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W dniu 11 i 12 wrzeÊnia w naszej
gminie obchodzono Êwi´to plonów. 

W tym roku wraz z Gminà Do˝ynki
Gminne organizowa∏o so∏ectwo Ksi´˝y
Las.

W sobot´ odby∏ si´ mecz pi∏ki no˝-
nej o „Puchar So∏tysa So∏ectwa Ksi´˝y
Las” – rolnicy Ksi´˝ego Lasu kontra
pracownicy Przedsi´biorstwa Nasien-

nego Ksi´˝y Las. Puchar zdoby∏a dru-
˝yna Przedsi´biorstwa Nasiennego. 

Póêniej uczestnicy do˝ynek bawili
si´ przy biesiadzie Mirka Szo∏tyska
i zespole „For you”.

W niedziel´ natomiast odchody do-
˝ynkowe rozpocz´∏y si´ Mszà Âwi´tà
dzi´kczynnà w koÊciele w Ksi´˝ym Le-
sie. Po mszy ró˝nobarwny i d∏ugi koro-

wód do˝ynkowy ruszy∏ w kierunku pla-
cu OSP, gdzie odbywa∏y si´ dalsze uro-
czystoÊci do˝ynkowe. W korowodzie
zaprezentowa∏y si´ prawie wszystkie
so∏ectwa naszej gminy.

Do˝ynkowy bochen chleba starosto-
wie do˝ynek pani Teresa Heinrich
i pan Tomasz Klimowicz przekazali
Wójtowi Gminy, który obieca∏ dzieliç
go sprawiedliwie. 

Po koncercie zbros∏awickiej orkie-
stry d´tej proboszczowie parafii z tere-
nu naszej gminy ocenili wieƒce do˝yn-
kowe. I miejsce otrzyma∏y a˝ 3 korony
tj. so∏ectwa Ziemi´cice, Âwi´toszowice
i Laryszów. II miejsce so∏ectwo Kopie-
nica, natomiast pozosta∏e 10 koron
otrzyma∏o wyró˝nienia.

Potem wystàpi∏ Zespó∏ PieÊni i Taƒ-
ca „Miedarzanie”, a nast´pnie komisja
kwalifikacyjna og∏osi∏a wyniki Konkur-
su „Zbros∏awicki Laur”. G∏ównà na-
grod´ przyznano panu Franciszkowi
Czempikowi. Lwy otrzymali: pan An-
drzej Joƒca – Klub Jeêdziecki Zbros∏a-
wice, pani Renata Zi´ba i pan Artur
Lubos – „Stodo∏a pod strzechà”
w Zbros∏awicach, pan Beno Woênica –
So∏ectwo Âwi´toszowice.

(ciàg dalszy na str. 6)

Do˝ynki
Gminne 2004

Renty strukturalne oraz inne fundusze
dla obszarów wiejskich (szczegó∏y str. 5)

Serdecznie zapraszamy
m∏odzie˝ z terenu gminy
Zbros∏awice na spotkanie

z Wójtem Gminy,
które odb´dzie si´ w dniu

9 listopada br. o godz. 17.00
w Âwietlicy Gminnej

w Zbros∏awicach.
Na spotkaniu tym zostanà

poruszone tematy
bezpoÊrednio dotyczàce

m∏odzie˝y.

Uwaga!
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Uczniowie kamienieckich szkó∏
(podstawowej, gimnazjum i liceum
ogólnokszta∏càcego) uczestniczyli 1
paêdziernika w nie lada wydarzeniu.
W tym dniu bowiem przy ich obiekcie
szkolnym zosta∏ oddany do u˝ytku
kompleks boisk sportowych ze sztucz-
nà nawierzchnià! W jego sk∏ad wcho-

dzà: boisko do pi∏ki no˝nej (90x45), 2
boiska do siatkówki, boisko do pi∏ki
r´cznej, kort tenisowy, bie˝nia 60m,
skocznia w dal.

RadoÊç z posiadania takiego obiek-
tu jest tym wi´ksza, i˝ prawie po∏owa
Êrodków jakie poch∏on´∏a budowa,
pochodzi spoza bud˝etu gminy (Mini-

sterstwo Edukacji Narodowej i Sportu
oraz SAPARD).

Nie by∏o przeci´cia wst´gi! Zamiast
tej tradycyjnej ceremonii Wójt Gminy
Pawe∏ Kowolik odda∏ pierwszy strza∏
na bramk´, skutecznie jednak obro-
niony przez reprezentanta szko∏y Da-
wida Olszewskiego.

Nieco póêniej wójt nadrobi∏ zale-
g∏oÊci strzelajàc 2 gole w meczu pi∏-
karskim pomi´dzy budowniczymi bo-
iska – przedsi´biorstwem PBRol, a sa-
morzàdowcami. W regulaminowym

czasie mecz zakoƒczy∏ si´ remisem,
w rzutach karnych 5: 3 dla samorzà-
dowców (dwa karne obroni∏ so∏tys Be-
no Woênica – pierwszy raz w bramce
od 45 lat).

Do szkó∏ w Kamieƒcu ucz´szcza ok.
640 uczniów – sala gimnastyczna jest
wi´c mocno obcià˝ona. Oddane
do u˝ytku boiska, zdaniem nauczycie-
li, chocia˝ cz´Êciowo rozwià˝à ten pro-
blem.

Wies∏aw Olszewski

Bez wst´gi?

Ubieg∏y sezon grzewczy przyniós∏ w Polsce niespotykanà dotàd iloÊç
tragedii wynikajàcych z niew∏aÊciwej eksploatacji urzàdzeƒ grzewczo-ko-
minowych i wentylacyjnych. Ze wzgl´du na powtarzajàce si´ przypadki
zatruç tlenkiem w´gla oraz po˝ary wywo∏ane niew∏aÊciwà eksploatacjà
tych˝e urzàdzeƒ, pragniemy zwróciç uwag´ mieszkaƒców gminy na te za-
gro˝enia.

Rocznie zatruciu tlenkiem w´gla ulega ponad 120 osób. Najcz´stszym
êród∏em zatruç bywa niesprawna domowa instalacja gazowa, zbyt wcze-
Ênie zamykane lub nieszczelne piece domowe, z których tlenek w´gla wy-
dobywa si´ w formie czadu.

WÊród wielu okolicznoÊci, w jakich komin mo˝e byç przyczynà po˝aru,
nale˝y wymieniç du˝e nagromadzenie si´ sadzy, która przy zbyt d∏ugim
nieczyszczeniu komina mo˝e si´ zapaliç. Palàca si´ w kominie sadza wy-
rzuca iskry i palàce si´ czàstki opa∏u, które spadajàc na ∏atwopalny mate-
ria∏ mogà spowodowaç po˝ar.

Okresowa kontrola polegajàca na sprawdzaniu stanu technicznego
obiektów powinna byç dokonywana co najmniej raz w roku. Zgodnie
z art. 82 kodeksu wykroczeƒ za utrudnianie okresowych czyszczeƒ komi-
na lub niedokonywanie napraw uszkodzonych kominów i przewodów dy-
mowych, nak∏adana jest grzywna.

Do biura Zarzàdu Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa
Âlàskiego coraz cz´Êciej docierajà sygna∏y od zak∏adów kominiarskich
o uniemo˝liwianiu im wykonywania us∏ug kominiarskich w budynkach
indywidualnych oraz obiektach u˝ytecznoÊci publicznej.

Z uwagi na to, ˝e takie sytuacje mogà stanowiç realne zagro˝enie ˝y-
cia, zdrowia i mienia, pami´tajmy o umo˝liwieniu okresowych przeglà-
dów kominiarskich i dba∏oÊci o w∏asne urzàdzenia grzewczo-kominowe
i wentylacyjne.

JednoczeÊnie przypomina si´ o zakazie spalania wszelkiego rodzaju
Êmieci i odpadów w naszych przydomowych kot∏owniach. Spalanie odpa-
dów powoduje bardzo wysoki stopieƒ zagro˝enia dla Êrodowiska oraz
zdrowia ludzi.

Natalia Majewska

Komunikat
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

składam wszystkim życzenia
satysfakcji z wykonywanych zadań,
zrozumienia, spokoju oraz radości

w codziennej pracy

życzy Wójt Gminy
Paweł Kwolik

NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM

SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY ZBROSŁAWICE

ZDROWIA, ZADOWOLENIA Z KAŻDEJ CHWILI,

ŁATWO SPEŁNIAJĄCYCH SIĘ MARZEŃ 

I ODCZUWALNYCH EFEKTÓW CODZIENNEJ PRACY

ŻYCZY

ZARZĄD ZBROSŁAWICKIEGO ODDZIAŁU
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
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Wójt przygotowa∏ 14 projektów
uchwa∏ Rady Gminy i wyda∏ 43 zarzà-
dzenia w tym w sprawach: 

– powo∏ania komisji do udzielenia
zamówienia na „Budow´ oÊwietlenia
ulicznego w JaÊkowicach”. Powo∏ano
komisje w sk∏adzie: S. G∏ówka, R. Ko-
wolik, U. Grabiƒska, P. ¸aniewski.,

– og∏oszenia wykazu na wydzier˝a-
wienie dzia∏ek po∏o˝onych w Ptako-
wicach na okres 3 lat. Wykaz obejmu-
je nast´pujàce nieruchomoÊci nieza-
budowane o charakterze rolnym:
dzia∏ka nr 1125/94 o powierzchni
0,4488 ha, dzia∏ka nr 700/7 o po-
wierzchni 0,23 ha, dzia∏ka nr396/7
o powierzchni 0,1030 ha,

– powierzenia stanowiska dyrekto-
ra Zespo∏u Szkó∏ w Wieszowie. Sta-
nowisko dyrektora Zespo∏u Szkó∏
w Wieszowie powierzono Danucie
Lihs na okres od 1 wrzeÊnia 2004 ro-
ku do 31 sierpnia 2009 roku, 

– przed∏u˝enia powierzenia stano-
wiska dyrektora Gminnego Przed-
szkola Nr 3 w Kamieƒcu. Stanowisko
dyrektora Gminnego Przedszkola Nr
3 w Kamieƒcu powierzono Krystynie
Trzesiok na okres od 1 wrzeÊnia 2004
roku do 31 sierpnia 2006 roku.

– zmiany regulaminu organizacyj-
nego Urz´du Gminy w Zbros∏awi-
cach.

– og∏oszenia wykazu na wydzier˝a-
wienie dzia∏ki nr 1098/59 po∏o˝onej
w Ziemi´cicach na okres dwóch lat.
Wykaz obejmuje nieruchomoÊç grun-
towà nr 1098/59 o pow. 0,0471 ha.

– organizacji systemu wczesnego
ostrzegania w gminie Zbros∏awice.
Celem systemu wczesnego ostrzega-
nia „SWO” jest realizacja zadaƒ zwià-
zanych z wykrywaniem zagro˝eƒ,

ostrzeganiem ludnoÊci i utrzymaniem
w sta∏ej gotowoÊci cz´Êci systemu wy-
krywania i alarmowania. W sk∏ad sys-
temu wchodzà nast´pujàce s∏u˝by
dyspozytorskie: Urzàd Gminy Zbro-
s∏awice, Posterunek Policji z siedzibà
w Kamieƒcu, Ochotnicze Stra˝e Po-
˝arne z terenu gminy, Zak∏ad Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Zbros∏awicach oraz lekarz wetery-
narii P. Hoin.

Ponadto Wójt:
– Pozytywnie zaopiniowa∏ projekt

przekazania przez Gmin´ Zbros∏awi-
ce GórnoÊlàskiemu Zak∏adowi Elek-
troenergetycznemu S.A. w Gliwicach
elementów sieci i urzàdzeƒ przy∏àcza
w Wieszowie przy ul. Dworcowej
do pompowni Êcieków,

– Negatywnie ustosunkowa∏ si´
do projektu zmiany umowy gminy
z Agencjà Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa o finansowanie inwe-
stycji ze Êrodków SAPARD – u w kwe-
stii uznania podatku VAT za koszty
niekwalifikowane inwestycje,

– Uczestniczy∏ w uroczystoÊciach
przekazania gminie partnerskiej
Charnay-les-Macon „Sztandaru Ho-
norowego” w dniu 18 wrzeÊnia br.
w sali „Vieux Temple”.

– W dniach od 15.09.04 r.
do 29.10.04r. w Urz´dzie Gminy Re-
gionalna Izba Obrachunkowa prze-
prowadzi∏a kontrol´ kompleksowà,

– Przeprowadza rozmowy w Za-
rzàdzie Wojewódzkim OSP w spra-
wie dofinansowaƒ zakupu lub re-
montów pojazdów po˝arniczych dla
naszych jednostek OSP,

– Uczestniczy∏ w zebraniu wiej-
skim so∏ectwa Czekanów,

– Dokona∏ odbioru nowego samo-
chodu dla Policji oraz wystàpi∏
do Komendy Wojewódzkiej Policji
o zakup drugiego pojazdu dla po-
trzeb naszego Posterunku zgodnie
z wczeÊniejszymi uzgodnieniami,

– Uczestniczy∏ w uroczystoÊci po-
˝egnania ksi´dza proboszcza Krzysz-
tofa Kozika, który odszed∏ z parafii
Êw. Floriana z Miedar – jego miejsce
zajà∏ ojciec Jan Opara,

– Spotka∏ si´ z pos∏em Stanis∏a-
wem Duliasem w sprawie korekty
przebiegu autostrady A-1, który z∏o-
˝y∏ w tej sprawie interpelacj´ posel-
skà. O dalszych efektach b´dziemy
informowaç,

– Wynegocjowa∏ ze Starostwem
Powiatu treÊç porozumienia o wspól-
nej realizacji niektórych zadaƒ inwe-
stycyjnych z zakresu budowy remon-
tów dróg i chodników,

– Spotka∏ si´ z so∏tysem wsi JaÊko-
wice celem omówienia realizowanych
robót w tym so∏ectwie tj. budowa
oÊwietlenia, pod∏àczenia wodociàgo-
we, budowa kanalizacji deszczowej
przy ul Krótkiej.

– Uczestniczy∏ w do˝ynkach powia-
towych i z wyrazem uznania gratulo-
wa∏ so∏tysowi Laryszowa i Ziemi´cic
za wspania∏e wykonanie koron ˝niw-
nych, które otrzyma∏y I i II nagrod´
w konkursie,

– Przyzna∏ specjalnà nagrod´
1000 z∏. dla OÊrodka Jeêdzieckiego
Zbros∏awice za promocj´ gminy
w konkursie „Laur Zbros∏awicki” po-
zosta∏ym wyró˝nionym w tym kon-
kursie wr´czy∏ upominki i dyplomy,

– Sk∏ada serdeczne ˝yczenia owoc-
nej dzia∏alnoÊci dla nowo powsta∏ych
stowarzyszeƒ – Twórców Amatorów
oraz Âwietlic Socjoterapeutycznych,

– Uczestniczy∏ w odbiorze robót:
remont dachu Szko∏y Podstawowej
w Zbros∏awicach, remont OÊrodka

Zdrowia w Kopienicy, modernizacja
kot∏owni w Zespole Szkó∏ w Wieszo-
wie, remont mieszkania dla repa-
triantów,

– Informuje o rozpocz´ciu prac
projektowych kanalizacji sanitarnych
dla so∏ectw Zawada, Karchowice,
Czekanów, Sza∏sza,

– Uczestniczy∏ w uroczystym
otwarciu roku szkolnego 2004/2005,
które zorganizowano (wspaniale)
w Szkole Podstawowej w Kopienicy,

– Odebra∏ roboty remontowe –
adaptacja pomieszczeƒ mieszkalnych
na lokale szkolne w Szkole Podsta-
wowej w Przezchlebiu,

– Dzi´kuje za zaproszenia na do-
˝ynki so∏eckie – Wieszowa, Karcho-
wie, Boniowice, Kamieniec, Kopie-
nica,

– Sk∏ada serdeczne podzi´kowa-
nia Radzie So∏eckiej z so∏tysem
na czele za wykonanie podestu ta-
necznego parku w Kamieƒcu, jak
i wszystkim, którzy w tych pracach
brali udzia∏; koszt budowy poza za-
kupem pokrycia dachowego (wk∏ad
gminy) zosta∏ pokryty si∏ami spo-
∏ecznymi.

– Uczestniczy∏ i inicjowa∏ spotka-
nia z Izbami Rolniczymi – Woje-
wódzkà i Powiatowà w celu omówie-
nia spraw zwiàzanych z odrolnieniem
terenów dla potrzeb opracowywa-
nych zmian zagospodarowania prze-
strzennego Gminy.

Z prac Wójta Gminy

22.09.2004 r. Sesja Rady Gminy
Zbros∏awice

Przyj´cie informacji z wykonania
bud˝etu Gminy za I pó∏rocze br. oraz
podj´cie uchwa∏ w sprawie: Statutu
Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecz-
nej w Zbros∏awicach; powo∏ania ko-
misji doraênej do spraw przygotowa-
nia analizy mo˝liwoÊci zmiany powia-
tu przez Gmin´ Zbros∏awice; ustale-
nia planu sieci prowadzonych przez
Gmin´ Zbros∏awice publicznych
przedszkoli i oddzia∏ów przedszkol-
nych w szko∏ach podstawowych; upo-
wa˝nienia Przewodniczàcego Rady
Gminy Zbros∏awice do reprezentowa-
nia Gminy Zbros∏awice – Rady Gmi-
ny Zbros∏awice przed Wojewódzkim
Sàdem Administracyjnym i Naczel-
nym Sàdem Administracyjnym oraz
udzielenia w tym zakresie pe∏nomoc-
nictwa procesowego; zmian w bud˝e-
cie Gminy Zbros∏awice na rok 2004 –

9 uchwa∏; utworzenia Êrodków spe-
cjalnych w placówkach oÊwiatowych,
dla których organem prowadzàcym
jest Gmina Zbros∏awice; zwi´kszenia
planu Êrodków specjalnych na rok
2004 – 2 uchwa∏y.

Dyskusja na temat projektów pla-
nów zagospodarowania przestrzenne-
go i odrolnienia gruntów.

25.08. oraz 15. i 28.09. 2004 r – po-
siedzenie Komisji Rewizyjnej

Kontrola Gminnego Zespo∏u Ob-
s∏ugi Placówek OÊwiatowych oraz
analiza wykonania bud˝etu za I pó∏ro-
cze br.

07.09. i 21.09.2004 r. – posiedzenie
Komisji Bud˝etu, Gospodarki i Roz-
woju 

Ocena wykonania bud˝etu Gminy
za I pó∏rocze br. oraz zaopiniowanie
projektów uchwa∏.

17.09.2004 r. – posiedzenie Komisji
Rolnictwa

Organizacja skupu p∏odów rolnych
na terenie naszej gminy oraz opinio-
wanie wniosku dot. przekwalifikowa-
nia gruntów rolnych na budowlane,
w zwiàzku z przygotowaniem projek-
tów planów zagospodarowania prze-
strzennego so∏ectw.

20.09.2004 r. posiedzenie Komisji
OÊwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej

Zapoznanie si´ z informacjà nt.
przebiegu i realizacji inwestycji oÊwia-
towych oraz zaopiniowanie projektów
uchwa∏.

30.09.2004 r. – posiedzenie Komisji
do spraw opracowania projektu
uchwa∏y Rady Gminy w sprawie usta-
lenia dni i godzin otwierania oraz za-
mykania placówek handlu detaliczne-
go, zak∏adów gastronomicznych i za-
k∏adów us∏ugowych dla ludnoÊci

Prace nad opracowaniem w/w pro-
jektu uchwa∏y.

Z prac Rady Gminy

W czasie tegorocznych wakacji
pan Wies∏aw Kurpios dokona∏ re-
montu rynien na budynku Szko∏y
Podstawowej w Ziemi´cicach, na-
tomiast panowie: Marek Wilgoc-
ki, Miros∏aw Wrona i Józef Staƒ-
czak oraz pan Krzysztof Glagla,
który organizowa∏ i nadzorowa∏
ca∏oÊç prac – przeprowadzili re-
mont klasy. Dzi´ki zaanga˝owa-
niu rodziców, uczniowie mogli
rozpoczàç nauk´ w pi´knie odno-
wionej klasie. 

Za poÊwi´cony czas, prac´
i zainteresowanie naszà szko∏à

dzi´kuje Danuta Teperek
Dyrektor Szko∏y Podstawowej

w Ziemi´cicach

Podzi´kowanie

Urzàd Gminy w Zbros∏awi-
cach organizuje dla mieszkaƒców
gminy, którzy ukoƒczyli 40 lat,
badanie cholesterolu. Badanie
jest bezp∏atne. Koszt badania
w wysokoÊci 8,00 z∏ od jednego
pacjenta pokrywa Urzàd Gminy.
Osoby zainteresowane mogà si´
zg∏aszaç w oÊrodkach zdrowia ce-
lem rejestracji. Badania b´dà
prowadzone od 1 paêdziernika
do 30 listopada 2004 roku.

OG¸OSZENIE
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W odpowiedzi na zarzuty postawio-
ne Radzie So∏eckiej i mieszkaƒcom
Wieszowy przez panià Krystyn´ Stu-
chlik w liÊcie do redakcji pt. „Wieszowo
obudê si´” zamieszczonym w kwartalni-
ku „WieÊç Zbros∏awicka” nr 5/15/2004
pragniemy sprostowaç a panià Krystyn´
Stuchlik poinformowaç, ˝e w naszym
so∏ectwie dzia∏a wiele organizacji, sto-
warzyszeƒ i kó∏ek zainteresowaƒ, takich
jak: Nasza Sala Gimnastyczna, Stowa-
rzyszenie Budowy Kanalizacji, LKS Na-
przód, OSP, Hodowców go∏´bi, Mniej-
szoÊç Niemiecka, W´dkarze, Klub Se-
niora. Przez siedem dni w tygodniu
do dyspozycji mieszkaƒców jest Dom
Kultury gdzie dzia∏ajà ko∏a zaintereso-
waƒ np. plastyczne, aerobik, muzyczne,
sportowe, biblioteka, komputerowe itp.

W w/w organizacjach i ko∏ach dzia∏a
wielu mieszkaƒców, którym nie trzeba
dawaç kopa by bezinteresownie, po-
Êwi´cajàc swój czas a niejednokrotnie
i pieniàdze dzia∏ali na rzecz poprawy ̋ y-
cia, bezpieczeƒstwa i wizerunku naszej
miejscowoÊci, przedstawiciele tych or-
ganizacji sà cz∏onkami Rady So∏eckiej.

Do niewàtpliwych sukcesów tych or-
ganizacji zaliczyç mo˝na: wybudowanie
sali gimnastycznej, rozpocz´cie budo-
wy kanalizacji, remont budynku stra˝-
nicy oraz wyposa˝enie w nowoczesny
sprz´t, sukcesy sportowe tj. zwyci´stwo
w wieloboju so∏ectw w 2003 r. oraz zor-

ganizowanie turnieju siatkówki pla˝o-
wej i turnieju o Puchar Wójta w pi∏ce
no˝nej gdzie seniorzy wywalczyli
pierwsze miejsce a dru˝yna m∏odzie˝y
wygrywa∏a przez ostatnie trzy lata,
organizacje zabawy sylwestrowej i za-
baw karnawa∏owych, festynów, do˝y-
nek, koncertów orkiestry d´tej, Miko-
∏aja a w okresie wakacyjnym wycieczek
i zabaw dla dzieci i m∏odzie˝y. Do suk-
cesów Rady So∏eckiej z pewnoÊcià
mo˝na zaliczyç remonty ulic, wyasfalto-
wanie parkingu przy koÊciele, uzupe∏-
nienie oÊwietlenia przy by∏ym PGR
oraz na Glinicach, porzàdkowanie te-
renu so∏ectwa i wiele innych inicjatyw,
o których d∏ugo by pisaç.

Z pewnoÊcià jest jeszcze wiele
do zrobienia a pomys∏ów Radzie So∏ec-
kiej nie brakuje, ale niewielki bud˝et,
jakim dysponujemy oraz trudnoÊci pro-
ceduralne w wykorzystaniu tych fundu-
szy ograniczajà nasze mo˝liwoÊci.

W myÊl powiedzenia „cudze chwali-
cie swego nie znacie” zapraszamy pa-
nià K. Stuchlik oraz Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Gminy Zbros∏awice
do wspó∏pracy by wspólnie rozwià-
zywaç trudnoÊci i problemy ˝ycia
codziennego, wtedy wystarczy jed-
na gazeta, w której zamieszczone b´dà
rzetelne i prawdziwe informacje.

Rada So∏ecka z Wieszowy

Odpowiedê Rady So∏eckiej

Mieszkaƒców gminy Zbros∏awice
warto poinformowaç o wa˝nym wyda-
rzeniu historycznym, jakie mia∏o miej-
sce w sierpniu 1939 r. w ¸ubiu Gór-
nym. Z miejscowoÊci tej pochodzi∏a
pierwsza ofiara II wojny Êwiatowej.
Ofiarà tà by∏ Franciszek Honiok.

Adolf Hitler planujàc napad na Pol-
sk´ szuka∏ pretekstu, przyczyny tej na-
paÊci (casus belli), aby móg∏
przed Êwiatem og∏osiç, ˝e to „êli Pola-
cy” zmusili go do podj´cia dzia∏aƒ wo-
jennych. Hitlerowcy zaplanowali na-
pad na radiostacj´ niemieckà w Gliwi-
cach. Âwiat mia∏ byç poinformowany,
˝e dokonali tego Polacy.

Franciszek Honiok mia∏ byç jednym
z polskich „napastników”, który zginà∏
w czasie napadu na radiostacj´ gli-
wickà.

F. Honiok mieszka∏ w ¸ubiu Gór-
nym (wówczas Hohenlieben), by∏
przedstawicielem firmy maszyn rolni-
czych. Wiedziano, ˝e sympatyzuje
z Polakami. Bra∏ udzia∏ po polskiej
stronie w III powstaniu Êlàskim
w 1921 r., nosi∏ wówczas bia∏o-czerwo-
nà opask´ i uzbrojony by∏ w karabin.

30 sierpnia 1939r. zatrzymano go
w ¸ubiu Górnym.

Przebieg zatrzymania relacjonuje
ówczesny sekretarz s∏u˝by kryminal-
nej nast´pujàco:

„Inspektor uda∏ si´ po Franciszka
Honioka sprzed restauracji „Jarzàb-
ka” w ¸ubiu Górnym, gdzie zatrzyma∏
si´ gestapowski samochód. Inspektor
prowadzi∏ tego cz∏owieka odzianego
w zwyk∏e, szare ubranie, trzymajàc go
za r´kaw. Honiok zaskoczony zatrzy-
maniem by∏ spokojny, nie wyrzek∏ ani
s∏owa.” Wywieziono go do koszar po-
licyjnych w Bytomiu, a nast´pnie
do Opola. Nazajutrz Honioka prze-
wieziono z Opola do aresztu policyj-
nego w Gliwicach.

31 sierpnia 1939 roku o godz. 20-tej
grupa Naujocksa dokona∏a napadu
na niemieckà radiostacj´ w Gliwicach.
Obs∏uga radiostacji zosta∏a sterrory-
zowana a z nadajnika rozleg∏y si´ s∏o-
wa: „Uwaga! Tu Gliwice! Rozg∏oÊnia
znajduje si´ w r´kach polskich”! Po 13
minutach akcja by∏a zakoƒczona.

Alfred Helmut Naujocks opowia-
da∏, ˝e przy drzwiach na terenie radio-
stacji zobaczy∏ martwego cz∏owieka.
By∏ nim Franciszek Honiok, którego
wczeÊniej oszo∏omiono zastrzykiem.

Sprawà Franciszka Honioka zainte-
resowali si´ w latach 80-tych Niemcy,
którzy przyjechali w tej sprawie do ¸u-
bia Górnego i zrealizowali film doku-
mentalny, który zosta∏ pokazany w te-
lewizji RFN.

Kazimierz Bartos

Pierwsza ofiara
II wojny Êwiatowej…

Zmiany wprowadzone od 1 paê-
dziernika 2004 r. dotyczà mi´dzy inny-
mi osób pobierajàcych dodatek do za-
si∏ku rodzinnego z tytu∏u samotnego
wychowywania dziecka, który zastàpi∏
Êwiadczenie alimentacyjne. Chodzi
tak˝e o osoby, które nie mia∏y prawa
do zasi∏ku rodzinnego ani dodatku
pod warunkiem, ̋ e ich dochód na oso-
b´ w rodzinie nie przekracza 612 z∏
i rodzina spe∏nia pozosta∏e warunki
okreÊlone w ustawie. Osoby te dosta-
nà przejÊciowy dodatek w wysokoÊci,
co najmniej 70 procent wyp∏aconego
w kwietniu Êwiadczenia alimentacyj-
nego. Ta zmiana jest korzystna przede
wszystkim dla osób, które nie majà te-
raz zasi∏ku rodzinnego i dodatku.
Osoba samotna wychowujàca dziecko

b´dzie mia∏a prawo do dodatku tak˝e
na dziecko z prawem do renty lub ren-
ty socjalnej. B´dzie tak˝e mo˝na ubie-
gaç si´ o dodatek w wysokoÊci 80 z∏.
na cz´Êciowe pokrycie kosztów zakwa-
terowania dziecka niepe∏nosprawne-
go w miejscowoÊci, w której znajduje
si´ gimnazjum.

Od 1 paêdziernika cz∏onkiem ro-
dziny, na którego przys∏uguje Êwiad-
czenie rodzinne po spe∏nieniu warun-
ków ustawy, jest tak˝e dziecko, które
ukoƒczy∏o 25 rok ˝ycia i ma orzecze-
nie o znacznym stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci i w zwiàzku z tym rodzi-
na ma prawo do Êwiadczenia piel´-
gnacyjnego.

Urszula Furtka

Zmiany w wyp∏acie
Êwiadczeƒ rodzinnych

31 sierpnia 2004 r. w Wieszowie  przy ul. Bytomskiej Policjanci Posterun-
ku Policji w Zbros∏awicach zatrzymali mieszkaƒca Wieszowy, który usi∏owa∏
dopuÊciç si´ czynnoÊci seksualnej wobec nieletniego. Sàd Rejonowy w Tar-
nowskich Górach nie przychyli∏ si´ do wniosku Prokuratury Rejonowej
w Tarnowskich Górach i nie zastosowa∏ Êrodka zapobiegawczego w postaci
tymczasowego aresztu. 

1 wrzeÊnia 2004 r. w Sza∏szy przy ul. Tarnogórskiej nieznany sprawca
skrad∏ sam. os. m-ki Seat Toledo o wartoÊci 36 tys. z∏. 

2 wrzeÊnia 2004 r. w Miedarach nieznany sprawca skrad∏ ja∏ówk´ o war-
toÊci 6 tys. z∏.

8 wrzeÊnia 2004 r. w Wieszowie przy ul. Tarnogórskiej nieznani sprawcy
w∏amali si´ do budynku Stacji „Auto-Gaz” skàd skradli sprz´t komputerowy
wartoÊci 1500 z∏.

15 wrzeÊnia w Kopienicy przy ul. 1-go Maja nieznani sprawcy dokonali
kradzie˝y 1010 mb linii napowietrznej na szkod´ Regionu Energetycznego
w Gliwicach. 

17 wrzeÊnia 2004 r. w Zbros∏awicach przy ul. WolnoÊci nieznany sprawca
skrad∏ sam. os. m-ki Skoda Oktawia o wartoÊci 56 tys. z∏. na szkod´ obywa-
tela Niemiec. 

21 wrzeÊnia 2004 r. w Zbros∏awicach przy ul. Dworcowej Policjanci Poste-
runku Policji w Zbros∏awicach zatrzymali pi´ciu mieszkaƒców Rudy Âl., któ-
rzy skradli elementy torowiska o wartoÊci 4850 z∏. na szkod´ PKP w Tarnow-
skich Górach. 

22 wrzeÊnia 2004 r. w Kamieƒcu przy ul. Tarnogórskiej nieznani sprawcy
w∏amali si´ do sam. os. m-ki Hundai Sonata skàd skradli radioodtwarzacz m-
-ki Sony wartoÊci 500z∏. 

22 wrzeÊnia 2004 r. w Kamieƒcu przy ul. Tarnogórskiej nieznani sprawcy
w∏amali si´ do sam. os. m-ki Skoda Oktawia skàd skradli radioodtwarzacz
m-ki Piomier wartoÊci 1600 z∏. 

30 wrzeÊnia 2004 r. w Sza∏szy przy ul. Tarnogórskiej Policjanci Posterunku
Policji w Zbros∏awicach zatrzymali mieszkaƒca Czekanowa, który porusza∏
si´ sam. os. m-ki Lancia z przymocowanymi tablicami rejestracyjnymi przy-
dzielonymi do innego ni˝ w/w pojazd. 

KOMUNIKAT POLICJI!
Posterunek Policji w Zbros∏awicach przypomina

o obowiàzku u˝ywania Êwiate∏ mijania w porze dziennej
w okresie od 01.10.2004. do koƒca lutego 2005 roku.

Kronika policyjna
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Jessica Michalczok: „Zosta∏am
oprowadzona po ca∏ym domu, a na-
st´pnie otrzyma∏am swój pokój. By-
∏o tam troch´ pusto i ch∏odno, ale
mi∏o. Moja niemiecka przyjació∏ka –
Amelie mia∏a dwoje rodzeƒstwa:
starszà siostr´ i m∏odszego brata.
Bardzo jà polubi∏am i raczej nie
mia∏am problemów z porozumiewa-
niem si´. Najbardziej przepada∏am
za du˝ym, grubym i rudym kotem
Amelie, który wabi∏ si´ Lacki”

Judyta Moryƒ: „Trafi∏am do Cor-
riny Schenker i równie˝ zosta∏am
mi∏o powitana. Nie dosta∏am swoje-
go pokoju. Corrina mia∏a pi´cioro
rodzeƒstwa i królika. Najtrudniej by-
∏o mi si´ porozumieç z mamà Corri-
ny, poniewa˝ mia∏a „szwabski” ak-
cent. Oprócz atrakcyjnych wycieczek
m.in. do zamku w Gutenbergu, mu-
sieliÊmy chodziç do szko∏y a to wià-
za∏o si´ z bardzo wczesnym wstawa-

niem i dla niektórych t∏oczeniem si´
w pe∏nym autobusie. Szko∏a by∏a
bardzo du˝a i posiada∏a a˝ dwa pi´-
tra. Na lekcjach, jak zwykle by∏o
nudno, jednak nauczyciele bardzo
goràco nas przywitali i wypytywali
o Polsk´”

PoznaliÊmy wielu fajnych ludzi
i nie mo˝emy si´ doczekaç, kiedy ich
znowu zobaczymy. Bardzo nam ich
brakuje. W Niemczech wszyscy si´
lubià i sà dla siebie bardzo mili. 

Pan Krzysztof Jaremski, który by∏
naszym opiekunem zawsze ch´tnie
s∏u˝y∏ pomocà, jeÊli mieliÊmy pro-
blem z porozumiewaniem si´.

JesteÊmy bardzo zadowolone
z wyjazdu. Niestety nasi niemieccy
przyjaciele odwiedzà nas dopiero
w kwietniu przysz∏ego roku.

Judyta Moryƒ, Jessica Michalczok 

By∏a to ju˝ czwarta wymiana polskiej i niemieckiej m∏odzie˝y szkolnej.
Dnia 23 wrzeÊnia uczniowie czterech szkó∏ ponadpodstawowych naszej gmi-
ny wyjechali do Brackenheim w ramach wymiany szkolnej. W wymianie
wzi´∏o udzia∏ 15 uczniów: 11 dziewczàt i 4 ch∏opców. Przez 8 dni uczyli si´,
poznawali niemieckà specyfik´ i sp´dzali czas wolny ze swoimi przyjació∏mi
z Brackenheim. 

Do systematycznej wspó∏pracy w zakresie wymiany m∏odzie˝y ponownie
przyczyni∏a si´ Polsko-Niemiecka Wspó∏praca M∏odzie˝y, która dofinanso-
wa∏a wyjazd.

Poni˝ej publikujemy krótkie relacje uczestniczek wyjazdu – Judyty Moryƒ
i Jessici Michalczok.

Wymiana

szkolna Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz

z Agencjà Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

uruchomi∏y kolejne dzia∏ania pomocowe dla obszarów

wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego

oraz rozwój obszarów wiejskich” (SOP),

jak równie˝ dzia∏ania w ramach Planu Rozwoju

Obszarów Wiejskich (PROW).

Aktualnie w zakresie PROW dost´pne sà nast´pujàce dzia∏ania:

1. RENTY STRUKTURALNE – dla rolników w wieku przedemery-

talnym przekazujàcych posiadane gospodarstwo rolne (wyso-

koÊç renty 210-440 % kwoty najni˝szej emerytury)

2. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych – pomoc w po-

staci premii w wys. równowartoÊci 1250 EURO/gosp./rok, wy-

p∏acanej przez 5 lat.

3. Wspieranie dzia∏alnoÊci rolniczej na obszarach o nieko-

rzystnych warunkach gospodarowania (ONW) – roczne do-

p∏aty wyrównawcze.

4. Wspieranie przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy

dobrostanu zwierzàt – obejmuje 7 pakietów m.in. rolnictwo

ekologiczne, ochron´ gleby i wód.

5. Zalesianie gruntów rolnych – wsparcie na zalesienie oraz pre-

mia piel´gnacyjna.

W zakresie SOP dost´pne sà nast´pujàce dzia∏ania:

1. U¸ATWIANIE STARTU M¸ODYM ROLNIKOM – premia

w wys. 50 000 z∏ wyp∏acana dla rolników w wieku do 40 lat, któ-

rzy rozpoczynajà samodzielne prowadzenie gospodarstwa rol-

nego.

2. Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku∏ów rolnych –

modernizacja zak∏adów przetwórstwa rolno-spo˝ywczego.

3. Przywracanie potencja∏u produkcji leÊnej zniszczonego na-

turalnà katastrofà i/lub po˝arem oraz wprowadzenie odpo-

wiednich instrumentów zapobiegawczych – ca∏kowity zwrot

100% kosztów kwalifikowanych.

4. Ró˝nicowanie dzia∏alnoÊci rolniczej i zbli˝onej do rolnictwa

w celu zapewnienia ró˝norodnoÊci dzia∏aƒ lub alternatyw-

nych êróde∏ dochodów – 50% kosztów kwalifikowanych inwe-

stycji.

5. INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH – 50-65%

kosztów kwalifikowanych na modernizacj´ gospodarstwa

w tym zakup maszyn.

Wszystkich zainteresowanych, szczególnie uzyskaniem

RENTY STRUKTURALNEJ, zapraszamy do sk∏adania wniosków

do Oddzia∏u Regionalnego ARiMR w Cz´stochowie.

Po formularze i niezb´dnà pomoc (np. sporzàdzenie biznes

planu) nale˝y zg∏aszaç si´ do:

Powiatowego Biura ARiMR w Nakle Âlàskim – tel. 382 33 61 do 64

OÊrodka Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich Górach – tel. 285 18 47

Gminnego Centrum Informacji w Kamieƒcu – tel. 333 87 40

Urz´du Gminy w Zbros∏awicach – tel. 233 77 35.

Uwaga rolnicy!

Rada So∏ecka w Karchowicach dzi´kuje w∏aÊcicielom restauracji „Zajazd
u Rysia” oraz w∏aÊcicielom przedsi´biorstwa „Rembis” za wk∏ad wniesiony
w organizacj´ do˝ynek so∏eckich w dniu 2.10.2004 r.

So∏tys i Rada So∏ecka

Podzi´kowanie



6 WieÊç z Gminy nr 7 (48) 2004 • Paêdziernik

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

Dariusz Musio∏ Urodzony w 1969 roku
w Zbros∏awicach, ˝ona Anna, córki: Julia i Alek-
sandra, mgr in˝. zootechnik – studia na Akademii
Rolniczej w Lublinie (10 cio-miesi´czny sta˝ za-
graniczny), dobra znajomoÊç j´zyka niemieckiego
i angielskiego. Od dzieciƒstwa zwiàzany z pracà
na roli. Za najcenniejszà rzecz uwa˝a rodzin´. Ce-
ni sobie ludzi uczciwych, rzetelnych, skromnych
i pomagajàcym innym – takim stara si´ byç. Lubi
kontakt z przyrodà, sport, dobry film i ksià˝k´. Od 2003 roku pracuje
w Urz´dzie Gminy na stanowisku ds. rolnictwa i funduszy strukturalnych.

Poznajmy si´

1 paêdziernika 2004 Szko∏a Pod-
stawowa w Ziemi´cicach zdoby∏a ty-
tu∏ Szko∏y z Klasà. Po blisko rocz-
nym udziale w II edycji akcji uda∏o
nam si´ zrealizowaç wszystkie zada-
nia. Akcji przyÊwieca∏o szeÊç zasad:
szko∏a dobrze uczy ka˝dego ucznia,
ocenia sprawiedliwie, uczy myÊleç
i rozumieç Êwiat, rozwija spo∏ecznie
i uczy wra˝liwoÊci, pomaga uwierzyç
w siebie i tworzy dobry klimat oraz
przygotowuje do przysz∏oÊci. Do ka˝-
dej z zasad nale˝a∏o wybraç jedno za-
danie, zrealizowaç je, a nast´pnie
umieÊciç sprawozdanie w Internecie.
Po akceptacji recenzenta sprawozda-
nie by∏o widoczne na stronie - wizy-
tówce szko∏y. SpoÊród 30 zadaƒ wy-
braliÊmy nast´pujàce tematy: jak wy-
chowaç ludzi z pasjà?, poprawiamy
ocenianie z poszczególnych przed-
miotów, dobry program, dobry pod-
r´cznik, nasza ma∏a i wielka ojczy-
zna, ka˝dego mo˝na za coÊ pochwa-
liç oraz wi´cej kultury. W realizacji

zadaƒ brali udzia∏ nauczyciele, nasi
uczniowie oraz ich rodzice. W ra-
mach akcji zrealizowaliÊmy wiele cie-
kawych pomys∏ów, z których cz´Êç
by∏a zainicjowana i wykonana przez
uczniów. Ponadto, pomys∏y i pomoc
rodziców okaza∏y si´ nieocenione. 

Ogólnopolska akcja Szko∏a z Kla-
sà ma na celu poprawianie jakoÊci
pracy szko∏y, aktywizowanie uczniów
i rodziców w ˝ycie szko∏y, rozbudza-
nie w uczniach pasji i zainteresowaƒ
oraz promowanie aktywnie dzia∏ajà-
cych szkó∏.

Chcia∏abym bardzo serdecznie po-
dzi´kowaç Pani Dyrektor, Radzie Pe-
dagogicznej, wszystkim uczniom i ro-
dzicom ze Szko∏y Podstawowej w Zie-
mi´cicach, którzy przyczynili si´ do te-
go sukcesu za trud i ogrom pracy jakà
w∏o˝yli w realizacj´ projektu.

Zapraszam do odwiedzenia naszej
strony www2. gazeta. pl/klasa

Koordynator akcji Anna Pietraszuk

Szko∏a z klasà

(ciàg dalszy ze str. 1)

Wyró˝nienie otrzyma∏ Ks. Pro-
boszcz Rudolf Halemba.

Od godz. 19-tej do wspólnej zaba-
wy przy muzyce i pieÊniach biesiad-
nych zaprasza∏ wszystkich Zespó∏
Mirka J´drowskiego. Do˝ynki za-
koƒczy∏a zabawa taneczna, która
trwa∏a do póênych godzin nocnych.

Monika Kamiƒska

Serdecznie dzi´kuj´ Radzie So∏ec-
kiej Ksi´˝y Las, która z w∏asnej inicja-
tywy, w bardzo krótkim czasie podj´∏a
si´ organizacji do˝ynek gminnych
i wykaza∏a si´ kompetencjà i spraw-
noÊcià.

Dzi´kuj´ tak˝e wszystkim miesz-
kaƒcom gminy, którzy wzi´li czynny
udzia∏ w korowodzie do˝ynkowym

oraz Ochotniczym Stra˝om Po˝arnym
za utrzymanie porzàdku podczas
trwania do˝ynek.

Wójt Gminy Pawe∏ Kowolik

Do˝ynki Gminne 2004

Partnerska Gmina Charnay-les-Macon, Francja
18 wrzeÊnia w∏adze gminy Charnay-les-Macon odebra∏y z ràk Radcy Honoro-

wego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - Victora Ruffy Sztandar
Honorowy. Sztandar ten jest drugim po Dyplomie Europejskim odznaczeniem
Rady Europy dla francuskiej gminy. W uroczystoÊci przekazania Sztandaru wzi´-
∏a udzia∏ trzyosobowa delegacja z naszej gminy. 

Gminna Biblioteka Publiczna
Minà∏ rok od wydania pierwszego numeru „Zeszytu Literackiego - Biuletynu

Twórców Amatorów”. Redaktorzy zapraszajà do wspó∏pracy wszystkich ch´tnych,
którzy chcà spróbowaç swoich si∏ jako literaci, poeci, autorzy nowych opowiadaƒ.

Ziemi´cice
Z inicjatywy so∏tysa Helmuta Kapka oraz staraƒ górników odrestaurowano po-

mnik ks. Paula Rathmanna oraz odnowiono stojàcy obok pomnika krzy˝. Odre-
staurowany monument poÊwi´cono 19 wrzeÊnia na cmentarzu parafii Êw. Jadwi-
gi w Ziemi´cicach. 

Zbros∏awice
Uczniowie szko∏y podstawowej oraz gimnazjum ju˝ po raz dziewiàty przy∏àczy-

li si´ do ogólnopolskiej akcji „Sprzàtanie Êwiata”. Akcja ta zosta∏a poprzedzona
konkursem interdyscyplinarnym, podczas którego uczniowie odpowiadali na py-
tania z zakresu nauk Êcis∏ych, przyrodniczych i humanistycznych. Uda∏o si´ zloka-
lizowaç kilka dzikich wysypisk Êmieci…

Zbros∏awice, biblioteka szkolna
Zarówno szko∏a podstawowa jak i gimnazjum stale poszukujà sposobów

na zdobycie funduszy, które pozwolà doposa˝yç i podnieÊç standard szkó∏.
Obecnie uczestniczà w projekcie „Biblioteka szkolna wiejskim oÊrodkiem infor-
macji” w ramach, którego wykonane zostanà zestawy pomocy dydaktycznych wie-
lokrotnego u˝ytku. 

Ziemi´cice
25 wrzeÊnia br. chór „Jadwi˝ki” otrzyma∏ wyró˝nienie na III Festiwalu Polskiej

PieÊni Chóralnej, jaki odby∏ si´ w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie.
W chórze Êpiewajà mieszkaƒcy ziemi´cickiej parafii, ale bardzo ch´tnie powitajà
w swoim gronie wszystkich amatorów Êpiewania, szczególnie m´˝czyzn. 

Przezchlebie
W dniu 5 paêdziernika br. uczniowie nale˝àcy do ko∏a ekologicznego

przy Szkole Podstawowej w Przezchlebiu wyszukiwali drzewa, które mog∏yby byç
uznane za pomnik przyrody. W ten sposób realizowano jednà z propozycji obcho-
dów „Âwi´ta drzewa”, któremu patronuje znany w ca∏ej Polsce Klub Gaja z Biel-
ska Bia∏ej.

Zbros∏awice, Stodo∏a pod Strzechà
22 paêdziernika br. o godz. 20.00 - koncert zespo∏u „KRZAK”, który w latach

70 i 80 nale˝a∏ do najbardziej oryginalnych formacji rockowych w Polsce. Obec-
nie w sk∏ad zespo∏u wchodzà: Jan B∏´dowski, Leszek Winder, Darek Zió∏ek, Ar-
kadiusz Skolik

Zbros∏awickie Stowarzyszenie Twórców Amatorów
W Bibliotece Miejskiej w Piekarach Âlàskich odb´dzie si  ́wernisa  ̋wystawy zbio-

rowej pt.: „Cz∏onkowie Zbros∏wickiego Stowarzyszenia Twórców Amatorów pre-
zentujà:...” Wystawa b´dzie udost´pniona do zwiedzania od 29 paêdziernika do 18
listopada w godzinach 9.00-19.00. Zarzàd Stowarzyszenie serdecznie zaprasza.

Za dostarczenie informacji dzi´kuj´: panom: Ryszardowi Hilszczaƒskiemu, Adria-
nowi Klimali, paniom: Iwonie Ochman, Barbarze Wichary, Barbarze Szyszko, w∏a-
Êcicielom „Stodo∏y pod Strzechà”, redaktorom „Zeszytu Literackiego” oraz cz∏onkom
Zbros∏awickiego Stowarzyszenia Twórców Amatorów”

S∏awik Kamila

Kàcik
informacyjny


