∏ek
w Ziemi´cicach – skradzionego
w Rudzie Âlàskiej ˚uka. Uda∏o si´
tak˝e powstrzymaç 4 sprawców
przed sprzeda˝à szyn kolejowych.
Policjanci zatrzymali prze∏adowa-
nego Mercedesa Benz. Kradzie˝y
dokonano w Brynku. Oprócz tego
policjanci ju˝ kilkakrotnie pokrzy-
zowali plany z∏odziejom szyn na te-
renie gminy Zbros∏awice.

–– CCoo mmoo˝̋ee PPaann ppoowwiieeddzziieeçç nnaa ttee--
mmaatt pprrzzeekkrraacczzaanniiaa pprr´́ddkkooÊÊccii pprrzzeezz
kkiieerroowwccóóww..

– UstawiliÊmy wideoradary
w Zbros∏awicach i Laryszowie.
W ciàgu dwóch i pó∏ godziny
w Zbros∏awicach zrobiono 70 zdj´ç,
a w Laryszowie w ciàgu godziny –
15. Osoby, którym zrobiono zdj´cia
zostanà ukarane mandatami. Warte
podkreÊlenia jest to, ˝e radary te
b´dà co jakiÊ czas wraca∏y na teren
gminy. Poza tym trasy sà na bie˝àco
nadzorowane przez patrole. 

–– JJaakkiiee ssàà PPaannaa ppllaannyy ooddnnooÊÊnniiee
ggmmiinnyy ZZbbrrooss∏∏aawwiiccee..

– Zamierzam kontynu∏owaç pro-
gram „Bezpieczna szko∏a”. W tym
przypadku daj´ wolnà r´k´ dzielni-
cowym. Mog´ nimi pokierowaç, do-
radziç im jakà form´ dzia∏ania
mo˝na przyjàç, ale nie b´d´ narzu-
ca∏ im swojej woli. Szczególny na-
cisk zostanie po∏o˝ony na walk´ ze
z∏odziejami kabli i szyn oraz z prze-
st´pczoÊcià samochodowà. Nie b´-
dzie pob∏a˝ania dla przestepców!

–– CCzzyy cchhcciiaa∏∏bbyy PPaann zzaa ppooÊÊrreeddnniicc--
ttwweemm „„WWiieeÊÊccii”” pprrzzeekkaazzaaçç ccooÊÊ
mmiieesszzkkaaƒƒccoomm??

– Chcia∏bym przypomnieç o obo-
wiàzku odgarniania chodników
znajdujàcych si´ przy prywatnych
posesjach. Obowiàzek ten wynika
z art. 117 Kodeksu Wykroczeƒ. 

Wywiad przeprowadzi∏a
Kamila S∏awik

33..0011 CCzzeekkaannóóww – trzej m´˝-
czyêni pobili mieszkaƒca Czeka-
nowa 

33..0011 LLaarryysszzóóww ul. WolnoÊci –
w trakcie wykonywania prac spa-
walniczych dosz∏o do wybuchu
zbiornika paliwa w samochodzie
marki Jelcz, który po chwili uleg∏
spaleniu wraz z wyposa˝eniem.
W wyniku zdarzenia obra˝eƒ
cia∏a dozna∏o dwóch mieszkaƒ-
ców Tarnowskich Gór.

55..0011 WWiieesszzoowwaa ul. Bytomska –
na parkingu przy zajeêdzie nie-
znany sprawca umyÊlnie uszko-
dzi∏ zamek u drzwi w samocho-
dzie marki BMW Combi powo-
dujàc straty w kwocie 1000 z∏
na szkod´ Europejskiego Fun-
duszu Leasingowego S.A. w Ka-
towicach.

66..0011 MMiieeddaarryy ul. Kasztanowa
– nietrzeêwy mieszkaniec Mie-
dar kierujàc samochodem marki
Ford Escort na prostym odcinku
drogi zjecha∏ na przeciwleg∏y pas
ruchu doprowadzajàc do zderze-
nia z rowerzystà. 

99..0011 KKaammiieenniieecc, Âwi´toszowi-
ce ul. Mikulczycka, Zbros∏awice
ul. WolnoÊci – 3 mieszkaƒców
gminy kierowa∏o rowerami
w stanie nietrzeêwym.

1111..0011.. SSzzaa∏∏sszzaa – nieznany
sprawca po uprzednim wywa˝e-
niu okna dosta∏ si´ do wn´trza
domu, skàd skrad∏ 500 EUR
oraz z∏otà bi˝uteri´ ogólnej war-
toÊci 4 tys z∏ na szkod´ mieszkaƒ-
ca Sza∏szy.

1144..0011 SSzz∏∏aasszzaa – nieznany
sprawca skrad∏ samochód marki
Skoda Fabia o wartoÊci 45 tys z∏
na szkod´ mieszkaƒca Zabrza.

Kronika
policyjna

– telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 00880011--112200--000022. warto równie˝ odwiedzic
stron´ internetowà: wwwwww..nniieebbiieesskkaalliinniiaa..ppll
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