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FORUM GOSPODARCZE 2007
27 kwietnia 2007 r. w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Jana Paw³a II w Kamieñcu odby³o siê IV Forum Gospodarcze. Spotkanie zosta³o
zorganizowane przez Izbê Przemys³owo-Handlow¹ w Tarnowskich Górach oraz Urz¹d Gminy
Zbros³awice.
W spotkaniu wziêli udzia³ przedsiêbiorcy z terenu Gminy Zbros³awice, a z zagranicy - Pan Ste-

fan Stepputtis. Obecni byli równie¿: Cz³onek Zarz¹du Województwa Œl¹skiego - Marian Ormaniec, Wicestarosta Tarnowskich Gór - Artur Malig³ówka, Prezes Izby Przemys³owo-Handlowej Klaudiusz Siwiec, Zastêpca Wójta - Wies³aw Olszewski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy - Andrzej
Dramski oraz Radni Gminy Zbros³awice.
ci¹g dalszy na str. 5

POZNAJMY SIÊ
Przedstawiamy sylwetki Radnych
Gminy Zbros³awice w kadencji 2006-2010
Andrzej Dramski
lat 49 - Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zbros³awice
O mieszkaniec Wieszowy, ¿onaty, 1 dziecko
O wykszta³cenie wy¿sze techniczne - Politechnika Œl¹ska - in¿ynier mechanik
O Kierownik Zak³adu „PROPART” w Zabrzu
O zainteresowania: konie

Zofia WoŸniak
lat 54 - Z-ca Przewodnicz¹cego Rady Gminy
O mieszkanka Ptakowic, zamê¿na, 1 dziecko
O wykszta³cenie wy¿sze - Uniwersytet Œl¹ski
- filologia polska
O emerytowana nauczycielka, dyrektorka
Zespo³u Szkó³ w Zbros³awicach w latach
1991-2001
O zainteresowania: dobra ksi¹¿ka, teatr, turystyka krajoznawcza, sport
c.d. na str. 4

Szachowe niespodzianki

W Turnieju
So³ectw

Pierwsza - to rekordowa iloœæ
dru¿yn - 13, druga - 4 miejsce ekipy z Przezchlebia, trzykrotnego
zwyciêzcy tej dyscypliny. Du¿a
liczba ekip wymusi³a podzia³ na
grupy, dziêki czemu zawody
skoñczy³y siê tego samego dnia!
Pewne opory niektórych uczestników budzi³o rozstawienie czterech najlepszych dru¿yn z poprzedniego roku, ale przecie¿ turniej ma wy³oniæ najlepszych sportowców, a nie szczêœciarzy.
ci¹g dalszy na str. 3

Z prac Wójta Gminy
Wójt podpisa³ 18 zarz¹dzeñ, w tym
w sprawach:
- zmian w bud¿ecie Gminy Zbros³awice na rok
2007 i zmian w uk³adzie wykonawczym do bud¿etu Gminy Zbros³awice na rok 2007 - 8 zarz¹dzeñ;
- og³oszenia wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y - 2 zarz¹dzenia;
- og³oszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym;
- zatwierdzenia wzorów dowodów wp³at podatku
od nieruchomoœci, rolnego, leœnego i ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego;
- zmiany zarz¹dzenia nr 16/07 Wójta Gminy Zbros³awice z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie powo³ania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia na remont zbiornika wodnego w Kamieñcu;
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ek
nr: 207/73, 208/73, 209/73, 210/73, 148/76 k. m.
6 oraz dzia³ek: 355/188, 356/189, 357/190,
358/189, 359/191, 360/189, 363/192, 364/189,
365/188, 638/193, 703/193 k. m. 7 d. 1 obr. Wieszowa, po³o¿onych w Wieszowie;
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ek
nr 948/151 oraz 924/134 k. m. 1 d. 4 obr. Kêpczowice, po³o¿onych w Zbros³awicach;
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoœci niezabudowanej okreœlonej nr dzia³ek 40 oraz
253/29 k. m. 2 d. 1 obr. Zbros³awice, po³o¿onych
w Zbros³awicach;
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie czêœci
dzia³ki nr 1864/142 k. m. 1 d. 5 obr. Zbros³awice,
po³o¿onej w Zbros³awicach;
- przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Gminy Zbros³awice za rok 2006;
- powo³ania komisji mieszkaniowej;

Ponadto Wójt:
- po przeprowadzeniu rozmów z kilkoma firmami
wybra³ firmê Agrotur z Krupskiego M³yna na koordynatora dzia³añ o pozyskanie œrodków unijnych
oraz zaanga¿owa³ do tego równie¿ by³ego pracownika referatu inwestycji - Romana Kowolika;
- zosta³ odtworzony, na koszt Gminy, przejazd kolejowy kat. „F” w Czekanowie, by umo¿liwiæ rolnikom dojazd do pól. Z przejazdu mog¹ korzystaæ

Z prac Rady Gminy
16.03.2007 r. - sesja Rady Gminy
Podjêcie uchwa³ w sprawie: zmiany
Uchwa³y Nr II/15/2006 Rady Gminy
Zbros³awice z dnia 5 grudnia 2006
w sprawie inkasa podatków: rolnego, leœnego, od nieruchomoœci oraz op³aty targowej, okreœlenia inkasentów, ich obowi¹zków i wynagrodzenia za pobór podatków i op³aty targowej, stanowi¹cych
dochód gminy w 2007 r.; zmian w bud¿ecie Gminy Zbros³awice na rok 2007; z³o¿enia oœwiadczenia lustracyjnego przez
Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy;
wyboru cz³onka Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Oœwiaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej.
28.03.2007 r. - posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy za rok 2006.
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rolnicy, którzy zawarli umowê o korzystanie
z przejazdu z Gmin¹ oraz wszyscy inni, ale pod
nadzorem tych rolników;
- zakoñczono roboty zwi¹zane z usuniêciem awarii
kanalizacji deszczowej w Wieszowie. Nie wszêdzie przywrócono teren do stanu pierwotnego ale
w nied³ugim czasie planujemy rozpocz¹æ w tych
miejscach budowê kanalizacji sanitarnej. Myœlê, ¿e
mieszkañcy, którzy z tego powodu bêd¹ znosili
pewne uci¹¿liwoœci, wyka¿¹ zrozumienie i cierpliwoœæ;
- zakoñczono procedurê przetargow¹ na odbudowê
mostu w Zawadzie, niestety jedyna oferta wykonawcza opiewa na sumê o ponad 200 tys. z³ wiêksz¹ ni¿ zak³adano i te pieni¹dze trzeba znaleŸæ
w bud¿ecie Gminy. Ostateczny koszt remontu wyniesie ponad 700 tys. z³, z czego po³owa pochodzi
ze œrodków unijnych. Planujemy rozpocz¹æ remont
w kwietniu;
- po trzech przetargach wybrano wykonawcê modernizacji zbiornika wodnego w Kamieñcu i przyst¹piono do robót. Zakres pracy bêdzie szerszy ni¿
zaplanowano (dotyczy wywozu mu³u);
- otrzyma³ ze Œl¹skiego Okrêgu Pi³ki No¿nej
w Bytomiu, obchodz¹cego w tym roku 50-lecie
swojej dzia³alnoœci, podziêkowania i okolicznoœciow¹ plakietkê za propagowanie sportu i kultury
fizycznej.
W imieniu naszych klubów pi³karskich, nale¿¹cych do tego Podokrêgu, Wójt z³o¿y³ gratulacje
z okazji Jubileuszu i wrêczy³ Prezesowi Podokrêgu
witra¿owy Herb Gminy;
- uczestniczy³ w posiedzeniu Komisji Bezpieczeñstwa w Starostwie Powiatowym na temat monitoringu w Gminach i miastach oraz w szko³ach.
Poinformowa³ cz³onków Komisji, ¿e Gmina nie
planuje na razie za³o¿enia kamer monitoruj¹cych,
ze wzglêdu na sw¹ rozleg³oœæ. Co siê zaœ tyczy
szkó³ to mamy ma³e szkó³ki, w których nie ma, jak
na razie, potrzeby zak³adania kamer, a w Zespole
Szkó³ w Kamieñcu, z racji znacznej iloœci uczniów,
monitoring ju¿ funkcjonuje.
- wzi¹³ udzia³ w Konwencie Wójtów i Burmistrzów, który odby³ siê w Korbielowie, podczas
którego dokonano wyboru Prezydium i omówiono
ró¿ne sprawy bie¿¹ce, miêdzy innymi uruchomienie œrodków unijnych - prawdopodobnie dopiero
od wrzeœnia, sfinansowanie podwy¿ek p³ac dla nauczycieli, z³o¿enie oœwiadczeñ lustracyjnych itd.;
- w zwi¹zku z rezygnacj¹ z pracy p. Sekretarz,

13. i 23.03.2007 r. - posiedzenia Komisji
Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju
Omówienie propozycji zadañ do realizacji w zakresie gospodarki komunalnej
finansowanych z bud¿etu Gminy; wstêpne omówienie sprawozdania z wykonania
bud¿etu Gminy za rok 2006; omówienie
stanu dróg powiatowych, planowanych
prac do wykonania na nich w 2007 roku
oraz potrzeb remontowych.
23.03.2007 r. - posiedzenia Komisji Rolnictwa
Omówienie spraw zwi¹zanych z ochron¹ roœlin, stosowaniem œrodków ochrony
roœlin oraz przegl¹dem opryskiwaczy.
14.03.2007 r. - posiedzenie Komisji
Oœwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej
Planowanie oddzia³ów w jednostkach
oœwiatowych Gminy Zbros³awice w roku
szkolnym 2007-2008 oraz omówienie
funkcjonowania sto³ówki szkolnej przy
Zespole Szkó³ w Kamieñcu.

przed³o¿y³ Radzie Gminy projekt uchwa³y o jej odwo³anie i przygotowuje nabór na stanowisko nowego Sekretarza;
- obj¹³ patronatem Powiatowy Turniej Szachowy
im. prof. Miodka, który zorganizowano w ZS
w Kamieñcu;
- przewodniczy³ kolejnemu posiedzeniu Zgromadzenia MZKP, na którym przyjêto sprawozdanie finansowe za rok 2006 oraz udzielono absolutorium
Zarz¹dowi Zwi¹zku;
W tym miejscu muszê z przykroœci¹ poinformowaæ, ¿e Zwi¹zek podj¹³ decyzjê, ¿e nie mo¿na rozszerzaæ pracy przewozowej, gdy¿ ka¿dy WZKM
generuje dodatkowe straty, dlatego ewentualne
wnioski o wprowadzenie dodatkowych kursów nie
bêd¹ mog³y byæ pozytywnie za³atwione;
- przeprowadzi³ wstêpne rozmowy z firm¹ „Remondis” na zorganizowanie w Gminie bezpoœredniego punktu odbioru odpadów elektrycznych
i elektronicznych tj. starych telewizorów, pralek,
lodówek, radioodbiorników, itd. O wdro¿eniu tego
pomys³u bêdzie informowaæ w kolejnych wydaniach gazetki;
- w zwi¹zku z wczeœniej zaplanowanym urlopem
i wyjazdem nie móg³ uczestniczyæ w Forum Gospodarczym, ale t¹ drog¹ chcia³by podziêkowaæ
pracownikom Izby Przemys³owo-Handlowej
i Urzêdu za jego zorganizowanie i przeprowadzenie;
- uczestniczy³ w zebraniach wiejskich, na których
wybierano so³tysów. W Œwietoszowicach wybrano
nowego so³tysa - p. Krzysztofa Kowolika, poprzedni so³tys p. Benno WoŸnica zrezygnowa³ ze
startu w wyborach. W so³ectwie Laryszów p. Piotr
Szo³tysik otrzyma³ 100% poparcie, prawie jednog³oœnie wybrano równie¿ so³tysa w Ksiê¿ym Lesie
- zosta³ nim ponownie p. Ginter Trautmann. Na
drug¹ kadencjê wybrano równie¿ so³tysów w: Jaœkowicach - p. Marek Szczerek, Ziemiêcicach - p.
Helmut Kapek, natomiast nowymi so³tysami zostali: p. Marek Nowak w £ubiu i p. Tomasz Kamiñski
w Kopienicy. Pod nieobecnoœæ Wójta w zebraniach
uczestniczy³ Zastêpca Wójta p. Wies³aw Olszewski.
- przypomina o dyskusji nt. rozbudowy Urzêdu
Gminy. W zwi¹zku z licznymi pytaniami na ten temat informuje, ¿e zosta³a z³o¿ona wstêpna propozycja do tzw. bazy „Partner”, by móc siê ubiegaæ
o œrodki unijne na ten cel.

Wymiana dowodów osobistych
Przypomina siê o obowi¹zku wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. w nastêpuj¹cych terminach:
Dowody wydane
w latach 1996-2000

Termin wymiany
1 stycznia - 31 grudnia 2007 r.

Biuro Dowodów Osobistych prosi, by nie zwlekaæ z wymian¹ dowodów na koniec obowi¹zuj¹cego terminu tj. 31.12.2007 r.

Informacja Urzêdu Stanu Cywilnego Podziêkowanie
Zgodnie z artyku³em 19 ustawy z dnia
16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach
(Dz.U. z 8.12.1992 r.) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mo¿e nadaæ medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie osobom, które prze¿y³y 50 lat w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim.
Dla ustalenia niezbêdnych danych i przygotowania odpowiednich wniosków, pary
ma³¿eñskie zamieszka³e w gminie Zbros³awice, które w roku 2007 bêd¹ obchodzi³y rocznicê 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego, proszone
s¹ o zg³oszenie tego faktu w Urzêdzie Stanu
Cywilnego w Zbros³awicach ul. Wolnoœci
109A, tel. (032) 233 77 96, w terminie do 30
kwietnia 2007 r.

Sk³adam serdeczne
podziêkowania wszystkim Wyborcom, którzy
oddali na mnie swój
g³os w minionych wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Zbros³awice. Dziêkujê
za zaufanie jakim mnie
Pañstwo obdarzyliœcie
oraz za wysok¹ frekwencjê wyborcz¹.
Piotr Jankowski
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Z myœl¹ o Do¿ynkach Gminnych
W dniach 8-9 wrzeœnia br.
w Kamieñcu odbêd¹ siê Do¿ynki Gminne, na które zaprosiliœmy do Zbros³awic naszych
przyjació³ z gmin partnerskich:
Brackenheim z Niemiec, Charnay-les-Mâcon z Francji, Tarnalelesz z Wêgier i Castagnole

delle Lanze z W³och. £¹cznie
oko³o 90 osób.
Zwracam siê do wszystkich Mieszkañców naszej
gminy, którzy zechcieliby goœciæ u siebie Niemców, Francuzów, Wêgrów lub W³ochów
i zapewniæ im, na czas pobytu

W dniach od 13 do 16 marca 2007 r. przeprowadzono pobór mê¿czyzn urodzonych
w 1988 r. zameldowanych na terenie Gminy
Zbros³awice. Obowi¹zkowi stawienia siê do
poboru podlegali tak¿e mê¿czyŸni urodzeni
w latach 1983-1987, którzy dot¹d nie stawili
siê do poboru.
Celem poboru jest okreœlenie zdolnoœci fizycznej i psychicznej do czynnej s³u¿by wojskowej mê¿czyzn i kobiet, podlegaj¹cych temu
obowi¹zkowi, a tak¿e ujêcie do ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów
osobistych (ksi¹¿eczek wojskowych) osobom,
które po raz pierwszy zg³aszaj¹ siê do poboru.

Uwaga poborowi
Wójt Gminy Zbros³awice wezwa³ 224 poborowych. Do poboru stawi³o siê 107 mê¿czyzn.
Natomiast nie stawili siê poborowi zameldowani na terenie Gminy Zbros³awice, a mieszkaj¹cy
stale za granic¹. Osoby te maj¹ nieuregulowany
stosunek do s³u¿by wojskowej w Polsce i mog¹
byæ na wniosek prokuratora poszukiwane.
W zwi¹zku z powy¿szym wzywa siê osoby
zamieszka³e na sta³e za granic¹ o dokonanie
wymeldowania z Gminy Zbros³awice. Natomiast osoby, które stawa³y do poboru i którym
wydano ksi¹¿eczki wojskowe, zamierzaj¹ce
wyjechaæ za granicê na okres d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce s¹ zobowi¹zane zg³osiæ swój wyjazd w organie meldunkowym tut. Urzêdu Gminy.
W. K.

w Zbros³awicach zakwaterowanie i wy¿ywienie, o zg³aszanie siê do p. Joanny Starzec - osobiœcie w Urzêdzie
Gminy (pokój nr 6) lub telefonicznie (32) 233 70 40
i 233 77 88.
Joanna Starzec

Wa¿ne dla podmiotów
rynku spo¿ywczego
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bytomiu informuje, ¿e w dniu 28 paŸdziernika 2006 roku wesz³a w ¿ycie nowa ustawa
o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia (Dz.U.
z 2006 r. Nr 171, poz. 1225). Na podstawie tej
ustawy Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem w³aœciwym w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania zak³adów. Zgodnie
z art. 63 ust. 1 w/w ustawy zak³ady, które produkuj¹ lub wprowadzaj¹ do obrotu ¿ywnoœæ
podlegaj¹ obowi¹zkowi zatwierdzenia co oznacza, ¿e ka¿dy zak³ad dzia³aj¹cy na rynku spo¿ywczym powinien posiadaæ decyzjê Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zatwierdzaj¹c¹ zak³ad bran¿y spo¿ywczej w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci. Zgodnie z art.
122 ustawy termin z³o¿enia wniosku o wpis do
rejestru zak³adów lub o zatwierdzenie zak³adu
up³ywa z dniem 28 kwietnia 2007 r.
W zwi¹zku z powy¿szym wszystkie podmioty, które nie posiadaj¹ wymaganych decyzji
proszone s¹ o sk³adanie wniosków do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu, ul. Moniuszki 25. Wzory wniosków:
http: //www.psse.bytom.pl/komunikaty/
Pañstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bytomiu

Aktualna tabela Wieloboju So³ectw

Szachowe niespodzianki
ci¹g dalszy ze str. 1
Zwyciê¿y³a ekipa Miedar, a dalsze miejsca
w kolejnoœci zajê³y so³ectwa: Wieszowa, Ziemiêcice, Przezchlebie, Czekanów, Zawada,
Kamieniec, Karchowice, Laryszów, Zbros³awice, Jasiona + Ksiê¿y Las, Kopienica, Boniowice + £ubki. Turniej odby³ siê w Ziemiêcicach i tradycyjnie ju¿ gospodarze zadbali
o to, by pusty ¿o³¹dek nie odwraca³ uwagi od
szachownicy. Wkrótce, bo 21 kwietnia, zawody p³ywackie w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach. Jest to jedna z najliczniej obsadzonych konkurencji. Poniewa¿ opiekunowie
dru¿yn maj¹ zwykle du¿e k³opoty z ¿eñsk¹
obsad¹ - apel: Drogie Panie! Ratujcie honor
swego so³ectwa!
Wies³aw Olszewski

So³ectwo
Skat
1 Miedary
21
2 Wieszowa
25
3 Laryszów
31
4 Ziemiêcice
27
5 Czekanów
13
6 Zbros³awice
29
7 Przezchlebie
9
8 Zawada
11
9 Œwiêtoszowice 23
10 Ptakowice
17
11 Kamieniec
19
12 £ubie
0
13 Kopienica
15
14 Jasiona, Ks. Las 7
15 Karchowice
0
16 Wilkowice
0
17 Boniow., £ubki 0
18 Sza³sza, Jaœkow. 0

Pi³ka
37
33
31
21
29
15
19
17
25
27
0
35
9
13
7
23
11
0

Szachy
31
29
15
27
23
13
25
21
0
0
19
0
9
11
17
0
7
0

Suma
89
87
77
75
65
57
53
49
48
44
38
35
33
31
24
23
18
0

O tym ¿e w Zbros³awicach s¹ poniemieckie „bunkry” wie wielu. Betonowe kopu³y w okolicach Miedar i Laryszowa te¿ s¹ znane, gdy¿ nie trudno zauwa¿yæ je z drogi, jednak niewiele osób zna historiê
tych fortyfikacji, ma³o kto wie co je ³¹czy z Czechami, lub jak by³y po³¹czone „betonowe kopu³y”
i przede wszystkim jak cenne i interesuj¹ce s¹ te zabytki architektury militarnej!

Fortyfikacje w gminie

(cz. 1)

Na wstêpie
nale¿y zaznaczyæ
¿e du¿e obiekty
w Zbros³awicach
i na po³udnie od
Miedar niewiele
maj¹ wspólnego
z „betonowymi
kopu³ami”
na
miedarskich i laryszowskich polach. Du¿e obiekty, których wnêtrza kryj¹
po kilka pomieszczeñ i zazwyczaj wiêcej ni¿ jeden punkt
ogniowy, s¹ to niemieckie schrony bojowe. Budowane tu¿
przed wojn¹, tworz¹ tzw. punkt oporu „Zbros³awice” - najdalej na pó³noc wysuniêt¹ czêœæ linii fortyfikacji, utworzonej na granicy z Polsk¹ na Górnym Œl¹sku, zwanej „Pozycj¹ Górnoœl¹sk¹”. Zbros³awicki odcinek jest najwiêkszy
i najbardziej zró¿nicowany pod wzgl¹dem typów obiektów,
co czyni go najciekawszym!
Budowê tych fortyfikacji rozpoczêto wiosn¹ 1939 r., jednak ze wzglêdu na wybuch wojny i utratê znaczenia, wiêkszoœci obiektów nigdy nie wykoñczono. Natomiast „betonowe kopu³y” tzw. „kochbunkry”, wi¹¿¹ siê z umocnieniami
powsta³ymi w obawie przed ofensyw¹ radzieck¹. W 1944 r.
tereny miêdzy Wis³¹ a Odr¹ zosta³y pokryte szeregiem polowych pozycji obronnych. Drobny wycinek jednej z nich pozycji b2 przebiega³ przez obecne tereny naszej gminy.
Fortyfikacje te by³y budowane jesieni¹ 1944 (na niektórych
„kochbunkrach” mo¿na zobaczyæ inskrypcje pozostawione
przez budowniczych np. z dat¹ 30. X. 44), do pracy by³a wykorzystywana ludnoœæ cywilna z pobliskich terenów oraz
dowo¿ona, miejscami pracowali jeñcy wojenni. W styczniu
1945, kiedy zbli¿a³ siê front, nie by³o kim obsadziæ tak wielu kilometrów fortyfikacji i wiele odcinków (w tym nasz)
praktycznie w ogóle nie by³o bronionych.
W kolejnych czêœciach zostanie przybli¿ona struktura
wspomnianych fortyfikacji oraz inne obiekty wojennego
pochodzenia na terenie naszej gminy...
17 kwietnia o godzinie 17.00 zapraszam do salki przy
Bibliotece Gminnej
w Zbros³awicach na
prelekcjê otwieraj¹c¹
wystawê „Fortyfikacje w gminie Zbros³awice”.
Uprzejmie proszê o kontakt osoby, które: znaj¹ fakty (np.
czas budowy, pobyt wojska itp.) zwi¹zane z opisywanymi
obiektami - pamiêtaj¹ lub s³ysza³y od swoich krewnych, posiadaj¹ archiwalne fotografie na których widaæ schrony, okopy itp. (mog¹ byæ powojenne), posiadaj¹ elementy wyposa¿enia schronów, lub ekwipunku wojskowego.
Tel. 0 696630458 e-mail: schron.zbroslawice@op.pl
Dawid Szydziak

FHU „Galmiks” s.c.

US£UGI GEODEZYJNE
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mgr in¿. Olaf Hazelbusz
Przezchlebie ul. £¹czna 9
tel. kom. 505 125 587

42-674 Ksiê¿y Las, ul. Wiejska 30

Zatrudni pracownika na stanowisku

sprzedawca-telemarketer
wymagania: dobra dykcja
kontakt tel. 032 233 78 10
693 45 80 35
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POZNAJMY SIÊ
Przedstawiamy sylwetki Radnych
Gminy Zbros³awice
w kadencji 2006 - 2010
ci¹g dalszy ze str. 1

Maria Bujok
lat 46, mieszkanka Przezchlebia, zamê¿na,
1 dziecko
O wykszta³cenie wy¿sze - Politechnika Œl¹ska, podyplomowe - AWF
O nauczycielka matematyki i wychowania fizycznego w SP w Przezchlebiu
O zainteresowania: sport - narciarstwo, kolarstwo, jazda konna, aerobik; muzyka.

Wilhelm Glinka
lat 47, mieszkaniec Miedar, ¿onaty,
3 dzieci
O wykszta³cenie wy¿sze - Politechnika Œl¹ska
O kierownik Wydzia³u Zarz¹dzania Sieci¹
w Rejonie Dystrybucji Lubliniec
O zainteresowania: sport, taniec, praca dla
spo³ecznoœci lokalnej

Harald Góra
lat 26, mieszkaniec Ptakowic, kawaler
O wykszta³cenie wy¿sze - Wydzia³ Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Œl.- politologia
O pracownik Powiatowego Urzêdu Pracy
w Tarnowskich Górach
O zainteresowania: bie¿¹ce wydarzenia spo³eczno-polityczne, motoryzacja, muzyka,
literatura

Piotr Jankowski
lat 60, mieszkaniec Zbros³awic, ¿onaty,
2 dzieci
O wykszta³cenie œrednie - liceum ogólnokszta³c¹ce, studium górnicze - eksploatacja
z³ó¿
O emerytowany policjant, so³tys Zbros³awic
O zainteresowania: sport i turystyka

Grzegorz K³aczek
lat 45, mieszkaniec Wieszowy, ¿onaty,
2 dzieci
O wykszta³cenie wy¿sze - AWF Katowice
O dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 2 w Radzionkowie. Prowadzi dwie grupy w Zespole Pieœni i Tañca „Ma³y Œl¹sk”
O zainteresowania: piesze wycieczki górskie,
narty, snowboard, siatkówka, tenis

Marek Maniera
lat 32, mieszkaniec Wieszowy, ¿onaty,
1 dziecko (wkrótce drugie)
O wykszta³cenie wy¿sze - Politechnika Œl¹ska - informatyka
O g³ówny informatyk w WBP Zabrze, administrator sieci komputerowych
O zainteresowania: wspinaczka sportowa, turystyka górska, nowe technologie
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Helmut Musio³
lat 67, mieszkaniec Karchowic, ¿onaty,
2 dzieci
O wykszta³cenie œrednie techniczne - Pañstwowe Technikum Rolnicze w Nakle Œl.
O emeryt, aktywny spo³ecznie, Honorowy
Obywatel Gminy Zbros³awice
O zainteresowania: kocha przyrodê i wszystko, co z ni¹ zwi¹zane, mi³oœnik zwierz¹t

Sebastian Nowicki
lat 31, mieszkaniec Miedar, ¿onaty
O wykszta³cenie wy¿sze - Politechnika Œl¹ska
O nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach
O zainteresowania: sport, podró¿e

Joachim Pieczka
lat 39, mieszkaniec Czekanowa, ¿onaty,
2 dzieci
O wykszta³cenie œrednie techniczne - Technikum Samochodowe w Gliwicach
O funkcjonariusz Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gliwicach
O zainteresowania: mi³oœnik turystyki górskiej i sportu, aktywny dzia³acz OSP

Józef Skandy
lat 55, mieszkaniec £ubia, ¿onaty, 3 dzieci
O wykszta³cenie zawodowe - elektromonter
O emeryt, 27 lat pracy w Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Pyskowicach, od 40 lat cz³onek, a od 16 lat naczelnik Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w £ubiu
O zainteresowania: majsterkowanie, samochody

Klaudiusz Szczurek
lat 52, mieszkaniec Kopienicy, ¿onaty,
2 dzieci
O wykszta³cenie œrednie techniczne - Technikum Górnicze im. Gustawa Morcinka
w Zabrzu - technik górnik
O rencista, udziela siê spo³ecznie
O zainteresowania: sport - pi³ka no¿na amatorska, tenis st., mi³oœnik gwary œl¹skiej

Krystyna Trzêsiok
lat 55, mieszkanka Kamieñca, zamê¿na,
2 dzieci
O wykszta³cenie wy¿sze - Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Czêstochowie
O emerytowana nauczycielka, dyrektorka
Przedszkola w Kamieñcu do 2006 r.
O zainteresowania: muzyka, gra na instrumentach (pianino, akordeon)

Benno WoŸnica
lat 71, mieszkaniec Œwiêtoszowic, ¿onaty,
1 dziecko
O wykszta³cenie zawodowe
O emeryt, by³y wieloletni so³tys Œwiêtoszowic
O zainteresowania: sport - wêdkarstwo, boks,
pi³ka no¿na
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Kiermasz Wielkanocny FORUM GOSPODARCZE 2007

27 marca br. w Gminnym Przedszkolu nr 3 w Kamieñcu odby³ siê
„Kiermasz Wielkanocny” zorganizowany przez dzieci z naszego
przedszkola. Prace wystawione na
sprzeda¿ zosta³y zrobione samodzielnie przez wychowanków
z grupy starszej oraz m³odszej, pod
okiem swoich nauczycieli.
Wielk¹ pomoc okaza³ nam równie¿ dziadek Karoliny Grelak,
przygotowuj¹c odlewy gipsowe,
które dzieci nastêpnie pomalowa³y. Wykonane starannie i z ogromnym zaanga¿owaniem prace mia³y
oddaæ charakter zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t, a zarazem zebraæ fundusze

na zakup nowych zabawek oraz
pomocy dydaktycznych. Zebrano
kwotê 138 z³otych. Dzieci wykona³y: kartki œwi¹teczne wraz z ¿yczeniami; zawieszki do okien kurczaczki, zaj¹ce œwi¹teczne,
ozdoby do doniczek kwiatowych
oraz ozdoby na stó³ wielkanocny koguty.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim rodzicom, którzy wychodz¹c
naprzeciw naszemu pomys³owi,
chêtnie zakupili prace wystawione
na kiermaszu, nagradzaj¹c tym
samym trud i pracê swoich pociech.
Katarzyna Kompa³a

IX edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego
W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, 13 marca br., odby³o siê bardzo mi³e spotkanie organizatorów z laureatami IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y pod tytu³em „Kiedy dzwoniê
po stra¿ po¿arn¹?”
Wszyscy wyró¿nieni otrzymali dyplomy oraz wspania³e nagrody. Wœród
zwyciêzców znalaz³a siê uczennica klasy I Szko³y Podstawowej w Ziemiêcicach Katarzyna Duraj, która otrzyma³a II wyró¿nienie. Naszej maIrena Glagla
³ej artystce ¿yczymy dalszych sukcesów.

Agencja nr 1278

42-674 Zbros³awice
ul. Wolnoœci 103
tel. 032 305 21 71

ci¹g dalszy ze str. 1
Tematem IV Forum Gospodarczego
by³o „Finansowanie Rozwoju Ma³ych
i Œrednich Przedsiêbiorstw”. Na spotkaniu Piotr Bujara (pracownik Gminnego
Centrum Informacji), w prezentacji multimedialnej ogólnie scharakteryzowa³
Gminê Zbros³awice, a Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomoœciami
i Ochrony Œrodowiska - Bernard Pigulla
przedstawi³ gminne plany inwestycyjne.
Wyk³adowca z Akademii Ekonomicznej
w Katowicach - dr Ma³gorzata Czornik oraz przedstawiciel Œl¹skiej Organizacji Turystycznej - Adam Zaczkowski, zaprezentowali sposoby rozwoju
turystycznego Gminy Zbros³awice.
Pani Anna Ró¿añska (konsultantka punktu
konsultacyjnego IPH) wypowiedzia³a siê na temat finansowania rozwoju Ma³ych i Œrednich
Przedsiêbiorstw, natomiast Pan Marek Skrzynecki (OPERA - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) przedstawi³ perspektywy inwestycyjne na rynkach kapita³owych w roku 2007.
Panel dyskusyjny przeprowadzono
przy suto zastawionym stole. Catering
przygotowa³a restauracja FIGARO, natomiast
o ciasta zatroszczy³a siê PIEKARNIA CUKIERNIA Zenon Dolnicki.
Forum Gospodarcze uœwietnili swoim
wystêpem m³odzi artyœci - Pawe³ Olender
i Marcin K¹tny (tegoroczni maturzyœci LO
Joanna Starzec
w Kamieñcu).

IV Gminny Konkurs Matematyczny
W Zespole Szkó³ w Zbros³awicach ju¿ po raz czwarty odby³ siê
Gminny Konkurs Matematyczny dla
szkó³ podstawowych, a od 2005 r. patronat nad nim obj¹³ Wójt Gminy
Zbros³awice. Eliminacje przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz
uczniowie klas IV-VI. Do udzia³u
zg³osi³o siê 7 szkó³ z terenu gminy.
Uczniowie rywalizowali ze sob¹ o tytu³ najlepszego matematyka 2007.
Wytê¿ona praca umys³owa wymaga zawsze relaksu, w zwi¹zku
z czym po rozwi¹zaniu zadañ zaproszono uczestników na spektakl teatralny „Królowa Œniegu”.
W kategorii kszta³cenia zintegrowanego I miejsce zajêli: Patryk
Owczarek (kl. 1 - SP Miedary), Karol Krawczyk (kl. 2 - SP Kopienica),

Anna Barszcz (kl. 3 - Miedary). II
miejsce: Paulina Dziubek (kl. 1 Zbros³awice), Sebastian Hajda (kl.
2 - Kamieniec), oraz ex aequo Tomasz Wcis³o (kl. 3 - Czekanów)
i Dawid Wichary (kl. 3 - Kopienica).
III miejsce: Mateusz Ga³a (kl. 1 Kamieniec), Christian Walczak (kl.
II - Wieszowa), Micha³ Nawrocki
(kl. III - Zbros³awice).
W kategorii nauczania blokowego I miejsce zaj¹³ Denis Kowalski
(SP Zbros³awice), II miejsce - Justyna Fio³ek (SP Ziemiêcice), III miejsce - Monika Szucmajer (SP Kamieniec).
Cenne nagrody ufundowane przez
Wójta Gminy Paw³a Kowolika wrêczono laureatom. Pozostali uczniowie otrzymali drobne upominki.
Blanka Antoszczyk

czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00 - 16.30, sobota: 9.00 - 13.00

Œwiadczymy us³ugi w zakresie:
O otwieranie i obs³uga rachunków oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych
Okredyty
Olokaty
Osta³e zlecenia

Owp³aty za wszelkie op³aty osoby prywatne na konta
PKO BP S.A. - bez prowizji
Owyp³aty gotówki kart¹ bankomatow¹
Okorzystanie z faxu i ksero

Zapewniamy mi³¹, szybk¹ i rzeteln¹ obs³ugê. Zapraszamy.
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SP Zbros³awice najlepsza

13 marca w ZS-P w Miedarach odby³y siê gminne zawody w pi³ce no¿nej halowej
ch³opców. W zawodach
wziê³o udzia³ siedem szkó³
z naszej gminy. Po spotkaniach w grupach, w pó³fina³ach spotka³y siê Kamieniec
z Wieszow¹ (wynik 2:4)

i Przezchlebie ze Zbros³awicami (0:1). W ma³ym finale meczu o trzecie miejsce Kamieniec pokona³ Przezchlebie 3:2.
Mecz fina³owy okaza³ siê
bardzo wyrównanym, zaciêtym pojedynkiem i o wyniku
zadecydowaæ musia³a dopie-

ro dogrywka, z której zwyciêsko wysz³a szko³a ze
Zbros³awic, pokonuj¹c Wieszowê 2:0. Najlepszym
strzelcem turnieju zosta³
Piotr Olszewski (8 bramek),
ze szko³y w Kamieñcu. Zwyciêska dru¿yna Zbros³awic
gra³a w sk³adzie: D. Moryñ,
D. S³odczyk, M. WoŸnik, T.
Wichary, M. Kullas i M.
Sterna. Jeszcze raz gratulacje
dla zwyciêzców!
W imieniu opiekunów
dru¿yn dziêkujê rodzicom,
którzy pomogli w dowozie
dzieci na zawody. Na zdjêciu
zwyciêzcy. Wiêcej zdjêæ na:
www.szkolamied.edupage.org
Sebastian Nowicki
organizator turnieju

Miedary goœcinne dla Radzionkowa
W tradycyjny ju¿ sposób
obchodzono Dzieñ Kobiet
w Miedarach. 9 marca
w miejscowej szkole odby³
siê turniej siatkówki dru¿yn
mieszanych (3 kobiety +
3 mê¿czyzn), rozgrywany
pod patronatem Wójta Gminy Zbros³awice.
Do turnieju przyst¹pi³o
9 dru¿yn i po rozgrywkach
grupowych do fina³ów
awansowa³y dwie dru¿yny
z Wieszowy oraz zespó³
z Radzionkowa. W meczach
fina³owych najlepiej wypad³
zespó³ Radzionkowa, przed
Wieszow¹ (starsi) i Wieszow¹ (m³odsi). Najlepsze zespo³y otrzyma³y nagrody
ufundowane przez Wójta
Gminy Zbros³awice - tym razem by³y to pi³ki do siatkówki oraz dla zwyciêzców s³odki przysmak (tort).

Turniej urozmaici³y swoimi wystêpami dziewczyny
z miejscowego szkolnego
zespo³u tanecznego. Niestety
kolejny raz (je¿eli chodzi
o siatkówkê), dru¿yny Miedar (a¿ trzy) okaza³y siê bardzo goœcinne dla swoich
przeciwników, pozwalaj¹c
innym wygrywaæ, ale miejmy nadziejê ¿e zdobyte do-

„Szko³a i Dom - Razem a nie obok”
W roku szkolnym 2005\2006 Rada Pedagogiczna przyst¹pi³a do prac nad programem INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
pod nazw¹ „Wspó³praca uczniów, rodziców
i nauczycieli kluczem do sukcesu ka¿dego
dziecka”.
W marcu 2006 r. ostateczny kszta³t Programu
zosta³ przyjêty i zatwierdzony przez Kuratorium
Oœwiaty w Katowicach. Najwa¿niejszym celem
wychowawczym innowacji jest motywowanie
uczniów do pracy, poprzez wdra¿anie aktywnych,
kreatywnych form procesu poznawczego, które
ujawni¹ potencja³ intelektualny i emocjonalny
dzieci, ich zdolnoœci, zainteresowania - co w efekcie przyniesie satysfakcjê z sukcesu, rozwój
uczniów i ich dalsz¹ aktywnoœæ dla siebie i szko-
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œwiadczenie zaprocentuje
w nastêpnych turniejach.
Kierujê tak¿e podziêkowania dla p. A. Stefaniuk, p. A.
Bulla i p. G. K³aczka za pomoc w sêdziowaniu turnieju.
Na zdjêciu zwyciêzcy. Wiêcej zdjêæ na:
www.szkolamied.edupage.org
Organizator
Sebastian Nowicki

Powitanie wiosny
20.03.2007 r. w ramach prowadzonej kampanii CPCD
oraz tradycji po¿egnania „zimy”, dzieci z Gminnego Przedszkola nr 4 w Œwiêtoszowicach uda³y siê na wycieczkê do
Gminnej Biblioteki w Zbros³awicach. Celem wyjazdu by³o
poznanie pracy bibliotekarki oraz funkcji kulturalno-oœwiatowej tego typu placówki.
Grupy: zerówka i maluszki zosta³y oprowadzone po bibliotece. Zwiedzi³y czêœæ wydzielon¹ dla m³odzie¿y i doros³ych oraz pomieszczenia dla dzieci. W tej czêœci, bibliotekarka Barbara Zdañska udostêpni³a ma³ym goœciom kolorowe ksi¹¿ki i czasopisma do ogl¹dania. Udzieli³a informacji:
jak nale¿y o nie dbaæ i w jaki sposób mog¹ byæ wypo¿yczane do domu. Nastêpnie prezentowa³a ró¿ne ilustrowane
ok³adki ksi¹¿ek a dzieci na tej podstawie odgadywa³y ich
treœæ, b¹dŸ nazywa³y dos³ownie tytu³y bajek.
Tego dnia dzieci mia³y równie¿ mo¿liwoœæ ogl¹dania
w œwietlicy gminnej przedstawienia baœni „Królowa Œniegu” w wykonaniu kó³ka teatralnego uczniów ze Szko³y
Podstawowej w Zbros³awicach (prowadzonego przez Blankê Antoszczyk).
Pobyt dzieci w bibliotece oraz mo¿liwoœæ zobaczenia
adaptacji baœni J. Ch. Andersena na scenie zrobi³ na nich
ogromne wra¿enie. Na zakoñczenie przedszkolacy wrêczyli pani bibliotekarce w³asnorêcznie narysowan¹ ilustracjê
pt. „Wiosna” oraz „serduszko” jako podziêkowanie za serdeczne przyjêcie, cierpliwoœæ i poœwiêcony czas. Nasze
dzieci równie¿ otrzyma³y prezenty - lizaki, kolorowankê
oraz ksi¹¿kê J. Brzechwy „Najpiêkniejsze wiersze dla dzieci”, przeznaczon¹ do wspólnego czytania w przedszkolu.
Pragnê w tym miejscu, w imieniu dzieci oraz grona pedagogicznego Gminnego Przedszkola w Œwiêtoszowicach,
podziêkowaæ pani dyrektor Urszuli Hajda, pani Barbarze
Zdañskiej, pani Dorocie Cichorowskiej oraz pani Blance
Antoszczyk za umo¿liwienie naszym podopiecznym poznania roli biblioteki w ¿yciu cz³owieka. Mam nadziejê, ¿e to
spotkanie na d³ugo pozostanie w ich pamiêci i bêdzie pocz¹tkiem naszej dalszej wspó³pracy.
Klaudia Cichorowska

³y, która tym samym postrzegana bêdzie jako coraz bardziej przyjazna.
Ca³emu przedsiêwziêciu przyœwieca motto:
„Szko³a i dom - razem, a nie obok”. Pierwszy etap

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
w Szkole Podstawowej
w Kopienicy
Programu zosta³ zrealizowany we wrzeœniu 2006
roku w formie multimedialnej prezentacji osi¹gniêæ szko³y w poprzednim roku szkolnym, drugi
- w paŸdzierniku, w formie forum dyskusyjnego
uczniów klas IV - VI oraz gimnazjalistów i ich rodziców. Celem trzeciego etapu by³o podniesienie
rangi nauczyciela i przedmiotów nauczanych,

a mia³ on formê inscenizacji teatralnej, po³¹czonej
z lekcj¹ otwart¹, prowadzon¹ metod¹ drzewka decyzyjnego. Do czwartego etapu zaproszono rodziców uczniów naszej szko³y, przedstawicieli rodziców absolwentów szko³y i nauczycieli gimnazjum, a przeprowadzona dyskusja mia³a uœwiadomiæ zebranym, z jakimi trudnoœciami mog¹ borykaæ siê nasi uczniowie w gimnazjum. Ostatnia,
zrealizowana do tej pory czêœæ, by³a œciœle zwi¹zana z tradycyjn¹ ju¿ w naszej szkole Wieczornic¹
Adwentow¹, której zadaniem by³o anga¿owanie
rodziców i uczniów do œciœlejszej wspó³pracy ze
szko³¹.
Wszystkie inicjatywy spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem i akceptacj¹ w œrodowisku
uczniów i rodziców, co ju¿ w pocz¹tkowej fazie
potwierdza sens i wartoœæ idei innowacji.
Beata Owczarek Nauczyciel SP w Kopienicy
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Naszej drogiej Seniorce

Pani Marcie Wichary
z Ptakowic
z okazji Jubileuszu 75 rocznicy urodzin
¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci
sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów

W kwietniu 80 urodziny obchodzi

Pan Wojciech Œwierzy
ze Zbros³awic.
Dostojnemu Jubilatowi
najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowia i pogody ducha
sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów
Z okazji 86 urodzin

Pani Marii Rode
z Kamieñca,
najlepsze ¿yczenia zdrowia,
pogody ducha,
serdecznych ludzi oraz pociechy
z wnuków i prawnuków
sk³adaj¹ s¹siedzi

Poziomo: 1 - zawartoœæ poszwy, 5 - zarys, 8 ssak z niewielk¹ tr¹b¹, 9 - jedno ze zwierz¹t futerkowych, 10 - niedorzecznoœæ, bzdura, 11 przed krêceniem kolejnej sceny w filmie lub...
dla niesfornego brzd¹ca, 12 - wprawa, doœwiadczenie, 14 - skandynawski port, gdzie
walczyli Polacy w czasie II wojny œw., 16 - nakrycie g³owy ¯yda, 17 - uk³ad kart w pokerze,
19 - chorobowe zmiany na skórze, 21 - mo¿e
byæ z makiem i pasternakiem, 22 - aromatyczny napój z kofein¹, 25 - gor¹cy taniec rodem
z Kuby, 28 - paznokcie zwierz¹t, 29 - pn¹cze
w d¿ungli, 30 - choroba skóry, 32 - mo¿e byæ
papierowa, skórzana, 34 - wybrakowane produkty, 35 - garnitur rycerza, 36 - powozi koñmi, 37 - szare lub Fa, 38 - ozdobna ko³atka
u drzwi, 39 - zbyt wiele (myœli lub zdarzeñ).
Pionowo: 1 - rodzaj umowy o pracê, 2 - mecz
lub... biegi trzylatków, 3 - pustynia w Ameryce
Po³udniowej, 4 - kat, 5 - skrzat, 6 - nie¿yj¹cy
ju¿ egipski polityk, w latach 60. przywódca
rz¹du, 7 - w niej dziennikarze, naczelny, korektor, 13 - kalendarz, 15 - jedyny czynny w Europie wulkan, 18 - oblicze, 20 - przyczyna po¿aru, 23 -... z lekcji to wagary, 24 - wygiêty
wykrzyknik, 26 - stan w USA, 27 - modny kilka lat temu taniec polegaj¹cy na umiejêtnym
poruszaniu biodrami, 28 - wiekowy adapter, 31
- br¹zu lub kamienia ³upanego, 33 - ustrój
w dawnej Rosji.
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Krzy¿ówka
wiosenna
z nagrodami
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Litery z ponumerowanych pól w prawym dolnym rogu dadz¹ has³o krzy¿ówki. Wœród Czytelników, którzy do 10 maja br. nadeœl¹ na adres: Urz¹d Gminy Zbros³awice, 42-674 Zbros³awice ul.
Oœwiêcimska 2, prawid³owe rozwi¹zanie has³a rozlosowane zostan¹ atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Harmonogram zebrañ so³eckich,

ul. Tarnogórska 6, 42-674 Kamieniec
tel. +48 669 299 123

Zwracamy Pañstwu uwagê na ceny wybranych artyku³ów:
Nasz¹ propozycjê kierujemy do klientów
ceni¹cych swój czas i pieni¹dze.
Oferujemy oryginalne czêœci zamienne
oraz ich zamienniki
do samochodów osobowych
renomowanych producentów z ca³ego œwiata,
jak równie¿ materia³y eksploatacyjne.

O Olej przek³adniowy HIPOL Parus 26kg -

212,50

192,50
MOBIL 1 0W40, 4L - 158,00
MOBIL 1 5W50, 4L - 155,00
LOTOS Semisyntetic 4L - 69,50
HIPOL GL-4, 5L - 35,00

O SUPEROL CC 26kg O
O
O
O

Szeroka oferta kosmetyków i artyku³ów
pielêgnacyjnych do samochodów.

UWAGA!!!! Oferujemy specjalne warunki handlowe dla warsztatów samochodowych.

Poœrednictwo finansowe
O kredyty dla osób fizycznych i firm
Ofundusze i lokaty inwestycyjne
Ubezpieczenia
O

3

7

na ¿ycie (I i II filar) O komunikacyjne O maj¹tkowe

F.H.U. „Sylwia Ga³a”
42-674 Zbros³awice,ul. Wolnoœci 103, tel. 032 305 21 71
czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00 - 16.30, sobota: 9.00 - 13.00

INFORMATOR
Z ¯YCIA
GMINY
ZBROS£AWICE
Wieœæ z Gminy nr 3 (71) Kwiecieñ 2007

na których wybierani bêd¹ So³tysi
oraz Rady So³eckie:
17.04 godz. 18:00

Ptakowice

15.05
16.05
21.05
22.05
24.05
26.05

Przezchlebie
Zbros³awice
Wilkowice
Jasiona
Wieszowa
Sza³sza

godz. 18:00
godz. 18:00
godz. 18:00
godz. 18:30
godz. 18:30
godz. 16:00

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

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

Telefony ca³odobowe:
032 / 233 69 90

0 601 40 60 85

Sk³ad: „Adam Press” Adam Miszta
tel. 601 179 629;
e-mail: adammiszta@poczta.onet.pl
Druk: Top-Pol, 42-674 Zbros³awice,
ul S³owackiego 1, tel. (032) 233 74 01, 231 62 63
e-mail: biuro@top-pol. pl
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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:

Kierowca miêdzynarodowy
wymagania:
- prawo jazdy kategorii C+E
- œwiadectwo kwalifikacji lub kurs na
przewóz rzeczy i badania psychologiczne
- sumiennoœæ i odpowiedzialnoœæ
oferujemy:
- atrakcyjne warunki pracy i p³acy,
- adekwatne do posiadanych kwalifikacji i umiejêtnoœci
- nowoczesny tabor
- okresowe szkolenia kierowców
- umowê o pracê
oraz

Spedytor miêdzynarodowy
wymagania:
- minimum 1 rok doœwiadczenia na
stanowisku Spedytor miêdzynarodowy FTL
- znajomoœæ j. niemieckiego lub j. angielskiego

- umiejêtnoœæ obs³ugi pakietu Office
- mile widziana znajomoœæ bran¿y
ch³odniczej
oferujemy:
- mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego
- atrakcyjne warunki zatrudnienia
- interesuj¹c¹ pracê w mi³ej atmosferze
- 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 realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych
Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)."

w Tarnowskich Górach, ul Bytomska 6
czynny: od poniedzia³ku do pi¹tku od 8.00 do 17.00
Oddzia³ w Zbros³awicach, ul. Wolnoœci 109 a
czynny: pn,wt,œr,pt od 8.00-15.15, czwartek 8.30-16.00
Zapraszamy do korzystania z:
- kredytów rolniczych obrotowych i inwestycyjnych
- kredytu nawozowego z przeznaczeniem na zakup nawozów i œrodków ochrony roœlin
- kredytów gotówkowych z okresem sp³aty do 10 lat
- kredytu na remont i modernizacjê lokalów mieszkalnych i u¿ytkowych, na dofinansowanie do wykupu
mieszkania na w³asnoœæ
- kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla sektora
podmiotów gospodarczych
Informujemy, ¿e prowadzimy obs³ugê walutow¹
w zakresie depozytów, lokat terminowych oraz rozliczeñ

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

NOWOOTWARTA

APTEKA RYNEK
Pyskowice, ul. Rynek 13, tel. 032 233 91 12

ZAPRASZA
O pe³ny asortyment leków
O insuliny
O kosmetyki
O zio³a
Czynna codziennie od 8.00 do 19.00
w soboty od 8.00 do 13.00

Mini
Market
zaprasza na zakupy do
sklepu
ca³odobowego

partner sieci

w Karchowicach, ul. Bytomska 11

W szerokiej ofercie:
O artyku³y spo¿ywcze
O miêso i wêdliny
O pieczywo
O artyku³y monopolowe

Uwaga!
Z pi¹tku na sobotê i z soboty na niedzielê
w godzinach od 20.00 do 4.00
mo¿na realizowaæ zakupy na telefon.

Przy zakupach za minimum 30 z³otych
dowóz artyku³ów do klienta w obrêbie
gminy Zbros³awice.

tel. 032 230 82 28

