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Jak co roku podczas ferii zimo-
wych uczniowie szko³y skorzysta-
li z ciekawej oferty zajêæ informa-
tyczno-sportowych. Równocze-
œnie odbywa³y siê spotkania dla
grupy wychowanków nale¿¹-

cych do œwietlicy socjoterapeu-
tycznej. W ramach jej dzia³alno-
œci uczestnicy codziennie otrzy-
mywali posi³ek w postaci dru-
giego œniadania. 

Opiekunowie urozmaicali
przebieg zajêæ w rozmaitych
formach: grupowe prace manu-
alno-plastyczne, gry i zabawy
dydaktyczne, wycieczki po naj-
bli¿szej okolicy. Z inicjatywy
rodziców zosta³ przeprowadzo-
ny czêœciowy remont szkolnych
korytarzy i jednego z pomiesz-
czeñ klasowych.

ci¹g dalszy na str. 4

Pracowite
ferie

w Czekanowie

12 lutego br., ko³o po³udnia,
w Wilkowicach, na ma³ego
Adrianka, bawi¹cego siê na
placu zabaw, rzuci³y siê dwa
psy. Z nieznanych przyczyn
zaatakowa³y ch³opczyka i za-
czê³y go gryŸæ i szarpaæ. Id¹ca
ulic¹ kobieta zaczê³a krzyczeæ
o pomoc. Na szczêœcie krzyk
us³ysza³ mieszkaj¹cy niedale-
ko pan Stefan Gaida. 

Pracowa³ akurat w ogródku
i bez namys³u chwyci³ grabie,
przeskoczy³ przez ogrodzenie
i ruszy³ na pomoc ch³opcu.
Psy uda³o siê odci¹gn¹æ, ale
niestety obra¿enia Adriana
by³y tak powa¿ne,¿e ch³op-
czyka odwieziono, w ciê¿kim
stanie, do kliniki dzieciêcej
w Zabrzu. 

ci¹g dalszy na str. 6

Zapraszamy do Brackenheim

Bohater z Wilkowic

czytaj
str. 5

Chcia³abym przedstawiæ Pañstwu koncepcjê
rozbudowy Urzêdu Gminy Zbros³awice. Obecnie
administracja samorz¹dowa na naszym terenie to
nie tylko sam Urz¹d, ale tak¿e Rada Gminy, Gmin-
ny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, Gminny Zespó³
Obs³ugi Placówek Oœwiatowych, Gminna Bibliote-
ka Publiczna, Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. W sumie w administracji samo-
rz¹dowej na terenie naszej Gminy, na stanowi-
skach urzêdniczych pracuje 91 osób. W zwi¹zku
z wci¹¿ poszerzaj¹cym siê katalogiem zadañ, które
nak³adane s¹ na Gminê, urzêdników przybywa. 

ci¹g dalszy na str. 3

ZBROS£AWICKI POMYS£ NA URZ¥D …
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28.12.2006 r. - sesja Rady Gminy 
Podjêcie uchwa³ w sprawie: zmian

w bud¿ecie Gminy Zbros³awice na rok
2007 - 6 uchwa³; zmian w Uchwale nr
III/33/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Zbros³awi-
ce na rok 2007; zatwierdzenia zesta-
wienia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej na rok
2007; zmian do Uchwa³y nr III/33/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie
bud¿etu Gminy Zbros³awice na rok
2007; zmiany uchwa³y nr III/25/06
z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie
ustalenia wysokoœci górnych stawek
za us³ugi œwiadczone przez ZGKiM
w Zbros³awicach w zakresie wywozu
i unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych; zmiany uchwa³y nr III/24/06
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe za-
opatrzenie w wodê i zbiorowe odpro-

wadzanie œcieków dla ZGKiM
w Zbros³awicach; zmiany Uchwa³y Nr
III/27/06 z dnia 28.12.2006 r. w spra-
wie zatwierdzenia „Gminnego progra-
mu profilaktyki, rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych i przeciwdzia-
³ania narkomanii na rok 2007”;  wybo-
rów so³tysów i rad so³eckich na okres
kadencji 2007-2011; miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zbros³awice dla po³udniowo-
wschodniego obszaru so³ectwa Sza³-
sza; miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Zbros³a-
wice dla obszaru pó³nocno-zachodnie-
go so³ectwa Sza³sza; wyst¹pienia
z wnioskiem o zmianê urzêdowej na-
zwy miejscowoœci (wsi) KOPIENICE
na KOPIENICA; zmiany nazwy czê-
œci ulicy w miejscowoœci £ubki; regu-
laminu okreœlaj¹cego w roku 2007
wysokoœci oraz szczegó³owe warunki
przyznawania dodatków: za wys³ugê
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe i godziny do-

raŸnych zastêpstw, kryteria i tryb przy-
znawania nagród ze specjalnego fun-
duszu nagród dla nauczycieli zatrud-
nionych w jednostkach oœwiatowych,
dla których organem prowadz¹cym
jest Gmina Zbros³awice oraz wyso-
koœæ nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego i szczegó³owe zasady jego
przyznawania i wyp³acania. 

07.02.2007 r. i 26.02.2007 r. - posie-
dzenia Komisji Rewizyjnej

Kontrola funkcjonowania Gminnej
Biblioteki Publicznej w Zbros³awi-
cach w nowych warunkach organiza-
cyjnych oraz kontrola wykonania
uchwa³ Rady Gminy. 

20.02.2007 r. - posiedzenia Komisji
Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju

Ocena stanu zaopatrzenia miesz-
kañców w wodê, stanu sieci i ujêæ
wodnych, kosztów dostarczania wody.
Planowane inwestycje dla dostawy
wody do nowych terenów mieszkanio-
wych oraz modernizacji sieci wodo-
ci¹gowej na terenie Gminy. 

20.02.2007 r. - posiedzenia Komisji
Rolnictwa 
Debata nad Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013

08.02.2007 r. - posiedzenie Komisji
Oœwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej

Dzia³alnoœæ s³u¿by zdrowia w na-
szej gminie. Zaopiniowanie projektu
uchwa³y ws. regulaminu okreœlaj¹cego
w roku 2007 wysokoœci oraz szczegó-
³owe warunki przyznawania dodat-
ków: za wys³ugê lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiaro-
we i godziny doraŸnych zastêpstw,
kryteria i tryb przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród dla na-
uczycieli zatrudnionych w jednost-
kach oœwiatowych, dla których orga-
nem prowadz¹cym jest Gmina Zbro-
s³awice oraz wysokoœæ nauczyciel-
skiego dodatku mieszkaniowego
i szczegó³owe zasady jego przyznawa-
nia i wyp³acania.

Z prac Rady Gminy

Wójt podpisa³ 22 zarz¹dzenia, w tym w spra-
wach: 

- zmian w bud¿ecie Gminy Zbros³awice na rok
2007 i zmian w uk³adzie wykonawczym do bud¿etu
Gminy Zbros³awice na rok 2007 - 12 zarz¹dzeñ; 

- zmiany stawki czynszu regulowanego za najem
lokali mieszkalnych; 

- powo³ania Komisji Konkursowej w celu wy³o-
nienia finalistów szczebla gminnego IX edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci
i m³odzie¿y pod has³em: „Kiedy dzwoniê po stra¿
po¿arn¹”; 

- rozstrzygniêcia otwartego konkursu ofert na za-
dania publiczne Gminy Zbros³awice w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu; 

- powo³ania komisji przetargowej do udzielenia
zamówienia na remont zbiornika wodnego w Ka-
mieñcu; 

- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ki
nr 846/126 km. 1 d. 2, dzia³ki nr 1687/126 oraz
dzia³ki nr 1688/126 km. 1 d. 2 po³o¿onych w Zbro-
s³awicach; 

- wy³¹czenia z gospodarowania przez ZGKiM
w Zbros³awicach pomieszczeñ w budynku po³o¿o-
nym w Kamieñcu przy ul. Tarnogórskiej 4a; 

- og³oszenia wykazu nieruchomoœci przeznaczo-
nej do sprzeda¿y - 2 zarz¹dzenia; 

- oddania w u¿yczenie nieruchomoœci gruntowej
po³o¿onej w Kopienicy na dzia³ce nr 734/311 oraz
na dzia³ce 1060/309 km. 1 d. 2 so³ectwu Kopienica; 

Ponadto Wójt: 
- obj¹³ patronatem konkursy matematyczne, któ-

re odby³y siê dla gimnazjalistów w Zespole Szkó³
im. Jana Paw³a II w Kamieñcu, a dla uczniów szkó³
podstawowych - w Zbros³awicach; 

- przeprowadzi³ rozmowy z kilkoma firmami, by
wybraæ koordynatora dzia³añ o pozyskanie œrodków
unijnych na lata 2007-2013. Sprawa jest niezwykle
wa¿na wiêc od dobrego wyboru wiele bêdzie zale-
¿eæ. Decyzja w tym temacie bêdzie podjêta do
15.03.07; 

- uczestniczy³ dwukrotnie w konferencjach orga-
nizowanych przez Urz¹d Marsza³kowski. Pierwsze
spotkanie dotyczy³o gospodarki odpadami, gdzie
omówiono strategiê dostosowania siê do warunków
unijnych i pokazano, jak wiele jeszcze w tym tema-

cie musimy zrobiæ pod wzglêdem dopasowania
przepisów i mentalnoœci spo³ecznej. Druga konfe-
rencja dotyczy³a przedstawienia prac na temat strate-
gii promocji województwa œl¹skiego. W skrócie
chodzi o to, by pokazaæ, ¿e „Œl¹skie” (taki przyjêto
skrót myœlowy) to teren przyjazny dla wszystkich,
atrakcyjny dla inwestorów, turystów i dla tych, któ-
rzy chc¹ zamieszkaæ w naszym regionie; 

- po wielu staraniach GDDKiA Katowice
uwzglêdni³a nasze wnioski i uzupe³ni³a oznakowa-
nie organizacji ruchu na drodze krajowej, by odci¹-
¿yæ mieszkañców Czekanowa na czas remontu mo-
stu. Ruch na moœcie powinien byæ przywrócony do
31.12. br., koszt remontu to 8,6 mln z³. Jest nadzieja,
¿e GDDKiA Katowice jeszcze w tym roku przezna-
czy na remont kanalizacji deszczowej i chodnika
wzd³u¿ ul. Gliwickiej na terenie zabudowanym ok.
300 tys. z³ zaœ w roku nastêpnym przeznaczy ok. 500
tys. z³ na remont nawierzchni. Takie zapewnienie
przed³o¿ono wójtowi na spotkaniu w dn. 21.02. br.
Oby zapewnienia zosta³y zrealizowane.

- negocjuje z Kopalni¹ Piasku Kotlarnia warunki
otwarcia przejazdu kolejowego kat „F” dla rolników,
którzy maj¹ pole od strony Œwiêtoszowic. Byæ mo¿e
porozumienie uda siê osi¹gn¹æ do 15.03.2007 r.; 

- stale nadzoruje przebieg prac zwi¹zanych z usu-
niêciem awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Wol-
noœci w Wieszowie. Po kilku nieudanych próbach
u³o¿enia i udro¿nienia starego kana³u podjêto decy-
zjê o wybudowaniu nowego ci¹gu kanalizacyjnego,
gdy¿ iloœci nap³ywaj¹cej wody s¹ tak du¿e, ¿e do-
tychczasowe rozwi¹zanie jest niewystarczaj¹ce i za-
gra¿a stabilnoœci drogi i budynków. Mimo ogromne-
go i nieprzewidzianego kosztu ok. 150 tys. z³, po
konsultacji i uzgodnieniach ze specjalistami i ZDP
Tarnowskie Góry, konieczne by³o podjêcie takiej de-
cyzji. Prace s¹ prowadzone przez doœwiadczon¹
w takich robotach firmê „KZ” z Miedar, a nadzoro-
wane przez kierownika budowy z firmy Omnix, któ-
ra uk³ada³a w Wieszowie kanalizacjê sanitarn¹. Mi-
mo niesprzyjaj¹cych warunków pogodowych mamy
nadziejê, ¿e roboty uda siê zakoñczyæ w najbli¿szym
czasie;

- rozmawia³ z dyrektorem Nadleœnictwa Brynek
w sprawie przejêcia wodoci¹gu do Leœniczówki
w Ziemiêcicach-Goju od strony Ziemiêcic, co nast¹-
pi w najbli¿szych dniach. Nadleœnictwo usunê³o
awariê tego wodoci¹gu i przed³o¿y³o pomiary geo-
dezyjne potrzebne do przejêcia tego wodoci¹gu
w u¿ytkowanie ZGKiM; 

- wyra¿a g³êbokie ubolewanie z powodu tragedii,
jaka dotknê³a pogryzione przez psy dziecko w Wil-
kowicach. Na pewno ka¿dy z nas jest tym wstrz¹-
œniêty dlatego apelujê do wszystkich w³aœcicieli
czworonogów, by ich pilnowali. Informujê, ¿e bêd¹
cyklicznie przeprowadzane „³apanki” psów wa³êsa-
j¹cych siê bez nadzoru a Policja na ich w³aœcicieli
bêdzie nak³adaæ mandaty. Ju¿ pierwsza tego typu ak-
cja da³a rezultat w postaci mandatu 200 z³ oraz jed-
nej sprawy skierowanej do s¹du. Uczula równie¿
so³tysów, by zg³aszali do Urzêdu, firmy rakarskiej,
Policji informacje o wa³êsaj¹cych siê psach; 

- w imieniu wszystkich mieszkañców gminy po-
dziêkowa³ panu Stefanowi Gaidzie za bohatersk¹
postawê i uratowanie ¿ycia ch³opcu; 

- sk³ada podziêkowania organizatorom i uczestni-
kom imprez „Wodzenie NiedŸwiedzia” z Miedar,
£ubia i Kopienicy za utrwalanie dobrych zwyczajów
kulturowych i tradycji. Jednoczeœnie przeprasza za
nieobecnoœæ na nich; 

- zatwierdzi³ prace komisji przeprowadzonych
konkursów na inspektora ds. inwestycji i goñca. No-
wymi urzêdnikami zostali mieszkañcy Kamieñca,
gdy¿ pozostali nie spe³niali warunków b¹dŸ nie
przyst¹pili do rozmów kwalifikacyjnych; 

- wspólnie z Zarz¹dem Ko³a Wêdkarskiego w Ka-
mieñcu przygotowuje przetarg i zakres prac remon-
towych zalewu w Kamieñcu, by dobrze i w³aœciwie
wykorzystaæ œrodki finansowe z bud¿etu (130 tys.
z³) i ponownie zarybiæ zalew; 

- uczestniczy³ w zebraniach wiejskich w Czekano-
wie, Kamieñcu, £ubkach, Miedarach i Zawadzie, na
których dokonano wyboru so³tysów na kolejn¹   4-le-
tni¹ kadencjê. So³tysem Czekanowa zosta³ Andrzej Or-
don, Kamieñca - Andrzej Kapek, £ubek - Ewa Zado-
ro¿na, Miedar - Herbert Kupka a Zawady - Ryszard B³a-
ziñski. Terminy pozosta³ych zebrañ so³eckich na str. 7; 

- wynegocjowa³ z Wojewódzkim Urzêdem Pracy,
¿e w ramach prowadzonego przeszkolenia „Zdoby-
cie kwalifikacji szans¹ na zmianê zawodu” odbêd¹
siê kursy: prawa jazdy kat. C, magazyniera z obs³u-
g¹ wózków wid³owych i operatora obrabiarek stero-
wanych numerycznie; 

- nadzorowa³ przygotowanie i przebieg wyborów
uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy okrêgu Zbros³awice-
Ptakowice, w wyniku których w sk³ad Rady zosta³
wybrany Piotr Jankowski, który zdoby³ 253 g³osy.
Wyniki pozosta³ych kandydatów: Ginter Kreihs - 210
g³osów, Leszek Boniewski - 51 g³osów, Karol Stawi-
noga - 35 g³osów. Frekwencja wynios³a 22,6%.

Z prac Wójta Gminy
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Uroczyste podsumowanie star-
tów so³ectwa Miedary w IV Wie-
loboju Sportowym o Przechodni
Puchar Wójta Gminy Zbros³awice
odby³o siê 16 grudnia 2006 r.,
w restauracji „Myœliwska” w Mie-
darach. So³ectwo Miedary zwyciê-

¿y³o w tej rywalizacji prze³amuj¹c
trzyletni¹ hegemoniê Wieszowy. 

Zgromadzeni uczestnicy dysku-
towali o startach w poszczegól-
nych dyscyplinach, problemach
z doborem zawodników w niektó-
rych z nich oraz o mo¿liwoœciach

poprawy wyników tak, aby obro-
niæ puchar w nastêpnym roku.
Przy wspólnym poczêstunku wrê-
czone zosta³y dyplomy wszystkim
trzydziestu piêciu uczestnikom, re-
prezentuj¹cym Miedary w wielo-
boju. Reprezentowali oni szeroki
przekrój wiekowy naszego so³ec-
twa - najm³odszy mia³ 14, a naj-
starszy 76 lat. 

Nagrody uzyskane za I miejsce
(1000 z³) i za udzia³ we wszystkich
konkurencjach (600 z³.), przekaza-
ne zosta³y na zakup sprzêtu na plac
zabaw, który powstaje przy naszej
szkole. Poczêstunek i dyplomy dla
uczestników spotkania ufundowa-
li: P. i G. Gacki, I. i D. Hryckie-
wicz, G. i J. Waloszczyk oraz ni¿ej
podpisani miejscowi radni. 

W. Glinka, S. Nowicki

Œwiêtowanie sukcesu

Zabawa od zawsze towarzy-
szy nam w ¿yciu. Jest Ÿród³em
prawdziwych emocji i radoœci.
Spe³nia pragnienia niezaspoko-
jone przy wykonywaniu co-
dziennych zadañ. Dobra roz-

rywka przenosi nastrój o¿ywie-
nia i zapa³u do dzia³ania tak¿e
na teren zajêæ obowi¹zkowych,
a w powi¹zaniu z prac¹ prowa-

dzi do rozkwitu coraz to no-
wych d¹¿eñ i uzdolnieñ cz³o-
wieka.

Karnawa³ jest œwietn¹ okazj¹
do przeprowadzania hucznych
imprez oraz realizowania jednej

z funkcji czasu wolnego, jak¹
jest w³aœnie wartoœciowa roz-
rywka. W zwi¹zku z czym
w Zespole Szkó³ w Zbros³awi-

cach odby³ siê coroczny bal kar-
nawa³owy dla najm³odszych.
Zgodnie z tradycj¹ warunkiem
uczestnictwa by³o oryginalne
przebranie lub przynajmniej ma-
ska. Z tym jednak nie by³o wiêk-
szego problemu. Na zabawie
dostrze¿ono mnóstwo cieka-
wych postaci baœniowych, fil-
mowych czy wymyœlonych
przez samych uczniów. 

Królowa Œniegu, Spiderman,
Cyganka, Kobieta Wschodu,
Król Maciuœ I - to tylko nielicz-
ni bohaterowie utworów literac-
kich, których podobizny goœci³y
na balu. Szalon¹ zabawê uroz-
maici³ zespó³ muzyczny  „Vinel-
lo”z Wieszowy. Panowie przy-
grywali weso³¹, skoczn¹ muzy-
kê, która nastraja³a do tañca za-
równo uczniów jak i wycho-
wawców. 

Wszyscy œwietnie siê bawili
jedli ciastka, soczek pili, wysza-
leli siê wszak bosko, teraz bêd¹
¿yæ beztrosko. 

Blanka A.

W SP w Przezchlebiu, jak co roku, odby³
siê bal karnawa³owy, gdy¿ nie tylko nauk¹
¿yje szko³a. Wszyscy œwietnie siê bawili -
od klasy pierwszej po szóst¹, ³¹cznie
z wychowawcami poszczególnych klas.
By³y tañce, konkursy, poczêstunek, pre-
zentacje przepiêknych strojów (nie tylko
klas najm³odszych - równie¿ uczniowie
klas starszych zadbali o to aby w tym dniu
ciekawie wygl¹daæ). 
Myœlê, i¿ minione chwile pozostan¹ na
d³ugo w pamiêci wszystkich uczestników
balu... a¿ do przysz³ego roku.  

Wioletta £abiak

„Która z ksi¹¿ek przeczytanych w tym ro-
ku szkolnym podoba³a mi siê najbardziej”, to
has³o konkursu przygotowanego przez bi-
bliotekê szkoln¹ i publiczn¹ w Szkole Pod-
stawowej w Czekanowie. 

Uczniowie z klas IV - VI „tworzyli” prace
literackie, natomiast ich m³odsi koledzy
z klas I - III - prace plastyczne. 9 lutego roz-
strzygniêto konkurs i przyznano nagrody
ksi¹¿kowe, ufundowane przez Gminn¹ Bi-
bliotekê Publiczn¹ w Zbros³awicach.

W kategorii literackiej: I miejsce Agniesz-
ka Jarosz (kl. IV), II miejsce Ma³gorzata B¹k
(kl. VI), III miejsce Natalia Szuba (kl. IV). 

W kategorii plastycznej: I miejsce Izabela
Prokop (kl. II), II miejsce Kevin Kopala (kl.
I), III miejsce Justyna Wendlocha (kl.III). 

Urszula Wrzos

Konkurs biblioteczny 
w Czekanowie

Mi³o szaleæ, kiedy czas ku temu

Karnawa³u
czar…

ci¹g dalszy ze str. 1
G³ówna siedziba Urzêdu mieszcz¹ca siê przy

ul. Oœwiêcimskiej 2 w Zbros³awicach ju¿ od dawna nie
jest obiektem wystarczaj¹cym i nie da siê go dostoso-
waæ do obecnych wymogów, stawianych przez prawo
budynkom u¿ytecznoœci publicznej, bez przeprowadze-
nia gruntownej modernizacji. Poza tym budynkiem
urzêdnicy zajmuj¹ 6 dodatkowych obiektów. Nadszed³
czas, by zastanowiæ siê nad rozbudow¹ Urzêdu. Ju¿ 10
lat temu powsta³ projekt rozbudowy Urzêdu poprzez bu-
dowê nowego budynku oraz modernizacjê istniej¹cego.
Projekt ten nie zosta³ wprowadzony w ¿ycie. Koszt roz-
budowy wed³ug projektu, w 1997 r. wynosi³ 1,6 mln z³.

W dzisiejszych czasach informacja i jej przep³yw sta-
nowi¹ bardzo wa¿ny i cenny element ¿ycia, w zwi¹zku
z tym, chc¹c realizowaæ sprawnie i rzetelnie zadania
zwi¹zane z obs³ug¹ mieszkañców w ró¿nych dziedzi-
nach, istnieje potrzeba usprawnienia pracy urzêdu. Roz-
budowa poniesie za sob¹ koszty, mo¿na je szacowaæ na
ponad 2 mln z³, ale rozbudowa to nie tylko skutki nega-
tywne (koszty), musimy spojrzeæ na sprawê z szerszej
perspektywy. Oto pozytywne aspekty rozbudowy: 

1. polepszenie warunków obs³ugi klientów urzêdu
2. ni¿sze koszty utrzymania urzêdu
3. sprawny i szybki przep³yw informacji
4. sprawniejsze zarz¹dzanie personelem 
5. mo¿liwoœæ pozyskania dochodów poprzez sprzeda¿

obecnie zajmowanych budynków lub ich wynajem. 
Docelowo w nowo wybudowanym obiekcie znajdzie

siê punkt obs³ugi klienta. Planujemy, ¿e miejsce to bê-
dzie pe³ni³o funkcjê kancelarii oraz umo¿liwi za³atwia-
nie prostych spraw. Poza tym budynek bêdzie przystoso-
wany do obs³ugi osób niepe³nosprawnych. 

Istotn¹ kwesti¹, któr¹ nale¿y braæ pod uwagê s¹ koszty
utrzymania dodatkowych budynków - pomieszczeñ, które
Gmina ponosi obecnie. W skali roku jest to kwota blisko
100 tys. z³. Tak wiêc bior¹c pod uwagê koszty samego naj-
mu pomieszczeñ w chwili obecnej inwestycja - rozbudowa
urzêdu, zwróci siê w okresie 20 lat.

Zwracam siê do wszystkich Pañstwa z proœb¹ o opi-
niê w temacie rozbudowy urzêdu, co Pañstwo, jako
Mieszkañcy - klienci naszego urzêdu, s¹dzicie o tym po-
myœle. Na stronie 1 zamieszczamy rysunek z projektu,
który obrazuje planowan¹ rozbudowê. Wszelkie sugestie
prosimy zg³aszaæ pod adresem Urzêdu: ul. Oœwiêcim-
ska 2 z dopiskiem „rozbudowa urzêdu” lub na adres:
sekretarz@zbroslawice.pl.

Katarzyna Sosada - sekretarz Gminy

POMYS£ NA URZ¥D …
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Zimowe ferie, to czas od-
poczynku po trudach nauki.
Jedni jad¹ w góry ³adowaæ
akumulatory, ktoœ odwiedzi
dawno niewidzian¹ rodzinkê,
ale wiêkszoœæ dzieci pozosta-
je w domach i … No w³aœnie.
Co robi¹ dzieci, kiedy maj¹
trochê wolnego - oprócz tego
¿e wreszcie mog¹ d³u¿ej po-
spaæ, pomarudziæ rodzicom,
pozawracaæ g³owê dziad-
kom?

Mog¹ przyjœæ do biblioteki, gdzie ra-
czej nie bêd¹ siê nudzi³y. Trzy komputery
z darmowym dostêpem do Internetu cze-
ka³y na dzieci nie tylko w siedzibie biblio-
teki w Zbros³awicach, ale równie¿ w jej
filiach w Wieszowie, Czekanowie i Mie-
darach. Internet okaza³ siê szczególnie
przydatny maturzystom w kompletowaniu
informacji do prezentacji maturalnych. 

Skoro by³o coœ dla ducha, musia³o byæ
równie¿ coœ dla cia³a. 14 lutego w zbros³a-
wickiej bibliotece odby³ siê Wielki Walen-
tynkowy Bal Przebierañców. By³a to chy-
ba jedyna tegoroczna zabawa w Zbros³a-
wicach, na której frekwencja w pe³ni dopi-
sa³a. W œrodowe popo³udnie, na du¿ej sali
pojawi³y siê ksiê¿niczki, wró¿ki i cyganki.
By³ kowboj, pi³karze i czarnoksiê¿nicy.

Czterdziestka dzieciaków, wœród któ-
rych by³y równie¿ dzieci z zaprzyjaŸnio-
nego Orzecha i Œwierklañca, hasa³y roz-
bawione w takt muzyki po ca³ej sali.
Oczywiœcie najwa¿niejszy by³ wybór kró-
la Walentego i królowej Walentyny. Jury,
w sk³ad którego weszli przedstawiciele
rodziców, dzieci, goœci, oraz biblioteki,
wybrali królow¹ - Pippi i króla - Ma³ego
Spidermana. 

Odby³y siê tak¿e wspania³e konkursy,
sztafeta balonów, zgaduj-zgadula, trafia-
nie pi³eczkami pingpongowymi do wyso-

kich koszy i inne atrakcje. Dla zwyciêz-
ców panie bibliotekarki przygotowa³y
atrakcyjne nagrody, a dla pozosta³ych
uczestników nagrody pocieszenia i s³odki
poczêstunek. 

W czasie ferii pamiêtano równie¿ o do-
ros³ych. Z myœl¹ o mi³oœnikach gór i tury-
stach - biblioteka zorganizowa³a 20 lutego
spotkanie autorskie z panem Tomaszem
Rzeczyckim, autorem ksi¹¿ki pt; „Góry
Polski”. Autor, mieszkaniec Bytomia,
wspania³¹ gawêd¹ o 28 pasmach polskich
gór rozbudzi³ tylko nasze zainteresowanie
opowiadaj¹c o nieznanych ciekawost-
kach, które gdzieœ tam czekaj¹ na mi³oœni-
ków gór. To nie tylko ruiny starych wie¿
obserwacyjnych, ale i obserwatoria astro-
nomiczne po³o¿one gdzieœ wysoko w gó-
rach. Gawêdê uzupe³nia³y barwne foto-
grafie autora z poszczególnych pasm, oraz
obrazy Jerzego WoŸniaka, o tematyce gór-
skiej . 

22 lutego odby³y siê zawody tenisa sto-
³owego. Pierwsze miejsce zdoby³ Przemy-
s³aw Ma³achowski, a drugi by³ Marek
Wolny - obaj s¹ uczniami I kl. gimnazjum.
Nagrodê za udzia³ otrzymali równie¿: za-
wodnik z Nak³a Œl¹skiego Filip Zworski -
uczeñ kl. IV SP oraz uczeñ kl. II - Adrian
Przybysz. 

B. Zdañska

Zapyta³yœmy uczniów, wspólnie spêdzaj¹cych ferie
w kopienickiej podstawówce, co im siê najbardziej podoba-
³o podczas tegorocznego wypoczynku. Oto, co us³ysza³y-
œmy: „grzecznoœæ dzieci, gra w ping-ponga, „Pycholan-
dia”, „Podchody”, pyszne bu³ki, rysowanie na zajêciach
plastycznych, krêgle, gry komputerowe, dobre zabawy,
chrupki, robienie i zawieszanie ozdób”.

Potwierdzamy, ¿e uczestnicy, mimo ró¿nic wieku, stworzyli
zgrany, kole¿eñski zespó³, chêtnie bior¹cy udzia³ we wszystkich
przygotowanych zajêciach. Szczególnie zabawa „Podchody”
w przepiêknym parku otaczaj¹cym szko³ê pokaza³a, jak wspól-
ne d¹¿enie potrafi ³¹czyæ m³odych ludzi, jak sprawnie wykorzy-
stuj¹ swoj¹ inteligencjê i umiejêtnoœci do rozwi¹zywania zadañ. 

W weso³ej atmosferze podsumowaliœmy zajêcia. Brawami,
drobnymi upominkami oraz smako³ykami nagrodziliœmy zwy-
ciêzców turniejów. Dyplomy by³y uroczyœcie wrêczone pod-
czas apelu szkolnego. Aby zachowaæ mi³e chwile, wypisywa-
liœmy sobie wzajemnie na plecach mi³e s³owa. Wiemy, ¿e za-
wieszone na œcianie kartki z tymi magicznymi okreœleniami
bêd¹ uprzyjemniaæ odrabianie lekcji i skracaæ czas do wakacji. 

Beata Owczarek i Barbara Szyszko

Ferie w bibliotece...

...w Kopienicy...

ci¹g dalszy ze str. 1
Zaanga¿owanie rodziców

przesz³o wszelkie oczekiwa-
nia Rady Pedagogicznej na-
szej szko³y. W zwi¹zku z po-
wy¿szym dyrekcja i grono
nauczycielskie sk³adaj¹ ser-
deczne i gor¹ce podziêkowa-
nia wszystkim darczyñcom. 

Du¿¹ pomoc¹ okaza³y siê
materia³y budowlane podaro-
wane przez pañstwa Barbarê
i Miros³awa Blitek oraz Jo-
lantê i Marcina Æwierzona.
Farby u¿yte do renowacji po-
mieszczenia klasy II zaspon-
sorowane zosta³y przez pañ-
stwo Katarzynê i Leszka
Smêt. Ogromny wk³ad w re-
mont tej¿e klasy w³o¿yli
Krzysztof Michalik, Piotr
Mroczek, Czes³aw Wrêczyc-
ki, Grzegorz Wrêczycki. 

Prace porz¹dkowe i malo-
wanie ³awek w tym pomiesz-
czeniu zosta³y wykonane
przez panie: Marzenê Brzin-
czek, Danutê Michalik, Doro-
tê Prokop, Ma³gorzatê W¹sik
i Marzenê Wrêczyck¹. Pano-
wie Stanis³aw Kuzera, Kazi-
mierz Wendlocha oraz m³odsi

absolwenci Mariusz B¹k
i Grzegorz Kuzera, poœwiêci-
li w³asny tygodniowy urlop
wypoczynkowy na prace
zwi¹zane z wykonaniem no-
wego podk³adu tynkowo-gi-
psowego pod lamperiê na
szkolnych korytarzach. Ma-
larskie prace wykoñczeniowe
wykona³ pan Krzysztof Pro-
kop. 

Damian Buk, Katarzyna
Buk, Magdalena Prokop, Da-
marisa ¯yme³ka to najm³odsi
absolwenci szko³y, którzy
brali udzia³ w pracach porz¹d-
kowo-tynkarskich. Pomoc
w ogólnych porz¹dkach po-
mieszczeñ szkolnych wyka-
za³y mamy uczniów - Pani
Daria Glomb i Brygida Skow-
ron. Nad wszystkim czuwa³
jak zawsze niezast¹piony
konserwator naszej placówki
oœwiatowej - Piotr Buk.

Podziêkowania sk³ada-
my jednoczeœnie wszyst-
kim rodzicom, którzy
ufundowali farby na ma-
lowanie szkolnych po-
mieszczeñ. 

Katarzyna Kuczora

...i Czekanowie

24 lutego w sali gimna-
stycznej w Miedarach od-
by³y siê kolejne zawody za-
liczane do klasyfikacji V
Wieloboju Sportowego
o Przechodni Puchar Wójta
Gminy Zbros³awice. Tym
razem by³y to rozgrywki
pi³ki no¿nej, które jak za-
wsze zgromadzi³y najwiêk-
sz¹ iloœæ dru¿yn so³eckich.

W tym roku by³o to 16 ze-
spo³ów, podzielonych na
cztery grupy, a ich zwyciêz-
cy awansowali do fina³u. 

Zgodnie z 3-letni¹ ju¿
tradycj¹ najlepszy okaza³
siê zespó³ gospodarzy, któ-
ry w fina³ach odniós³ same
zwyciêstwa. Na kolejnych
miejscach uplasowa³y siê
zespo³y: £ubia, Wieszowy

i Laryszowa. Zwyciêska
dru¿yna Miedar gra³a
w sk³adzie: Marcin Banysz,
Artur Foltyn, Szymon
Glinka, Kamil Gûncel, Ra-
fa³ Jaworek, Rafa³ Niedba-
³a, Sebastian Nowicki
i Marcin Penkala. S³owa
podziêkowania nale¿¹ siê
firmie „GACMET”, która
jak co roku by³a sponsorem
rozgrywek. 

Cieniem na zawodach
po³o¿y³a siê postawa dru-
¿yny z Czekanowa, w któ-
rej w pierwszym meczu
wyst¹pi³ zawodnik nie bê-
d¹cy mieszkañcem so³ec-
twa. Wierzymy, ¿e tego ty-
pu przypadki nie bêd¹ mia-
³y ju¿ miejsca.                     

W. Glinka, S. Nowicki 

Pi³ka no¿na - tradycyjnie Miedary
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Brackenheim le¿y w Badenii-
-Wirtembergi, w rejencji Stutt-
gart, oko³o 12 km na po³udnio-
wy-zachód od miasta powiato-
wego Heilbronn. To miasto ro-
dzinne Theodora Heussa - pierw-
szego Prezydenta RFN oraz re-
jon najwiêkszych upraw winoro-
œli Württemberg. Liczy oko³o
15200 mieszkañców. Burmi-
strzem jest Rolf Kieser. 

Miejscowoœæ s³ynie ze starego
miasta, w którym mo¿na podzi-
wiaæ odrestaurowane ryglowe
domy, na rynku ratusz zbudowa-
ny w stylu rokoko, koœció³ Jo-
hannes z 1210 r. oraz imponuj¹-
cy miejski zamek i Muzeum
Theodora Heussa. 

Brackenheim jest podzielone
na osiem dzielnic: Botenheim
w dolinie rzeki Zaber, gdzie na
szczególn¹ uwagê zas³uguje Mu-
zeum Miejscowej Historii,
Meimsheim - z zabytkowym
m³ynem i koœcio³em œw. Marci-

na, rozbudowanym w XV wieku,
Hausen wzd³u¿ rzeki Zaber,
gdzie zosta³ odnaleziony olbrzy-
mi rzymski Filar Jowisza (II-III
w. n. e.). Dürrenzimmern s³ynie

ze starego ratusza z 1731 r., Ko-
œcio³a Marii Magdaleny i wspa-
nia³ego widoku, roztaczaj¹cego
siê z tawerny „Hörnle”, który po-
kazuje ca³y Zabergäu i dolinê
rzeki Neckar. Neipperg jest zdo-
minowany przez zamek z dwoma
wie¿ami, a w centrum znajduje
siê odnowiona ryglowa t³ocznia
wina i historyczny ratusz, obec-
nie hotel. Haberschlacht le¿y po-
œród idyllicznych winnic, nato-
miast nad dzielnic¹ Stockheim
wznosi siê zamek „Stocksberg”.
Tutaj warto równie¿ obejrzeæ
Koœció³ œw. Ulricha z 1513 roku
ze s³awnym o³tarzem i ma³ym
domem przykoœcielnym - pom-
nikiem historii, w którym do dziœ
kobiety piek¹ chleb tradycyjnym
sposobem. 

G³ówne atrakcje kulturalne
Brackenheim to s³ynny bieg na
czeœæ Theodora Heussa, karna-
wa³owe parady w Stockheim
i festiwal teatru, który zamienia
ulice w sceny teatralne. W kapli-
cy zamku spotykaj¹ siê mi³oœni-
cy kabaretu, teatru, komedii, mu-
zyki jazzowej i rocka. Wiele wy-
darzeñ kulturalnych, równie¿ dla
dzieci, ma miejsce w „Bürger-
zentrum”. Zreszt¹ w Bracken-
heim mo¿na œwiêtowaæ przez ca-
³y rok - obchodzone s¹ tutaj naj-
ró¿niejsze festiwale: winny,
zamkowy, tatarski, jarmarczny,
bo¿onarodzeniowy itp. 

Krajobraz Brackenhaim to
g³ównie winnice. Poznaæ je mo¿-
na wybieraj¹c siê na piesze wê-
drówki np. „Szlakiem Wina”.
Obszar Brackenheim to najwiêk-
szy rejon uprawy winoroœli
Württemberg i najwiêkszy pro-
ducent czerwonego wina
w Niemczech. Winnice zajmuj¹
825 hektarów powierzchni
i uprawia siê tu m.in. takie szcze-
py jak: Trollinger, Lemberger
i Riesling. 

Brackenheim zaprasza do
odwiedzenia jego okolic, space-
rów po cudownych winnicach,
poznania lokalnej kultury
i obyczajów. Tradycyjne pro-
dukty regionalne i lampka
miejscowego wina oraz goœcin-
noœæ mieszkañców Brackenhe-
im na pewno d³ugo pozostaj¹
w pamiêci tym, którzy zawitali
w ten rejon Niemiec. 

opracowa³a: Anna Po³oñska

ZAPRASZAMY DO BRACKENHEIM
Z tym numerem rozpoczynamy cykl artyku³ów, opisuj¹-
cych nasze gminy partnerskie. Chcemy Pañstwu przybli-
¿yæ historiê tych miejsc, opisaæ rzeczy godne zobaczenia,
kulturê i obyczaje naszych zagranicznych przyjació³.
W tym roku mija 6 lat od podpisania umowy partnerskiej
z Niemcami, 5 lat z Francj¹ i 3 lata z Wêgrami. We wrze-
œniu podpiszemy umowê o przyjaŸni z W³ochami. Dziœ
o naszym najwiêkszym partnerze - niemieckim Bracken-
heim. 

Widok na okoliczne winnice

Budynek Urzêdu Miasta

Jeden z zabytków
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Dzieñ Bezpiecznego Internetu (DBI), ustano-
wiony zosta³ z inicjatywy Komisji Europejskiej
w ramach programu „Safer Internet”. Ma on na
celu inicjowanie i propagowanie dzia³añ na rzecz
bezpiecznego dostêpu dzieci i m³odzie¿y do zaso-
bów internetowych. 

W lutym Szko³a Podstawowa w Czekanowie
przy³¹czy³a siê do ogólnoeuropejskiej akcji pro-
muj¹cej bezpieczny Internet. W tym celu zorgani-
zowano w szkole wiele inicjatyw na rzecz bezpie-
czeñstwa m³odych Internautów. W trakcie zajêæ
komputerowych, nauczycielki informatyki - Jo-
anna Lipa i Beata Kaczmarczyk, przeprowadzi³y
z dzieæmi wszystkich klas specjalne pogadanki na
temat zagro¿eñ p³yn¹cych z sieci. 

W oparciu o materia³ zgromadzony przez
uczniów i nauczycieli utworzono wykaz przyja-
znych stron internetowych dla dzieci. Te i inne in-
formacje zwi¹zane z bezpieczeñstwem najm³od-
szych Internautów zamieszczono na specjalnej
gazetce szkolnej. 

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu zor-
ganizowano równie¿ konkurs plastyczny na naj-
³adniejszy plakat, pod has³em „Chroñmy siebie
i komputer przed zagro¿eniami w sieci” oraz kon-
kurs na najciekawsz¹ prezentacjê multimedialn¹
zatytu³owan¹ „Bezpieczny Internet”. Laureatami
tych konkursów zostali: Patryk Bonk z kl. V oraz

Martyna Kuzera i Ma³gorzata B¹k z kl. VI. 
Cykl zajêæ promuj¹cych bezpieczeñstwo

w sieci zakoñczony zosta³ 8 lutego podsumowu-

j¹cym apelem przygotowanym przez uczniów
klasy V i III. W krótkich scenkach dzieci przed-
stawi³y typy osób dzia³aj¹cych w sieci oraz zdefi-
niowa³y bardzo szczegó³owo zasady bezpieczne-
go korzystania z Internetu. 

W ciekawy i oryginalny sposób przytoczy³y
rozmowê na Gadu Gadu i umiejêtne udzielanie
bezpiecznych odpowiedzi na niebezpieczne pyta-
nia kr¹¿¹ce w sieci. Wszystkich zgromadzonych
rozbawi³ wystêp najm³odszych uczestników ape-
lu w przedstawieniu pt.: „Komputerowy ludek”.
Otrzymali oni gromkie brawa za sposób przedsta-
wienia promuj¹cych treœci oraz zabawn¹ grê ak-
torsk¹. 

Liczymy na to, ¿e dziêki zaanga¿owaniu
uczniów i nauczycieli akcja „Bezpieczny Inter-
net” zagoœci w naszej pamiêci przez ca³y rok
szkolny. 

Korzystaj¹c z okazji dyrekcja i grono nauczy-
cielskie sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie Panu
Leszkowi Sobocie za dobrowoln¹, sta³¹ pomoc
w naprawie, konserwacji i modernizacji pracow-
ni komputerowej.                

Beata Kaczmarczyk

Bezpieczny Internet

Pracujemy, pomagamy rodzinie, a tak¿e dbamy o nasze
zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Spotykamy
siê raz w miesi¹cu przy kawie i herbatce w Œwietlicy
Gminnej. Jesteœmy Ko³em Polskiego Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów ju¿ wiele lat, jednak dopiero od 10
lat nasze dzia³ania s¹ bardziej widoczne. Latem wyje¿d¿a-
my, zwiedzaj¹c ciekawe okolice, zabytki historyczne i sa-
kralne, ³¹cz¹c odpoczynek z po¿ytkiem. Nasze wycieczki
s¹ na miarê naszej sprawnoœci, œpiewamy na nich i odpo-
czywamy. 

W tym roku w styczniu byliœmy na dwóch przedsta-
wieniach w operze, a na za³¹czonym zdjêciu widaæ, ¿e po-
trafimy siê te¿ dobrze bawiæ. 

Dziêki temu, ¿e mo¿emy bezp³atnie korzystaæ z po-
mieszczeñ i urz¹dzeñ Œwietlicy Gminnej oraz, ¿e sami
uczestnicy zabawy przygotowuj¹ poczêstunek i sprz¹taj¹
po zabawie - koszt uczestnictwa w takich zabawach jest
bardzo ma³y. 

Za wspieranie naszej dzia³alnoœci poprzez udostêpnia-
nie nam pomieszczeñ oraz dofinansowanie naszych wy-
cieczek dziêkujemy serdecznie W³adzom Gminy. S³owa
podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ Kierownik Œwietlicy,
mgr Urszuli Hajda, za pomoc w naszych przedsiêwziê-
ciach. 

Zarz¹d Ko³a Nr 2 PZERiI

Wspania³e g³osy, t³um
niezwyk³ych talentów, jeden
z najpiêkniejszych w tym ro-
ku momentów - Koncert No-
woroczny! Ci, którzy znaleŸ-
li czas, aby przyjœæ do œwie-
tlicy gminnej w Zbros³awi-
cach i ws³uchaæ siê w piêkno
dŸwiêków wydobywanych
z instrumentów muzycznych
i strun g³osowych, prze¿yli
niepowtarzalne chwile. 

Na scenie pojawi³o siê
mnóstwo m³odych artystów
amatorów z terenu naszej
gminy i nie tylko. Wyst¹pili

uczestnicy „Ogniska Mu-
zycznego” prowadzonego
przez E. Bielat. Uk³ad chore-
ograficzny do muzyki roz-
rywkowej, przygotowany
w ramach kó³ka tanecznego,
zaprezentowali uczniowie
Zespo³u Szkó³ w Zbros³awi-
cach. Pokaz break-dance za-
koñczy³ siê tak¿e ogromnym
aplauzem. 

Swoimi zdolnoœciami po-
chwalili siê te¿ uczniowie
Szko³y Muzycznej II stopnia
w Gliwicach - Anna Kaszow-
ska i Daniel G¹gola. Zapro-

szenie przyj¹³ zespó³ wokal-
no-instrumentalny „Geneza-
ret” ze Strzybnicy, który
oczarowa³ publicznoœæ
swym repertuarem. Chórek
koœcielny s. Arieli odœpiewa³
religijne pieœni, a zachwyca-
j¹ce g³osy dziewcz¹t wywo-
³a³y dreszcze u wszystkich
s³uchaczy. 

Czym by³by ten wyj¹tko-
wy wieczór, gdyby nie arty-
styczna dusza J. Twardawy
(nauczycielki sztuki) - orga-
nizatorki koncertu. Do
sprawnego przebiegu mu-
zycznej imprezy przyczyni³a
siê tak¿e dyrekcja Zespo³u
Szkó³ w Zbros³awicach, pa-
nie bibliotekarki, ks. pro-
boszcz, pañstwo Grzechca
z Wilkowic oraz p. E. Hajda. 

Koncert Noworoczny jest
tradycj¹ zbros³awickiej szko-
³y, a tradycje nale¿y pielê-
gnowaæ. A zatem nie pozo-
staje nic innego jak tylko za-
prosiæ wszystkich na kolejny
koncert w przysz³ym roku. 

Blanka A. 

Koncert noworoczny 2007

Coœ dla duszy i cia³a 
czyli co s³ychaæ
w Kole PZERiI

ci¹g dalszy ze str. 1
Wójt Pawe³ Kowolik spotka³ siê z panem

Gaid¹ w Urzêdzie Gminy 19 lutego br. Ser-
decznie podziêkowa³ mu, w imieniu wszyst-
kich mieszkañców, za bohatersk¹ postawê.
Pan Stefan opowiada³, ¿e podczas ca³ego
zdarzenia nie zastanawia³ siê ani chwili nad
swoim bezpieczeñstwem, a strach przed roz-
wœcieczonymi psami zdominowany by³ po-
trzeb¹ ratowania ch³opca. Adrianek mo¿e
mówiæ o szczêœciu - pan Gaida dopiero nie-
dawno przeszed³ na emeryturê. Kto wie, jak

zakoñczy³aby siê ta historia, gdyby nie by³o
go w tym czasie przed domem. 

Niech to przykre wydarzenie bêdzie prze-
strog¹ dla wszystkich w³aœcicieli psów wa³ê-
saj¹cych siê bez opieki. To, ¿e pies nie jest
agresywny i nigdy wczeœniej nikogo nie za-
atakowa³ nie znaczy wcale, ¿e tego nie zrobi.
Czasem gwa³towny ruch czy nag³y ha³as mo-
¿e przestraszyæ z pozoru ³agodne zwierzê
i wywo³aæ u niego agresjê. Skutki takiego
ataku pozostawiaj¹ u ofiary œlady fizyczne
i psychiczne na ca³e ¿ycie, a nieszczêœciu
mo¿na zapobiec - wystarczy odrobina wy-
obraŸni.                               Anna Po³oñska

Bohater z Wilkowic
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Urz¹d Stanu Cywilnego
w Zbros³awicach ma przy-
jemnoœæ poinformowaæ, ¿e
w dniu 15 lutego 2007 roku
zosta³a zorganizowana uro-
czystoœæ z okazji jubileuszu
50-lecia Po¿ycia Ma³¿eñ-
skiego, podczas której Meda-
le za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie, z r¹k Wójta
Gminy Zbros³awice, Paw³a
Kowolika, otrzyma³y nastê-
puj¹ce pary: 

- Hildegarda i Franciszek
Muzykant

- El¿bieta i Ignacy Szel¹g
- Jadwiga i Roman Zdañski
- Maria i Ernest S³odczyk
- Augustyna i Jerzy Glomb
- Maria i Józef Wojciech
- Gerda i Jan Kulpok
- Jadwiga i Józef Kostka
- Kinga i Stanis³aw Kuchar-

ski
- Magdalena i Wincenty Lis
- Krystyna i Józef Smolar-

czyk
Ta wspania³a i nieco-

dzienna uroczystoœæ odby³a

siê w sali Œwietlicy Gminnej
w Zbros³awicach. Wspólne
50 lat to symbol wiernoœci
i mi³oœci rodzinnej. To do-
wód wzajemnego zrozumie-
nia i istoty zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego, to wzór i piêkny
przyk³ad dla m³odych poko-
leñ wstêpuj¹cych w zwi¹zki
ma³¿eñskie. 

Za zgodnoœæ po¿ycia ma³-
¿eñskiego, za trud pracy
i wyrzeczeñ dla dobra swych
rodzin za³o¿onych przed pó³
wiekiem, za wychowanie
dzieci, za noce przy nich nie-
przespane, za cierpienia, ³zy,
radoœci, za ka¿dy siwy w³os
na ich skroni Jubilaci zostali
odznaczeni przez Prezydenta
RP Medalami. 

Spotkanie odby³o siê
w sympatycznej atmosferze.
By³y gratulacje, pami¹tkowe
listy z ¿yczeniami, pami¹tko-
wa fotografia oraz tradycyjna
lampka szampana. 

Katarzyna Zyga
Kierownik USC

Bursa w domu Caritas „Gaya”
jest form¹ pomocy dla m³odzie¿y
¿eñskiej, której rodzice byli pra-
cownikami dawnych PGR-ów.
Pobyt w Bursie ma umo¿liwiæ
dziewczêtom spo³eczne i zawo-
dowe usamodzielnienie siê po-
przez podjêcie pracy w Warsza-
wie. Realizowany w bursie pro-
gram ma ponadto umo¿liwiæ
pensjonariuszkom zdobywanie
i podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych poprzez udzia³ w kur-
sach i szkoleniach. 

Pensjonariuszkom zapewnia siê:
· odpowiednie warunki mate-

rialne w zakresie wy¿ywienia
i zamieszkania 

· pomoc w szukaniu pracy
i miejsca zamieszkania 

· opiekê wychowawczo-dusz-
pastersk¹, opart¹ na zasadach
chrzeœcijañskich 
Mieszkanie, wy¿ywienie, po-

moc w poszukiwaniu pracy oraz
doradztwo s¹ bezp³atne. Pensjo-
nariuszki otrzymuj¹ dwa posi³ki
dziennie oraz bilety komunikacji

miejskiej. Zapewniony jest rów-
nie¿ skromny program kulturalny
(teatr, koncerty, wycieczki po
mieœcie). Warto dodaæ, ¿e wyna-
grodzenia w Warszawie s¹ wy¿-
sze ni¿ w naszym województwie,
a poszukiwanie pracy jest o wie-
le ³atwiejsze. 

Szczegó³owe informacje mo¿-
na uzyskaæ w Gminnym Centrum
Informacji w Kamieñcu ul. Tar-
nogórska 4a, tel. (032) 333 87 40

Grzegorz Zwoliñski 
Piotr Bujara 

Harmonogram zebrañ so³eckich,
na których wybierani bêd¹ 
So³tysi oraz Rady So³eckie:

19.03 godz. 17:00 Œwiêtoszowice
20.03 godz. 18:00 Laryszów
22.03 godz. 18:30 Ziemiêcice
26.03 godz. 17:00 Jaœkowice
28.03 godz. 18:00 Kopienica
29.03 godz. 17:30 £ubie

02.04 godz. 18:00 Ksiê¿y Las
17.04 godz. 18:00 Ptakowice

14.05   godz. 18:00 Wilkowice
15.05  godz. 18:00 Przezchlebie
16.05  godz. 18:00 Zbros³awice
22.05  godz. 18:30 Jasiona
24.05  godz. 18:30 Wieszowa
26.05  godz. 16:00 Sza³sza

Z uwagi na planowan¹
kontrolê we wszystkich so-
³ectwach Gminy Zbros³a-
wice w zakresie prawid³o-
woœci opodatkowania nie-
ruchomoœci, której rozpo-
czêcie zak³ada siê na czer-
wiec 2007 roku, informuje
siê podatników, i¿ do czasu
rozpoczêcia czynnoœci

kontrolnych istnieje mo¿li-
woœæ dokonania ewentual-
nych korekt w zakresie z³o-

¿onych informacji podat-
kowych, miêdzy innymi
odnoœnie zg³oszonej po-

wierzchni budynków oraz
sposobu ich wykorzysta-
nia, bez ¿adnych sankcji
z tego tytu³u. 

Korekty nale¿y sk³adaæ
w Urzêdzie Gminy Zbro-
s³awice Referat Bud¿etu
i Finansów w pokoju
nr 1 w terminie do koñca
maja bie¿¹cego roku. 

„...i œlubujê Ci mi³oœæ...”

Warszawa dla córek by³ych pracowników PGR-ów

KONTROLA
PODATKOWA

Uczniowie SP w Przezchlebiu ju¿ od klasy pierwszej bio-
r¹ udzia³ w przygotowanych pod kierunkiem wychowaw-
cy przedstawieniach teatralnych. Wiedz¹ kim jest aktor co
to jest kurtyna, rekwizyt, kostium, itp. 

Pomimo wiedzy teoretycznej najwiêkszym prze¿yciem
dla dziecka jest moment kiedy sam mo¿e wcieliæ siê w ro-
lê aktora. Tym razem uczniowie klasy pierwszej prezento-
wali przedstawienia pt.: „Przygody Szewczyka Skuby”.
Pocz¹tkowo pierwszaki prezentowa³y swoje umiejêtnoœci
przed starszymi kolegami, póŸniej wystêpowali na wiel-
kiej uroczystoœci odbywaj¹cej siê ka¿dego roku w naszej
szkole dla wszystkich babæ i dziadków. 

Przedstawienie wszystkim bardzo siê podoba³o, co
jeszcze bardziej zachêci nas do dalszej pracy i zg³êbiania
tajemnicy teatru. 

Wychowawczyni klasy pierwszej 
Wioletta £abiak

Teatr Ma³ego Aktora

INFORMACJA
URZÊDU GMINY
Przypominamy wszystkim

w³aœcicielom psów, ¿e ponosz¹
pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za po-
czynania swoich podopiecz-
nych. Jednoczeœnie ostrzegamy
w³aœcicieli psów, ¿e bêdziemy
wraz z Policj¹ organizowaæ ak-
cje maj¹ce na celu wy³apywanie
psów pozostawionych bez nad-
zoru. Policja nak³adaæ bêdzie na
w³aœcicieli mandaty karne. 

W zwi¹zku z kompleksow¹
wymian¹ oprogramowania,
przeprowadzan¹ przez firmê
ComputerLand oraz wprowa-
dzaniem elektronicznego obie-
gu dokumentów w Urzêdzie
Gminy Zbros³awice przepra-
szamy za ewentualne utrudnie-
nia, na które jesteœcie Pañstwo
nara¿eni. Wszystkie dotych-
czas u¿ywane w urzêdzie li-
cencje zostaj¹ stopniowo wy-
mieniane na nowe, w celu
usprawnienia dzia³ania urzêdu
i lepszej obs³ugi mieszkañców.
W pocz¹tkowym etapie wdra-
¿ania mog¹ nastêpowaæ utrud-
nienia, jednak¿e prosimy
o cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ.

Nowe oprogramowania
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Najlepszy

EKO GROSZEK
z 

dostaw¹ 
do domu

w 
workach
po 25 kg

www.ekogroszek.info.pl
tel./fax 032 232 31 82

Du¿o ciep³a za przystêpn¹ cenê

Joachim LIPINSKI

CENTRUM US£UG POGRZEBOWYCH

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

POLECAMY PE£EN ZAKRES US£UG
Telefony ca³odobowe:

032 / 384 69 48                032 / 233 69 90                  0 601 40 60 85

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

w Tarnowskich Górach  Oddzia³ w Zbros³awicach
czynny: od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do 17.00

Bankowe Po¿yczki 
gotówkowe i konsolidacyjne

l minimum formalnoœci l decyzja w pó³ godziny l ju¿ od
400 z³otych netto miesiêcznie l okres kredytowania do 7 lat l
bez zgody wspó³ma³¿onka l dla wszelkich grup zawodowych
(w tym rolników), emerytów i rencistów (równie¿ renta struk-
turalna) l bez porêczeñ i zabezpieczeñ l równie¿ bez BIK-u
l 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

Serdeczna ¿yczenia 
mi³ych i spokojnych 
Œwi¹t Wielkanocnych
oraz wiele radoœci 

i wiosennego optymizmu
wszystkim Mieszkañcom 

Gminy Zbros³awice 
sk³ada 

Zarz¹d Banku Spó³dzielczego 
w Tarnowskich Górach

UWAGA ROLNICY,
DOMOWNICY I OSOBY

ZATRUDNIONE 
W ROLNICTWIE!

Dnia 06.03.2007 r. rozpoczêto rekrutacjê do
programu „Zdobycie kwalifikacji szans¹ na
zmianê zawodu”. Nabór odbywa siê w Gminnym
Centrum Informacji w Kamieñcu od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 16.00-20.00 do dnia 16.03.2007
roku. Wszystkie osoby, które z³o¿y³y wype³nion¹
ankietê i nie zosta³y wezwane na rekrutacjê,
proszone s¹ o pilny kontakt osobisty lub
telefoniczny pod numerem (032) 333-87-40 w
dniach 19-21.03.2007 roku. Jednoczeœnie informu-
jemy, ¿e do dnia zakoñczenia rekrutacji istnieje
jeszcze mo¿liwoœæ zg³oszenia siê do programu.

Kierowca miêdzynarodowy

wymagania:
- prawo jazdy kategorii C+E
- œwiadectwo kwalifikacji lub kurs na

przewóz rzeczy i badania psycholo-
giczne

- sumiennoœæ i odpowiedzialnoœæ
oferujemy: 
- atrakcyjne warunki pracy i p³acy, 
- adekwatne do posiadanych kwalifi-

kacji i umiejêtnoœci
- nowoczesny tabor
- okresowe szkolenia kierowców
- umowê o pracê

oraz

Spedytor miêdzynarodowy

wymagania: 
- minimum 1 rok doœwiadczenia na

stanowisku Spedytor miêdzynaro-
dowy FTL

- znajomoœæ j. niemieckiego lub j. an-
gielskiego

- umiejêtnoœæ obs³ugi pakietu Office
- mile widziana znajomoœæ bran¿y

ch³odniczej
oferujemy: 
- mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego
- atrakcyjne warunki zatrudnienia
- interesuj¹c¹ pracê w mi³ej atmos-

ferze
- zatrudnienie na umowê o pracê

Oferty pisemne prosimy przesy³aæ
poczt¹ lub faxem. Nasz adres:

PRP Sp. z o.o. 
Oddzia³ Tarnowskie Góry

ul. Pyskowicka 48, 
42-600 Tarnowskie Góry

Tel. 032 284 54 20/21 
Fax: 032 288 95 30

Prosimy o dopisanie nastêpuj¹cej
klauzuli: 
„Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbêdnych do reali-
zacji procesu rekrutacji (zgodnie z Usta-
w¹ z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych
Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)."

Miêdzynarodowa, renomowana firma transportowa "PRP" Sp. z o.o.

RiCö Polska
z siedzib¹ we Wroc³awiu, posiada oddzia³y w Polkowicach,

Swarzêdzu i Tarnowskich Górach.  
W zwi¹zku z ci¹g³ym rozwojem poszukuje do oddzia³u 
w Tarnowskich Górach kandydatów na stanowiska:

Projekt: „Zdobycie Kwalifikacji szans¹ na zmianê za-
wodu” (nr Z/2.24/II/2.3/17/06) jest wspó³finansowa-
ny 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

Kredyt „Wielkanocny”
- maksymalna kwota kredytu - 5000 z³

- okres kredytowania - do 18 miesiecy

- niskie oprocentowanie w skali roku 

- bez op³aty za rozpatrzenie wniosku 

Zapraszamy do korzystania 
z naszych us³ug 


