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W dniu 28 maja b.r. Wójt Gminy Pa-
we∏ Kowolik odebra∏ ufundowanà przez
Prezesa Rady Ministrów g∏ównà nagrod´
w konkursie „Edukacja samorzàdowa”,
promujàcym gminy najefektywniej in-
westujàce w podnoszenie kwalifikacji
swoich pracowników.

– „˚yjemy w czasach zmian zw∏asz-
cza prawa, dlatego trzeba si´ szkoliç.
Profesjonalny urz´dnik musi praco-
waç nad swojà jakoÊcià. PostawiliÊmy
na m∏odà i wykszta∏conà kadr´ ale
równie˝ starsza kadra urz´dnicza
podj´∏a intensywne szkolenia ogólne
i specjalistyczne. Szkolenie pracowni-
ków gminy nie jest celem samym
w sobie. Szkolenie jest Êrodkiem, któ-
ry pozwoli pracownikom lepiej wyko-
nywaç zadania gminy a zw∏aszcza
profesjonalnie obs∏ugiwaç naszych
klientów”. (fragment z wywiadu
udzielonego przez wójta)

Jury przyzna∏o 10 nagród oraz na-
grod´ g∏ównà, która otrzyma∏ nasz

urzàd. II edycja konkursu „Edukacja
Samorzàdowa” zosta∏a zorganizowa-
na przez Fundacj´ Edukacyjnà
„Wszechnica dla Gmin” we wspó∏-

pracy z Centrum Studiów Samorzàdu
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.

Kamila S∏awik

Nagroda Prezesa Rady Ministrów
dla naszego Urz´du

Informujemy, ˝e w Gminnym Centrum Informacji w Kamieƒcu przy ul. Tarnogórskiej 4a
(budynek dawnej szko∏y) dzia∏a punkt konsultacyjny dla Rolników

w wype∏nianiu wniosków obszarowych.

Codziennie dy˝ury pe∏nià pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
OÊrodka Doradztwa Rolniczego oraz przeszkoleni konsultanci.

Punkt czynny jest codziennie w godzinach od 7.00 do 17.00.

Na miejscu mo˝na z∏o˝yç wniosek o dop∏aty oraz uzyskaç pomoc w jego wype∏nieniu.
Wszelkie pytania dotyczàce dop∏at bezpoÊrednich kierowaç nale˝y do pracowników punktu

pod nr telefonu 333 87 40.
Przypominamy, ˝e termin sk∏adania wniosków up∏ywa z dniem 15 czerwca 2004 r.

UWAGA!!!
WNIOSKI O DOP¸ATY BEZPOÂREDNIE 
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27.04.2004 r. Sesja Rady Gminy Zbro-
s∏awice

Przyj́ cie sprawozdania z wykonania
bud˝etu za rok 2003 i udzielenie Wójtowi
absolutorium za rok 2003:

– sprawozdanie Wójta z wykonania
bud˝etu,

– pozytywna opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowe (RIO) z wykonania bu-
d˝etu,

– pozytywna opinia Komisji Rewizyj-
nej w sprawie wykonania bud˝etu,

– wniosek Komisji Rewizyjnej o udzie-
lenie absolutorium,

– pozytywna opinia RIO w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium,

– jednog∏oÊne podj´cie uchwa∏y
o udzieleniu Wójtowi absolutorium
za rok 2003.

Zapoznanie si´ z dzia∏alnoÊcià Gmin-
nego Centrum Informacji, zatwierdzenie
zadaƒ rzeczowych na rok 2004, podj´cie

uchwa∏ w sprawie: zamiaru ustalenia no-
wego planu sieci gimnazjów na terenie
Gminy Zbros∏awice, zamiaru za∏o˝enia
Gimnazjum i utworzenia Zespo∏u Szkó∏
w Wieszowie, utworzenia obwodów g∏o-
sowania w Domu Pomocy Spo∏ecznej
Prowadzonym przez Ojców Kamilianów
w Zbros∏awicach i Domu Pomocy Spo-
∏ecznej Miedary, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych, wyboru ∏awnika do Sàdu
Rejonowego w Tarnowskich Górach,
zmian w bud˝ecie gminy – 5, potwierdze-
nia zabezpieczenia w planie finansowym
– na rok 2004 Êrodków na realizacj´ za-
dania remontowego w Szkole Podstawo-
wej w Zbros∏awicach, zaciàgni´cia przez
Gmin´ kredytów bankowych na realiza-
cj´ zadania inwestycyjnego pod nazwà
„Budowa pompowni i kanalizacji t∏ocz-
nej Âwi´toszowice-Wieszowa”, zmian
w planie wydatków inwestycyjnych sta-

nowiàcych za∏àcznik nr 8 do Uchwa∏y Nr
XI/203/03 Rady Gminy w Zbros∏awicach
z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie bu-
d˝etu Gminy Zbros∏awice na rok 2004,
likwidacji Samodzielnych Publicznych
Zak∏adów Opieki Zdrowotnej Szpitala
Nr 1 i 2 oraz Wielospecjalistycznego
w Gliwicach w celu utworzenia niepu-
blicznego zak∏adu opieki zdrowotnej,
zmiany uchwa∏y w sprawie zasad ustala-
nia wynagrodzeƒ nauczycieli oraz okre-
Êlenia regulaminu ustalania wysokoÊci
oraz szczegó∏owych warunków przyzna-
wania nauczycielom dodatków: motywa-
cyjnego, mieszkaniowego, dodatku dla
nauczycieli zatrudnionych na terenie
wiejskim, a tak˝e nagród ze specjalnego
funduszu nagród oraz wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowo i godziny
doraênych zast´pstw, zwo∏ania Zebrania
Wiejskiego w So∏ectwach Kamieniec
i Jasiona w celu odwolania so∏tysa oraz
zarzàdzenia wyborów so∏tysa w w/w so-
∏ectwach.

23.04.2004 r. 14.05.2004 r. – posiedze-
nie Komisji Rewizyjnej

Analiza post´powania w sprawie
zmian podatku od gruntów nie wchodzà-
cych w sk∏ad gospodarstwa rolnego oraz
ocena realizacji planu inwestycyjnego
i sposobu przeprowadzania przetargów
na zamówienia publiczne.

29.04.2004 r. oraz 18.05.2004 r. – posie-
dzenie Komisji Rolnictwa

Omówienie sprawy dot. wapnowania
gleb oraz analiza projektów planów zago-
spodarowania przestrzennego poszcze-
gólnych so∏ectw gminy.

11.05.2004 r. – posiedzenie Komisji
Bud˝etu, Gospodarki i Rozwoju 

Zaopiniowanie sprawozdania z wyko-
nania bud˝etu gminy za rok 2003 oraz
projektów uchwa∏ wchodzàcych na naj-
bli˝sza sesj́ , analiza Studium uwarunko-
waƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Zbros∏awice. 

12.05.2004 r. posiedzenie Komisji
OÊwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej

Zapoznanie si  ́z informacjà na temat
funkcjonowania Szko∏y Podstawowej
w Kamieƒcu.

Z prac Rady Gminy

Wójt przygotowa∏ 9 projektów uchwa∏
Rady Gminy i wyda∏ 23 zarzàdzenia
w tym w sprawach:

– og∏oszenia wykazu nieruchomoÊci
przeznaczonych do sprzeda˝y w drodze
przetargu nieograniczonego na dwie
nieruchomoÊç niezabudowane po∏o˝o-
ne w Wieszowie,

– zbycia udzia∏ów w spó∏ce Rejon
Energetyczny Pyskowice GZE Sp. z o.o.
oraz udzia∏ów w spó∏ce Rejon Energe-
tyczny Gliwice GZE Sp.z o.o.,

– ustalenia wzorów kart do g∏osowa-
nia i protoko∏ów z wyborów so∏tysów
i rad so∏eckich,

– zmian w bud˝ecie Gminy Zbros∏a-
wice na rok 2004,

– zmian w uk∏adzie wykonawczym
do bud˝etu Gminy Zbros∏awice na rok
2004,

– powo∏ania cz∏onków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach pos∏ów
do Parlamentu Europejskiego,

– nieodp∏atnego nabycia do zasobu
gminy nieruchomoÊci na cele sportu i re-
kreacji po∏o˝onej w Ptakowicach b´dà-
cej w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa, 

– nieodp∏atnego nabycia do zasobu
gminy nieruchomoÊci po∏o˝onej w Pta-
kowicach,

– powo∏ania komisji do udzielenia za-
mówienia na zaciàgni´cie przez Gmin´
Zbros∏awice kredytu bankowego d∏ugo-
terminowego na realizacje zadania in-
westycyjnego pod nazwà „Budowa pom-
powni i kanalizacji t∏ocznej Âwi´toszo-
wie-Wieszowa”.

Ponadto Wójt:
– podpisa∏ trzy oÊwiadczenia w spra-

wie nie korzystania z przys∏ugujàcego
prawa pierwokupu nieruchomoÊci po∏o-
˝onych w Sza∏szy,

– negatywnie zaopiniowa∏ projekt
sprzeda˝y nieruchomoÊci lasów po∏o˝o-
nych w Zbros∏awicach,

– zatwierdzi∏ protokó∏ rokowaƒ doty-
czàcy zbycia nieruchomoÊci po∏o˝onych
w Zbros∏awicach przy ul. Cmentarnej,

– pozytywnie zaopiniowa∏ zbycie
udzia∏ów w PKM Gliwice,

– zatwierdzi∏ wyniki przetargu na za-
kup kub∏ów na Êmieci,

– przyjà∏ wykaz przesuni´ç w planie
finansowym GZOPO w Zbros∏awicach, 

– pozytywnie zaopiniowa∏ spraw´ nie-
odp∏atnego nabycia do zasobów gminy
gruntu stanowiàcego drog´ prywatnà
w Kopienicy,

– okreÊli∏ cen´ wywo∏awczà przetargu
ustnego ograniczonego na wydzier˝a-
wienie trzech dzia∏ek w Ptakowicach,

– zorganizowa∏ spotkanie rad so∏ec-
kich i radnych w sprawie omówienia
projektów studium uwarunkowaƒ i pla-
nów zagospodarowania przestrzennego
dla poszczególnych so∏ectw,

– uczestniczy∏ w zebraniach sprawoz-
dawczych so∏ectw: Jasiona, Kamieniec,
Kopienica, Laryszów, Ziemi´cice,

– uczestniczy∏ w zawodach sporto-
wych niepe∏nosprawnych w Miedarach
pod tytu∏em „Integracja przez sport”,

– wspó∏organizowa∏ obchody Dnia
Stra˝aków wCzekanowie iKsí ˝ym Lesie. 

Z prac Wójta Gminy

5 maja mieszkaniec Czekanowa na swoim polu ujawni∏ niewybuch z czasów
II Wojny Âwiatowej. 

8 maja w Kamieƒcu funkcjonariusze Sekcji Ruchu Drogowego zatrzymali ro-
werzyst´, który w stanie nietrzeêwym 2,10% porusza∏ si´ po drodze publicznej.

10 maja w Czekanowie nieznany sprawca dokona∏ kradzie˝y 90mb przewo-
dów telekomunikacyjnych.

12 maja na terenie Zak∏adu Piel´gnacyjno-Opiekuƒczo-Psychiatrycznego
w Zbros∏awicach grupa 6 wychowanków dokona∏a dewastacji pomieszczeƒ
oÊrodka. Nieletnimi zajmuje si´ Sàd Rodzinny i Nieletnich w Tarnowskich Gó-
rach.

13 maja w Przezchlebiu nieznany sprawca dokona∏ w∏amania do budynku
Przedszkola, wartoÊç skradzionego mienia 1000 z∏.

14 maja w Miedarach na ul.WolnoÊci zatrzymano kierujàcego samochodem
osobowym marki Daewoo Tico, który znajdowa∏ si´ w stanie nietrzeêwym
1,05%.

14 maja w Âwi´toszowicach nieznany sprawca dokona∏ w∏amania do Stra˝ni-
cy OSP i kradzie˝y radiostacji „MAXON” o wartoÊci 1200 z∏.

15 maja w Zbros∏awicach przy ul.WolnoÊci nieznany sprawcy dokonali kra-
dzie˝y samochodu osobowego VW Golf D-4 – wartoÊç strat 45000 z∏.

19 maja w Âwi´toszowicach funkcjonariusze Posterunku Policji Zbros∏a-
wice w bezpoÊrednim poÊcigu zatrzymali dwóch mieszkaƒców Gliwic poru-
szajàcych si´ samochodem osobowym BMW, którzy w Czekanowie dokona-
li kradzie˝y kabla telekomunikacyjnego o wartoÊci 2500 z∏. 

31 maja w Zbros∏awicach funkcjonariuszesze Posterunku Policji Zbros∏awi-
ce zatrzymali trzech mieszkaƒców Bytomia, którzy oferowali do sprzeda˝y 40
worków koksu skradzionego z terenu PKP w Tarnowskich Górach.

KOMUNIKAT POLICJI!!!
Policja w Zbros∏awicach prosi o pomoc i informacj´ na temat sprawców w∏a-

mania do OSP w Âwi´toszowicach i Przedszkola w Przezchlebiu.

Kronika policyjna

Kurs komputerowy + specjalizacja dla nauczycieli ubiegajàcych
si´ o mianowanie – 350 z∏ (60 godzin)

Kurs podstawowy BHP i P.po˝ dla Pracodawców – 250 z∏ (30 godzin)

Kurs podstawowy BHP i P.po˝ dla pracowników – 100 z∏

Kurs HACCP/GHP/GMP dla firm sektora spo˝ywczego – (producenci, ma-
gazyny, hurtownie, przewoênicy, sklepy, bary, piekarnie) – w kwocie 170 z∏ 

Kursy odb´dà sí  w Kamieƒcu przy ul. Tarnogórskiej 4a.
Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç pod numerem telefonicznym 333-87-40.

GMINNE CENTRUM INFORMACJ (GCI)
zaprasza na kurs:

Naszym drogim seniorkom: paniom Róży Melich oraz Helenie Kozak
z okazji Jubileuszu 75 Rocznicy urodzin życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności

składają koleżanki i koledzy Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Życzenia
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Z dniem 1 maja 2004 r wesz∏a w ˝y-
cie ustawa o pomocy spo∏ecznej
(z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. Nr 64,
poz. 593). K∏adzie ona nacisk na akty-
wizacj´ osób, które znalaz∏y si´ w trud-
nej sytuacji, a jednoczeÊnie wprowadza
nowe kryteria dochodowe uprawniajà-
ce do otrzymania pomocy i daje gwa-
rancj´ minimalnego Êwiadczenia.
Nowe kryteria pomocy

Próg, poni˝ej którego osoby ˝yjàce
w gospodarstwach wieloosobowych,
b´dà mog∏y si´ ubiegaç o Êwiadczenia
z pomocy spo∏ecznej, b´dzie wynosi∏
316 z∏ na cz∏onka rodziny. Kryterium
dochodowe dla osób samotnie gospo-
darujàcych okreÊlono na 461 z∏.
Minimalne wsparcie gwarantowane

Minimalne wsparcie gwarantowane
ma wynosiç co najmniej 50% ró˝nicy
pomi´dzy dochodem w∏asnym a kryte-
rium dochodowym. 

Minimalne wielkoÊci gwarantowane
b´dà w kolejnych latach wynosiç:

• w 2004 r – 15% (dla rodziny) i 20%
(dla osoby samotnie gospodarujàcej)

ró˝nicy mi´dzy faktycznym dochodem
a ustalonym kryterium dochodowym;

• w 2005 r – odpowiednio 20%
i 30%.;

• w 2006 r – odpowiednio 25%
i 35%.;

• w 2008 r – 50% ró˝nicy mi´dzy fak-
tycznym dochodem a ustalonym kryte-
rium dochodowym, zarówno dla ro-
dzin, jak i samotnie gospodarujàcych.
Rodzaje Êwiadczeƒ

Ustawa zawiera nowy uproszczony
katalog Êwiadczeƒ pieni´˝nych:

• zasi∏ek sta∏y dla osób ca∏kowicie
niezdolnych do pracy z powodu wieku
lub niepe∏nosprawnoÊci. Stanowi uzu-
pe∏nienie dochodu tych osób do kryte-
rium ustawowego. W przypadku osób
samotnych zasi∏ek stanowi ró˝nic´
mi´dzy posiadanym dochodem,
a kwotà 461 z∏ przy czym jego wartoÊç
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 418 z∏ i ni˝sza
ni˝ 30 z∏. W przypadku osób ˝yjàcych
w rodzinach zasi∏ek stanowi ró˝nic´
mi´dzy dochodem na osob´ w rodzi-
nie, a kwotà 316 z∏.

• zasi∏ek okresowy jest adresowany
do osób i rodzin bez dochodów lub
o dochodach ni˝szych ni˝ ustawowe
kryterium. W pierwszej kolejnoÊci
przys∏uguje d∏ugotrwale chorym, nie-
pe∏nosprawnym, bezrobotnym i oso-
bom oczekujàcym na inne Êwiadcze-
nia. Stanowi ró˝nic´ mi´dzy przyj´ty-
mi progami dochodowymi, a posia-
danym dochodem, uprawniajàcym
do Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej.
W przypadku osób w wieku produk-
cyjnym, zdolnych do wykonywania
pracy, udzielenie Êwiadczenia z pomo-
cy spo∏ecznej b´dzie uzale˝nione
od zawarcia kontraktu socjalnego
mi´dzy danà osobà a instytucjà pomo-
cy spo∏ecznej. Kontrakt, którego re-
zultatem ma byç wyjÊcie danej osoby
lub rodziny z kr´gu Êwiadczeniobior-
ców, b´dzie okreÊla∏ prawa obu stron,
a tak˝e ich zobowiàzania. Kontrakty
b´dà zawierane równie˝ z osobami,
które powinny podjàç dzia∏ania nie-
zb´dne do poprawy w∏asnej sytuacji
˝yciowej.

• zasi∏ek celowy i specjalny celowy –
Êwiadczenia o charakterze jednorazo-
wym dla osób i rodzin, s∏u˝àce zaspo-
kojeniu konkretnej potrzeby bytowej.
Kryterium uprawniajàce do zasi∏ku ce-
lowego jest takie samo, jak w przypad-
ku zasi∏ku sta∏ego i okresowego.
Pobyt w domu pomocy spo∏ecznej

Ustawa tworzy nowy mechanizm
partycypowania w kosztach utrzyma-
nia osoby przebywajàcej w domu po-
mocy spo∏ecznej. 

Mechanizm udzia∏u w tej op∏acie
przedstawia si´ nast´pujàco: 

– w pierwszej kolejnoÊci za pobyt po-
winna zap∏aciç osoba skierowana do do-
mu pomocy spo∏ecznej, przy czym jej
wk∏ad nie mo˝e byç wy˝szy ni  ̋ 70%
jej dochodów i nie mo˝e przekraczaç
pe∏nego kosztu utrzymania;

– w drugiej kolejnoÊci, je˝eli osoba
skierowana nie mo˝e pokryç pe∏nych
kosztów swojego pobytu, powinna jà
wesprzeç jej rodzina, jeÊli jej sytuacja
materialna na to pozwala;

– trzecià w kolejnoÊci jest gmina,
która dope∏nia op∏at´ za pobyt w do-
mu pomocy spo∏ecznej, je˝eli zachodzi
taka potrzeba.

Urszula Furtak

Zmiany w systemie pomocy spo∏ecznej

W maju b. r. nastàpi∏y zmiany na sta-
nowisku so∏tysów w miejscowoÊciach:
Jasiona oraz Kamieniec. 

W Jasionie z powodu rezygnacji so∏ty-
sa Gerarda Skopka, w dniu 17 maja no-
wym so∏tysem, otrzymujàc 31g∏osów, zo-
sta∏ pan Jan Wysocki. Rezygnacja pana
Skopka (po 18 latach sprawowania funk-
cji so∏tysa) spowodowana by∏a chorobà. 

Równie  ̋so∏tys Hubert Irmler z∏o˝y∏
rezygnacj́  z wykonywanej funkcji so∏ty-
sa Kamieƒca, w zwiàzku z czym w dniu
21 maja odby∏y si  ́w tym so∏ectwie no-
we wybory, w wyniku których nowym
so∏tysem wybrano pana Andrzeja Kap-
ka. Otrzyma∏ on 29 g∏osów. 

Kamila S∏awik

Zmiany
na stanowiskach so∏tysów

W zwiàzku z zaplanowanà w dniach
30, 31 lipca oraz 1 sierpnia b. r. goÊci
z niemieckiego Bracknheim, francu-
skiego Charnay-les-Macon oraz w´gier-
skiego Tarnalelesz prosimy o kontakt
osoby zainteresowane przyj́ ciem goÊci
w swoich domach. Zagraniczni goÊcie
ch´tnie nawià˝à bezpoÊrednie kontakty

z mieszkaƒcami naszej gminy. Osoby
ch´tne do przyj́ cia goÊci w swoich do-
mach proszone sà o kontakt z panià Ka-
mila S∏awik (Urzàd Gminy, pok. nr 6, nr
tel. 233-77-89 lub pod adresem: promo-
cja@zbroslawice.pl) Tegoroczna wizyta
pokryje si  ́z organizowanym na prze∏o-
mie lipca i sierpnia Jadwigafestem.

Przyjadà goÊcie

W najbli˝szà niedziel´ – 13 czerwca – odb´dà si´ wybory do Parlamentu
Europejskiego. G∏osowaç mo˝na w tych samych lokalach wyborczych, co
w poprzednich wyborach. Lokale b´dà czynne od godz. 8.00 do 22.00.

Decyzja nale˝y do Ciebie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Pragnàc uaktywniç i zach´ciç
mieszkaƒców Zbros∏awic do dba∏o-
Êci i upi´kszania so∏ectwa Rada So-
∏ecka og∏asza po raz kolejny konkurs
na najpi´kniejszà i najbardziej za-
dbanà posesj´. Zg∏oszenia do wzi´-
cia udzia∏u w konkursie prosimy
sk∏adaç u so∏tysa w godzinach urz´-
dowania lub u niego w domu. 

Oceniaç b´dziemy: czystoÊç
na posesji i wokó∏, estetyk´ budynku
i ogrodzenia, zadbany ogród, zieleƒ

i kwiaty, pojemniki na Êmieci, szam-
ba. Dwukrotnie dokonamy lustracji
zg∏oszonych posesji: 5 lipca oraz 26
sierpnia od 16.00-19.00. Og∏oszenie
wyników konkursu zostanie przed-
stawione na jesiennym zebraniu
wiejskim. Przewidujemy ciekawe
nagrody rzeczowe za zaj´cie I, II,
III miejsca. 

Serdecznie zapraszamy do konkursu
Rada So∏ecka

Komunikat Rady So∏eckiej w Zbros∏awicach



WIESZOWA

Zbros∏awickie Stowarzyszenie Âwie-
tlic Socjoterapeutycznych zorganizo-
wa∏o w dniu 1 maja w Âwietlicy Gmin-
nej w Wieszowie imprez´ majowà po-
∏àczonà z wejÊciem Polski do Unii.

Na scenie udekorowanej na kszta∏t
kolorowego majowego ogrodu wystà-
pili m∏odzi artyÊci. Wszystkich przyby-
∏ych powita∏ prezes Stowarzyszenia
Jan Wysocki przekazujàc prowadze-
nie imprezy pani Edycie Wójcik i panu
Henrykowi Snurawie. Jako pierwsza
wystàpi∏a klasa III Szko∏y Podstawo-
wej w Wieszowie z przedstawieniem
o tematyce ekologii oraz ko∏o arty-
styczne. Nast´pnie „Karolinki” z Prze-
zchlebia i zespó∏ taneczny „Jank”,
dzieci z Zespo∏u Szkó∏ w Miedarach,
zespo∏y artystyczne i taneczne ze
Szko∏y Podstawowej w Ziemi´cicach
oraz „Weso∏e Nutki” z Kopienicy. Wy-
stàpili tak˝e laureaci Festiwalu Soli-
stów, który odby∏ si´ w Kamieƒcu:
Kinga Ziobrowska i Karolina Skandy.

Ca∏a impreza przeplatana by∏a pyta-
niami o Uni´ Europejskà. Pytania
do konkursu przygotowa∏a pani Izabe-
la St´pniak i chocia˝ nie by∏y ∏atwe,
dzieciom z naszej gminy nie sprawi∏y
k∏opotu. Ka˝de dziecko nagrodzone
zosta∏o drobnym upominkiem. 

Podczas imprezy rozdane zosta∏y
nagrody za wyró˝nienia w konkursie
plastycznym pt. „Unia Europejska wi-
dziana oczami ludzi m∏odych”.
W konkursie tym bra∏y udzia∏ dzieci
z klas IV-VI szkó∏ podstawowych oraz
gimnazjów naszej gminy. Wszystkie
prace by∏y bardzo ciekawe. 

Zbros∏awickie Stowarzyszenie ser-
decznie dzi´kuje wszystkim osobom
zaanga˝owanym w organizacj´ tej im-
prezy nauczycielom i dzieciom ze
Szko∏y Podstawowej w Wieszowie,
m∏odzie˝y i pracownikom Âwietlicy
Gminnej w Wieszowie za przygotowa-
nie dekoracji oraz sponsorom konkur-
sowych nagród. 

Sekretarz Stowarzyszenia

KAMIENIEC

Has∏o „Z piosenkà po zjednoczo-
nej Europie” przyÊwieca∏o rozÊpiewa-
nej imprezie, jakà dla solistów szkó∏
podstawowych i gimnazjów zorgani-
zowa∏ Klub Europejski Szko∏y Pod-
stawowej w Kamieƒcu i chór Zespo∏u
Szkó∏. 

Celem festiwalu by∏o przede
wszystkim uczczenie wejÊcia Polski
do Unii. Wi´kszoÊç szkó∏ przyj´∏a za-
proszenie do wspólnej zabawy, przy-
gotowujàc repertuar w j´zyku nie-
mieckim, angielskim, w∏oskim i fran-
cuskim. Zaproszenie przyj´∏a równie˝
dyr. GZOPO pani Aleksandra Han-
giel i dyrektorzy szkó∏ pani Joan-
na Mansfeld – Mucha i pan Zdzis∏aw
Teperek. Jurorzy – nauczyciele muzy-
ki – zgodnie z regulaminem przyzna-
wali punkty: I miejsce – 3 pkt, II miej-
sce – 2 pkt, III miejsce – 1 pkt. Wynik
jawnego g∏osowania: I miejsce – Kin-
ga Ziobrowska (SP Kopienica),
II miejsce Karolina Skandy (SP Ko-
pienica), III miejsce Patryk Pajor
(Gimnazjum Kamieniec) Wyró˝nie-
nia: Roksana ¸atoÊ (SP Miedary),
Magdalena Wyle˝o∏ (SP Przezchle-
bie), Robert Wrodarczyk (Gimnazjum
Kamieniec)

Nagrod´ przyznawa∏a równie˝ pu-
blicznoÊç (uczestnicy konkursu) typu-
jàc Ew´ Szczeponik SP Ziemi´cice.

Na laureatów czeka∏y atrakcyjne
nagrody ufundowane przez Wójta
Gminy Zbros∏awice, Towarzystwo
Spo∏eczno-Kulturalne LudnoÊci Po-
chodzenia Niemieckiego, Ko∏o z Wie-
szowy, Ziemi´cic i Zbros∏awic oraz
Komitet Rodzicielski Szko∏y Podsta-
wowej w Kamieƒcu.

Wszyscy uczestnicy uhonorowani
zostali dyplomami uczestnictwa a na-
uczyciele podzi´kowaniami za trud
w∏o˝ony w przygotowanie solistów. Im-
prez´ (zgodnie z celem) zakoƒczono

odÊpiewaniem przez wszystkich obec-
nych hymnu Unii „Ody do radoÊci”
Organizatorzy:
Klub Europejski SP – Izabela St´pniak
Chór ZSz – Rita Bulinska

CZEKANÓW

24 kwietnia 2004 r. na terenie Szko-
∏y Podstawowej w Czekanowie odby∏
si´ „Piknik europejski”, który by∏ koƒ-
cowym etapem projektu edukacyjne-
go dotyczàcego struktury i funkcjono-
wania Unii Europejskiej. Szkolny
Klub Europejski „Eurokids” oraz po-
zostali uczniowie brali udzia∏ w zaj´-
ciach poszerzajàcych ich wiedz´ na te-
mat historii, geografii i zwyczajów wy-
branych paƒstw zjednoczonej Europy.

Na pikniku obecne by∏y zaproszone
w∏adze gminy Zbros∏awice – wójt Pa-
we∏ Kowolik, w-ce wójt Wies∏aw Ol-
szewski oraz so∏tys Czekanowa – Jan
Rak. Wójt podarowa∏ uczniom szko∏y
upominek w postaci mapy Europy.
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ od zaÊpie-
wania hymnu polskiego i hymnu Unii
Europejskiej. Nast´pnie poszczególne
klasy przedstawi∏y programy artystycz-
ne dotyczàce paƒstw Wspólnoty Eu-
ropejskiej. Po cz´Êci artystycznej orga-
nizatorzy zapewnili uczestnikom pik-
niku du˝o atrakcji. Odby∏ si´ m.in. qu-
iz europejski, wiele konkursów i za-
baw. Na przygotowanych straganach
mo˝na by∏o nabyç pamiàtki, a cukier-
nia europejska oferowa∏a przysmaki
charakterystyczne dla danego kraju
europejskiego. 

Ta szkolna impreza uÊwietniajàca
wejÊcie naszego kraju do Unii Euro-
pejskiej odby∏a si´ dzi´ki pomocy ro-
dziców uczniów, za co grono peda-
gogiczne naszej szko∏y serdecznie
dzi´kuje.

Opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego
– Katarzyna Kuczora
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Szmid Lucjan, lat 34, ˝onaty. Z zawodu
technik ogrodnik, do Policji przyj´ty w sierp-
niu 1991 r., od 2000 roku – dzielnicowy, ca∏y
czas w gminie Zbros∏awice. Patroluje so∏ec-
twa: Wieszowa, Ksi´˝y las, Kamieniec, Bo-
niowice, Jasiona, ¸ubki.
Zainteresowania: ogrodnictwo, ptaki (papu-
gi). W wolnych chwilach wraz z rodzina wy-
poczywa i upi´ksza ogród w miejscu zamiesz-
kania. 

Poznajmy si´

ieÊç
Z GMINY

Redaktor: Stanis∏aw Garncarz
tel. (...32) 233 70 12, fax (0...32) 233 71 00
adres kontaktowy: 42-674 Zbros∏awice, ul. WolnoÊci 97
e-mail: promocja@zbroslawice.pl, www.zbroslawice.pl/wiesc.htm
Sk∏ad i druk: Drukpol sp. j. 42-600 Tarnowskie góry ul. Kochanowskiego 27
tel. (032) 285-40-35, e-mail: drukpol@pnet.pl

INFORMATOR
Z ˚YCIA GMINY
ZBROS¸AWICE

Zarzàd Banku Spó∏dzielczego
w Tarnowskich Górach wychodzàc
naprzeciw oczekiwaniom wszystkich
mieszkaƒców Gminy Zbros∏awice
a szczególnie rolnikom z radoÊcià in-
formuje, ̋ e od maja br. oddany zosta∏
do Waszej dyspozycji bankomat, któ-
ry znajduje si´ w budynku naszego
banku w Zbros∏awicach przy ulicy
WolnoÊci 109 a, czynny jest 24 godzi-
ny na dob´.

W zwiàzku z powy˝szym Zarzàd
Banku informuje, ˝e wszyscy miesz-
kaƒcy Gminy, którzy majà swoje ra-

chunki osobiste oraz rachunki rolni-
cze w naszym Banku otrzymujà
pierwszà kart´ Visa Elektron za sym-
bolicznà z∏otówk´. 

Pragniemy równie˝ poinformowaç
wszystkich rolników naszej Gminy, ̋ e
otwarcie rachunku w naszym Banku
b´dzie do koƒca br. bezp∏atne.

Szanowni rolnicy i mieszkaƒcy
Gminy Zbros∏awice prosimy skorzy-
stajcie z tej oferty – bo warto. 

Ze spó∏dzielczym pozdrowieniem
Zarzàd Banku

Szanowni Rolnicy i mieszkaƒcy
Gminy Zbros∏awice.

Europo
witaj nam

Piknik europejski w Czekanowie


