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Na ostatniej sesji Rada Gminy Zbro-
s∏awice przyj´∏a sprawozdanie z wyko-
nania bud˝etu za 2003 r. oraz udzieli∏a
wójtowi absolutorium. 

Absolutorium jest formà sprawowa-
nia kontroli przez Rad´ Gminy nad wy-
konaniem bud˝etu przez wójta. G∏oso-
wanie nad udzieleniem absolutorium
poprzedzi∏o zapoznanie si´ z pozytywny-
mi opiniami Komisji Rewizyjnej oraz
Regionalnej Izby Obrachunkowej z Ka-
towic, które dokona∏y merytorycznej
oraz formalno-prawnej oceny wykona-
nia bud˝etu za rok 2003. Wszyscy
Radni (15) g∏osowali za udzieleniem
wójtowi absolutorium za rok 2003, co
oznacza aprobat´ dla dzia∏aƒ wójta w ro-
ku ubieg∏ym. Poni˝ej publikujemy spra-
wozdanie wójta z realizacji programu
wyborczego.

Absolutorium

Szanowni Mieszkaƒcy Gminy Zbro-
s∏awice, minà∏ ponad rok od czasu, gdy
obdarzyliÊcie mnie zaufaniem i w bezpo-
Êrednich wyborach powierzyliÊcie mi
funkcj´ wójta naszej Gminy. Przyszed∏
wi´c czas, by si´ rozliczyç przed Wami,
co z programu wyborczego, który propo-
nowa∏em wraz z Komitetem Wyborczym
Wyborców „Lepsza Gmina” zosta∏o wy-
konane, co jest w trakcie realizacji, a cze-
go si´ nie uda∏o. Wprawdzie rok to tylko
1/4 kadencji, tym niemniej taki bilans zy-
sków i strat pozwoli na dobre uzmys∏o-
wiç sobie czy jesteÊmy na dobrej drodze
czy idziemy w z∏ym kierunku. Choç sytu-
acja zewn´trzna Gminy tj. dziura bud˝e-
towa paƒstwa, kryzys gospodarczy, roz-
wój patologii, bezrobocie nie sprzyja
prawid∏owemu funkcjonowaniu samo-
rzàdów gminnych, jednak Gmina Zbro-
s∏awice radzi sobie ca∏kiem nieêle i mam
takà nadziej´, ˝e i Wy, jako mieszkaƒcy
te˝ tak to odbieracie.

(ciàg dalszy na str. 3)

Rok za namiW Polsce wielu w∏aÊcicieli ma∏ych
firm zastanawia si´ nad przysz∏oÊcià
swojej firmy po wejÊciu Polski do Unii.
Stàd coraz bardziej interesujà si´ spra-
wami integracji. 

30 marca b. r. odby∏o si´ drugie ju˝
na terenie naszej gminy Forum Gospo-
darcze (pierwsze mia∏o miejsce we wrze-
Êniu 2002 r.) Organizatorami spotkania
by∏: wójt gminy Pawe∏ Kowolik oraz Izba
Przemys∏owo-Handlowa w Tarnowskich
Górach.

Forum mia∏o na celu przedstawienie
dost´pnych oraz przygotowywanych dla
przedsi´biorców programów wspierajà-
cych rozwój firm finansowanych ze Êrod-
ków Unii Europejskiej. Wyk∏ad o pro-
gramach dla ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw realizowanych w ramach PHA-
RE 2002 i 2003 oraz funduszy struktu-
ralnych poprowadzi∏a Iwona Czaplikow-
ska przedstawicielka GórnoÊlàskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego, która
to instytucja koordynuje na Âlàsku reali-
zacj´ tych programów. Przedsi´biorcy
mieli okazj´ zapoznaç si´ równie˝ z pre-
ferencyjnymi po˝yczkami realizowanymi
w ramach programu restrukturyzacji

górnictwa na Âlàsku. Doktor Jan Czem-
pas zaprezentowa∏ zgromadzonym mo˝-
liwoÊci wsparcia przedsi´biorców przez
gmin´. W programie spotkania zarezer-
wowano równie˝ czas na omówienie za-
sad dzia∏ania Sàdu Arbitra˝owego dzia-
∏ajàcego przy Izbie Przemys∏owo-Han-
dlowej w Tarnowskich Górach oraz Fun-
duszu Por´czeƒ Kredytowych. Wszyscy
uczestnicy spotkania otrzymali materia∏y
informacyjne o dost´pnych formach
wsparcia sektora ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw. 

Dzi´ki wsparciu sponsorów Forum
Gospodarcze w Zbros∏awicach uÊwietni∏
wyst´p artystów Opery w Bytomiu
a po spotkaniu dyskusje przenios∏y si´
do kuluarów, gdzie dla uczestników spo-
tkania przygotowano pocz´stunek. Fo-
rum Gospodarcze to tak˝e dobra okazja
do dyskusji oraz wymiany poglàdów
w mniejszym gronie osób. 

Ju˝ dzisiaj zapraszamy wszystkich
uczestników spotkania oraz nieobecnych
a zainteresowanych rozwojem swoich
przedsi´biorstw na kolejne Forum, które
odb´dzie si´ w 2005 r.

Kamila S∏awik

„W Unii Europejskiej dzia∏a ok. 20 mln ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Ma-
jà one strategiczne znaczenie dla polityki zatrudnienia w Europie. Sektor ten jest
uwa˝any za g∏ównà si∏´ promujàcà konkurencyjnoÊç Unii Europejskiej i odgrywa
istotnà rol´ w jej rozwoju gospodarczym” („Konkurencja, przedsi´biorstwa, Unia
Gospodarcza i Walutowa” Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003).

II Forum Gospodarcze
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Wójt przygotowa∏ 16 projektów
uchwa∏ Rady Gminy oraz wyda∏ 52
zarzàdzenia w tym w sprawach:

– powo∏ania komisji do udziele-
nia zamówienia na zaciàgni´cie
przez Gmin´ Zbros∏awice kredytu
bankowego d∏ugoterminowego
w wysokoÊci 700 000 – na realizacj´
zadania inwestycyjnego pod nazwà
„Budowa pompowni i kanalizacji
t∏ocznej Âwi´toszowie – Wie-
szowa”.

– wyznaczenia osób wchodzàcych
w sk∏ad Komisji Przetargowej do
wy∏onienia wykonawcy zadania
z udzia∏em Êrodków finansowych
Unii Europejskiej – SAPARD dot.
realizacji zadaƒ:

1. budowa kanalizacji sanitarnej
w so∏ectwie Wieszowa – zadanie
IIA-etap I: kolektor KS-I i przejÊcie
pod drogà DK-94,

2. budowa kanalizacji sanitarnej
w so∏ectwie Wieszowa – zadanie III,

3. budowa kanalizacji sanitarnej
w so∏ectwie Wieszowa – zadanie IIB,

4. budowa boisk sportowych
przy Zespole Szkól w Kamieƒcu,

5. budowa kot∏owni w SP Wieszowa, 
6. zmiana kot∏owni w´glowej

na opalanà biomasà.
– odstàpienia od dalszych prze-

targów na sprzeda˝ dzia∏ek w Zbro-
s∏awicach przy ul. Cmentarnej. Ze
wzgl´du na negatywny wynik pierw-
szego i drugiego przetargu, posta-
nowiono odstàpiç od przeprowa-
dzenia dalszych przetargów i zbyç
nieruchomoÊci w drodze rokowaƒ.

– odstàpienia od dalszych prze-
targów na sprzeda˝ dzia∏ki w Mie-
darach przy ul. Tarnogórskiej (Ko-
panina) po negatywnych wynikach
pierwszego i drugiego przetargu.

– powo∏ania komisji do udziele-
nia zamówienia na zakup kub∏ów
Êmieciowych.

– powo∏ania Gminnej Komisji
Urbanistyczno – Architektonicznej

jako organu doradczego Wójta
w sprawach planowania i zagospo-
darowania przestrzennego gminy.

– og∏oszenia wykazu nieruchomo-
Êci przeznaczonych do sprzeda˝y
w trybie bez przetargowym stano-
wiàcych nieruchomoÊç zabudowanà
po∏o˝onà w Ptakowicach przy ul.
Wyzwolenia 85, (Dom Nauczyciela).

Ponadto Wójt:
– postanowi∏ utworzyç sta∏y

punkt pomocy rolnikom w wype∏-
nianiu wniosków o uzyskanie do-
p∏at ze Êrodków Unii Europejskiej
w pomieszczeniach Gminnego Cen-
trum Informacji w Kamieƒcu.

– zatwierdzi∏ protokó∏ przetargu
nieograniczonego na wybór wyko-
nawcy „Bie˝àce utrzymanie dróg –
remonty czàstkowe”.

– skierowa∏ do Rady Gminy pro-
jekt uchwa∏y w sprawie zamiaru za-
∏o˝enia Gimnazjum i utworzenia
Zespo∏u Szkó∏ w Wieszowie.

– skierowa∏ do Rady Gminy pro-
jekt uchwa∏y Rady Gminy w spra-
wie potwierdzenia zabezpieczenia
w planie finansowym Êrodków
na realizacj´ zadania remontowego
w Szkole Podstawowej w Zbros∏a-
wicach (remontu dachu).

– skierowa∏ do Rady Gminy trzy
projekty uchwa∏ w sprawie wydania
opinii o likwidacji;

1. Samodzielnego Publicznego
Zak∏adu Opieki Zdrowotnej Szpi-
tala Wielospecjalistycznego w Gli-
wicach przy ul. KoÊciuszki 1 w celu
utworzenia niepublicznego zak∏adu
opieki zdrowotnej. Opinia jest po-
zytywna, bowiem nowy zak∏ad –
spó∏ka powo∏ana przez pracowni-
ków przejmie wszystkie dotychczas
Êwiadczone us∏ugi zdrowotne. 

2. Samodzielnego Publicznego
Zak∏adu Opieki Zdrowotnej Szpi-
tali Nr 1 z siedzibà w Gliwicach
przy ul. KoÊciuszki 29 w celu utwo-
rzenia niepublicznego zak∏adu

opieki zdrowotnej. Opinia jest ne-
gatywna, bowiem nowy zak∏ad nie
b´dzie Êwiadczy∏ us∏ug w zakresie
dermatologii, które Êwiadczy∏ do-
tychczas szpital.

3. Samodzielnego Publicznego
Zak∏adu Opieki Zdrowotnej Ze-
spo∏u Szpitali Nr 2 z siedzibà w Gli-
wicach przy ul. Radiowej 2 w celu
utworzenia niepublicznego zak∏adu
opieki zdrowotnej. Opinia jest ne-
gatywna, bowiem nowy zak∏ad nie
b´dzie Êwiadczy∏ us∏ug w zakresie
chorób zakaênych.

– po przeanalizowaniu ustawy
o Êwiadczeniach rodzinnych wyzna-
czy∏ do realizacji tego zadania
Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecz-
nej w Zbros∏awicach z siedzibà
w Kamieƒcu przy ul. Tarnogórskiej. 

– podjà∏ dzia∏ania majàce na celu
utworzenie Powiatowego Funduszu
Por´czeƒ Majàtkowych, który b´-
dzie udziela∏ por´czeƒ ma∏ym
i Êrednim przedsi´biorcom.

– poleci∏ przystàpiç do remontu
czàstkowego nawierzchni dróg
(tzw. ∏atania dziur) na drogach
gminnych z terminem zakoƒczenia
robót do koƒca maja br.

– przyjà∏ 10 projektów planów za-
gospodarowania przestrzennego,
które po zaopiniowaniu przez Ko-
misj´ Rady i Komisj´ Architekto-
niczno-Urbanistycznà zostanà za-
opiniowane przez sàsiednie gminy
i w∏aÊciwe organy. Zostanà przy-
spieszone prace zmierzajàce
do uchwalenia „Studium Uwarun-
kowaƒ i Kierunków Zagospodaro-
wania Gminy Zbros∏awice”.

– w zwiàzku z wypadkiem w dniu
22.03.2004 r. (wyciek oleju nap´do-
wego z przewróconego pojazdu)
przy drodze krajowej w Wieszowie,
przeanalizowano spraw´ procedury
i kosztów zwiàzanych z usuni´ciem
skutków wypadku. Koszty zwiàzane
z wywiezieniem ziemi zanieczysz-

czonej olejem nap´dowym powi-
nien w pierwszej kolejnoÊci ponieÊç
ubezpieczyciel uszkodzonego po-
jazdu. Gmina mo˝e ponieÊç takie
koszty tylko czasowo lub w razie
niemo˝noÊci ustalenia sprawcy zda-
rzenia.

– postanowi∏ udzieliç pomocy Po-
licji (Posterunkowi w Kamieƒcu)
w formie zakupu przez gmin´ sa-
mochodu policyjnego. Za niecelo-
we uznano udzielenie pomocy
w formie pieni´˝nej, bo wówczas
nale˝a∏oby 40% darowanej kwoty
przekazaç do bud˝etu centralnego.

– wzià∏ udzia∏ w naradzie pokon-
trolnej, która by∏a uwieƒczeniem
kontroli przeprowadzonej w okre-
sie od 26 stycznia do 18 marca
2004r. Najwy˝sza Izba Kontroli De-
legatura w Katowicach przeprowa-
dzi∏a w Urz´dzie Gminy Zbros∏awi-
ce kontrol´ wykonania bud˝etu
za rok 2003r. W wystàpieniu pokon-
trolnym Najwy˝sza Izba Kontroli
pozytywnie oceni∏a gospodark´ fi-
nansowà Urz´du Gminy Zbros∏a-
wice.

– nakaza∏ zintensyfikowanie dzia-
∏aƒ majàcych na celu likwidacj´ dzi-
kich wysypisk Êmieci i ustalenie
sprawców ich powstania.

– poleci∏ kontynuowaç zatrudnie-
nie „porzàdkowych” w so∏ectwach,
pozostawiajàc so∏tysom wybór kon-
kretnych osób do tych prac.

– wraz z przedstawicielami Komi-
tetów Spo∏ecznych zajmujàcymi si´
budowà autostrady spotka∏ si´ kil-
kakrotnie z Wojewodà i projektan-
tami autostrady w celu ustalenia
najkorzystniejszego dla mieszkaƒ-
ców gminy oraz dla rozwoju gminy,
przebiegu autostrady. 

– uzna∏ za konieczne rozwijanie
dzia∏alnoÊci Gminnego Centrum
Informacji w tym rozszerzenie jego
dzia∏alnoÊci o udzielanie porad
przedsi´biorcom rozpoczynajàcym
dzia∏alnoÊç gospodarczà – w poro-
zumieniu z Izbà Przemys∏owo-Han-
dlowà w Tarnowskich Górach.

– wyda∏ nowe skorygowane decy-
zje podatkowe

Z prac Wójta Gminy

17.03.2004 r. 07.04.2004 r. – posie-
dzenie Komisji Rewizyjnej

Przyj´cie protoko∏u wraz z wnio-
skami z kontroli Zak∏adu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Zbros∏awicach, analiza wykonania
uchwa∏ Rady Gminy za okres 2003 r.,
zaopiniowanie sprawozdania z wyko-
nania bud˝etu gminy za rok 2003
oraz opracowanie wniosku o udziele-
nie absolutorium Wójtowi Gminy.

18.03.2004 r. – posiedzenie Komisji
Rolnictwa

Ocena stanu rolnictwa na terenie
naszej gminie w przeddzieƒ wejÊcia

do Unii Europejskiej oraz omówie-
nie sprawy zagospodarowanie od-
padów z oczyszczalni w Czeka-
nowie.

16.03.2004 r. oraz 06 i 19.04.2004 r.
– posiedzenie Komisji Bud˝etu, Go-
spodarki i Rozwoju

Ustalenie planu zadaƒ remonto-
wych na drogach gminnych na rok
obecny, analiza wykonania bud˝etu
za rok 2003, uzupe∏nienie uchwa∏y
o utrzymanie porzàdku i czystoÊci
w gminie oraz zaopiniowanie pro-
jektów uchwa∏ wchodzàcych na se-
sj´, weryfikacja planu remontów

dróg powiatowych w obecnoÊci
przedstawicieli Powiatu.

14.04.2004 r. posiedzenie Komisji
OÊwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej

Omówienie funkcjonowania szkol-
nictwa na terenie gminy, opracowanie
za∏o˝eƒ do regulaminu udzielania sty-
pendiów dla uczniów szkó∏ podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgiman-
zjalnych, zapoznanie si´ z informacjà
nt. funkcjonowania dowozu gimna-
zjalistów do szkó∏ na terenie naszej
gminy oraz zaopiniowanie projektów
uchwa∏ wchodzàcych na sesj´.

Z prac Rady Gminy
Gminne Centrum Informacji

w Kamieƒcu zaprasza do wspó∏-
pracy uczniów ostatnich klas szkó∏
Êrednich i studentów, którzy chcie-
liby pracowaç w placówce w cha-
rakterze wolontariuszy. Wymaga-
ne: du˝a dyspozycyjnoÊç, komuni-
katywnoÊç, ochota do pog∏´biania
wiedzy, umiej´tnoÊç pos∏ugiwania
si´ sprz´tem komputerowym.

Bardziej szczegó∏owych infor-
macji udziela Pani Ewa Drzyzga
tel. 332 66 94, tel. kom. 505 093 878

Zostaƒ
wolontariuszem
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(ciàg dalszy ze str. 1)
Zdaj´ sobie spraw´, ˝e w ˝yciu co-

dziennym ka˝demu z nas czegoÊ tam
brakuje, ale wiem te˝, ˝e choçby zosta∏
zrealizowany w ca∏oÊci proponowany
program wyborczy, to i tak wszystkich
potrzeb nie zaspokoimy, gdy˝ na to
trzeba o wiele wi´cej czasu, pracy i wy-
trwa∏oÊci.

Co wi´c w roku 2003 si´ powiod∏o,
co wymaga poprawy a co b´dzie wdra-
˝ane do realizacji pozwol´ sobie
przedstawiç zgodnie z tematami za-
wartymi w programie wyborczym
KWW „Lepsza Gmina”.

Ad. 1. Rozwój gospodarczy gminy
i zmniejszenie bezrobocia.

PrzystàpiliÊmy do zmiany planów za-
gospodarowania przestrzennego so-
∏ectw zgodnie z przyj´tà strategià i wo-
là mieszkaƒców, z myÊlà o stworzeniu
szansy rozwoju dla ka˝dego, a nie tylko
jakichÊ grup elitarnych. W tym celu od-
bywajà si´ spotkania z radami so∏ectw
i radnymi z ich terenu w celu okreÊlenia
kierunków rozwoju poszczególnych
wsi. Nieprawdà jest (patrz Trybuna Âlà-
ska), ˝e wójt zamierza legalizowaç nie-
prawnà budow´ domów, ale zale˝ne to
b´dzie od woli wi´kszoÊci mieszkaƒ-
ców danego so∏ectwa.

Prac´ nad tymi zmianami zamierza-
my skoƒczyç do koƒca 2004 roku, choç
nie wszystko zale˝y od Gminy, np. od-
rolnienie gruntów rolnych. 

W systemie podatków w∏asnych pre-
ferowana by∏a dzia∏alnoÊç gospodar-
cza i rolna, gdzie tak w roku 2003, jak
i 2004 utrzymano stawki podatkowe
na niezmienionym poziomie. O pro-
spo∏ecznym nastawieniu wójta i Rady
Gminy w tym temacie Êwiadczà podj´-
te decyzje przy ostatnim zamieszaniu
powsta∏ym przy ustalaniu wysokoÊci
kwot podatkowych (patrz szczegó∏owo
„WieÊç z Gminy” 2 (43) 2004). Utwo-
rzono przy pomocy Êrodków unijnych
Gminne Centrum Informacyjne, któ-
rego jednym z zadaƒ jest pomoc bez-
robotnym w za∏atwianiu nowej pracy
bàdê otworzeniu w∏asnej dzia∏alnoÊci.
Dzia∏ania te oraz wspó∏praca z Powia-
towym Urz´dem Pracy w Tarnowskich
Górach spowodowa∏a, ˝e bezrobocie
w ciàgu roku spad∏o o oko∏o 150 osób,
tym niemniej bez pracy pozostaje oko-
∏o 850 osób, co stanowi 7,4 % ogó∏u
osób w wieku produkcyjnym i dalsze
dzia∏ania w tym kierunku b´dà podej-
mowane. Dla jeszcze wi´kszego pobu-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej z my-
Êlà o tworzeniu nowych miejsc pracy
b´dziemy opracowywaç w roku 2004
preferencyjny system podatkowy dla
rodzimych podmiotów gospodarczych.
By∏o to ju˝ w planach na rok 2003, ale
w zwiàzku ze zmianami podatków
„fundowanymi” nam przez w∏adze
paƒstwowe niepewnoÊç osiàgni´cia
dochodów w∏asnych by∏a zbyt groêna
dla stabilnoÊci finansów Gminy i tym
samym uniemo˝liwia∏a wprowadzenie
takich preferencji. Ponadto dla pozy-
skania inwestorów zewn´trznych pla-
nujemy stworzyç stref´ aktywnoÊci go-

spodarczej, co powinno nie tylko spo-
wodowaç zmniejszenie bezrobocia, ale
i rozwój gospodarczy Gminy. Po za-
koƒczeniu prac nad planami prze-
strzennymi, jak i utworzeniu strefy
przyjdzie czas na rozmowy z inwesto-
rami w sprawach wspó∏finansowania
inwestycji infrastrukturalnych na tych
terenach. W moim programie wybor-
czym by∏ te˝ punkt dotyczàcy poprawy
stanu naszych dróg i innych ciàgów ko-
munikacyjnych. O ile jeszcze drogami
b´dàcymi w gestii Gminy mo˝na
w miar´ spokojnie przejechaç, to ju˝
stan dróg powiatowych jest, jak to wi-
daç, katastrofalny. Nie uda∏o mi si´ na-
wiàzaç dobrej wspó∏pracy z Zarzàdem
Starostwa Powiatu w tym temacie
i mam tylko nadziej´, ˝e w 2004 roku
sytuacja ulegnie poprawie. Drogi lo-
kalne i chodniki w miar´ posiadanych
Êrodków b´dziemy stale remontowaç
i budowaç. W 2003 roku z wa˝niej-
szych robót drogowych wykonano:

• od 10 lat oczekiwany remont ulicy
Bohaterów w Kopienicy

• odwodnienie ulicy Bocznej w Ja-
sionie, cz´Êciowo ul. Sienkiewicza i ul.
Przewieêlika w Zbros∏awicach

• u∏o˝enie nawierzchni asfaltowych
na ul. Bocznej w Laryszowie, ul. D∏u-
giej w ¸ubiu, ul. Dolnej w Âwi´toszo-
wicach

• chodnik od ul. Czerwonej do Ko-
Êcio∏a w Zbros∏awicach

• utwardzenie pobocza dla pieszych
przy ul. Bytomskiej w Wieszowie

• remont drogi gruntowej transpor-
tu rolniczego w Wieszowie przy uzy-
skanym dofinansowaniu z Urz´du
Marsza∏kowskiego

Wiele Êrodków finansowych tj.
146 000 z∏ poch∏on´∏a „akcja zima” oraz
(ponad 82 000 z∏) tzw. „∏atanie dziur”

Ad. 2. Poprawa bezpieczeƒstwa pu-
blicznego i socjalnego mieszkaƒców.

Po wielu staraniach oficjalnie od 1
stycznia 2004 roku zosta∏ uruchomiony
posterunek Policji w Kamieƒcu w 12-
osobowym sk∏adzie, który b´dzie wy-
∏àcznie obs∏ugiwa∏ teren Gminy Zbro-
s∏awice. Wierz´, i˝ jego dzia∏alnoÊç b´-
dzie na tyle skuteczna, ˝e tworzenie
dodatkowej ochrony osób i mienia nie
b´dzie konieczne. Deklaruj´ tak ja, jak
i Rada Gminy daleko idàcà pomoc dla
efektywnego dzia∏ania posterunku
na rzecz naszego lepszego poczucia
bezpieczeƒstwa.

Jedno z wa˝niejszych zadaƒ Gminy
to skuteczne dzia∏anie w sytuacjach
kryzysowych tj. powódê, burze, po˝ary,
wypadki drogowe itp. W ich zapobie-
ganiu i zwalczaniu Gmina posi∏kuje si´,
poza s∏u˝bami paƒstwowymi, naszymi
jednostkami OSP i Zak∏adem Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Niestety ich wyposa˝enie w sprz´t nie
jest wystarczajàce, mimo ˝e w 2003 ro-
ku uda∏o si´ zakupiç sprz´t do ratow-
nictwa drogowego, samochód wyposa-
˝ony w ró˝ne urzàdzenia do nag∏ych
zagro˝eƒ, wyremontowaç jeden pojazd
gaÊniczy. Ponadto dla poprawy warun-
ków dzia∏ania wyremontowano stra˝ni-

c´ w Wilkowicach oraz dokonano re-
montu remizy w Sza∏szy sposobem go-
spodarczym (przez samych stra˝aków
i sponsorów), podobnie przy OSP
Ksi´˝y Las, gdzie remont b´dzie jesz-
cze kontynuowany. Dzia∏ania te polep-
szajà sytuacj´ do prowadzenia akcji ra-
tunkowych, ale wymaga to jeszcze dal-
szego odnowienia sprz´tu techniczne-
go i osobistego stra˝aków. W tym miej-
scu chcia∏bym goràco podzi´kowaç
wszystkim stra˝akom, którzy bezintere-
sownie, co jest warte podkreÊlenia
i ofiarnie uczestniczà we wszystkich sy-
tuacjach stanowiàcych zagro˝enie dla
naszego ˝ycia i mienia. Nie wiem na ile
skuteczna by∏a dzia∏alnoÊç w sferze
profilaktyki antyalkoholowej, ale w ro-
ku 2003 radykalnie spad∏y dochody
gminy (z 225000 z∏ do 165000 z∏) za wy-
danie zezwolenia i sprzeda˝ napojów
alkoholowych. Mimo tych ograniczeƒ
staramy si´ prowadziç profilaktyk´ an-
tyalkoholowà w niezmienionym zakre-
sie choç wymaga to zmiany prowadzo-
nych akcji czy formy pomocy. 

Jak trudna jest sytuacja krajowej
s∏u˝by zdrowia to wiemy, wi´c cieszy
fakt, ˝e w naszej Gminie dost´p do le-
karza jest dobry i nie ulega zmianie,
a nasze oÊrodki pracujà sprawnie. Na-
szà wspólnà troskà, tj. lekarzy i Gminy
jest, by oÊrodki te spe∏nia∏y wszystkie
wymogi podstawowej opieki zdro-
wotnej. 

Godnym podkreÊlenia w dzia∏a-
niach Gminy jest stale zwi´kszajàca si´
liczba po∏àczeƒ autobusowych, w sytu-
acji gdy inne gminy redukujà znacznie
sieç. Uda∏o si´ wprowadziç nowe po∏à-
czenia dla mieszkaƒców ¸ubia, Kopie-
nicy i Jasiony.

Ad. 3. Zapewnienie wysokiego po-
ziomu szkolnictwa podstawowego,
gimnazjalnego i ogólnokszta∏càcego. 

Z ca∏ym przekonaniem mog´
stwierdziç, ˝e rok 2003 w sferze dzia-
∏alnoÊci oÊwiatowej by∏ rokiem bardzo
dobrym. Wymieni´ tu tylko kilka wy-
konanych zadaƒ, które dobitnie po-
twierdzajà, ˝e wszechstronny rozwój
dzieci i m∏odzie˝y jest bliski mojemu
sercu, jak i sprzyjajàcych mi radnych.

Rok 2003 to:
• oddanie do u˝ytku sali gimna-

stycznej w Wieszowie
• remont toalet i kot∏owni w tej sa-

mej szkole
• utworzenie gimnazjum w Mieda-

rach
• remont centralnego ogrzewania,

∏azienek, kot∏owni, wymiana okien,
termomodernizacja obiektu z elewacjà
zewn´trznà szko∏y w Miedarach

• remont elewacji i witra˝y wraz
z odwodnieniem w szkole w Kopienicy

• kontynuacja inwestycji budowy
szko∏y w Kamieƒcu tj. adaptacja po-
mieszczeƒ piwnicznych na sto∏ówk´
i dodatkowà pracowni´ komputerowà

• rozszerzenie pracowni kompute-
rowych w szko∏ach i przedszkolach

• wspieranie i kontynuowanie wy-
miany dzieci i m∏odzie˝y z Gminà
Brackenheim

• udzielenie pomocy stypendialnej
dla najbardziej uzdolnionej m∏odzie˝y

Wydaje mi si´, ˝e do tego nie po-
trzeba dalszego komentarza, gdy˝ zo-

sta∏o to osiàgni´te przy jednoczesnym
utrzymaniu dotychczasowej sieci szkó∏
i przedszkoli.

AD. 4. Poprawa stanu Êrodowiska
naturalnego.

Równie˝ w tym temacie musimy po-
chwaliç si´ osiàgni´ciami, choç
przed nami trudniejsze zadania.

Przede wszystkim dzi´ki zgodnej
wspó∏pracy wszystkich zainteresowa-
nych uda∏o si´ w budowie kanalizacji
nadgoniç zaleg∏oÊci z ostatnich 2 lat.
Dzi´ki pozyskaniu Êrodków z progra-
mu SAPARD i po˝yczek z WFOÂ
i GW w Katowicach na dzieƒ dzisiejszy
mamy kanalizacj´ w Ziemi´cicach,
Âwi´toszowicach i na poczàtku Wie-
szowy. Mamy projekty dla Laryszowa,
Ptakowic, Wilkowic, Zbros∏awic, Ka-
mieƒca, Boniowic i ¸ubek. Koƒczymy
projektowanie oczyszczalni w Kamieƒ-
cu i modernizacj´ oczyszczalni w Prze-
zchlebiu. Szczegó∏owo o realizacji tych
zadaƒ informowaliÊmy w ciàgu roku
w kolejnych wydaniach naszego infor-
matora „WieÊç z Gminy”. 

W tym miejscu ktoÊ mo˝e zadaç py-
tanie: dlaczego nie wczeÊniej? Odpo-
wiedê jest prosta – bo dzi´ki odsuni´-
ciu niektórych ludzi od mo˝liwoÊci de-
cyzyjnych uda∏o si´ opracowaç i wdro-
˝yç prawid∏owy plan wspó∏finansowa-
nia tych inwestycji z ró˝nych êróde∏,
czemu nie przeszkadza∏y nigdy ˝adne
umowy z by∏ymi wykonawcami. Za-
pewniam równie˝, ˝e do tej pory Gmi-
na skutecznie broni si´ przed skutkami
rozwiàzania tej umowy, choç sprawa
nie jest ∏atwa. Zostawmy jednak te dy-
wagacje dla innych. 

W tej chwili ∏atwo o tym si´ pisze,
ale wykonaç to wszystko nie by∏o ∏a-
two. Trzeba by∏o dotrzymaç terminów,
przed∏o˝yç wszystkie dokumenty
szczegó∏owo i dok∏adnie wype∏nione,
dokonaç prawid∏owego rozliczenia,
prze˝yç 5 kontroli, uzgodniç i uwzgl´d-
niç wszelkie zastrze˝enia mieszkaƒ-
ców, by ˝adne otrzymane pieniàdze
nie przepad∏y. Nie pisz´ tego by si´
chwaliç, bo to nale˝y do moich i pra-
cowników urz´du obowiàzków, ale
po to by podkreÊliç jak bardzo jest po-
trzebna wzajemna pomoc i zgodna
wspó∏praca osób dobrej woli.

W tym miejscu chcia∏bym serdecz-
nie podzi´kowaç za wspó∏prac´ so∏ty-
sowi i cz∏onkom zarzàdu Stowarzysze-
nia Budowy Kanalizacji w Âwi´toszo-
wicach, co te˝ uczyni∏em na stosow-
nym spotkaniu. Mam nadziej´, ˝e rok
2004 b´dzie równie skuteczny w reali-
zacji harmonogramu budowy kanali-
zacji. 

Kolejne osiàgni´cie w ramach po-
prawy Êrodowiska naturalnego to wy-
miana po 15 latach oczekiwaƒ wodo-
ciàgu dla JaÊkowic i Dàbrowy oraz do-
celowo dla ¸ubia, Kopienicy i Jasiony.
Dla tej inwestycji równie˝ uda∏o si´
pozyskaç Êrodki z programu SA-
PARD.

Dla poprawy ogólnej czystoÊci
na naszych drogach i poboczach
od kwietnia do paêdziernika zatrud-
nionych zosta∏o 21 porzàdkowych, któ-
rzy byli do dyspozycji so∏tysów.

(ciàg dalszy na str. 10)

Rok za nami
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Wojna, holokaust, nietolerancja –
te s∏owa wcià˝ budzà z∏e skojarzenia
i przypominajà jak istotnymi warto-
Êciami sà pokój i wzajemny szacunek
(szczególnie dziÊ, w tak burzliwych
czasach).

W piel´gnowaniu pami´ci tych,
którzy poÊwi´cili swe ˝ycie walczàc
o wolnoÊç i sprawiedliwoÊç, pomaga
m. in. literatura, którà co roku oma-
wiam na lekcjach j´zyka polskiego
w ostatnich klasach liceum ogólno-
kszta∏càcego.

Zaj´cia poÊwi´cone czasom wojny
i okupacji zawsze wywo∏ujà wzrusze-
nie, uczucie buntu wobec oprawców,
prowokujà do ˝ywych rozmów o ludz-
kiej godnoÊci i prawie jednostki
do szcz´Êcia i wolnoÊci, sà bezcennym
êród∏em refleksji na temat cz∏owieka
i drogowskazów moralnych, które po-
winny staç na drodze ˝ycia ka˝dego
z nas.

Tegoroczny cykl lekcji poÊwi´co-
nych literaturze wojennej wzbogacony
zosta∏ o wspomnienia jednego z nie-
licznych ju˝ Êwiadków tamtych bole-
snych czasów, Pana Henryka Mandel-
bauma (wi´ênia obozu koncentracyj-

nego w OÊwi´cimiu). Niebywa∏e poru-
szenie i ogromne emocje wywo∏a∏a
w s∏uchaczach relacja Tego, który
skutki b∏´dów historii odczu∏ na w∏a-
snej skórze. Czterogodzinne spotka-
nie z weteranem przebieg∏o w atmos-
ferze nabo˝nej wr´cz ciszy, przerywa-
nej od czasu do czasu czyimÊ smutnym
westchnieniem. Pan Mandelbaum,
mimo ci´˝kich doÊwiadczeƒ ˝ycio-
wych, okaza∏ si´ cz∏owiekiem pe∏nym
optymizmu, który wcià˝ mówi o po-
trzebie mi∏oÊci mi´dzy ludêmi, o po-
koju, który powinien staç si´ udzia∏em
ka˝dego z nas.

Ws∏uchujmy si´ wi´c w g∏os historii
i jej Êwiadków, byÊmy nie musieli po-
wtarzaç b∏´dów naszych przodków,
gdy˝ jak pisa∏ Cyprian Kamil Norwid:
„Przesz∏oÊç – to dziÊ, tylko cokolwiek
dalej”.

Aleksandra Czarnik-Peciak
(naucz. j. pol. z ZSO w Kamieƒcu)

Dzi´kuj´ Panu Andrzejowi Sowie
(nauczycielowi z ZSO w Kamieƒcu)
za pomoc w przygotowaniu spotkania
z panem H. Mandelbaumem.

Niezwyk∏a

lekcja

Aby przybli˝yç dzieciom prawdziwà
wartoÊç Âwiàt Wielkanocnych,
w Szkole Podstawowej w Kopienicy
zorganizowano konkurs na wystrój
Sto∏u Wielkanocnego oraz wykonanie
kartki z ˝yczeniami o tematyce Êwià-
tecznej. Szykujàc sto∏y wielkanocne,
dzieci mog∏y poznaç symbolik´ po-
szczególnych rzeczy, które ustawia si´
na stole: jajko – symbol nowego ˝ycia;
sól – ochrona przed zepsuciem; mi´so
i w´dliny – pamiàtka Baranka Pas-
chalnego; pieczywo – pamiàtka chle-
ba, którym Chrystus nakarmi∏ t∏umy.

Jury wybrane spoÊród uczniów i na-
uczycieli szko∏y ocenia∏o sto∏y i kartki.
Wszystkie sto∏y zaj´∏y egzekwo pierw-
sze miejsce. SpoÊród kartek wybrano
cztery naj∏adniejsze. Od Wielkanocy
kartki mo˝na oglàdaç w koÊciele pw.
Narodzenia NajÊwi´tszej Marii Panny
w ¸ubiu. 

Dobrze by si´ sta∏o, gdyby czas
Êwiàt Zmartwychwstania Chrystusa
by∏ czasem Êwi´towania w rodzinie,
a nie marnowania „wolnego” czasu… 

Dariusz Mandel

W naszych domach coraz bardziej zatracajà si´ zwyczaje zwiàzane z Wiel-
kanocà. Czas Êwiàt staje si´ czasem straconym przed telewizorem lub kom-
puterem albo jeszcze gorzej – na zakupach w hipermarketach. Âwiàteczne
kartki z ˝yczeniami zastàpi∏a wspó∏czesna technika. Niestety sms czy e-mail
nie zastàpi kartki z ˝yczeniami, którà zawsze mo˝na wziàç do r´ki i wspo-
mnieç bliskà nam osob´.

Wystawa Sto∏ów
Wielkanocnych
w Kopienicy

W zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ ter-
minem zakoƒczenia sk∏adania
wniosków o nadanie numeru iden-
tyfikacyjnego gospodarstwa prosz´
szanownych rolników o niezw∏ocznà
rejestracj´ gospodarstw w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Nakle Âlàskim. Nada-
ny przez Agencj´ numer jest nie-
zb´dny do otrzymania dop∏at obsza-
rowych do ka˝dego hektara zago-
spodarowanych gruntów, oraz
wszelkich funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej. Formularze
wniosków dost´pne sà u ka˝dego

so∏tysa naszej gminy. Pomocy w wy-
pe∏nianiu wniosków udzielajà co-
dziennie konsultanci Gminnego
Centrum Informacji w Kamieƒcu
(ul. Tarnogórska 4a), tel. 333 87 40.
Ponadto w ka˝dy czwartek od godzi-
ny 12 do 14 dost´pny tam b´dzie
punkt przyjmowania wniosków
o rejestracj´ gospodarstw, oraz wy-
dawane b´dà wypisy z ewidencji
gruntów dla poszczególnych so∏ectw
naszej gminy. Dla lepszej organiza-
cji i sprawnego dzia∏ania punktu
proponuje si´ nast´pujàcy harmo-
nogram sk∏adania wniosków:

ROLNICY
GMINY ZBROS¸AWICE!

Ksi´˝y Las, Kamieniec, Boniowice, ¸ubki 22 kwiecieƒ
¸ubie, Kopienica, Jasiona, JaÊkowice 29 kwiecieƒ
Karchowice, Zawada, Przezchlebie, Ziemi´cice 6 maj
Czekanów, Sza∏sza, Âwi´toszowice, Wieszowa 13 maj
Ptakowice, Zbros∏awice, Wilkowice, Laryszów, Miedary 20 maj

So∏ectwa Termin

W dniu 30 paêdziernika 2003 r.
Sejm ostatecznie uchwali∏ kolejnà
nowelizacj´ ustawy z 11 maja 2001
r. o warunkach zdrowotnych ˝ywno-
Êci i ˝ywienia (Dz. U. z 2003 r. nr
208, poz. 2020). Zmiany obejmujà:

– obowiàzek wdro˝enia systemu
HACCP we wszystkich firmach
zwiàzanych z obrotem, przewo˝e-
niem, przechowywaniem i dystrybu-
cjà artyku∏ami ˝ywnoÊciowymi (ba-
ry, sklepy, piekarnie itd.).

– obowiàzek wdro˝enia systemu
HACCP od 1 maja 2004 r., od które-
go wszystkie firmy ˝ywnoÊciowe, bez
wzgl´du na ich wielkoÊç i profil
dzia∏alnoÊci, muszà wdro˝yç i sto-
sowaç zasady systemu HACCP.

HACCP (ang. Hazard Analysis
and Critical Control Point) jest to
System Analizy Zagro˝eƒ i Krytycz-
nych Punktów Kontroli rekomen-
dowanym przez Âwiatowà Organi-
zacj´ Zdrowia (WHO) i wymagany
ustawodawstwem w Unii Europej-
skiej. Jest on uznany za najskutecz-
niejsze i najbardziej efektywne na-

rz´dzie zapewnienia wysokiego
standardu higienicznego warunków
produkcji, obrotu i przetwarzania
˝ywnoÊci. Podstaw´ systemu
HACCP stanowià zasady Dobrej
Praktyki Higienicznej (GHP) i Do-
brej Praktyki Produkcyjnej (GMP)

Ka˝dy w∏aÊciciel firmy sektora
spo˝ywczego (sklep spo˝ywczy, za-
k∏ad produkcyjny, zak∏ady prze-
twórcze, hurtownie) b´dzie zobo-
wiàzany do wprowadzenia systemu
HACCP w swojej firmie, oraz zapo-
znania pracowników z jego zasada-
mi.

W Gminnym Centrum Informa-
cji w Kamieƒcu odb´dzie si´ kurs,
na którym mo˝na zdobyç podstawo-
we informacje i materia∏y odnoÊnie
systemu HACCP Ukoƒczenie kursu
b´dzie udokumentowane Êwiadec-
twem ukoƒczenia kursu.

Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt pod numerem te-
lefonu: 333 87 40.

UWAGA!
w∏aÊciciele firm

sektora spo˝ywczego
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SP ZBROS¸AWICE

W dniu 16 marca br. odby∏ si´
I Gminny Konkurs Matematyczny
„M∏ody Matematyk”. Organizatorami
konkursu byli nauczyciele matematyki
i kszta∏cenia zintegrowanego: Barbara
Ochman, Brygida Pigu∏a, Aneta Bo-
gacka, Urszula Gierszewska.

Celem konkursu by∏o wy∏onienie
najlepszego matematyka w gminie
w kategorii wiekowej klasy IV-VI SP,
oraz najlepszego zespo∏u wÊród
uczniów kszta∏cenia zintegrowanego.

Udzia∏ w konkursie wzi´li ucznio-
wie szko∏y w Czekanowie, Kamieƒcu,
Kopienicy, Miedarach, Przezchlebiu,
Wieszowie i Zbros∏awicach

Komisja konkursowa wy∏oniona zo-
sta∏a spoÊród nauczycieli z poszczegól-
nych szkó∏, którzy zg∏osili swoich
uczniów do udzia∏u w konkursie. 

Zmagania z matematykà trwa∏y 60
minut, „Maluchy”, czyli uczniowie
kszta∏cenia zintegrowanego najpierw
rozwiàzywali zadania indywidualne,
a nast´pnie wspólnie ca∏a trzyosobo-
wa grupa reprezentujàca danà szko∏´
pracowa∏a wytrwale zdobywajàc
punkty dla swojej dru˝yny.

„Starszaki” czyli uczniowie klas
IV-VI pisali w osobnej sali i od po-
czàtku pracowali indywidualnie.
Wszyscy w wielkiej ciszy i skupieniu
oddali si´ pracy, wytrwale i z wielkim
uporem zdobywajàc kolejne punkty
za rozwiàzane zadania. A walczyç by∏o
o co. Tytu∏ najlepszego Matematyka
w Gminie to przecie˝ nie byle gradka.

W kategorii kszta∏cenia zintegrowa-
nego Mistrzami Matematyki zosta∏y
dwie dru˝yny:

1. SP Kamieniec (Bartosz Matysiak,
Pawe∏ Pelc, Monika Szucmajer). Na-
uczyciele przygotowujàcy uczniów
do konkursu: Bogumi∏a Witaszczyk,
mgr Iwona Witaszczyk, mgr Joan-
na Schittek.

2. SP Zbros∏awice (Weronika Macio-
szek, Klaudyna Sosinka, Jakub Prussak)
Nauczyciele przygotowujàcy uczniów
do konkursu: mgr Barbara Ochman,
mgr Iwona Ochman, Joanna Twardawa.

Wicemistrzami matematyki w/w
kategorii wiekowej zosta∏a dru˝y-
na z SP Wieszowa (Anna Rakoszek,
Anna Morawiec, Sara Janiszewska).
Nauczyciele przygotowujàcy uczniów
do konkursu: Kornelia Karpowicz,
Ewa Bulla, Halina Gral.

W kategorii wiekowej klasy
IV-VI poszczególne miejsca zdobyli
nast´pujàcy uczniowie: I Miejsce –
Martyna Kobielnik – SP Zbros∏awice,
II Miejsce – Bart∏omiej Kazek – SP
Zbros∏awice. Nauczyciel przygotowu-
jàcy uczniów do konkursu: mgr in˝.
Aneta Bogacka, III Miejsce – Agniesz-
ka Mann – SP Czekanów. Nauczyciel
przygotowujàcy ucznia do konkursu:
mgr in˝. Joanna Lipa.

Sponsorem nagród w roku bie˝àcym
jest Spó∏dzielnia Uczniowska „Jed-
noÊç” dzia∏ajàca przy Szkole Podstawo-
wej i Gimnazjum w Zbros∏awicach.

Wszystkim Serdecznie Gratulujemy –
O R G A N I Z A T O R Z Y

ZS KAMIENIEC

3 kwietnia 2004r. odby∏ si´ I Gmin-
ny Konkurs „Wsz´dobylska Matema-
tyka” – (pod patronatem Wójta Gmi-
ny Zbros∏awice), majàcy na celu spo-
pularyzowanie matematyki i pokaza-
nie, ˝e „nie taki diabe∏ straszny jak go
malujà”.

W konkursie wzi´li udzia∏ ucznio-
wie klas drugich i trzecich gimnazjów
w Kamieƒcu, Miedarach i Zbros∏awi-
cach. Przebiega∏ on w dwóch etapach:
pisemnym i dru˝ynowym, w których
rywalizowa∏y trzyosobowe dru˝yny
dziewczàt i ch∏opców z ka˝dej szko∏y.
Wszystkie zadania dotyczy∏y praktycz-
nych zastosowaƒ matematyki. W cza-

sie, gdy uczestnicy konkursu rozwiàzy-
wali zadania, publicznoÊç mog∏a po-
dziwiaç atrakcyjne wyst´py zespo∏ów
tanecznych z Miejskiego OÊrodka
Kultury w Pyskowicach oraz prezenta-
cje szkó∏ – krótkie scenki o treÊci ma-
tematycznej. 

Konkurs wygrali uczniowie Gimna-
zjum w Miedarach, którym Wójt Pa-
we∏ Kowolik wr´czy∏ Puchar – Nagro-
d´ G∏ównà Konkursu. Trzy pierwsze
dru˝yny otrzyma∏y nagrody ufundo-
wane przez Zespó∏ Szkó∏ w Kamieƒ-
cu, a wszyscy uczestnicy konkursu –
pamiàtkowe dyplomy.

Szkoda, ˝e nie dopisali kibice
z Miedar i Zbros∏awic, bo ich doping
sprawi∏by, ˝e atmosfera spotkania by-
∏aby jeszcze gor´tsza. Korzystajàc
z okazji ju˝ dzisiaj zapraszam uczniów 

i rodziców na drugà edycj´ konkur-
su – za rok – gdy o Puchar b´dà wal-
czyç ju˝ prawdopodobnie cztery gim-
nazja. 

Ludmi∏a Manek

Wspólny mianownik

19.12.03r w Szkole Podstawowej
w Kamieƒcu uczniowie Êwi´towali
podwójnie. Po pierwsze dlatego, ˝e
by∏ to ostatni dzieƒ przed Âwi´tami

Bo˝ego Narodzenia, gdzie w Szkole
tradycyjnie odbywajà si´ „Jase∏ka”
i spotkania op∏atkowe, a po drugie,
ka˝dy uczeƒ otrzyma∏ prezent –

mundurek szkolny. W rol´ „Dzie-
ciàtka” wcieli∏ si´ przede wszystkim
Komitet Rodzicielski SP w Kamieƒ-
cu, ale tak˝e i inne osoby dobrej wo-
li, o których wiedzà zainteresowani
uczniowie. Pomys∏ ten zrodzi∏ si´
na zebraniu w ubieg∏ym roku szkol-
nym, kiedy to wspólnie z Komitetem
Rodzicielskim omawialiÊmy sukcesy
i problemy Szko∏y oraz mo˝liwoÊci
rozwiàzania tych ostatnich. Najpierw
by∏y to tylko s∏owa, jednak w krótkim
czasie przerodzi∏y si´ w czyn i to
na wielkà skal´. 

Na poczàtku roku szkolnego
2003/04 zorganizowaliÊmy dwa kon-
kursy plastyczne: na logo SP w Ka-
mieƒcu oraz projekt mundurka
szkolnego. Pierwszy rozstrzygn´li-
Êmy bardzo szybko, gdy˝ pomys∏o-
woÊç naszych uczniów by∏a rewela-
cyjna. Autorkà zwyci´skiego „logo
SP w Kamieƒcu” jest uczennica kl.
V – Iwona Starzec. Drugi konkurs
zakoƒczy∏ si´ z pomocà rodziców,
którzy spoÊród zaprojektowanych

mundurków stworzyli jeden, b´dàcy
„kombinacjà kilku wzorów”. Potem
troch´ debatowali nad odpowiednim
materia∏em, tanim i solidnym wyko-
nawcà, a˝ wreszcie pojawi∏ si´ pierw-
szy krój. Znowu zebranie, na które
czym pr´dzej przyby∏a grupa aktyw-
nych i wiernych naszej szkole rodzi-
ców, aby dokonaç poprawek, ustaliç
termin pobierania miar i najwa˝niej-
sze – uzupe∏niç konto potrzebne
do realizacji przedsi´wzi´cia. Potem
ju˝ wszystko potoczy∏o si´ bardzo
szybko. Mundurki wraz z plakietkà
prezentujàcà logo by∏y gotowe.

Upór w dà˝eniu do celu, energia
i ch´ç rodziców mogà wiele zdzia∏aç.
Dzi´ki nim dzieci sà dumne, ˝e zo-
sta∏y wyró˝nione spoÊród ca∏ej spo-
∏ecznoÊci szkolnej Gminy Zbros∏awi-
ce. S∏owa uznania i podzi´kowania
na r´ce Paƒ – Aleksandry Król i Ger-
trudy Dudy oraz wszystkich pozosta-
∏ych ludzi dobrej woli

sk∏ada: Joanna Mansfeld-Mucha
Dyrektor SP w Kamieƒcu

Powrót szkolnych mundurków
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W czwartek 18 marca b. r. przyje-
cha∏o do Zespo∏u Szkó∏ w Kamieƒcu
11 uczestników II polsko-niemieckiej
wymiany uczniów. Niektórzy z przyby-
∏ych goÊci brali ju˝ udzia∏ w zesz∏o-
rocznej wymianie. 

Program pobytu by∏ urozmaicony.
W piàtek cz´Êç Niemców zebra∏a si´
w Zespole Szkó∏ w Kamieƒcu by obej-
rzeç IV Szkolny Festiwal Piosenki pt.
„Âpiewaç ka˝dy mo˝e”. Bardzo dobrze
poradzili sobie z wyst´pem, choç zu-
pe∏nie nie spodziewali si´, ˝e wezmà
w nim udzia∏. W sobot´ i niedziel´ pol-
skie rodziny musia∏y same zagospoda-
rowaç czas swoim goÊciom. Wi´ksza
grupa uczestników wymiany sp´dzi∏a
te dni na zakupach lub na zwiedzaniu
sanktuariów, zamków oraz innych cie-
kawych i pi´knych miejsc naszej Êlà-
skiej ziemi. Wieczorem wszyscy spo-
tkali si´ w „Stodole” by podzieliç si´ ze
swoimi przyjació∏mi wra˝eniami mi-
nionych dwóch dni. Wójta odwiedzili-
Êmy w poniedzia∏ek, a po po∏udniu
p∏ywaliÊmy w Aquaparku, gdzie do-
skonale si´ bawiliÊmy. We wtorek po-
jechaliÊmy do Domu Wspó∏pracy Pol-
sko-Niemieckiej w Gliwicach. Tam,
na warsztatach pt. „Stereotypy i uprze-
dzenia” staraliÊmy si´ zrewidowaç pa-

nujàce pog∏oski na temat Polaków
i Niemców. Ca∏à Êrod´ sp´dziliÊmy we
Wroc∏awiu, gdzie zwiedziliÊmy stare
romaƒskie i gotyckie koÊcio∏y, rynek,
zabytkowe piwnice i Muzeum Warze-
nia Piwa. Na polskiej grupie najwi´k-
sze wra˝enie zrobi∏ „Bar”, budynek
najpopularniejszego reality show wy-
Êwietlanego w polskiej TV. W czwartek
niemiecka grupa wybra∏a si´ do
OÊwi´cimia i Brzezinki. Przygn´biajà-
ca atmosfera tego miejsca zgra∏a si´
z pogodà, gdy˝ by∏o szaro, zimno
i deszczowo. Wieczorem spotkaliÊmy
si´ w stadninie koni, by sp´dziç razem
te ostatnie chwile. ÂpiewaliÊmy
przy akompaniamencie gitary i jedli-
Êmy kie∏baski z grilla, piliÊmy goràcà
czekolad´. Kilku uczniów wyg∏osi∏o
po˝egnalne przemówienie. 

„Zobaczymy si´ znowu we wrze-
Êniu” – tymi s∏owami po˝egnaliÊmy si´
26 marca z naszymi przyjació∏mi. 

El˝bieta Skrzypczyk

Wymian´ uda∏o si´ przeprowadziç
dzi´ki finansowemu wsparciu Polsko-
-Niemieckiej Wspó∏pracy M∏odzie˝y.
Rewizyta nastàpi w dniach 23.09.2004-
01.10.2004.

Wymiany m∏odzie˝y
ciàg dalszy...

Pod has∏em „Muzyka ∏agodzi oby-
czaje” odby∏ si´ w miesiàcu lutym br.
w szkole podstawowej w Zbros∏awi-
cach koncert. W nastrojowej scenerii,
przy blasku Êwiec goÊcie mogli choç
na chwil´ oderwaç si´ od codzienno-
Êci. Dwucz´Êciowy koncert zorganizo-
wany zosta∏ przez panià Joann´ Twar-
dawa – nauczyciela muzyki,
przy wspó∏udziale pani Barbary
Ochman i Brygidy Pigu∏y – nauczycie-
lek nauczania zintegrowanego, a tak-
˝e dzi´ki wspó∏pracy pani Ewy Bielas
ze Szko∏y Muzycznej I stopnia w Tar-
nowskich Górach. 

W pierwszej cz´Êci koncertu wystà-
pi∏y dzieci z klas 1-5, które z muzykà
zetkn´∏y si´ w ognisku muzycznym
(dzia∏ajàcym od 2 lat przy szkole pod-
stawowej) gdzie uczà si´ gry
na skrzypcach, gitarze i keyboardzie.

GoÊcie goràco oklaskiwali ma∏ych wy-
konawców, dla których by∏ to pierwszy
wyst´p przed publicznoÊcià.

Drugà cz´Êç koncertu wype∏ni∏a
muzyka „GOSPEL” w wykonaniu
m∏odzie˝y gimnazjalnej skupionej
przy Szkole Muzycznej w Tarnowskich
Górach. Wykonywane pieÊni o „do-
brej nowinie” wprowadzi∏y sponta-
niczny nastrój wÊród publicznoÊci ˝y-
wo reagujàcej na dêwi´ki tej muzyki.
Bisom nie by∏o koƒca. Po koncercie
przy kawie, herbacie i ciasteczkach go-
Êcie na goràco wymieniali swoje wra-
˝enia które mogli tak˝e zapisaç w ksi´-
dze goÊci. 

Ten inauguracyjny koncert jest po-
czàtkiem nast´pnych imprez muzycz-
nych, które szko∏a zamierza organizo-
waç. 

A. Meka

Z ˝ycia
szko∏y...

Maj to miesiàc, który za przyczynà
Êw. Floriana kojarzy si´ ze stra˝à po-
˝arnà. Tegoroczne obchody Dnia Stra-
˝aka w naszej gminie odb´dà si´ 3-go
maja w Czekanowie. 

Program:
13.30 Zbiórka przed stra˝nicà

w Czekanowie i przemarsz do koÊcio∏a.
14.00 Msza Êw. w intencji stra-

˝aków.

Po mszy przemarsz do stra˝nicy,
gdzie na uroczystym apelu zostanà od-
znaczeni zas∏u˝eni druhowie.

Zapraszam do wzi´cia udzia∏u
w uroczystoÊciach. Szczególnie goràco
zapraszam m∏odzie˝ zarówno na ob-
chody jak i do odwiedzenia gminnych
jednostek OSP, które w maju organi-
zujà tzw. drzwi otwarte.

Wies∏aw Olszewski

Obchody
Dnia Stra˝aka
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Do konkursu przystàpili m∏odzi ak-
torzy-amatorzy ze szkó∏ podstawo-
wych w Kamieƒcu, Kopienicy, Prze-
zchlebiu, Czekanowie i Ziemi´cicach. 

Wszystkie przedstawienia by∏y wy-
konane w sposób bardzo profesjonal-
ny. Na wysokim poziomie by∏a gra ak-
torska, której towarzyszy∏a cz´sto pio-
senka i taniec. Repertuar zosta∏ ideal-
nie dobrany do wieku wyst´pujàcych
uczniów. Przedstawienia upi´ksza∏y
barwne kostiumy oraz rekwizyty.
W tym dniu nie zabrak∏o dobrego hu-
moru oraz gromkich braw publiczno-
Êci, którà tworzy∏y dzieci wraz z opie-
kunami. Pomi´dzy ka˝dym przedsta-

wieniem prezentowali si´ uczniowie
naszej szko∏y w piosence lub wierszu.
Po cz´Êci konkursowej wszystkie dzie-
ci zosta∏y zaproszone na s∏odki pocz´-
stunek, po którym przyszed∏ moment
wr´czenia dyplomów i nagród. Wyst´-
py ocenia∏o jury, w sk∏ad którego
wchodzili aktorzy Teatru Muzycznego
w Gliwicach oraz Pani Dyrektor
Gminnego Przedszkola w Âwi´toszo-
wicach. Pierwsze miejsce zaj´∏y dwie
szko∏y: Szko∏a Podstawowa w Kopie-
nicy, w przedstawieniu pt. „Z∏owroga
firma” przygotowanym przez panià J.
Chmur´ oraz Szko∏a Podstawowa
w Kamieƒcu w przedstawieniu pt.

„Babcia Kosmitka” przygotowanym
pod opiekà paƒ R. Buliƒskiej i I. St´p-
niak. Drugie miejsce przypad∏o
uczniom Szko∏y Podstawowej w Zie-
mi´cicach za przedstawienie pt. „Ko-
biety i muzy” przygotowane pod opie-
kà E. Wójcik. 

Chcia∏abym podzi´kowaç wszyst-
kim, dzi´ki którym móg∏ odbyç si´ ten
festiwal: pani dyrektor Danucie Tepe-

rek, Annie Pietraszuk, wszystkim na-
uczycielom i pracownikom Szko∏y
Podstawowej w Ziemi´cicach oraz na-
uczycielom ze szkó∏, które zechcia∏y
wziàç udzia∏ w tym festiwalu. Dzi´ku-
j´ tak˝e pani dyrektor Zuzannie Kor-
gel, Beacie Deutschman i Jaros∏awowi
Tyran, którzy tworzyli jury. 

Edyta Wójcik

27 marca na ca∏ym Êwiecie obchodzony jest Mi´dzynarodowy Dzieƒ Te-
atru. Z tej okazji 5 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Ziemi´cicach odby∏
si´ Festiwal Teatralny dla szkó∏ podstawowych Gminy Zbros∏awice, który
mia∏ form´ konkursu. Przewodzi∏o mu motto: „Sztuka jest wiecznà wiosnà,
sztuka jest ciep∏ym wiatrem, od którego Êniegi topniejà”.

Festiwal Teatralny
w Ziemi´cicach

Du˝ym sukcesem m∏odych mie-
darskich solistek zakoƒczy∏ si´
IX Festiwal Hitów Nastolatków
„Spoko-Muza”. W imprezie, która
odby∏a si´ 13 i 14 lutego w Tarnogór-
skim Centrum Kultury udzia∏ wzi´∏o
oko∏o 100 osób, nie tylko z naszego
województwa. W pierwszym dniu
odby∏y si´ eliminacje, które przebie-
ga∏y w dwóch kategoriach wieko-
wych: do 8 lat i od 9 do 16 lat. Do fi-
na∏u (14 luty) zakwalifikowa∏o si´ 9
osób i wÊród tych najlepszych znala-
z∏y si´ dwie uczennice reprezentujà-
ce ZS-P w Miedarach. Specjalne wy-
ró˝nienie otrzyma∏a Julia Mueller
(III kl. SP) za piosenk´ Renaty Prze-
myk „Bab´ zes∏a∏ Bóg”. Jeszcze
wi´kszym sukcesem mo˝e pochwaliç
si´ Aleksandra Jochimek (III kl.
gim.), która za wykonanie piosenki
„Heniek” zespo∏u Brathanki zdoby-
∏a II miejsce i „Srebrny Mikrofon”.
Przygotowaniem naszych m∏odych
gwiazd do wyst´pu zaj´∏y si´ nauczy-
cielki ZS-P w Miedarach; mgr I. Dec
i mgr J. Sleziak. Laureatki kontynu-

ujà wspania∏e tradycje miedarskiej
szko∏y, która co roku ma swoich
przedstawicieli w finale tej presti˝o-
wej imprezy.

Sebastian Nowicki

„Spoko-Muza”
Na sportowo obchodzono tradycyj-

ny Dzieƒ Kobiet w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Miedarach.

Dyrekcja Szko∏y w dniu 5 marca zor-
ganizowa∏a Amatorski Turniej Siatków-
ki Dru˝yn Mieszanych (3 kobiety + 3
m´˝czyzn). Impreza odby∏a si´ pod pa-
tronatem Wójta Gminy i spotka∏a si´
z szerokim zainteresowaniem gminnej
spo∏ecznoÊci. Do zawodów zg∏osi∏o si´
a˝ 12 zespo∏ów. Zanim przystàpiono
do sportowej walki organizatorzy z∏o˝y-
li wszystkim kobietom ˝yczenia, a panie
uczestniczàce w turnieju obdarowane
zosta∏y ró˝ami. Zapewniono tak˝e po-
cz´stunek dla sportowców (ciasto, ka-
wa, herbata), który przygotowali rodzi-
ce uczniów ze szko∏y w Miedarach. Póê-
niej rozpocz´∏y si´ ju˝ zmagania dru˝yn
siatkarskich, które rozgrywa∏y mecze
w czterech grupach (po 3 dru˝yny
w ka˝dej). Zwyci´zcy grup awansowali
do pó∏fina∏ów. W wielkim finale spo-

tka∏y si´ dru˝yny z Kamieƒca i z Wie-
szowej. Po zaci´tym meczu wygra∏a
dru˝yna z Kamieƒca 2: 1. Trzecie miej-
sce zaj´∏a tak˝e dru˝yna z Kamieƒca
(nauczyciele), która pokona∏a w ma∏ym
finale zespó∏ miedarskiej m∏odzie˝y.
Najlepsze dru˝yny oprócz tradycyjnych
pucharów i dyplomów otrzyma∏y tak˝e
ufundowane przez Wójta Gminy s∏od-
kie upominki w postaci pysznych tor-
tów. Na zdj´ciu zwyci´zcy.

O Êwi´cie wszystkich kobiet nie zapo-
mnieli tak˝e ch∏opcy ze szko∏y w Mie-
darach. W dniu 8 marca przygotowali
dla swoich paƒ i kole˝anek wspania∏y
wyst´p przedstawiajàcy ˝ycie m´˝czy-
zny i kobiety od pradawnych czasów
Adama i Ewy do chwili obecnej. To mi-
∏e, ˝e m´˝czyêni z naszej gminy pami´-
tajà o swoich kobietach w tym szczegól-
nym dniu. 

Sebastian Nowicki 

Dzieƒ Kobiet pod siatkà

W ostatnim wydaniu „WieÊci z Gminy” w relacji z turnieju so∏ectw opis
dotyczy fotografii, która w rzeczywistoÊci nie znalaz∏a si´ w tym wydaniu ga-
zety. Zamieszczone zdj´cie przedstawia bowiem dru˝yn´ Czekanowa – zwy-
ci´zc´ turnieju pi∏ki no˝nej.

Sprostowanie
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17 kwietnia w ziemi´cickiej Êwie-
tlicy odby∏a si´ kolejna edycja turnie-
ju so∏ectw – szachy. Maria Bujok
i Bernard Sowa (s´dzia zawodów)
czuwali, by zawody przebiega∏y
sprawnie, natomiast gospodarze –
so∏tys i Rada So∏ecka zadbali o mi∏à

atmosfer´ i pocz´stunek dla uczest-
ników turnieju.

Podobnie jak w zesz∏ym roku zwy-
ci´zcà turnieju szachowego zosta∏a
dru˝yna z Przezchlebia wyprzedzajàc
dru˝yn´ z Ziemi´cic. Zawodnicy
z Czekanowa zdobyciem 3-go miej-

sca zak∏ócili troch´ zesz∏oroczny
uk∏ad, bo so∏ectwo Wieszowa zaj´-
ciem 4-go miejsca równie˝ powtórzy-
∏o wynik z 2003 r. Kolejne miejsca: 5.
Laryszów, 6. Miedary, 7. Kamieniec,
8. Sza∏sza.

Wies∏aw Olszewski

Mat Przezchlebia

WÊród imprez sportowych organi-
zowanych w szko∏ach podstawowych
z terenu Gminy Zbros∏awice pi∏ka
no˝na cieszy si´ najwi´kszym zainte-
resowaniem wÊród uczniów. 

Âwiadczy o tym 100%-owy udzia-
∏ szkó∏ w zawodach pi∏ki no˝nej – ha-
lowej, które w tym roku rozegrano
15 marca w sali gimnastycznej
Zespo∏u Szkolno-Przedszkolnego
w Miedarach. Mecze rozegrano
w dwóch grupach (po 4 dru˝yny
w ka˝dej). Z pewnoÊcià wszystkim
marzy∏o si´ zwyci´stwo, jednak osta-
tecznie kolejnoÊç zaj´tych miejsc
przedstawia si´ nast´pujàco: 1 m. –
SP Czekanów, 2 m. – SP Przezchle-
bie, 3 m – SP Zbros∏awice, 4 m. SP
Kopienica, 5 m. – SP Miedary, 6 m.
– SP Ziemi´cice, 7 m. – SP Wieszo-
wa, 8 m. – SP Kamieniec.

Na uwag´ zas∏uguje wysoki po-
ziom gry, prawdziwie sportowa at-
mosfera oraz du˝e zaanga˝owanie
nauczycieli, szczególnie tych, którzy
uczà i przygotowujà m∏odzie˝ do za-
wodów w ma∏ych zast´pczych salach,

I PROSZ¢ – zdobywajà pierwsze
miejsca!!! Po tym, co zobaczyliÊmy
w Turnieju Pi∏ki Halowej, myÊl´, ˝e
mo˝emy byç spokojni o naszych
ch∏opców, którzy w kwietniu konku-
rowaç b´dà z uczniami Szkó∏ Pod-

stawowych Gminy Brenna w Turnie-
ju Pi∏ki Halowej. 

Dzi´kujàc za udzia∏, ̋ ycz´ Wszyst-
kim wielu sportowych sukcesów.

Organizator: Aleksandra Kotliƒska

Nasi ch∏opcy pi∏k´ kopià…

„Przysz∏a do nas wiosna radosna,
Pe∏na s∏oƒca i zieleni,
Ju˝ s∏ychaç Êpiew s∏owika,
a w ulu pszczó∏ka bzyka,
Wiosna, wiosna, wiosna,
Przysz∏a do nas wiosna.”

Taki radosny obraz wiosny przed-
stawi∏a uczennica klasy V Szko∏y
Podstawowej w Ziemi´cicach –
Sara Lis. W tak radosny sposób 22
marca witali Wiosn´ uczniowie
Szko∏y Podstawowej w Kopienicy.
Rano, po przybyciu do szko∏y, od-
by∏y si´ konkursy na najpi´kniej
wykonanà Marzann´ (ka˝da klasa
przedstawi∏a swojà) oraz na naj-
bardziej oryginalnie przebranego
ucznia. Nast´pnie nauczyciel
przyrody pan Kazimierz Bartos
przybli˝y∏ ide´ Ligi Ochrony Przy-
rody oraz przedstawi∏ roÊliny, któ-
re spotykamy wiosnà. Uczniowie
wykonali „˝ywy” napis „LOP”,
ustawiajàc si´ w poszczególne lite-
ry, co zosta∏o uwiecznione pa-
miàtkowym zdj´ciem. 

Po cz´Êci szkolnej wiosenna pa-
rada ruszy∏a ulicami Kopienicy
i ¸ubia, obwieszczajàc mieszkaƒ-
com, ˝e nadesz∏a Wiosna. Tras´
przemarszu zakoƒczono w Domu
Pomocy Spo∏ecznej w ¸ubiu,
gdzie wspólnie z mieszkaƒcami
DPS-u witano Wiosn´ przy ogni-
sku, kie∏baskach, ziemniakach
i radosnym Êpiewie piosenek. Po-
tem mroênà Panià przegnano, pa-
làc jà na stosie, po czym dzieci po-
˝egna∏y wdzi´cznych za wizyt´
mieszkaƒców Domu Opieki Spo-
∏ecznej w ¸ubiu.

Dariusz Mandel

Powitanie
wiosny

w Kopienicy

Informacja o zawodach narciarskich na str. 9
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Rz´sisty, ciep∏y deszcz przywita∏
zawodników zimowej konkurencji
turnieju so∏ectw w pierwszy dzieƒ
wiosny w Sportowej Dolinie w Byto-
miu. Nie zrazi∏ jednak ani startujà-
cych (12 ekip), ani licznego grona ki-
biców. Zawody, mimo poprzedzajà-
cego je i sp´dzajàcego sen z oczu or-
ganizatorom ciep∏ego tygodnia, od-
by∏y si´ na Êniegu – nie na sztucznej
nawierzchni. Na trasie slalomu gi-
gant najlepszà okaza∏a si´ reprezen-
tacja Sza∏aszy w sk∏adzie: Bart∏omiej
Grabowy, Ma∏gorzata Kucharz

przed Aleksandrà i Krzysztofem
Kwietniewskimi (Zbros∏awice) oraz
Katarzynà Nowak i Micha∏em Salej
(Laryszów). Najlepszy czas zawo-
dów 14,69 osiàgnà∏ Micha∏ Salej. 

Z ostatniej chwili! Do Urz´du
Gminy wp∏ynà∏ protest so∏ectwa
Wieszowa przeciwko narciarskiej
ekipie Sza∏szy kwestionujàcy udzia∏
zawodniczki Ma∏gorzaty Kucharz
w turnieju so∏ectw.

Wies∏aw Olszewski

Narty
na wiosn´

Utopce grajàce na skrzypcach
Pewna kobieta z K´pczowic

wybra∏a si´ do Tarnowskich Gór
majàc tam jakàÊ spraw´ do za∏a-
twienia. Dochodzàc do mostu
w Kamieƒcu zauwa˝y∏a, ˝e na po-
r´czach mostu siedzà jacyÊ dwaj
i grajà na skrzypcach. Bez trudu
rozpozna∏a, ˝e to utopce.

Majàc obawy, postanowi∏a za-
czekaç na dwóch m´˝czyzn, któ-
rzy za nià szli, a równie˝ zmierza-
li do mostu. B´dàc w trójk´
na moÊcie, podbiegli do nich
utopce. M´˝czyêni wiedzàc jak
broniç si´ przed utopcami, ude-
rzali ich lewà r´kà przez co zmu-
sili ich do wskoczenia do wody.

Niestety jakiÊ czas póêniej,
tych dwóch m´˝czyzn znaleziono
utopionych i to w tym w∏aÊnie
miejscu. Widaç z tego, ˝e musieli
zostaç zaskoczeni, gdy˝ inaczej
nie daliby si´ wciàgnàç do wody.

Bia∏a postaç na cmentarzu
Z ty∏u ma∏ej kapliczki w K´p-

czowicach znajdowa∏a si´ kiedyÊ
wieÊ, która z pewnej przyczyny
zapad∏a si´ pod ziemi´. W czasie
gdy jeszcze istnia∏a mia∏o miejsce
pewne wydarzenie.

Z powodu jakiegoÊ Êwi´ta, lu-
dzie tej wsi zapragn´li zabawiç
si´, ale zabrak∏o im piwa a naj-
bli˝szy szynk znajdowa∏ si´ do-
piero w Zbros∏awicach. Nikt nie
chcia∏ si´ tam wybraç, gdy˝ droga
wiod∏a przez cmentarz. Odwa˝y-
∏a si´ w koƒcu jedna dziewczyna,
która nie ba∏a si´ niczego. W dro-
dze powrotnej ukaza∏a jej si´
na cmentarzu bia∏a postaç. Uzna-
∏a, ˝e to któryÊ z ch∏opców ze wsi
chce jà przestraszyç. Podesz∏a
do tej postaci, uderzy∏a jà
w twarz i zabra∏a jej kapelusz.
Nast´pnie posz∏a z piwem dalej.
Od tego czasu, bia∏a postaç na-
wiedza∏a jà co noc domagajàc si´
aby dziewczyna odnios∏a kape-
lusz na cmentarz. Dziewczyna
jednak nie mia∏a zamiaru tego
uczyniç. Opór dziewczyny zanie-
pokoi∏ jej rodziców, ˝e w koƒcu
wygonili dziewczyn´ z kapelu-
szem na cmentarz.

Jej powrotu jednak ju˝ nigdy
si´ nie doczekano.

Obrazek Êw. Anny
Idàc z K´pczowic w kierunku

szosy prowadzàcej do Kamieƒca

zauwa˝ymy po prawej stronie
drogi, na niewielkim wzgórzu sa-
motnie stojàcy krzy˝. Jest to
ostatnie Êwiadectwo istniejàcego
tu kiedyÊ starego cmentarza
zmar∏ych na choler´.

Tu˝ przed Kamieƒcem, spo-
tkamy drugi religijny symbol. Jest
to ma∏y, niepozorny obrazek
Êwi´tej Anny. Wisi on na soÊnie
nad stromym brzegiem Dramy.
Dla przechodzàcych t´dy jest ma-
∏o widoczny, a jednak zaistnia∏y
podstawy aby tu w∏aÊnie si´ zna-
laz∏.

Historia tego obrazka wià˝e si´
z nie˝yjàcym ju˝ ponad sto lat te-
mu cz∏owiekiem, którego dziÊ na-
zwalibyÊmy handlarzem ˝ela-
znych staroci. Chocia˝ nazywa∏
si´ on Lis, w okolicy znany by∏
pod przezwiskiem „Produktio”.

Chodzi∏ po okolicznych
wsiach, a zw∏aszcza po kowalach
i zbiera∏ ˝elazne starocie. Je˝eli
by∏y uszkodzone lub niekomplet-
ne to je naprawia∏ i sprzedawa∏
dalej. Tak zarabia∏ na ˝ycie.

Podczas dalekich swoich w´-
drówek, ˝adna droga nie spra-
wia∏a mu trudnoÊci oprócz tej
jednej wiodàcej do Kamieƒca.
Wszyscy t´dy mogli spokojnie
i bezpiecznie przechodziç tylko
nie wspomniany Lis. Za ka˝dym
razem gdy t´dy przechodzi∏, uka-
zywa∏ mu si´ duch. Nawet w bia∏y
dzieƒ nie dawa∏ mu spokoju. Pró-
bowa∏ ró˝nych sposobów aby si´
od niego uwolniç; da∏ nawet
na msz´ ale i to nic nie da∏o. KtoÊ
mu doradzi∏ aby uda∏ si´ z piel-
grzymkà na Gór´ Êw. Anny. Tak
te˝ zrobi∏. Kupi∏ tam obrazek Êw.
Anny, da∏ go poÊwi´ciç i przy-
niós∏ ze sobà z powrotem. Z na-
dziejà uzyskania wreszcie spoko-
ju zawiesi∏ go na wspomnianej
soÊnie. Od tego czasu, duch nie
odwa˝y∏ si´ ju˝ pokazywaç w tym
miejscu.

Cz∏owiek ten ju˝ dawno nie ˝y-
je ale obrazek wisia∏ tam jeszcze
przez d∏ugie lata. Zniszczony
przez wiatr i deszcz sta∏ si´ z bie-
giem lat coraz mniej znany i za-
uwa˝any.

Obrazek jak i drzewo ju˝ nie
istniejà. Drzewo zosta∏o Êci´te
po II Wojnie Âwiatowej [przyp.
autora].

(ciàg dalszy na str. 12)

Legendy – K´pczowice

Rozpoczynamy cykl legend zwiàzanych z gminà Zbros∏awice.
W tym numerze prezentujemy legendy K´pczowic.
Zach´camy równie˝ Paƒstwa do nadsy∏ania znanych legend.

Poni˝sze leg´dy zosta∏y zebrane i opracowane przez pana
Zygmunta Pierszalika

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na spotkania dotyczàce
szczegó∏ów Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (dofinansowanie wymia-
ny pieców C. O., termomodernizacji budynków), które odb´dà si´ dnia 12
maja 2004 r. w Âwietlicy Gminnej w Wieszowie o godzinie 16: 30 oraz
w Âwietlicy Gminnej w Zbros∏awicach o godzinie 18: 30.

Spotkania w sprawie Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji

Gminny OÊrodek Pomocy Spo-
∏ecznej w Zbros∏awicach z siedzibà
w Kamieƒcu uprzejmie informuje,
˝e od 1 maja 2004 r. wejdzie w ˝y-
cie ustawa z dnia 28 listopada 2003
r. o Êwiadczeniach rodzinnych.
Wprowadza ona zupe∏nie nowy
system Êwiadczeƒ rodzinnych.

Tworzyç go b´dà zasi∏ek rodzin-
ny – dodatki do niego oraz tzw.
Êwiadczenia opiekuƒcze, zasi∏ek
piel´gnacyjny i Êwiadczenia piel´-
gnacyjne. 

W zwiàzku z tym Gminny OÊro-
dek Pomocy Spo∏ecznej b´dzie
przyznawa∏ i wyp∏aca∏ Êwiadczenia
rodzinne.

Prawo do Êwiadczeƒ rodzin-
nych ustala si´ poczàwszy od mie-
siàca, w którym wp∏ynà∏ wniosek
z prawid∏owo wype∏nionymi doku-
mentami, do koƒca okresu zasi∏-
kowego. Ustala si´ je na okres za-
si∏kowy, z wyjàtkiem: dodatku z ty-
tu∏u urodzenia dziecka, dodatku

z tytu∏u rozpocz´cia roku szkolne-
go, dodatku z tytu∏u podj´cia na-
uki poza miejscem zamieszkania
oraz zasi∏ku piel´gnacyjnego.

Âwiadczenia rodzinne wyp∏aca
si´ najpóêniej do 15 dnia danego
miesiàca. W razie z∏o˝enia wnio-
sku w sprawie ustalenia prawa
do Êwiadczeƒ rodzinnych po 5
dniu miesiàca Êwiadczenia rodzin-
ne za dany miesiàc wyp∏aca si´
do 15 dnia nast´pnego miesiàca.

Przepisy przejÊciowe stanowià,
˝e pieniàdze za m-c maj majà byç
wyp∏acone do 15 czerwca 2004r

Bli˝szych informacji dla osób
zainteresowanych ustaleniem pra-
wa do zasi∏ku rodzinnego oraz
Êwiadczeƒ opiekuƒczych mo˝-
na uzyskaç w Gminnym OÊrodku
Pomocy Spo∏ecznej w Zbros∏awi-
cach z siedzibà w Kamieƒcu
przy ul. Tarnogórskiej 34 w poko-
ju Nr 10. tel. 233-78-92

Âwiadczenia rodzinne cd…
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Miejsce So∏ectwo Skat Pi∏ka Narty Szachy Suma
1 Sza∏sza 27 28 30 23 108
2 Wieszowa 29 27 24 27 107
3 Kamieniec 30 26 26 24 106
3 Laryszów 23 29 28 26 106
3 Ziemi´cice 25 25 27 29 106
4 Czekanów 20 30 25 28 103
5 Przezchlebie 26 20 23 30 99
6 Miedary 24 24 20,5 25 93,5
7 Boniowice+¸ubki 22 23 22 0 67
8 Zbros∏awice 21 0 29 0 50
9 Ptakowice 28 17 0 0 45

10 ¸ubie 0 18 20,5 0 38,5
11 Ksi´˝y Las 0 22 0 0 22
12 Wilkowice 0 21 0 0 21
13 Kopienica 0 0 19 0 19
14 Âwi´toszowice 0 19 0 0 19
15 Karchowice 0 16 0 0 16

Jasiona 0 0 0 0 0
JaÊkowice 0 0 0 0 0
Zawada 0 0 0 0 0

Punktacja po 4 konkurencjach

(ciàg dalszy ze str. 3)
Ocen´ i efekt ich pracy pozostawiam

Paƒstwu, moje zaÊ oczekiwania nie
spe∏ni∏y si´ ca∏kowicie. Niemniej akcja
ta w porozumieniu z so∏tysami b´dzie
prowadzona i w roku bie˝àcym. Mam
tylko apel, abyÊmy nie liczyli tylko
na tych porzàdkowych, gdy˝ bez naszej
pomocy jako mieszkaƒców nie dopro-
wadzimy naszych wsi do zadawalajàce-
go wyglàdu. Dziwnym by∏o równie˝ to,
˝e nie we wszystkich so∏ectwach po-
rzàdkowi zostali zatrudnieni. Dla po-
prawy czystoÊci naszego powietrza przy-
stàpiliÊmy do opracowania programu
pod nazwà „Ograniczenie Niskiej Emi-
sji”. B´dzie on wdro˝ony, gdy oko∏o 150
– 200 w∏aÊcicieli posesji wyrazi ch´ç je-
go wspólnej z nami realizacji. Dlatego
czekamy na wype∏nienie i odes∏anie
nam przes∏anych wczeÊniej ankiet. 

Od stycznia tego roku wraz z firmà
Rethmann z Tarnowskich Gór przystà-
piliÊmy do prawid∏owego, selektywne-
go odbioru odpadów sta∏ych – wi´cej
na ten temat w kolejnych informato-
rach, niemniej jednak prosimy ju˝ teraz
o u˝ywanie pojemników zgodnie z ich
przeznaczeniem co znacznie obni˝y
nam koszty ich wywozu.

Ad. 5. Obni˝enie kosztów funkcjo-
nowania Urz´du i poprawa obs∏ugi
mieszkaƒców.

Wprowadzono nowy schemat orga-
nizacyjny, a wraz z nim poszerzono
kompetencje kierowników referatów,
by ci mogli za∏atwiaç pilne sprawy
„od r´ki”.

Czy Urzàd jest bardziej przychylny
mieszkaƒcom to trudno mi stwierdziç,
gdy˝ na naszà ankiet´ o pracy Urz´du
nikt nie odpowiedzia∏. Wymagam
od ka˝dego pracownika, by swà prac´

traktowa∏ jako s∏u˝b´ publicznà – nie
myliç ze s∏u˝alstwem i by za∏atwia∏ pe-
tenta tak, by ten zawsze wychodzi∏
z Urz´du zadowolony, choç nie mo˝na
by∏o jego sprawy rozstrzygnàç pozytyw-
nie. W polityce kadrowej nie by∏o ˝ad-
nych rewolucji i rewelacji. Zmieniono
tylko dyrektora GZOPO oraz przyj´to
pracownika ds. rolnych w zwiàzku z po-
szerzeniem zadaƒ wynikajàcych z wej-
Êcia Polski do UE. Przyj´to 4 sta˝ystów
w 80 % sfinansowanych przez Powiato-
wy Urzàd Pracy na te stanowiska, gdzie
nastàpi odejÊcie pracowników na eme-
rytury. Wszyscy zatrudnieni to miesz-
kaƒcy zameldowani na terenie Gminy
Zbros∏awice. 

Nie nastàpi∏o ograniczenie wydat-
ków tzw. „reprezentacyjnych”, gdy˝ ta-
kowych w ogóle nie ma.

O oszcz´dnym funkcjonowaniu
Urz´du myÊli si´ na co dzieƒ i w ka˝dej
sytuacji. Wprawdzie w 2003 roku
na utrzymanie administracji zosta∏o wy-
danych oko∏o 40000 z∏ mniej ni˝ w roku
2002, ale nie jest to do koƒca wymierne,
gdy˝ zale˝y to od zadaƒ i kompetencji
Gminy i wynikajàcej z tego iloÊci za-
trudnionych, obowiàzujàcych regulami-
nów i Kodeksu Pracy odnoÊnie wyna-
grodzenia, wyp∏aty obowiàzujàcych na-
gród i odpraw emerytalnych w danym
roku, iloÊci scedowanych zadaƒ zleco-
nych z administracji rzàdowej. 

W roku 2003 by∏a wydawana i nadal
b´dzie, nasza gazetka „WieÊç z Gmi-
ny”, która mam nadziej´, informuje
o wszystkim. Chcemy naszà gazetk´
utrzymaç w formie biuletynu informa-
cyjnego, wi´c prosz´ nie szukaç w niej
artyku∏ów sensacyjnych i aferalnych,
gdy˝ takich w naszym dzia∏aniu nie ma
i nie b´dzie.

A. 6. Promocja dorobku kulturalne-
go, artystycznego i sportowego Gminy.

Mog´ nieÊmia∏o stwierdziç, ˝e Gmi-
na nasza jest „mecenasem”, jak kto wo-
li „sponsorem” dzia∏alnoÊci w w/w dzie-
dzinach. W wi´kszoÊci przypadków, to
w∏aÊnie dzi´ki dotacjom z bud˝etu
Gminy funkcjonujà Êwietlice, kluby czy
zespo∏y. Ale to niewystarczajàce, by
w Gminie kwit∏o ̋ ycie kulturalno-spor-
towe. Do tego jeszcze trzeba zaanga˝o-
wania i wielkiego serca ludzi, którzy
w sposób bezinteresowny podejmà si´
dzia∏aƒ i pracy w tej sferze.

Czy mielibyÊmy w Gminie a˝ 4 chó-
ry, coraz lepiej Êpiewajàce, z∏o˝one ze
starszych osób?

Czy moglibyÊmy s∏uchaç kol´d w wy-
konaniu dzieci i m∏odzie˝y skupionych
w zespo∏ach wokalno-tanecznych? To
nasze zespo∏y wyst´pujà w telewizji
(patrz Any z Przezchlebia w programie
dla Adama Ma∏ysza).

To wreszcie ju˝ prawie ca∏a Europa
zna naszych „Miedarzan”.

To w naszej Gminie mimo codzien-
nych k∏opotów potrafimy zorganizo-
waç takie imprezy jak Jadwigafest (na-
grywany przez radio i telewizj´), do˝yn-
ki gminne i so∏eckie, festyny stra˝ackie,
„bieg po zdrowie”, przeglàdy zespo∏ów
artystycznych, wystawy prac malar-
skich.

Mo˝emy si´ równie˝ pochwaliç
osiàgni´ciami sportowymi: dwie dru˝y-
ny grajà w lidze okr´gowej, m∏odzi bie-
gacze z Przezchlebia wyst´pujà
na Olimpiadzie M∏odzie˝owej, a˝ trzy
dru˝yny grajà w czwartej lidze tenisa
sto∏owego.

W tym miejscu sk∏adam serdeczne
podzi´kowania tym wszystkim dzia∏a-
czom kulturalno-sportowym, którzy

z wielkim poÊwi´ceniem podejmujà si´
tego, co tak pi´knie robià na rzecz nas
wszystkich.

Ad. 7. Poparcie dla integracji z Unià
Europejskà na równoprawnych zasa-
dach.

Jako Gmina nie mamy ˝adnego
wp∏ywu na jakich zasadach b´dziemy
partnerami w UE, ale w referendum
prawie 80 % mieszkaƒców wypowie-
dzia∏o si´ za naszym wstàpieniem w jej
szeregi.

Poprzez dzia∏alnoÊç Gminnego Cen-
trum Informacyjnego w Kamieƒcu sta-
ramy si´ na bie˝àco przybli˝aç tematy-
k´ integracji z Europà wszystkim, któ-
rzy chcieli bàdê chcà z tego skorzystaç.
Integracja z Unià to równie˝ zacieÊnia-
nie wspó∏pracy z naszymi gminami
partnerskimi – Brackenheim w Niem-
czech, Charnay les Macon we Francji
i Brennà. Ostatnio ch´ç nawiàzania
stosunków partnerskich wyrazi∏a Gmi-
na Tarnalelesz z W´gier.

Mam nadziej´, ˝e nasza wspó∏praca
b´dzie si´ dalej rozwija∏a.

Reasumujàc, oÊmielam si´ stwier-
dziç, ˝e program, jaki sobie za∏o˝y∏em
jest zgodnie z obietnicami realizowany.

Szanuj´ zdanie w tym temacie ka˝-
dego z Was ale oÊmielam sobie zwróciç
takà uwag´, ˝e „w∏adzy” ∏atwo wytykaç
b∏´dy, gorzej sobie samemu i sàsiado-
wi. Wiem, ˝e patrzàc z okna swojego
domu zauwa˝yliÊcie, ˝e nie wszystko
wyglàda tak „ró˝owo” jak by si´ chcia-
∏o ale gmina to nasz wspólny dom
i dbajmy o niego razem.

Przepraszajàc za zbyt obszerny tekst,
pozostaj´ z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Zbros∏awice Pawe∏ Kowolik 
wraz z ca∏ym Komitetem Wyborczym

Rok za nami

W roku szkolnym 2004/2005

Gimnazjum w Zbros∏awicach
og∏asza nabór do pierwszej 

klasy sportowej
ukierunkowanej na pi∏k´ no˝nà

Zapraszamy pasjonatów sportu, ch∏opców rocznik 1991 i m∏odszych.
Sk∏adajcie podania do 15.05.2004 r. w sekretariacie szko∏y.

Szko∏a realizuje program szkolny z dwoma j´zykami (kontynuacja
j´zyka niemieckiego i j´zyk angielski od podstaw).

Sportowcom zapewnimy:
• zwi´kszonà liczb´ godzin wychowania fizycznego
• obozy szkoleniowe
• udzia∏ w zorganizowanych rozgrywkach

Posiadamy:
• odpowiednie zaplecze sportowe
• sto∏ówk´ i Êwietlic´ szkolnà
• pracowni´ komputerowà

z dost´pem do Internetu

Wszystkim uczniom oferujemy:
• wspieranie WASZEJ drogi do sukcesów
• przyjaznà atmosfer´
• atrakcyjne zaj´cia pozalekcyjne

Przy przyj´ciu b´dà brane pod uwag´ uzdolnienia sportowe
i wyniki w nauce.

ul. WolnoÊci 67 tel./fax: 233 70 43
42-674 Zbros∏awice e-mail: Zbroslawice_szk@poczta.onet.pl

Wielobój So∏ectw –
punktacja po 4 konkurencjach
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14 kwietnia w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Zbros∏awicach odby∏a si´
bardzo mi∏a uroczystoÊç. W ramach
programu „Internet dla bibliotek”
przedstawiciele Fundacji im. Andrzeja
Urbaƒczyka z siedzibà w Krakowie
przekazali komputer dla Gminnej Bi-
blioteki w Wieszowie. Komputer za-
kupiono ze Êrodków Banku Gospo-
darki ˚ywnoÊciowej. 

W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li zapro-
szeni goÊcie, a byli nimi przedstawicie-
le Urz´du i Rady Gminy w Zbros∏awi-
cach, Banku Gospodarki ˚ywnoÊcio-
wej w Tarnowskich Górach, Fundacji
i rodziny Andrzeja Urbaƒczyka oraz
przedstawiciele Biblioteki Âlàskiej.

W ramach pracy biblioteki w Wie-
szowie, czytelnicy mogà korzystaç
z komputera majàc bezp∏atny dost´p
do Internetu. Dzi´ki nowoczesnej
technologii komputerowej, czytelnicy
b´dà mogli poszerzaç zasób wiedzy,
a sama biblioteka ma od tej chwili nie-
ograniczony dost´p do nowoÊci wy-
dawniczych. W imieniu mieszkaƒców,
czytelników i w∏asnym serdecznie
dzi´kuj´ przedstawicielom Fundacji
im. Andrzeja Urbaƒczyka i wszystkim,
którzy przyczynili si´ do wzbogacenia
naszej biblioteki w sprz´t kompute-
rowy.

Anita Nalepa

Komputer
dla biblioteki

Zapraszamy przedsi´biorców na-
szej gminy na szkolenie o funduszach
strukturalnych dost´pnych dla ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Pro-
gram szkolenia obejmuje m.in. 

– wskazanie instytucji finansujàcych
programy strukturalne,

– szczegó∏owe omówienie struktury
wniosku o przyznanie funduszy,

Szkolenie poprowadzà doÊwiadcze-

ni w pozyskiwaniu Êrodków zewn´trz-
nych pracownicy Agencji Rozwoju
Lokalnego „Agrotur”

Szkolenie odb´dzie si´ 25.05.2004 r.
o godz. 17.00 w Âwietlicy Gminnej
w Zbros∏awicach.

Szkolenie jest nieodp∏atne. Zg∏o-
szenia udzia∏u w szkoleniu przyjmuje
do dnia 17.05.2004 r. pani Kamila S∏a-
wik pod numerem tel. 233-77-89.

Szkolenie
dla przedsi´biorców

Na terenie naszej gminy powsta∏o
Zbros∏awickie Stowarzyszenie Âwietlic
Socjoterapeutycznych. Ma ono swojà
siedzib´ w Kamieƒcu przy ul. Tarno-
górskiej 4a. Stowarzyszenie to ma
na celu niesienie pomocy dzieciom
i m∏odzie˝y ˝yjàcym na co dzieƒ w ro-
dzinach skrajnie ubogich, spowodowa-
nych problemem bezrobocia, przemo-
cy w rodzinie i nadu˝ywania alkoholu.
Wolà stowarzyszenia jest kontynuowa-
nie dzia∏alnoÊci Âwietlic Socjoterapeu-
tycznych, organizowaniu wypoczynku
letniego i zimowego oraz innych form
pomocy. Wszystkim, którzy chcieliby
wesprzeç Stowarzyszenie finansowo
podajemy numer konta Stowarzysze-
nia: Bank Spó∏dzielczy Tarnowskie
Góry o/Zbros∏awice 47 8463 0005 2002
0021 8043 0001. Numer tel. Do Stowa-
rzyszenia: 233-75-66; 0602 104 723

15 marca 2004 r. ukonstytuowa∏y
si´ w∏adze stowarzyszenia. Prezesem
zosta∏ pan Jan Wysocki. Funkcj´ wice
prezesa pe∏ni Agnieszka Dreschsler.
Sekretarzem zosta∏a pani Kornelia Si-
kora a Skarbnikiem – Anna LeÊniew-
ska. Pani Maria Bujok zosta∏a cz∏on-
kiem stowarzyszenia.

W dniu 1 maja b. r. Stowarzyszenie
organizuje imprez´ majowà w Âwietli-
cy Gminnej w Wieszowie. O godz.
16.00 wystàpià zespo∏y szkolne z tere-
nu gminy a na godz. 20.00 planowana
jest zabawa taneczna. Bilety w cenie
20 z∏ od pary. Mo˝na je nabyç od po-
niedzia∏ku do piàtku w godz.
16.00-19.00 w Êwietlicy w Wieszowie. 

W czasie trwania imprezy rozstrzy-
gni´ty zostanie gminny konkurs pla-
styczny na temat „Unia Europejska
widziana oczami ludzi m∏odych”.

Zbros∏awickie Stowarzyszenie
Âwietlic Socjoterapeutycznych

5 marca, Laryszów – zatrzymano czterech sprawców kradzie˝y mienia
o wartoÊci 7000z∏.

10 i 15 marca, Zbros∏awice – zatrzymano na goràcym uczynku pi´ciu
mieszkaƒców Zbros∏awic, którzy dokonali kradzie˝y elementów torowiska
kolejowego 

15 marca, Laryszów, Wieszowa – zatrzymano trzech mieszkaƒców Byto-
mia, którzy dokonali rozboju oraz kradzie˝y mienia 

17 marca, Zbros∏awice – mieszkaƒcy Zbros∏awic ujawnili granat r´czny
niewiadomego pochodzenia, który zosta∏ zabezpieczony przez grup´ specjal-
nà z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

18 i 19 marca, Âwi´toszowice – nieznany sprawca dokona∏ w∏amania
do Sklepu Spo˝ywczego, straty oszacowano na kwot´ 700z∏.

23 marca, Przezchlebie – nieznany sprawca dokona∏ w∏amania do Sklepu
Spo˝ywczego, straty oszacowano na kwot´ 6000z∏.

7 kwietnia, Przezchlebie – nieznany sprawca dokona∏ kradzie˝y samocho-
du marki Audi A-4 o wartoÊci 43000z∏.

9 kwietnia, Miedary – zatrzymano mieszkaƒca Tarnowskich Gór, który
w stanie nietrzeêwym (2,0 promila alkoholu) kierowa∏ samochodem osobo-
wym.

15 kwietnia, Zbros∏awice – zatrzymano mieszkaƒca Pyskowic, który
w dniu 17 marca dokona∏ w∏amania do budynku Ubojni Drobiu 

KOMUNIKAT POLICJI

Policja w Zbros∏awicach prosi o informacje dotyczàce osób dokonujà-
cych kradzie˝y linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz elementów
nieczynnego torowiska kolejowego. 

Kontakt telefoniczny: 
0696 097 895 kierownik Posterunku Policji w Zbros∏awicach
0696 097 891 patrol interwencyjny
Ca∏odobowo tel. 997 

Kronika policyjna

W zwiàzku z zaplanowanà
w dniach 30,31 lipca oraz 1 sierpnia
b.r. wizytà goÊci z niemieckiego
Bracknehim, francuskiego Char-
nay-les-Macon oraz w´gierskiego
Tarnalelesz prosimy o kontakt oso-
by zainteresowane przyj´ciem goÊci
w swoich domach. Zagraniczni go-
Êcie ch´tnie nawià˝à bezpoÊrednie
kontakty z mieszkaƒcami naszej
gminy.

Osoby ch´tne do przyj´cia goÊci
w swoich domach (znajàce j´zyki
obce przynajmniej w stopniu pod-
stawowym) proszone sà o kontakt
z panià Kamilà S∏awik (Urzàd Gmi-
ny, pok. nr 6, nr tel. 233-77-89 lub
pod adresem: promocja@zbrosla-
wice.pl) 

Tegoroczna wizyta pokryje si´
z organizowanym na prze∏omie lip-
ca i sierpnia Jadwigafestem. 

Komunikat

Oferty pracy sta∏ej:
in˝ynier programista, konsultant ds. telekomunikacji, przedstawiciel han-

dlowy, in˝ynier elektronik, agent ubezpieczeniowy, technik mechanik samo-
chodowy, stolarz, przedstawiciel handlowy, blacharz samochodowy, sprzedaw-
ca gazet, referent ds. sprzeda˝y kredytów, pozyskiwanie zleceƒ, pracownik
ochrony, kolporter ulotek, specjalista ds serwisu, technik mechanik, technik lo-
gistyk, pracownik do oprowadzanie wycieczek.

Oferty pracy krótkoterminowej dla m∏odzie˝y uczàcej si´:
hostessa, kasjer, promotor, sprzedawca, magazynier, personel sprzàtajàcy,

ankieter, pakowacz, personel kasowy, merchandiser, kolporter ulotek (wiek
od 16 lat), obs∏uga grilla

W dniach 04.04-15.04.2004 r. w Czekanowie organizowany jest bezp∏atny
kurs komputerowy i prowadzenia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Zapisy
i szczegó∏owe informacje M∏odzie˝owe Biuro Pracy Kamieniec, ul. Tarnogór-
ska 4A, tel. 233-70-25.

Oferty pracy
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Starszy posterunkowy Mi∏osz Gola, 29 lat 
W policji od 1998 r. Patroluje so∏ectwa:
Zbros∏awice, Ptakowice, Laryszów, Wilko-
wice, Miedary.

Zainteresowania: fizyka jàdrowa

Poznajmy si´
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Zbros∏awickie Stowarzyszenie Twór-
ców Amatorów wysz∏o ze swojà dzia∏al-
noÊcià poza granice naszej gminy.

14 marca w Bibliotece Publicznej
w Tarnowskich Górach odby∏ si´ wer-
nisa˝ wystawy malarstwa Jerzego
Woêniaka. 

Jerzy Woêniak
Z pochodzenia góral urodzony w No-

wym Targu. Z wyboru zbros∏awiczanin.
Z wykszta∏cenia historyk, z zawodu na-
uczyciel zajmujàcy si´ m∏odzie˝à trud-
nà. Przez wiele lat prowadzi∏ zaj´cia
z artroterapii w sanatorium zbros∏awic-
kim. Dzieciƒstwo i m∏odoÊç sp´dzi∏

w otoczeniu przyrody górskiej, a ˝ycie
doros∏e w scenerii malowniczej doliny
Dramy. ZdolnoÊç postrzegania uroków
otaczajàcej przyrody, wra˝liwoÊç, szcze-
gólnie potrzebna w pracy z m∏odymi
ludêmi, wywo∏a∏a potrzeb´ podzielenia
si´ ta wra˝liwoÊcià z innymi. 

Otwarciu wystawy towarzyszy∏o trio
jazzowe Andrzeja Terleckiego. WÊród
goÊci byli przedstawiciele w∏adz gmin-
nych.

Kolejna nasza impreza (wieczór
muzyczno-literacki) odb´dzie si´ dnia
30 kwietnia o godz. 19.00 w Âwietlicy
Gminnej w Zbros∏awicach.

Stowarzyszenie
Twórców AmatorówJu˝ po raz piàty w dniach 15 i 16

kwietnia br. goÊciliÊmy w hali sporto-
wej w partnerskiej Gminie Brenna.
Naszà gmin´ reprezentowa∏o 8 dru-
˝yn: SP Czekanów, SP Kamieniec, SP
Kopienica, SP Miedary, SP Przezchle-
bie, SP Wieszowa, SP Zbros∏awice, SP
Ziemi´cice. Gospodarze wystawili
cztery dru˝yny: SP 1 Brenna, SP 2
Brenna-Bukowa 1 dru˝yna i 2 dru˝yna
oraz SP Górki Wielkie.

Dru˝yny zosta∏y podzielone
na cztery grupy i po uroczystym otwar-
ciu dokonanym przez w∏adze Gminy
Zbros∏awice i Gminy Brenna o godz.
1030 rozpocz´∏y si´ mecze. Atmosfera
towarzyszàca rozgrywkom by∏a wspa-
nia∏a. Z meczu na mecz emocje ros∏y,

gdy˝ dla wi´kszoÊci zawodników by∏ to
pierwszy turniej takiej rangi.

Cztery pierwsze miejsca zaj´∏y ko-
lejno dru˝yny:

I miejsce zdoby∏a 2 dru˝yna z SP
Górki Wielkie

II miejsce dru˝yna Szko∏y Podsta-
wowej Nr 2 Brenna Bukowa

III miejsce dru˝yna Szko∏y Podsta-
wowej Miedary

IV miejsce dru˝yna Szko∏y Podsta-
wowej Wieszowa

Dru˝yna ze Szko∏y Podstawowej
z Miedar otrzyma∏a pi´kny puchar
za III miejsce a wszystkie bioràce
udzia∏ dru˝yny otrzyma∏y dyplomy.

Monika Kamiƒska

V Halowy Turniej Pi∏ki No˝nej
Brenna-Zbros∏awice

Parobek sprzeda∏ dusz´ diab∏u
Pewnego dnia, do parobka pasà-

cego na polu krowy podszed∏ cz∏o-
wiek ubrany w elegancki strój myÊli-
wego. Po krótkiej rozmowie zapyta∏
go, czy chcia∏by mieç du˝o pieni´dzy.
Któ˝ by nie chcia∏. MyÊliwiec obieca∏
zatem, ˝e przez 20 lat b´dzie przyno-
siç mu dziennie woreczek z∏ota. Pa-
robek ucieszony takim obrotem
sprawy podpisa∏ bez zastanowienia
jakiÊ papier, który mu ten przed∏o˝y∏.

Mija∏y lata, rodzina parobka teraz
bogatego cz∏owieka prowadzi∏a bez-
troskie, paƒskie ˝ycie nie potrzebu-
jàc zajmowaç si´ ˝adnà pracà. I tak
min´∏o 20 lat.

Pewnej burzy, a grzmia∏o wtedy
strasznie, parobek nagle zniknà∏. Dla
wszystkich sta∏o si´ jasne co on wte-
dy podpisa∏. Parobek dosta∏ pienià-
dze, a diabe∏ jego dusz´.

Diabe∏ chcia∏ zabraç niemowl´
Jednej kobiecie urodzi∏o si´ dziec-

ko. Gdy mia∏o trzy dni, a by∏o jeszcze
nie ochrzczone, zjawi∏ si´ w izbie ma-
∏y, na czarno ubrany cz∏owieczek. Nic
tylko dziecko chce zabraç. Matka zo-
rientowa∏a si´ w czym rzecz, tote˝
szybko za∏o˝y∏a na szyj´ dziecka ró-
˝aniec. Ma∏y cz∏owieczek, a by∏ to
niewàtpliwie diabe∏, nie móg∏ ju˝ nic
dziecku zrobiç.

Legendy – K´pczowice
(ciàg dalszy ze str. 9)

Gmina oraz s∏u˝by porzàdkowe apelujà, aby do kontenerów na odpady
segregowane wrzucaç odpady zgodnie z ich przeznaczeniem. Cz´sto zdarza
si´, ˝e np. do pojemnika na plastik wrzucane sà inne Êmieci co powoduje ko-
niecznoÊç ponownej segregacji, a co za tym idzie zwi´ksza koszty ponoszone
przez bud˝et gminy.

Apel


