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…do Turnieju So³ectw. I to w jakim stylu? W pierwszej konkurencji (skat) zajê³y 2 miejsce (7792 pkt.) ulegaj¹c ubieg³orocznemu zwyciêzcy - dru¿ynie z Laryszowa, która ³¹cznym wynikiem 9167
pkt. zdeklasowa³a rywali, podobnie jak
zdeklasowa³ pozosta³ych zawodników
Alfred Makselon - lider Laryszowa
(3248). Pozosta³e wyniki: 3. Ziemiêcice
(7547), 4. Wieszowa (7248), 5. Œwiêtoszowice (7245), 6. Miedary (7226), 7.
Kamieniec (5906), 8. Ptakowice (5527),

Zbros³awice
do³¹czy³y…

14 stycznia br. w Œwietlicy Gminnej w Wieszowie,
po raz czwarty, utworzono
Sztab XV Fina³u Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Tak jak w ubieg³ym
roku, zgodnie z za³o¿enia-

mi, ca³y dochód przeznaczony zostanie dla ratowania ¿ycia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na
naukê udzielania pierwszej
pomocy.
ci¹g dalszy na str. 6
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9. Kopienica (5336), 10. Czekanów
(4981), 11. Zawada (4695), 12. Przezchlebie (4098), 13. Jasiona (3499).
W turnieju skatowym 2007 wziê³a udzia³
rekordowa liczba zawodników - 52. Po
raz pierwszy zosta³ rozegrany w œwietlicy w Ziemiêcicach, której gospodarze
zadbali o przyjemn¹ atmosferê i poczêstunek. W œwietlicy tej zostanie równie¿
rozegrany 24 marca turniej szachowy.
Wczeœniej jednak, 24 lutego w ZSP Miedary - pi³ka no¿na. Przypominam, ¿e ju¿
sam udzia³ reprezentacji so³ectw we
wszystkich konkurencjach jest premiowany sprzêtem sportowym wartoœci 600
z³, a trzy pierwsze miejsca dodatkowymi
nagrodami.
Wies³aw Olszewski

„Dzieci w Unii Europejskiej”
Prof. Genowefa Grabowska pose³ do Parlamentu Europejskiego, zorganizowa³a konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III pt.
„Dzieci w Unii Europejskiej”. Do
konkursu nades³ano 460 prac z ca³ego województwa œl¹skiego. Spoœród nich wyró¿niono 120,a nastêpnie Jury wy³oni³o 12 naj³adniejszych. Wœród tych prac znalaz³a siê
praca uczennicy kl. I ze Szko³y
Podstawowej w Ziemiêcicach - Katarzyny Duraj, która zdoby³a II
miejsce.

Uroczyste wrêczenie nagród
i dyplomów odby³o siê 16 grudnia
2006 roku w Teatrze Œl¹skim im.
Stanis³awa Wyspiañskiego w Katowicach. Pani Genowefa Grabowska
osobiœcie gratulowa³a zwyciêzcom.
Ciekawym punktem programu by³a
impreza miko³ajkowa oraz przedstawienie teatralne pt. „Zabawna
Historyjka o Domku Cudomku”.
Na zakoñczenie wszyscy wyró¿nieni uczestnicy konkursu otrzymali
paczki œwi¹teczne.
Irena Glagla

Z prac Wójta Gminy
Wójt podpisa³ 48 zarz¹dzeñ, w tym w sprawach:
- zmian w bud¿ecie Gminy Zbros³awice na rok
2006 i 2007 i zmian w uk³adzie wykonawczym do
bud¿etu Gminy Zbros³awice na rok 2006 i 2007;
- sprawdzenia taryf i weryfikacji kosztów dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia
œcieków w Zbros³awicach (2 zarz¹dzenia);
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ki
nr 17 - czêœæ km. 2 po³o¿onej w Zawadzie;
- wy³¹czenia z gospodarowania przez Zak³ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nieruchomoœci zajmowanej przez jednostki organizacyjne Gminy Zbros³awice;
- przeklasyfikowania sprzêtu obrony cywilnej;
- ustalenia sk³adu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy;
- powo³ania komisji ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadañ publicznych w 2007 roku z zakresu zadañ zwi¹zanych
z ochron¹ i promocj¹ zdrowia na terenie Gminy
Zbros³awice;
- powo³ania komisji ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadañ publicznych w 2007 roku w zakresie kultury i sztuki;
- powo³ania komisji ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadañ publicznych w 2007 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- oddania w u¿yczenie pomieszczenia o pow. 88
m2 na parterze budynku przy ul. 1 Maja 35 w £ubiu;
- oddania w u¿yczenie nieruchomoœci gruntowej
po³o¿onej w Ksiê¿ym Lesie na dzia³ce nr 515/174
oraz dzia³ce nr 175 k. m. 1 d. 2 Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej Ksiê¿y Las;
- opracowania uk³adu wykonawczego bud¿etu
Gminy Zbros³awice na rok 2007;
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ki
nr 254/30 - czêœæ km. 2 d. 1, po³o¿onej w Zbros³awicach;
Ponadto:
- w dalszym ci¹gu interweniowa³ b¹dŸ organizowa³ spotkania z GDDKiA w Katowicach, Policj¹,
Zarz¹dem Dróg Powiatowych, Kopalni¹ Piasku
Kotlarnia, w celu z³agodzenia uci¹¿liwoœci, powsta³ych na skutek zamkniêcia mostu w Czekanowie. Jaki efekt dadz¹ te dzia³ania zobaczymy;

Z prac Rady Gminy
28.12.2006 r. - sesja Rady Gminy
Podjêcie uchwa³ w sprawie: zmian
w bud¿ecie Gminy Zbros³awice na
rok 2006 - 5 uchwa³; zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie œcieków dla ZGKiM w Zbros³awicach;
ustalenia wysokoœci górnych stawek
za us³ugi œwiadczone przez ZGKiM
w Zbros³awicach w zakresie wywozu
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; programu wspó³pracy gminy Zbros³awice z organizacjami pozarz¹dowymi w 2007 r.; zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki, rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii w 2007 r.”; bud¿etu Gminy
Zbros³awice na rok 2007; odwo³ania
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- bezpoœrednio nadzorowa³ przebieg robót inwestycyjnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, budowy œcie¿ek konnych i ich rozliczenia z WFOŒiGW i Urzêdem Marsza³kowskim,
gdy¿ na te inwestycje pozyskaliœmy œrodki pozabud¿etowe z w/w instytucji;
- prowadzi³ akcje ratownicze w zaistnia³ych sytuacjach kryzysowych - wichury, œnie¿yce, podtopienia. Mimo narzekañ niektórych naszych mieszkañców zapewniam, ¿e nasze s³u¿by, nieraz w ekstremalnych warunkach, walcz¹ z ¿ywio³em z pe³nym poœwiêceniem i zaanga¿owaniem i robimy
wszystko, na co nas staæ.
Wichury uszkodzi³y kilka dachów np. na szkole
w Kopienicy czy na prywatnej posesji w Wilkowicach, wszêdzie skutecznie interweniowali stra¿acy.
Dosz³o do kilku wy³amów drzew, które na szczêœcie nie przynios³y wiêkszych szkód.
Podtopienia najbardziej dokuczaj¹ mieszkañcom Sza³szy, gdzie dochodzi do rozmywania dróg
na nowych osiedlach. Codziennie doraŸnie tam interweniujemy, by mo¿na by³o przejechaæ, ale nie
rozwi¹¿e siê problemu póki nie ustabilizuje siê pogoda, by móc przyst¹piæ do prac skuteczniejszych
i ustalonych wspólnie z mieszkañcami.
Dziêkujê tym mieszkañcom, którzy w czasie
œnie¿yc sukcesywnie odœnie¿aj¹ swoje wjazdy
i chodniki a tym, którzy tego nie robi¹ przypominam, ¿e to ich obowi¹zek;
- poleci³ przeprowadziæ 3 konkursy na wakuj¹ce
etaty. Konkurs na kierownika USC wygra³a mieszkanka Sza³szy, a na podinspektora w referacie organizacyjnym - mieszkanka £ubek. Mimo dwukrotnej próby nie rozstrzygniêto konkursu na kierownika dzia³u inwestycyjnego. W to miejsce og³oszony
jest konkurs na inspektora do tego referatu;
- spotka³ siê z cz³onkami Zarz¹du LKS Drama
Zbros³awice, by omówiæ bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ tego
klubu, graj¹cego jak na razie na najwy¿szym szczeblu rozgrywek spoœród dru¿yn naszej Gminy. Ustalono, ¿e po zaprzestaniu dzia³alnoœci niektórych
dzia³aczy Klub bêdzie funkcjonowa³, mimo braku
sukcesów sportowych. Wójt zobowi¹za³ siê pomóc
w przygotowaniu terenu pod boisko treningowe;
- przeprowadzi³ rozmowê i wstêpne ustalenia
z firm¹ budowlan¹, w sprawie wspólnej realizacji
niektórych dróg na osiedlu w Sza³szy;
- spotka³ siê z cz³onkami Rady So³eckiej w Wieszowie w sprawach bie¿¹cych oraz omówienia planu dzia³añ na rok 2007;
- uczestniczy³ w rozdaniu nagród w Ziemiêcicach w konkursie na najpiêkniejsz¹ posesjê w okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia;

Kierownika USC oraz powo³ania nowego Kierownika; utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania w Domu
Pomocy Spo³ecznej prowadzonym
przez Ojców Kamilianów w Zbros³awicach oraz przyjêcie rocznego planu
potrzeb w zakresie prac spo³ecznie
u¿ytecznych na rok 2007.
6. i 20.12.2006 r. oraz 8.01.2007 r.
- posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Ocena wykonania bud¿etu Gminy za 9 miesiêcy 2006 r. oraz przeprowadzenie kontroli w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Zbros³awicach.
12. i 27.12.2006 r. oraz 16.01.2007
r. - posiedzenia Komisji Bud¿etu,
Gospodarki i Rozwoju
Opracowanie planu pracy komisji na rok 2007, opiniowanie projektu bud¿etu Gminy na rok 2007

- nadzoruje przebieg wyborów uzupe³niaj¹cych
do Rady Gminy w okrêgu nr 1 tj. Zbros³awice, Ptakowice, które odbêd¹ siê 4.03.2007 r., jak równie¿
wyborów do izb rolniczych, które odby³y siê
4.02.2007 r., w których z 4 kandydatów wybrano
Przemys³awa W³odarczyka z Kamieñca i Zygmunta Krawczyka z Kopienicy;
- wzi¹³ udzia³ w spotkaniu marsza³ka woj. œl¹skiego z wójtami i burmistrzami, które odby³o siê
w Rybniku, a dotyczy³o Regionalnego Programu
Operacyjnego, stanowi¹cego podstawowy dokument przy rozdziale œrodków unijnych;
- w dniu 17.01.2007 r. odby³a siê w Urzêdzie
Gminy kolêda;
- bra³ udzia³ w dwóch posiedzeniach Zgromadzenia MZKP, na których nie dosz³o do przyjêcia
do zwi¹zku Gminy Pyskowice z powodu sprzeciwu
Piekar Œl.
Wstêpnie omówiono równie¿ bud¿et na rok
2007, do którego Gmina Zbros³awice musi ze swojego bud¿etu zabezpieczyæ kwotê 2 mln 68 tys. z³,
w tym 200 tys. na obs³ugê komunikacji dodatkowej, zwi¹zanej z objazdem w Czekanowie. Niepokoi trudna sytuacja finansowa Zwi¹zku, ale jeszcze
bardziej planowana rewolucja finansowa, któr¹
przyj¹³ Katowicki Zwi¹zek Komunikacyjny na lata
2007-2011. W planach tych dop³ata gmin do przejazdów komunikacyjnych bêdzie zale¿a³a od jej dochodowoœci, co przy nieop³acalnoœci ka¿dej naszej
linii bêdzie dla naszego bud¿etu zabójcze. Wiêcej
na ten temat w zale¿noœci od rozwoju sytuacji;
- dwukrotnie uczestniczy³ w spotkaniach w starostwie. Raz w ramach dzia³ania sztabu zarz¹dzania
kryzysowego, gdzie poruszano sprawê ska¿enia
niektórych terenów metalami ciê¿kimi - co nie dotyczy naszych gleb. Drugie spotkanie dotyczy³o
wspólnych dzia³añ w zakresie realizacji projektów
finansowanych z UE oraz sfinansowania zakupu
wozu stra¿ackiego z drabin¹ dla PSP - na razie nie
mamy zaplanowanego takiego wydatku, a jest to
ponad 44 tys z³;
- wspólnie ze stra¿akami-ochotnikami z naszej
gminy, zorganizowa³ spotkanie noworoczne dla
stra¿aków ochotników z ca³ego powiatu, w którym
uczestniczyli równie¿ znamienici goœcie. Obs³ugê
zapewnili, sprawni jak zawsze, druhowie z OSP
Ksiê¿y Las. Goœcinnie przyj¹³ nas Zespó³ Szkó³ im.
Jana Paw³a II w Kamieñcu, a czas umili³ chór „Kamyczki Dramy”;
- informuje, ¿e odbywaj¹ siê zebrania sprawozdawcze w naszych OSP;
- w miesi¹cach luty - maj bêd¹ siê odbywa³y wybory so³tysów.

oraz innych projektów uchwa³ bud¿etowych, opiniowanie projektu
planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Sza³sza, omówienie tematu zwi¹zanego z remontem wiaduktu w Czekanowie.
12.12.2006 r. oraz 16.01.2006 r. posiedzenia Komisji Rolnictwa
Zapoznanie siê z zakresem pomocy
udzielonej
rolnikom
w zwi¹zku z susz¹ w 2006 r. oraz
opracowanie planu pracy komisji
na rok 2007.
10.01.2007 r. - posiedzenie Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Omówienie
funkcjonowania
placówek oœwiatowych w gminie
oraz
opiniowanie
projektów
uchwa³.

Informacja Gminnej
Komisji Wyborczej
Gminna Komisja Wyborcza w Zbros³awicach przyjê³a cztery zg³oszenia list kandydatów na radnego w okrêgu nr 1 (Zbros³awice, Ptakowice). Kandydatami s¹ (w kolejnoœci zg³aszania):
1. KWW TWOJA GMINA -TWOIM
DOMEM - Ginter Kreihs, zamieszka³y w Zbros³awicach
2. KWW LEPSZA GMINA ZBROS£AWICE II - Piotr Jankowski, zamieszka³y w Zbros³awicach
3. KWW NIEZALE¯NY - Leszek Boniewski zamieszka³y w Wieszowie
4. KWW NASZA SPRAWA - Karol
Henryk Stawinoga zamieszka³y
w Ptakowicach
Wybory zarz¹dzono na 4 marca br.
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„Polacy nie gêsi, i¿ swój jêzyk maj¹…”
Skorzystaliœmy z zaproszenia do
tarnogórskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. S. Sempo³owskiej, gdzie
w ramach „Dni Jêzyka Polskiego” odby³ siê Konkurs Krasomówczy „Po-

chwa³a polszczyzny”. M³odzi uczestnicy prezentowali przygotowane
przez siebie przemówienia na temat
polszczyzny. Krasomówcze popisy
warte by³y zobaczenia i oklasków.
W konkursie udzia³ wziêli dwaj
uczniowie klasy III a gimnazjum Zespo³u Szkó³ w Zbros³awicach - £ukasz Pucha³a i Mateusz Grochala. Radoœæ uczestnictwa w tej œwietnie przygotowanej imprezie by³a tym wiêksza,
¿e w³aœnie £ukasz Pucha³a okaza³ siê
najlepszym krasomówc¹, wygrywaj¹c
konkurs. Jury doceni³o m³odego cz³owieka, jego starania i wysi³ki.
My tak¿e serdecznie Mu gratulujemy!
Jolanta Klêka-Mazurek

Rok Jêzyka Polskiego w Wieszowie
Miniony rok by³ Rokiem Jêzyka
Polskiego. Celem nadrzêdnym tych obchodów by³o to, aby pokazaæ polszczyznê w jej bogactwie, ca³ej ró¿norodnoœci - od jêzyka ogólnonarodowego do
odmian regionalnych i gwar ludowych.
W Zespole Szkó³ w Wieszowie z tej
okazji przeprowadzono liczne imprezy
i konkursy. Mia³y one na celu rozwijanie i kszta³cenie poprawnoœci jêzykowej naszych wychowanków. W miesi¹cu kwietniu przeprowadzono konkurs
poetycki pt. „Wiersz dla mojej mamy”.
W maju uczniowie nauczania zintegro-

wanego uczestniczyli w konkursie ortograficznym. Natomiast ich starsi koledzy ze szko³y podstawowej zmagali
siê w konkursie „Piszê staranniej”.
Równie¿ w gimnazjum zorganizowano konkurs. By³ to konkurs frazeologiczny, który sk³ada³ siê z dwóch etapów. W pierwszym etapie udzia³ brali
wszyscy gimnazjaliœci, natomiast do
drugiego przesz³o tylko dziewiêæ osób.
W ramach obchodów, kilku uczniów
naszej szko³y uczestniczy³o w Wielkim
Dyktandzie w Katowicach.
Ma³gorzata Skubisz

Zaproszenie do konkursu
Pose³ na Sejm RP Tomasz G³ogowski wraz z Instytutem Tarnogórskim
zapraszaj¹ m³odzie¿ ponadgimnazjaln¹
do wziêcia udzia³u w konkursie „Pod
znakiem Lwa Albionu i Polskiego Or³a”. Celem konkursu jest przybli¿enie
m³odzie¿y okrêgu gliwickiego wspólnej historii Wielkiej Brytanii i Polski
na przestrzeni ubieg³ych dziesiêcioleci,
poszerzenie znajomoœci brytyjskiej
kultury, systemu spo³ecznego i gospodarki tego kraju. Fakt wspólnego
cz³onkostwa w Unii Europejskiej oraz
olbrzymia liczba Polaków, przybywaj¹cych do Wielkiej Brytanii szczegól-

nie do tego zobowi¹zuj¹. Ponadto konkurs ma na celu zapocz¹tkowanie spotkañ cyklicznych m³odzie¿y polskiej
i angielskiej, dostarczenie informacji
na temat mo¿liwoœci studiowania
w Wielkiej Brytanii i Polsce. W okresie
d³ugofalowym rozwa¿a siê równie¿
mo¿liwoœæ wymiany m³odzie¿y.
Informacje na temat konkursu oraz
regulamin i ankieta zg³oszeniowa dostêpne s¹ na stronie urzêdu www. zbroslawice. pl oraz w biurze poselskim Tomasza G³ogowskiego, ul. Opolska 1,
Tarnowskie Góry (tel. 768-86-11).
Organizatorzy

22 grudnia ubr. od rana
w Szkole Podstawowej w Kamieñcu panowa³ œwi¹teczny nastrój. Uczniowie gromadzili siê
w klasach, przygotowuj¹c spotkania op³atkowe z wychowawcami. Nie zabrak³o oczywiœcie
kolêd i s³odkiego poczêstunku
przygotowanego przez rodzi-

Pojawienie siê na scenie Najœwiêtszej Marii Panny, Œwiêtego
Józefa z nowonarodzonym Jezusem i pasterzy przenios³o widzów w sam œrodek biblijnych
wydarzeñ. Herod g³osem w³adczym, jak przysta³o na króla,
wypowiada³ swoje sekwencje.
Piêknie wygl¹dali równie¿ anio-

Jase³ka w Kamieñcu...

ców. Nastêpnie wszyscy udali
siê do holu na jase³ka przygotowane przez uczniów kó³ka teatralnego prowadzonego przez
Iwonê Witaszczyk.
Z ogromn¹ przyjemnoœci¹
ogl¹daliœmy to przedstawienie,
pe³ne symboliki nawi¹zuj¹cej do
tradycji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i wigilijnych zwyczajów ubieranie choinki, nakrywanie
sto³u bia³ym obrusem, pozostawianie pustego miejsca przy stole, dzielenie siê op³atkiem, przygotowanie tradycyjnych potraw.

³owie i wszystkie postacie
w przedstawienia. W œwi¹teczny
klimat wprowadzi³a wszystkich
nastrojowa sceneria oraz ekspresyjne i piêkne wykonanie kolêd
przez szkolny chór, prowadzony
przez Ritê Buliñsk¹.
Po zakoñczeniu tej czêœci
uroczystoœci wszyscy nauczyciele udali siê na spotkanie wigilijne, gdzie przy piêknie nakrytym stole, w niezwykle ciep³ej
i œwi¹tecznej atmosferze, z³o¿yli
sobie ¿yczenia i podzielili siê
op³atkiem.
(id)

...Dzieñ Babci i Dziadka
Dnia 19 stycznia br. uczniowie przedstawili to samo misterium
swoim
babciom
i dziadkom z okazji ich œwiêta.
Niezwykle ciep³y i radosny
program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni Sylwii Jezierskiej, zaprezentowali tak¿e
uczniowie klasy drugiej. Wystêpy dzieci by³y przyjmowane
gromkimi brawami.
Uroczystoœci towarzyszy³
kiermasz, na którym mo¿na
by³o kupiæ ozdoby oraz prace
wykonane przez dzieci w ra-

mach zajêæ œwietlicowych. Dochód, który dziêki hojnoœci
darczyñców uda³o siê zgromadziæ, zosta³ przeznaczony na
zakup pomocy dydaktycznych
do œwietlicy szkolnej.
Spotkanie zakoñczy³o siê
poczêstunkiem przy gor¹cej
kawie i herbatce. Szczególny
nastrój podkreœla³y urocze dekoracje sto³u przygotowane
przez dzieci.
¯yczymy naszym ukochanym babciom i dziadkom du¿o
zdrowia, radoœci i pociechy
z wnuków.
Ilona D³ugosz

Obrazek z ¿ycia w Czekanowie
Wiele ju¿ napisano, jeszcze wiêcej powiedziano, na temat niew³aœciwego
oznakowania DK Nr 78 w Sza³szy,
w zwi¹zku z zamkniêciem wiaduktu
w Czekanowie. Bezustannie poszukuj¹ce objazdu sznury samochodów niszcz¹
nasze drogi, chodniki i studzienki kanalizacyjne. O wiêksz¹ tragediê nie trudno. 25 stycznia zb³¹kany TIR ugrz¹z³
w rowie, blokuj¹c ul. Kolejow¹. Mak-
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symalnie za³adowany zestaw grozi³ wywróceniem na prywatn¹ posesjê. S³u¿by ratownicze przez blisko 8 godzin
walczy³y z wydobyciem pojazdu. Taka
sytuacja nie mo¿e trwaæ dalej, bo za parê miesiêcy nasze drogi stan¹ siê nieprzejezdne i bêd¹ wymagaæ remontu
kapitalnego nawierzchni, nie wspominaj¹c o ca³ej innej infrastrukturze.
J. Pieczka
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O W 25 rocznicê og³oszenia stanu
wojennego uczniowie naszej szko³y
uczestniczyli w spotkaniu z dzia³aczem
„Solidarnoœci”, internowanym przez
w³adze komunistyczne - Panem Józefem Pasiecznikiem.
Ten skromny, lecz pe³en wewnêtrznej energii cz³owiek, opowiada³
uczniom o przyczynach stanu wojennego w naszym kraju, o walce z ówczesnymi w³adzami w imiê wolnoœci spo³eczeñstwa polskiego. Uczniowie zoba-

Dzieci bardzo aktywnie bra³y udzia³
w spotkaniu, za co w nagrodê otrzyma³y ksi¹¿eczki edukacyjne pt. „Przygoda
na wsi - Zobacz co ci zagra¿a!”
S¹dz¹c po odpowiedziach na pytania, zadawane przez prowadz¹cego,
uczniowie doskonale zdaj¹ sobie sprawê z niebezpieczeñstw, na jakie nara¿one s¹ w domu (np. podczas koszenia
trawy w ogródku), a film, jaki obejrza³y, na d³ugo zostanie im w pamiêci jako
przestroga.
OW poniedzia³kowe popo³udnie 22
stycznia 2007 r. mury szko³y „pêka³y
w szwach”. To Babcie i Dziadkowie,
zaproszeni przez swoje wnuczki i wnuków, przybyli na zorganizowan¹ dla
nich uroczystoœæ.
W sali gimnastycznej odby³y siê wystêpy artystyczne: inscenizacje, wiersze, piosenki. W oczach goœci nie raz

Co dzieje siê w Szkole
Podstawowej w Czekanowie
czyli mnóstwo pami¹tek z tamtego
okresu: fotografie, dokumenty, kartki
¿ywnoœciowe, itp.
Ta ¿ywa lekcja historii ukaza³a
uczniom ciê¿kie czasy w jakich ¿yli ich
rodzice i dziadkowie. Wyzwoli³a uczucia patriotyzmu, uœwiadomi³a jak wa¿na jest walka o sprawiedliwoœæ i wolnoœæ, jak wa¿na jest troska o ojczyznê.
O 16 stycznia wszyscy uczniowie
naszej szko³y mieli niecodzienne lekcje, które poprowadzi³ przedstawiciel
Pañstwowej Inspekcji Pracy w Gliwicach. W ciekawy i atrakcyjny sposób
przedstawi³ problem zagro¿eñ wystêpuj¹cych w gospodarstwie domowym.

zakrêci³y siê ³zy, szczególnie w momentach, gdy oklaskiwali swoich wnuków.
Po zakoñczeniu czêœci artystycznej
wszyscy udali siê do przygotowanych
kawiarenek, aby „os³odziæ” wspólnie
spêdzony czas.
W takiej w³aœnie mi³ej atmosferze
zakoñczy³ siê Dzieñ Babci i Dziadka
w czekanowskiej szkole.
Warto dodaæ, ¿e wszystkie opisane
uroczystoœci zorganizowano wspólnie
z Fili¹ Biblioteki Publicznej w Czekanowie.
Ma³gorzata Sobota
Urszula Wrzos

„Kto
wpada
w oczy,
nie wpada
pod ko³a”
Pod takim w³aœnie tytu³em w Szkole
Podstawowej w Ziemiêcicach zosta³a
przeprowadzona akcja, któej celem by³o
bezpieczeñstwo uczniów na drogach.
Wszyscy uczniowie otrzymali paski odblaskowe do wprasowania na odzie¿ oraz
ulotki z informacjami, dotycz¹cymi wa¿noœci problemu. Wprasowanie elementów
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odblaskowych zosta³o wykonane przez
rodziców w domach oraz przez koordynatora akcji w szkole.
Po wykonaniu zdjêæ dzieci przekona³y
siê, ¿e dziêki ma³ym paskom odblaskowym s¹ widoczne i bezpieczne.
Koordynator akcji
Irena Glagla

Z ¿ycia OSP
Jedn¹ z pierwszych uchwa³ nowo powo³anego Zarz¹du Gminnego OSP Gminy Zbros³awice, by³a decyzja o utworzeniu w³asnej siedziby. Po siedmiu miesi¹cach od tej decyzji, 15 grudnia 2006 r. uroczyœcie
otwarto i zainaugurowano posiedzenia Zarz¹du w nowym lokalu.
Niewielkie pomieszczenie, znajduj¹ce siê w budynku
OSP Zbros³awice, wyremontowano i zaadoptowano na
biuro si³ami stra¿aków ze wszystkich naszych jednostek.
Do najbardziej aktywnych przy pracy zaliczali siê dh. K.
Knitel i dh. £. Meka z OSP Zbros³awice. Nowe pomieszczenie pos³u¿y do posiedzeñ, spotkañ i szkoleñ a tak¿e do
koordynacji dzia³añ w czasie zagro¿enia. Na miejscu dostêpna bêdzie wszelka dokumentacja z ¿ycia i dzia³alnoœci Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych gminy Zbros³awice.
20 stycznia 2007 na naszym terenie odby³a siê coroczna odprawa kierownicza jednostek OSP i PSP z ca³ego
powiatu. Przybyli tak¿e wójtowie poszczególnych gmin
oraz starosta powiatu tarnogórskiego - Józef Korpak.
Z najwy¿szych w³adz OSP goœci³ u nas po raz pierwszy
zastêpca prezesa Zarz¹du G³ównego genera³ Zbigniew
Meres. Z ramienia Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej obecni
byli Zastêpca Œl¹skiego Komendanta Wojewódzkiego st.
bryg. Czes³aw Kozak, oraz Komendant Powiatowy st.
bryg. Marian Mielniczuk. Zebranie otworzy³ Wójt Gminy
Zbros³awice, jednoczeœnie prezes Zarz¹du Gminnego
OSP dh. Pawe³ Kowolik.
W trakcie spotkania dyskutowano o sytuacji OSP
i wspó³pracy z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ oraz samorz¹dami terytorialnymi. Sygnalizowano do w³adz o piln¹ potrzebê wymiany wiekowych samochodów bojowych oraz
o zakupy wyposa¿enia osobistego stra¿aka, zgodnego
z dyrektyw¹ Unii Europejskiej. Nastêpnie omówiono statystykê dzia³añ ratowniczo-gaœniczych w 2006 r. i tak:
odnotowaliœmy na terenie naszej gminy ³¹cznie 211 interwencji, w tym 53 po¿ary, poci¹gaj¹ce za sob¹ straty
w wysokoœci 160 tys. z³. Uratowano mienie w kwocie
390 tys. z³. Jednostki ochrony przeciwpo¿arowej wyje¿d¿a³y równie¿ do 145 innych interwencji.
Ponadto stra¿e po¿arne interweniowa³y tak¿e 10 razy
w ramach ratownictwa drogowego, oraz odnotowaliœmy
3 alarmy fa³szywe, zakwalifikowane jako w „dobrej wierze”. Do wszystkich tych zdarzeñ wyje¿d¿a³y nasze jednostki OSP. Po omówieniu zagadnieñ, zwi¹zanych z nasz¹
dzia³alnoœci¹, odby³a siê uroczysta kolacja i biesiada stra¿acka oraz wystêp chóru dzieciêcego „Kamyczki Dramy”,
którego piosenki bardzo wszystkim przypad³y do gustu.
Dh. J. Pieczka
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Turniej tenisa sto³owego

Nawet przegrana
mo¿e byæ sukcesem
10 grudnia 2006 roku zakoñczy³a
siê IV edycja Turnieju So³ectw. Tym
razem nasza miejscowoœæ zajê³a IV
miejsce (zabrak³o 1 punktu do III miejsca). Przez pierwsze III edycje Wieszowa by³a nie do pokonania. Jednak
w czwartym cyklu Turnieju So³ectw,
mimo bardzo du¿ego zaanga¿owania
wielu mieszkañców i zdobycia w szeœciu konkurencjach I miejsca, w dwóch
konkurencjach II miejsca - pozycji medalowej nie uda³o siê zdobyæ, g³ównie
przez absencjê w zawodach go³êbiarzy.
Po piêciu dyscyplinach zdawaliœmy
sobie sprawê, ¿e uzyskanie pozycji
medalowej jest raczej niemo¿liwe. Jednak z pe³n¹ mobilizacj¹ przyst¹piliœmy
do kolejnych zawodów, które prawie
wszystkie wygraliœmy. W³aœnie ta mobilizacja sportowa wielu osób i chêæ
pokazania, ¿e w sporcie walczy siê do
koñca jest naszym sukcesem. Po zakoñczeniu rywalizacji, 15 grudnia, odby³o siê spotkanie wszystkich zawodników w Domu Kultury w Wieszowie.

Na spotkanie przyby³ Przewodnicz¹cy
Rady Gminy pan Andrzej Dramski.
Jak zawsze wspominaliœmy nasz
start w zawodach. Przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia podziêkowa³ wszystkim za zaanga¿owanie w rywalizacjê
sportow¹ podczas zawodów. Serdeczne podziêkowania skierowa³ do pana
Andrzeja Bulla, który organizowa³ zespo³y zawodników do poszczególnych
konkurencji. Na spotkaniu wszyscy
uczestnicy stwierdzili, ¿e cykl rywalizacji sportowej na terenie gminy jest
bardzo sympatyczn¹ i fajn¹ zabaw¹.
Jednak zastanawiaj¹ce jest ma³e zaanga¿owanie niektórych miejscowoœci
w tê rywalizacjê.
Zachêcam mieszkañców tych miejscowoœci do wziêcia udzia³u w zawodach sportowych. Podobnie jak w latach poprzednich, w styczniu rozpocznie siê V edycja Turnieju So³ectw
2007.
Grzegorz K³aczek

W dniach od 13-16 listopada 2006 r. w Ziemiêcicach
odby³ siê turniej tenisa sto³owego o puchar So³tysa Ziemiêcic. Wziê³o w nim udzia³
17 naszych mieszkañców.
Grano systemem „ka¿dy
z ka¿dym” do wygrania
dwóch setów. Mecze by³y zaciête i wiele pojedynków sta³o na dobrym poziomie. Nieraz o wyniku zadecydowa³a
odrobina szczêœcia.
Po podsumowaniu wyników okaza³o siê, ¿e mistrzem
zosta³ Tomasz Boczar. Drugie
miejsce zaj¹³ Andrzej Kwieciszewski, który by³ minimalnie
gorszy. Miejsce trzecie przypa-

d³o dla Mateusza Dula. Nastêpne miejsca zajêli: Karol
Podkowik, Mateusz Krzywania, Jakub Garbacik. Puchar
so³tysa dosta³ siê w godne rêce
ju¿ po raz drugi z rzêdu. Pierwsza trójka otrzyma³a tak¿e pami¹tkowe medale. Do dwunastego miejsca wrêczono dyplomy, a dla pozosta³ych przygotowano s³odycze i inne smako³yki.
Wszystkim gratulujemy, zarazem dziêkuj¹c za udzia³
w tym ciekawym turnieju. Cieszymy siê, ¿e ta piêkna dyscyplina sportowa ma u nas coraz
wiêcej zwolenników.
Rada So³ecka Ziemiêcic

Jan Banaœ w Ziemiêcicach
30 listopada goœciliœmy w Ziemiêcicach ¿yw¹ legendê polskiej pi³ki no¿nej, wielokrotnego reprezentanta Polski, zawodnika „Polonii” Bytom i „Górnika” Zabrze - Jana Banasia.
Jan Banaœ przyby³ na zaproszenie miejscowych kibiców.
Opowiada³ bardzo szczegó³owo o swojej bogatej sportowej
karierze, o pocz¹tkach, nieraz trudnych czasach, o sukcesach
i pora¿kach. Wszyscy s³uchali go z uwag¹. Banaœ by³ wielkim
pi³karzem, zdobywa³ tytu³y mistrza Polski oraz Puchar Polski.
Koszulkê z bia³ym or³em na piersi ubiera³ 38 razy, zdobywaj¹c 10 bramek i t¹ najwa¿niejsz¹, w meczu z Angli¹ na Stadionie Œl¹skim w 1973 roku, kiedy to Polska wygra³a 2-0. Na boisku zawsze d¿entelmen, wspania³y technik, gra³ na pozycji
prawoskrzyd³owego. Pozosta³ skromnym cz³owiekiem. Obecnie trener „Szombierek” Bytom. Chêtnie chodzi na mecze
Górnika Zabrze (mieszka niedaleko stadionu), rozmawia z kibicami i cieszy siê ¿yciem. ¯yczymy Panu Janowi du¿o zdrowia i sukcesów w roli trenera. Dziêkujemy równie¿ za mi³e
spotkanie w naszej œwietlicy.
Rada So³ecka Ziemiêcic

Gminny turniej minikoszykówki w Wieszowie
28 listopada ubr. w Zespole
Szkó³ w Wieszowie odby³ siê coroczny turniej minikoszykówki
dziewcz¹t, zaliczany do punktacji
miêdzyszkolnego turnieju szkó³
podstawowych gminy Zbros³awice. Udzia³ w nim wziê³y dru¿yny
ze szkó³ w Czekanowie, Miedarach, Ziemiêcicach, Kopienicy,
Zbros³awicach, Kamieñcu i Wieszowie. Turniej rozpoczê³a dyrektor mgr Danuta Lihs, która powita³a obecnych i ¿yczy³a uczestnikom sportowej rywalizacji, wygranej oraz mi³ej zabawy. Po zaciêtej walce w grupach, do œcis³ego fina³u wesz³y: z grupy I - Wieszowa i Kopienica, a z II - Miedary i Czekanów.
Koñcowa klasyfikacja by³a nastêpuj¹ca: I miejsce - Czekanów, II -

Wieszowa, III - Miedary, IV - Kopienica, V - Ziemiêcice, VI - Kamieniec i VII - Zbros³awice. Naj-

Natomiast 7 grudnia 2006 roku
w minikoszykówce rywalizowali
ch³opcy ze szkó³ w: Czekanowie,

skuteczniejsz¹ zawodniczk¹ zosta³a
Karolina Markowicz ze Szko³y
Podstawowej w Wieszowie.

Miedarach, Zbros³awicach, Kopienicy, Przezchlebiu, Ziemiêcicach i Wieszowie. Tutaj po zaciê-
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tej walce koñcowa klasyfikacja
wygl¹da³a nastêpuj¹co: I miejsce Czekanów, II miejsce - Zbros³awice, III - Miedary, IV - Wieszowa,
V - Przezchlebie, VI - Ziemiêcice
i VII - Kopienica.
Uczniowie, choæ zmêczeni, byli zadowoleni, poniewa¿ mogli
zmierzyæ swoje si³y z innymi
szko³ami i pograæ sobie w sali
gimnastycznej, gdy¿ nie wszyscy
maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ u siebie.
Na zakoñczenie uczestnicy
otrzymali pami¹tkowe dyplomy
i zdobyli punkty do klasyfikacji
ogólnej.
Dziêkujemy
wszystkim
uczniom i ich opiekunom za
udzia³ w turnieju i zapraszamy za rok!
Bo¿ena ¯urek
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Andrzejki, wró¿by i nie tylko…
29 listopada w bibliotece
Zespo³u Szkó³ w Zbros³awicach mo¿na by³o sobie
powró¿yæ. Oferta by³a adresowana zarówno do
uczniów jak i do nauczycieli. Ci pierwsi t³umnie przybyli, aby poznaæ swoj¹
przysz³oœæ, by dowiedzieæ
siê, co ich czeka i (przede
wszystkim) z kim. Cia³o
pedagogiczne by³o tak¿e
bardzo
zainteresowane
wró¿bami (choæ akurat nie
to, co dla uczniów, by³o

najwa¿niejsze dla nauczycieli) wiêc bawiono siê
œwietnie.
Andrzejkowe spotkanie
bawi¹c tak¿e uczy³o, a dziêki przypomnieniu dawnych
zwyczajów by³o okazj¹ do
poznania tradycji polskich
zwi¹zanych z dniem œw. Andrzeja. Klasy III b i I gimnazjum dodatkowo uczy³y
siê jêzyka niemieckiego,
przygotowuj¹c dwujêzyczne (w jêzyku polskim i niemieckim) „miniplakaty”,

zwi¹zane ze zwyczajami
andrzejkowymi. Przyozdobi³y one wnêtrze szkolnej biblioteki, a oprócz tego przychodz¹cy uczniowie wyszukiwali niemieckie odpowiedniki s³ów polskich.
Kolor zielony, w którym zosta³y wykonane,
przypomina o nadziei…
Jest wiêc nadzieja, ¿e
m³odzi czytelnicy bêd¹
tak¿e w inne dni czêsto
zagl¹daæ do biblioteki.
Jolanta Klêka-Mazurek

Górnicza „Barbórka” w Ziemiêcicach
Tegoroczne obchody „Barbórki” w Ziemiêcicach mia³y wyj¹tkowy charakter.
Wszystko przeplata³o siê ze smutkiem
i ¿alem z powodu tragedii w kopalni Halemba. W przeddzieñ Górniczego Œwiêta,
w niedzielê, wszyscy uczestniczyli
w mszy œw. w intencji tragicznie zmar³ych
górników i za ich rodziny. Na górniczych
sztandarach pojawi³y siê czarne wst¹¿ki na
znak ¿a³oby. W poniedzia³ek 4 grudnia nasza lokalna spo³ecznoœæ, górnicy, ich rodziny i znajomi uczestniczyli w mszy barbórkowej. Nastêpnie w procesji wszyscy
udali siê na cmentarz. Tam przy cmentarnym krzy¿u i mogile górnicy z³o¿yli wieniec. Oddano ho³d zmar³ym górnikom.
Dalsza czêœæ obchodów barbórki odby³a
siê w naszej œwietlicy. Ca³y czas towarzyszy³a nam tego dnia orkiestra dêta z £abêd.
Nasze Panie przygotowa³y i poda³y na sto³y œl¹ski sza³ot i kie³basê. Nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ ko³ocza i pachn¹cej kawy.
Ks. Pr. Józef German wrêczy³ pami¹tkowe

dyplomy dla górników, którzy przez wiele
lat pielêgnowali tradycje górnicze i kult
patronki Œw. Barbary w naszej parafii.
Obecny na spotkaniu Wójt Pawe³ Kowolik
wrêczy³ braci górniczej pami¹tkowe ksi¹¿ki i foldery wraz z ¿yczeniami. Górnicy
otrzymali równie¿ wiele ¿yczeñ z wierszykami i kolorowymi laurkami od uczniów
Szko³y Podstawowej z Ziemiêcic. Ca³y
czas orkiestra gra³a górnicze piosenki
i melodie. W œwietlicy panowa³a rodzinna
atmosfera. Mamy nadziejê, ¿e wszyscy
spotkamy siê znowu za rok na nastêpnej
Barbórce. Kolegom górnikom, pracuj¹cym jeszcze zawodowo, ¿yczymy du¿o
zdrowia i opieki naszej patronki Œw. Barbary.
Wszystkim serdecznie dziêkujemy za
przygotowanie i uczestniczenie w naszym
górniczym œwiêcie. Szczêœæ Bo¿e.
Górnicy z Ziemiêcic
Œwiêtoszowic
i Przezchlebia

Dnia 13 stycznia 2007 r. w Œwietlicy Gminnej w Zbros³awicach odby³ siê koncert zatytu³owany „Bo ob³êd mój
na imiê ma…”. Celem przedsiêwziêcia by³o zebranie pieniêdzy na tegoroczn¹ studniówkê. Koncert rozpocz¹³ siê
kilka minut po godzinie 16-stej. Na scenie pokazali siê
nasi szkolni gwiazdorzy: Pawe³ Olender, Jakub Konopka,
Patryk Nowak oraz Marcin K¹tny.

„Bo ob³êd mój
na imiê ma…”
Ka¿dy utwór zosta³ poprzedzony krótkim komentarzem, który mia³ przybli¿yæ s³uchaczom jego przes³anie.
Poruszone zosta³y takie kwestie jak: przyjaŸñ, mi³oœæ,
szaroœæ dnia codziennego oraz czas, który bezpowrotnie
mija. Jestem przekonana, i¿ na niejednym z nas bardzo
du¿e wra¿enie zrobi³y poszczególne teksty, które momentami bywa³y bardzo osobiste i poruszaj¹ce. Koncert
nie by³ monotematyczny - na scenie miesza³y siê rozmaite gatunki muzyki, pocz¹wszy od poezji œpiewanej (która zdecydowanie dominowa³a) poprzez hip-hopow¹
popkulturê, na popie koñcz¹c. Utwory by³y wykorzystywane równie¿ jako forma przeprosin np. dla naszej wychowawczyni (pani Ludmi³y), która najlepiej zna nasze
grzeszki... Wszystkie wystêpy naszych kolegów by³y nagradzane burzliwymi oklaskami. Koncert zakoñczy³ siê
wielokrotnymi bisami.
W imieniu swoim oraz wszystkich tegorocznych maturzystów, pragnê z³o¿yæ gor¹ce podziêkowania tym, którzy
przyczynili siê do sukcesu naszego koncertu, a w szczególnoœci pani Irmgardzie Malig³ówce- za poœwiêcony czas oraz
pomocn¹ d³oñ, na któr¹ mogliœmy liczyæ w ka¿dej chwili.
Dziêkujemy wszystkim za obecnoœæ.
Jolanta Nawara

Koniec ZbrosArt-u
Walne Zebranie Zbros³awickiego Stowarzyszenia
Twórców „ZbrosArt” podjê³o 10 stycznia 2007 roku
uchwa³ê o rozwi¹zaniu stowarzyszenia.

WOŒP pod has³em „Ale kosmos” zagra³a w Wieszowie
ci¹g dalszy ze str. 1
Do naszego sztabu zg³osi³o siê 75 wolontariuszy-uczniów naszych Gminnych Zespo³ów Szkó³:
z Wieszowy, Kamieñca,
Miedar i Zbros³awic. Jest to
m³odzie¿ nie tylko z terenu
naszej Gminy ale z Bytomia, Stolarzowic, Pyskowic
i Gliwic.
Wolontariusze rozpoczêli zbieranie pieniêdzy wczesnym rankiem, docieraj¹c
z puszkami w ró¿ne miejsca: supermarkety, gie³dê
samochodow¹,
gliwicki
i tarnogórski rynek. Pomys³ów by³o wiele, a m³odzie¿, nie zawsze mile
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przyjmowana, przeganiana
- nie zra¿a³a siê. Pieni¹dze
zbierali do póŸnych godzin
wieczornych, a po rozliczeniu okaza³o siê, ¿e uzbierali
14.116,62 z³.
O godzinie 16.00 mogliœmy wys³uchaæ przepiêknego koncertu kolêdowego
Orkiestry Dêtej Miechowice, na czele z kapelmistrzem Józefem S³odczykiem. Po koncercie licytacjê gad¿etów, otrzymanych
z fundacji WOŒP, rozpocz¹³ nasz „Wieszowski
Owsiak” - pan Henryk Snurawa. Licytowane by³y kalendarze, kubek, koszulka
oraz samochodowa aptecz-

ka pierwszej pomocy a dochód z licytacji wyniós³ 197
z³. Œwiate³kiem do nieba
o godz. 20.00 po³¹czyliœmy

siê ze wszystkimi sztabami
w Polsce i za granic¹. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje Zespó³ Szkó³ w Kamieñcu, który przekaza³ na rzecz
Fundacji 825 z³. £¹czna
kwota zebrana przez sztab

WOŒP w Wieszowie wynios³a 15.138. 62 z³. czyli
co rok to wiêcej. W 2004
zebraliœmy 7.837,16 z³,
w 2005 - 10.540,55 z³,
w 2006 - 13.376,19 z³.
Jako szef sztabu pragnê
serdecznie podziêkowaæ
wolontariuszom za ich
wzorowe
zachowanie,
¿yczliwoœæ i cierpliwoœæ,
rodzicom za opiekê nad
wolontariuszami, wszystkim cz³onkom sztabu, dyrekcji szkó³ i nauczycielom,
zespo³om muzycznym i obs³udze zabawy karnawa³owej, poprzedzaj¹cej XV Fina³ WOŒP, dziêki którym
mieliœmy zabezpieczenie fi-

nansowe na pokrycie kosztów, zwi¹zanych z organizacj¹ imprezy. Dziêkujê
równie¿ Orkiestrze Dêtej
„Miechowice” za wspania³y koncert, OSP Wieszowa
oraz policji w Kamieñcu za
zabezpieczenie imprezy,
pracownikom BS Zbros³awice za ostateczne i dok³adne przeliczenie zebranej
kwoty. Serdeczne dziêki, do
zobaczenia za rok!
Listê
wolontariuszy,
osób pracuj¹cych w sztabie
oraz wiêcej zdjêæ mo¿na
zobaczyæ na naszej stronie
internetowej: www.swietlica-wieszowa.blog.onet.pl
Kornelia Sikora

Wieœæ z Gminy nr 1 (69) Styczeñ - Luty 2007

Zapraszamy na dy¿ur poselski
Pose³ na Sejm RP Tomasz G³ogowski zaprasza Mieszkañców gminy
Zbros³awice na dy¿ur poselski, który odbêdzie siê 26 lutego 2006 roku
w Gminnym Centrum Informacji w Kamieñcu, ul. Tarnogórska 4,
w godzinach 15.00-17.00. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ
w Biurze Poselskim w Tarnowskich Górach, tel. 032/ 768 86 11

NASZA DROGA JUBILATKA
W ka¿dy pierwszy poniedzia³ek
miesi¹ca w Œwietlicy Gminnej
w Wieszowie o godz. 17.00 spotykaj¹ siê cz³onkowie „Klubu Emerytów i Rencistów” z Wieszowy.
8 stycznia br. by³o to spotkanie
szczególne - pani Bronis³awa Stañczyk obchodzi³a 80. rocznicê urodzin. Solenizantka od swoich kole¿anek i kolegów z Klubu otrzyma³a kosz ze s³odyczami i kwiaty.

W imieniu Urzêdu Gminy list gratulacyjny oraz prezent wrêczy³
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Dramski.
Pani Bronis³awie ¿yczymy, aby
ka¿dy rok przynosi³ wszystko to,
co w ¿yciu najpiêkniejsze - radoœæ,
szczêœcie i mi³oœæ.
W imieniu kole¿anek i kolegów
z Klubu oraz mieszkañców
Wieszowy - Kornelia Sikora

Naszemu drogiemu Seniorowi
Panu

Marianowi
Wiœniowieckiemu
z Ziemiêcic
z okazji Jubileuszu 75 Rocznicy Urodzin
¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci
sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów

Zawody konne
Oœrodek
JeŸdziecki
w Zbros³awicach zaprasza
w lutym i marcu 2007
roku na zawody konne:
16-18.02 - Ogólnopolskie Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody
2-4.03 - Ogólnopolskie
Zawody Konne w Uje¿d¿eniu.

PODZIÊKOWANIE
Zarz¹d LKS „Drama”
Zbros³awice sk³ada serdeczne podziêkowanie
Panu Erwinowi Karmañskiemu za bezinteresown¹
pomoc w wysiewie piasku
na p³ytê boiska w Ptakowicach.
Zarz¹d LKS Drama
Zbros³awice

Stodo³a „Pod Strzech¹” zaprasza 17
lutego br. na koncert blusowo-swingowy,
po³¹czony z potañcówk¹ karnawa³ow¹.

Dobra muzyka
„Pod Strzech¹”
Trio w sk³adzie: Marian Staniszewski
(perkusja), Micha³ Konior (gitara) i Wojciech Gruszczyñski (œpiew, gitara) zagra
popularne utwory muzyki rozrywkowej.
Serdecznie zapraszamy!

INFORMATOR
Z ¯YCIA
GMINY
ZBROS£AWICE

¯YCZ¥C WSZELKIEJ POMYŒLNOŒCI
Ju¿ po raz dwunasty Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej wraz
ze Stacj¹ Caritas zorganizowa³
spotkanie op³atkowe z mieszkañcami gminy Zbros³awice, wprowadzaj¹ce w atmosferê radosnych
Œwiat Bo¿ego Narodzenia. Spotkanie to, w którym tradycyjnie
uczestniczy ks. Proboszcz Rudolf
Halemba i w³adze gminy, jest spotkaniem obfituj¹cym w wiele ¿yczeñ - tych, które przyjmujemy
i tych, które sk³adamy, dobieraj¹c
s³owa by wyraziæ ¿yczliwoœæ
i przychylnoœæ, które nadaj¹ sens
spotkaniu z drugim cz³owiekiem.
Radoœæ nadchodz¹cej chwili oddali swym wystêpem: zespó³ Weso³e Kumoszki oraz dzieci ze Szko³y
Podstawowej z Przezchlebia. Mi³¹
atmosferê podtrzymywa³ tradycyjnie zespó³ muzyczny Kostar, zachêcaj¹c do wspólnego œpiewania kolêd

„Powitajmy Maleñkiego”
Grudzieñ to czas kojarz¹cy siê
z Bo¿ym Narodzeniem, w którym
dzielimy siê mi³oœci¹, radoœci¹
i spokojem. Pragniemy przypomnieæ sobie moment Narodzenia
Pañskiego, dlatego corocznie organizujemy Spotkanie Op³atkowe
po³¹czone z Jase³kami. Pani Edyta
Wójcik przygotowa³a uczniów
Szko³y Podstawowej w Ziemiêcicach do udzia³u w VII Miêdzyszkolnym Przegl¹dzie Inscenizacji
Bo¿onarodzeniowych. Przegl¹d
ten organizowany by³ przez Górnoœl¹skie Centrum Edukacyjne
w Gliwicach pod patronatem Jego

Redaktor: Katarzyna Sosada
tel. (032) 233 70 18, fax (032) 233 71 00
Adres kontaktowy:
42-674 Zbros³awice ul. Oœwiêcimska 2
e-mail: promocja@zbroslawice.pl
www.zbroslawice.pl/wiesc.htm

Wieœæ z Gminy nr 1 (69) Styczeñ - Luty 2007

i wspólnej biesiady. Ka¿dy z zaproszonych goœci zosta³ obdarowany
paczk¹ œwi¹teczn¹ i drobnym upominkiem wykonanym przez dzieci
ze œwietlic socjoterapeutycznych
pod kierunkiem Zbros³awickiego
Stowarzyszenia Œwietlic Socjoterapeutycznych.
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej i stacja Caritas, sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania wszystkim darczyñcom i ludziom dobrej
woli, za mo¿liwoœæ kultywowania
spotkañ op³atkowych w gminie.
A w Nowym Roku niech siê
spe³ni¹ wszystkie ¿yczenia - te ³atwe i te trudne do spe³nienia.
Niech spe³ni¹ siê te du¿e i te ma³e,
te mówione g³oœno lub wcale.
Niech spe³ni¹ siê wszystkie krok
po kroku w Nowym 2007 roku.
Urszula Furtak
- Kierownik GOPS

Ekscelencji Biskupa Gerarda Kusza, Prezydenta Miasta Gliwice
Zygmunta Frankiewicza, Dyrektora Gliwickiego Teatru Muzycznego Paw³a Gabary oraz Pani Pose³
Krystyny Szumilas.
Talent i zdolnoœci naszych ma³ych aktorów zosta³y wysoko
ocenione przez jurorów. Ich
wystêp zakoñczy³ siê zdobyciem
I miejsca ex aequo ze Szko³¹ Podstawow¹ w Zabrzu.
Wszystkim laureatom ¿yczymy
wielu sukcesów nie tylko na deskach teatru.
Irena Glagla

Sk³ad: „Adam Press” Adam Miszta
tel. 601 179 629;
e-mail: adammiszta@poczta.onet.pl
Druk: Drukpol sp.j. 42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Kochanowskiego 27, tel. (032) 285 40 35
e-mail: drukpol@drukujemy.pl
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Bezp³atne szkolenia zawodowe i jêzykowe!
Po ukoñczeniu szkoleñ s³uchacze
otrzymaj¹ stosowne zaœwiadczenia i certyfikaty,
a przede wszystkim nabêd¹ wiedzê zawodow¹
poszukiwan¹ na nowoczesnym rynku pracy.
Projekt bêdzie realizowany
na terenie Gminy Zbros³awice.

Urz¹d Gminy Zbros³awice informuje, ¿e w lutym
2007 r. trwaj¹ jeszcze zapisy na bezp³atny projekt
szkoleniowy „Zdobycie kwalifikacji - szans¹ na
zmianê zawodu” dzia³anie 2.3 ZPORR.
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego i bud¿etu Pañstwa.

£¹czna iloœæ uczestników, którzy mog¹
wzi¹æ udzia³ w szkoleniach to 150 osób:

Celem projektu jest przygotowanie osób pracuj¹cych w rolnictwie do funkcjonowania w zmieniaj¹cych siê warunkach
gospodarczych poprzez objêcie ich pomoc¹ doradczo-szkoleniow¹ umo¿liwiaj¹c¹ im w bli¿szej lub dalszej perspektywie
podjêcie pracy poza rolnictwem.

O rolników,
O domowników (osób bliskich rolnikowi, zamieszka³ych

na terenie gminy Zbros³awice),
O osób pracuj¹cych w rolnictwie lecz zainteresowanych

W ramach Projektu oferujemy:

zatrudnieniem w sferze pozarolniczej, z wy³¹czeniem
emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

- doradztwo zawodowe (po³¹czone z zajêciami na temat
skutecznego poszukiwania pracy),
- szkolenie zawodowe,
- zajêcia z zasad prowadzenia w³asnej firmy,
- roczne kursy jêzykowe (do wyboru jêzyk angielski
lub niemiecki),
- komplet podrêczników,
- catering,
- zwrot kosztów dojazdu.

Skorzystaj z szansy
jak¹ daje Ci Unia Europejska!
Zapraszamy wszystkich, którzy spe³ni¹
wymagania formalne do zg³aszania siê
do Gminnego Centrum Informacji
w Kamieñcu, ul. Tarnogórska 4a,
tel. 032 333 87 40 w godz. 10.00 - 20.00.

Projekt: „Zdobycie Kwalifikacji szans¹ na zmianê zawodu”
(nr Z/2.24/II/2.3/17/06) jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany pod nadzorem
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Katowicach: www.wup-katowice.pl

Najlepszy
CENTRUM US£UG POGRZEBOWYCH
Joachim LIPINSKI

ul. Mikulczycka 92, Ziemiêcice
ul. Górnicza 11, Tarnowskie Góry
ul. Ró¿ana 2, Tarnowskie Góry

POLECAMY PE£EN ZAKRES US£UG
032 / 384 69 48

Telefony ca³odobowe:
032 / 233 69 90

0 601 40 60 85

Bankowe Po¿yczki
gotówkowe i konsolidacyjne
O minimum formalnoœci O decyzja w pó³ godziny O ju¿ od
400 z³otych netto miesiêcznie O okres kredytowania do 7 lat O
bez zgody wspó³ma³¿onka O dla wszelkich grup zawodowych

(w tym rolników), emerytów i rencistów (równie¿ renta strukturalna) O bez porêczeñ i zabezpieczeñ O równie¿ bez BIK-u
O mo¿liwy dojazd do klienta
„EuroFinance” Tomasz Grzybek; Pyskowice, ul. Kopernika 2
p. 320 III piêtro (budynek Inkubatora Przedsiêbiorczoœci);
tel. (032) 233 91 81, 0 889 642 308;
czynne: Pn. - Pt. 9.30 - 19.30, So. 8.00 - 12.00
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EKO GROSZEK
www.ekogroszek.info.pl
tel./fax 032 232 31 82

z
dostaw¹
do domu
w
workach
po 25 kg

Du¿o ciep³a za przystêpn¹ cenê

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6
czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do 17.00
Bank Spóldzielczy w Tarnowskich Górach oferuje:
O Kredyt Zimowy do 10 000 z³ na 24 m-ce,
O kredyty gotówkowe z terminem p³atnoœci do 10 lat,
O kredyty rolnicze obrotowe i inwestycyjne,
O kredyty obrotowe i inwestycyjne dla podmiotów gospodarczych,
O system bankowoœci internetowej dla rachunków oszczêdnoœciowo-rozlicze-

niowych i bie¿¹cych (firmowych),
O posiadaczom rachunków oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych Bank propo-

nuje Karty Kredytowe oraz miêdzynarodowe karty p³atnicze.
Zapewniamy szybka i mi³¹ obs³ugê

Centrala: tel. (032) 393 90 40, fax (032) 285 43 06
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