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30-metrowa drabina
dla stra¿aków z Wieszowy

Stra¿acy ochotnicy z Wieszowy mog¹
obecnie poszczyciæ siê drugim w powiecie,
specjalistycznym pojazdem. Do ich r¹k tra-
fi³ bowiem samochód IFA W 50 L, na pod-
woziu którego zamocowano drabinê o wy-
siêgu 30 m! Choæ rok produkcji tego wozu
to 1976, jednak sprzêt jest w pe³ni sprawny
technicznie, z aktualnymi badaniami. 

Pojazd z drabin¹ stra¿ack¹ przekazany
zosta³ przez kpt. mgr in¿. Janusza Gajdê -
kwatermistrza technicznego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Œwiêtoch³owicach -
Henrykowi Snurawie, Prezesowi OSP Wie-
szowa, pod koniec marca br. na terenie ko-
mendy PSP.                 ci¹g dalszy na str. 4

W dniach od 4-7 maja br.
delegacja Gminy Zbros³awi-
ce, na czele z Wójtem Gminy
Paw³em Kowolikiem (pozo-
stali uczestnicy: Krystyna
Trzêsiok i Zofia WoŸniak -
radne Gminy Zbros³awice,
Katarzyna Zyga i Anna Po-
³oñska - Stowarzyszenie Ko-
mitet ds. Partnerstwa) uczest-
niczy³a w obchodach œwiêta
wina „Festa della Barbera”
w Castagnole delle Lanze we
W³oszech. Do uczestnictwa
w tym najwa¿niejszym lokal-
nym œwiêcie zostaliœmy za-
proszeni na równi z gminami,
które maj¹ podpisane umowy
partnerskie z Castagnole -

Brackenheim z Niemiec
i Charnay-les-Mâcon z Fran-
cji. Od wrzeœnia równie¿

Zbros³awice do³¹cz¹ do tego
grona. 

ci¹g dalszy na str. 5

„Festa della Barbera”
czyli w³oskie œwiêto wina 

Wójt Pawe³ Kowolik odbiera pami¹tkow¹ statuetkê Castagnole.
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Wójt podpisa³ 24 zarz¹dzenia, w tym
w sprawach: 
- zmian w bud¿ecie Gminy Zbros³awice na rok
2007 i zmian w uk³adzie wykonawczym do bu-
d¿etu Gminy Zbros³awice na rok 2007 - 13 za-
rz¹dzeñ; 
- organizacji i przygotowania sta³ego dy¿uru Gmi-
ny Zbros³awice; 
- przygotowania stanowiska kierowania w Gminie
Zbros³awice; 
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ek
nr: 209/28, 210/24, 212/28, 250/44 km. 1 obr. Nie-
rada, po³o¿onych w Zbros³awicach; 
- powo³ania komisji przetargowej do udzielenia
zamówienia na remonty cz¹stkowe dróg gmin-
nych; 
- Regulaminu Pracy Urzêdu Gminy Zbros³awice;
- regulaminu premiowania pracowników zatrud-
nionych na stanowiskach pomocniczych i obs³ugi
w Urzêdzie Gminy Zbros³awice; 
- zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzêdu
Gminy w Zbros³awicach; 
- wprowadzenia karty obiegowej w Urzêdzie Gmi-
ny Zbros³awice; 
- zmian w regulaminie naboru na wolne stanowi-
ska w tym stanowiska kierownicze w Urzêdzie
Gminy Zbros³awice; 
- powo³ania sta³ej komisji kasacyjnej; 
- powo³ania sk³adu komisji rekrutacyjnej do prac
przy wy³onieniu kandydata na stanowisko Sekre-
tarza Gminy; 

Ponadto Wójt: 
- wraz z m³odymi pi³karzami z naszych szkó³ pod-
stawowych wzi¹³ udzia³ w VIII turnieju pi³ki no¿-
nej Brenna-Zbros³awice. Tym razem honoru Gmi-
ny najskuteczniej bronili ch³opcy z SP w Zbros³a-
wicach, zajmuj¹c II miejsce i z SP w Przezchlebiu
- IV miejsce; 
- gmina otrzyma³a tytu³ Lidera Edukacji Samorz¹-
dowej nadawany przez Fundacjê Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej im. Waleriana Pañki, za najwiêk-
sz¹ iloœæ przeszkolonych pracowników w roku

2006 a indywidualn¹ nagrodê otrzyma³ inspektor
Dariusz Musio³. 
Korzystamy z tego typu szkoleñ bo s¹ merytorycz-
ne i tanie, a odm³odzona kadra naszego urzêdu po-
trzebuje wiêcej umiejêtnoœci, by sprawniej wyko-
nywaæ swoje obowi¹zki; 
- Z-ca Wójta reprezentowa³ Gminê na obchodach
10-lecia dzia³alnoœci diecezjalnej Stacji „Caritas”,
które odby³y siê w Pawonkowie; 
- uczestniczy³ w spotkaniu z Komendantem Woje-
wódzkim Policji na temat wprowadzenia w ¿ycie
programu poprawy bezpieczeñstwa pod nazw¹
„Razem bezpieczniej”; 
- spotka³ siê z radnymi i cz³onkami rad so³eckich £u-
bia, Kopienicy i Czekanowa, by omówiæ bie¿¹ce
problemy. Pocieszaj¹cym jest fakt, ¿e nowo wybrane
organa w³adzy so³ectwa nie tylko ¿¹daj¹, ale samo-
dzielnie bêd¹ podejmowa³y ró¿ne dzia³ania; 
- uczestniczy³ w zebraniu so³ectwa Ptakowice, na
którym wybrano nowego so³tysa - pani¹ Renatê
Janoszka; 
- na sesji Rady Gminy zaapelowa³ do so³tysów na-
szych wsi o przyst¹pienie do prac porz¹dkowych; 
- uczestniczy³ w kilku spotkaniach szkoleniowo-
informacyjnych na temat pozyskiwania œrodków
unijnych. Wiêcej na ten temat w kolejnym wyda-
niu gazetki i po dyskusji, jaka odbêdzie siê w tym
temacie na forum Komisji Bud¿etu Rady Gminy; 
- patronowa³ kilku konkursom i imprezom: 
1. konkurs wiedzy i konkurs malarski na temat

dzia³añ przeciwpo¿arowych, dla przedszkola-
ków i uczniów szkó³ podstawowych i gimna-
zjalnych. Nagroda g³ówna to wspólna wyciecz-
ka w dowolnie wybrane miejsce, pod opiek¹
cz³onków Zarz¹du Gminnego OSP; 

2. I Gminny Konkurs Ekologiczny w SP w Kopie-
nicy; 

3. piknik ekologiczny „Surowce Wtórne” w SP
w Czekanowie - dziêkuje za przes³ane upominki; 

4. stra¿acki turniej pi³karski w Ksiê¿ym Lesie
w ramach obchodów œwiêta stra¿aków; 

5. gratuluje tak¿e pomys³u autorom imprezy
w „Stodole pod Strzech¹” pod nazw¹ „Zbros³a-
wice moich marzeñ”; 

- odby³y siê zebrania so³eckie w Zawadzie, Laryszo-
wie i Boniowicach, na których so³ectwa dzieli³y

swoje fundusze i planowa³y dzia³ania na bie¿¹cy rok; 
- wzi¹³ udzia³ w zgromadzeniu firmy „Agrotur”
Krupski M³yn; 
- uczestniczy³ w uroczystoœci z okazji przekazania
pojazdów po¿arniczych IFA z drabin¹ i Poloneza,
na rzecz naszej jednostki OSP Wieszowa i PSP
Œwiêtoszowice. Pojazdy zosta³y przekazane bez-
p³atnie; 
- dziêkuje stra¿akom z OSP Czekanów za zorgani-
zowanie gminnego œwiêta stra¿ackiego, w czasie
którego stra¿acy-ochotnicy z naszej Gminy przy-
jêli ¿yczenia od: Pos³a RP - Tomasza G³ogowskie-
go, Prezesa Zarz¹du Wojewódzkiego OSP - dh
Alojzego G¹siorczyka, Z-cy Komendanta PSP
w Tarnowskich Górach - dh Ryszarda Œwiderskie-
go oraz Przewodnicz¹cego Rady Gminy Zbros³a-
wice - Andrzeja Dramskiego; 
Wójt Gminy uhonorowa³ dh Alojzego G¹siorczy-
ka i dh Leszka Boniewskiego za pomoc w pozy-
skaniu w/w pojazdów oraz dh Joachima Pieczkê
za zaanga¿owanie w organizacjê tej imprezy ju¿
po raz pi¹ty; 
- odby³o siê spotkanie Zwi¹zku Emerytów z oka-
zji Dnia Inwalidy, w którym w imieniu Wójta
uczestniczy³ Z-ca Wies³aw Olszewski; 
- w dniach 4-7 maja br. przewodniczy³ delegacji
gminnej w uroczystoœciach w Gminie Castagnole
delle Lanze (70 km od Turynu) z okazji œwiêta wi-
na pod nazw¹ „Festa Della Barbera”. W wyniku
przeprowadzonych rozmów, na naszych do¿yn-
kach gminnych, które odbêd¹ siê we wrzeœniu
w Kamieñcu, dojdzie do podpisania umowy part-
nerskiej z W³ochami; 
- z prac bie¿¹cych nale¿y wymieniæ: 
1. na ukoñczeniu s¹ roboty odmulenia stawu

w Kamieñcu; 
2. rozpocz¹³ siê remont mostu w Zawadzie; 
3. prowadzone s¹ dzia³ania zwi¹zane z PONE; 
4. trwa naprawa po robotach kanalizacyjnych

ul. Sienkiewicza w Wieszowie; 
5. koñczy siê planowany zakres robót w oczysz-

czalni œcieków w Przezchlebiu; 
6. rozpoczê³o siê tzw. „³atanie dziur” na drogach; 
7. zawarto porozumienie z firm¹ Remondis Tar-

nowskie Góry ws. zbiórki zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego. 

Z prac Wójta Gminy

13 i 26.04.2007 r. - sesje Rady Gminy
Podjêcie uchwa³ w sprawie: po-

mocy zdrowotnej dla nauczycieli
oraz warunków i sposobów jej
przyznawania; odwo³ania Sekreta-
rza Gminy Zbros³awice; z³o¿enia
oœwiadczenia lustracyjnego przez
Skarbnika Gminy; zmian w bud¿e-
cie Gminy Zbros³awice na rok 2007
- 4 uchwa³y, zmian w Uchwale nr
IV/38/07 Rady Gminy Zbros³awice
z dnia 09 lutego 2007 r. w sprawie
bud¿etu Gminy Zbros³awice na rok
2007; zmian do Uchwa³y Nr
IV/39/07 Rady Gminy Zbros³awice
z dnia 09 lutego 2007 r.; zmian
w planie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej na
rok 2007 oraz zmian w uchwale nr
III/33/06/ Rady Gminy Zbros³awi-
ce z dnia 28 grudnia 2006 r. w spra-
wie bud¿etu Gminy Zbros³awice na
rok 2007; okreœlenia zasad udziela-

nia dotacji z bud¿etu gminy na do-
finansowanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytków, nie sta-
nowi¹cych w³asnoœci gminy; roz-
patrzenia sprawozdania z wykona-
nia bud¿etu gminy za rok 2006 oraz
udzielenie Wójtowi absolutorium
z tego tytu³u; przyst¹pienia do spo-
rz¹dzenia zmian miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Zbros³awice dla czêœci
obszaru so³ectwa Kamieniec.
4. i 25.04.2007 r. - posiedzenia

Komisji Rewizyjnej 
Zaopiniowanie sprawozdania

z wykonania bud¿etu Gminy za rok
2006; ocena realizacji zadañ w za-
kresie komunalizacji gruntów na
realizacjê zadañ w³asnych Gminy -
sprzeda¿ mienia komunalnego.

11.04.2007 r. - posiedzenie Ko-
misji Oœwiaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej

Omówienie dzia³alnoœci Stacji

Caritas na terenie Gminy Zbros³awi-
ce oraz opiniowanie projektu uchwa-
³y w sprawie pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli oraz warunków i sposo-
bów jej przyznawania.

12. i 24.04. oraz 8.05.2007 r. -
posiedzenia Komisji Bud¿etu,
Gospodarki i Rozwoju
Zaopiniowanie sprawozdania z wy-

konania bud¿etu Gminy na rok 2006
oraz projektów uchwa³ na sesjê, Ko-
misja wyjazdowa: 
- osiedle Sza³sza (drogi dojazdowe,

odwodnienie i wodoci¹gi) 
- most w Czekanowie (zaawansowa-

nie robót) 
- oczyszczalnia Przezchlebie (moder-

nizacja) 
- wodoci¹g w Przezchlebiu (rozbudo-

wa) 
- most w Zawadzie (zaawansowanie

robót)

12.04.2007 r. - posiedzenia Ko-
misji Rolnictwa

- dzia³alnoœæ izb rolniczych.

Z prac Rady Gminy
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Mamy szczêœcie uczyæ siê i pracowaæ
w otoczeniu piêknego parku, wœród ko-
j¹cej zieleni starych, niezwyk³ych drzew
i œpiewu ró¿norodnych ptaków; do dziœ
mo¿na tu napotkaæ rzadkie lub nie wy-
stêpuj¹ce ju¿ w okolicy gatunki flory
i fauny, zdarzaj¹ nam siê nawet takie
gratki, jak widok dziêcio³a, dudka czy
harcuj¹cej na najbli¿szym krzewie wie-
wiórki... do wszystkich okien naszej
szko³y zagl¹daj¹ ga³êzie wynios³ych lip,
dêbów, jesionów, a wiosn¹ pachn¹ kwit-
n¹ce obficie bzy, jaœminy, konwalie, za-
wilce i fio³ki... Ka¿dy dzieñ mo¿e tu byæ
mi³ym spotkaniem z natur¹, jednak
w kwietniu i paŸdzierniku ca³y park naj-
pe³niej prezentuje swoj¹ wybuja³¹ urodê. 

Dlatego I Konkurs Ekologiczny (26.
IV) sta³ siê pretekstem, by to bogactwo
naszej wiosennej przyrody mogli rów-
nie¿ podziwiaæ uczniowie i nauczyciele
z innych szkó³ Gminy. Uczestnicy im-
prezy mieli mo¿liwoœæ nie tylko wyka-
zaæ siê swoj¹ ekologiczn¹ wiedz¹, ale
równie¿ sprawdziæ j¹ w praktyce pod-
czas konkursowego spaceru po parku -
rozpoznaj¹c gatunki drzew i roœlin, wy-
konuj¹c zadania na orientacjê w terenie
zielonym czy odpowiadaj¹c na pytania
o formy ochrony wybranych elementów
otaczaj¹cej przyrody. Nad prawid³owym
przebiegiem czêœci praktycznej czuwa³ -
oprócz innych cz³onków komisji - ¿ywy
„Klucz” - do oznaczania roœlin w osobie
Kazimierza Bartosa, rodzimego mi³oœni-
ka i znawcy kopienickiej przyrody. 

Chwile relaksu w zmaganiach kon-
kursowych wype³nione zosta³y przed-
stawieniem i piosenkami w wykonaniu
Kó³ka Teatralnego i szkolnego chórku
„Weso³e Nutki” oraz s³odkim „co nie-
co” dla pokrzepienia i och³ody.

Laureatami Konkursu zostali: 
1. Micha³ Patycki  - SP Kopienica
2. Alicja Wysocka - SP Przezchlebie
3. Kornelia Lasota - SP Przezchlebie

i Jakub Owczarek SP Kopienica

Dziêki przychylnoœci Referatu
Ochrony Œrodowiska i hojnemu wspar-
ciu finansowemu Urzêdu Gminy sukces
zwyciêzców zosta³ uœwietniony cennymi
nagrodami w formie wydawnictw albu-
mowych i encyklopedycznych. £adnymi
pami¹tkami ksi¹¿kowymi podziêkowali-
œmy tak¿e wszystkim uczestnikom
konkursu, a dodatkowe upominki wrê-
czy³y uczniom przedstawicielki Urzêdu
Gminy - Aleksandra Hangiel i Krystyna
Trzêsiok - goœcie honorowi Konkursu.
Ten sympatyczny koñcowy akcent, jak
i ca³y przebieg imprezy pozwala nam
wierzyæ, ¿e nasz pierwszy Konkurs Eko-
logiczny nie pozostanie jedyn¹ jego edy-
cj¹. Zatem ju¿ dziœ zapraszamy na
„Rundê Jesienn¹”.

Beata Owczarek

Gminny Konkurs
Ekologiczny

w SP Kopienica

…ale na pewno nie tak, jak
m³ode, utalentowane dziewczêta
z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych im. Jana Paw³a II w Kamieñ-
cu. Mowa tu oczywiœcie o naszych
uczennicach - Karolinie Skandy
z klasy I „b” gimnazjum i licealist-
ce Anicie Kowolik z klasy I „b”.
Zawsze mo¿na by³o na nie liczyæ
podczas organizacji ró¿nych aka-
demii na terenie szko³y oraz poza
ni¹. Tym razem dziewczyny mia³y
okazjê zaprezentowaæ swoje umie-
jêtnoœci wokalne na Festiwalu
M³odych Talentów „Piosenka
w Unii Europejskiej”, który odby³
siê w Szkole Podstawowej nr
5 w Zabrzu. 

21 marca uczennice wraz z na-
uczycielk¹ muzyki - mgr Rit¹ Buliñ-
sk¹, pojecha³y na eliminacje. Przy-
gotowa³y po dwie piosenki - jedn¹
w jêzyku polskim, a drug¹ - w ob-
cym. Karolina Skandy zaœpiewa³a
utwór z repertuaru Maryli Rodowicz
pt. „Dam¹ byæ” oraz niemieck¹
piosenkê „Rückkehr”, z melodi¹

skomponowan¹ przez Gerarda Mekê
do wiersza Józefa Eichendorfa. Ani-
ta Kowolik równie¿ zaprezentowa³a
dwie piosenki: „Schõn ist es auf der
Welt zu sein” z repertuaru Roya
Blacka i ¿ywio³ow¹ „O mnie siê nie
martw” œpiewan¹ niegdyœ przez Ka-

siê Sobczyk, teraz zaœ nie mniej ¿y-
wio³owo, przez nasz¹ licealistkê.

Nastêpnego dnia okaza³o siê, ¿e
obie dziewczyny zosta³y zakwali-
fikowane do fina³u. Odby³ siê on
29 marca. Konkurencja by³a bar-
dzo du¿a, gdy¿ wielu spoœród
uczestników konkursu kszta³ci³o
ju¿ swój g³os w szko³ach muzycz-
nych. Na czele szacownego grona
jury sta³ profesor Norbert Blacha -
wyk³adowca Akademii Muzycznej
w Katowicach. Po wystêpie dziew-
czyny zawar³y wiele mi³ych znajo-
moœci i z prawdziw¹ trem¹ oczeki-

wa³y na og³oszenie wyników.
Wreszcie nadszed³ ten moment.
Ogromna radoœæ zagoœci³a na twa-
rzy Karoliny, kiedy dowiedzia³a
siê, ¿e wygra³a konkurs w katego-
rii gimnazjalistów. Niezwykle
szczêœliwa by³a równie¿ Anita -

zdobywczyni drugiego miejsca
w gronie licealistów. Na konkursie
pojawili siê przedstawiciele me-
diów, którzy przeprowadzali wy-
wiady z laureatami. 

Dla naszych uczennic chyba
najmilszym dodatkowym wyró¿-
nieniem by³a propozycja œpiewa-
nia w chórze pod dyrekcj¹ profeso-
ra Norberta Blachy, dzia³aj¹cym
przy Akademii Muzycznej. Mamy
nadziejê, ¿e za rok ponownie spo-
tkamy siê na Festiwalu M³odych
Talentów. 

Rita Buliñska 

„Œpiewaæ ka¿dy mo¿e…”

Marzec to nie tylko pocz¹tek wiosny, ale tak¿e mie-
si¹c, w którym obchodzony jest Miêdzynarodowy Dzieñ
Teatru oraz Miêdzynarodowy Dzieñ Poezji. 26 marca by³
bardzo wyj¹tkowym dniem w Szkole Podstawowej
w Ziemiêcicach. 

Ju¿ od rana uczniowie ze szkó³ Gminy Zbros³awice
pojawiali siê w budynku naszej szko³y aby zaprezento-
waæ siê podczas Miêdzyszkolnego Konkursu Wokal-
no-Poetyckiego. Frekwencja dopisa³a, swoje umiejêt-
noœci zaprezentowa³o 38 uczniów z siedmiu szkó³ pod-
stawowych naszej Gminy, w dwóch kategoriach: pio-
senka i wiersz. 

Uczniowie wraz ze swymi opiekunami tworzyli pu-
blicznoœæ, a wiêc mogli zobaczyæ i us³yszeæ kolegów
z innych szkó³. Jak co roku, przygotowany repertuar
by³ zró¿nicowany i wykonany profesjonalnie, o czym
poinformowa³o nas jury, które bacznie przygl¹da³o siê
naszym „ma³ym artystom”, oceni³o poziom wykonania
przygotowanych utworów i wy³oni³o najlepszych. 

Po d³ugich obradach w kategorii piosenka I miejsce
zdoby³a Klaudia Szendzielorz, II Julia Mueller, III Da-
ria Doros³awska, natomiast w kategorii wiersz I miej-
sce wywalczy³a sobie Katarzyna Wyciœlik, II Kornelia
Lasota, III Hanna Maj. Wyró¿nienie za piêkn¹ recyta-

cjê otrzyma³a Sonia Pabis, a za bardzo interesuj¹cy
g³os Magdalena Pielas. 

Publicznoœæ równie¿ wybra³a swoich ulubieñców:
w piosence by³a to Ewa Suchanek natomiast w wierszu
Katarzyna Wyciœlik. 

Ca³oœæ ocenia³o trzyosobowe jury w sk³adzie: Beata
Deutschman - aktorka Teatru Zag³êbie w Sosnowcu,
Jaros³aw Tyran - aktor Teatru Muzycznego w Gliwi-
cach oraz Pawe³ Jurek - redaktor naczelny Radio Plus
Gliwice. 

Bardzo dziêkujê wszystkim, którzy pomogli mi zor-
ganizowaæ konkurs. 

Organizator Konkursu - Edyta Wójcik

Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru w Ziemiêcicach

Pierwszy dzieñ wiosny w zi-
mowej scenerii - takie figle pogo-
dy nie przeszkodzi³y jednak, aby
wiosna zagoœci³a w naszych ser-
cach. Sta³o siê tak przede wszyst-
kim dziêki mi³ym goœciom -
pensjonariuszom i ich opiekunom
z Domu Pomocy Spo³ecznej
w £ubiu, którzy przybyli w tym
dniu do szko³y w Kopienicy. 

Uczniowie bawili widowniê
wiosennymi piosenkami, wier-
szami i przedstawieniem ekolo-
gicznym, natomiast dwaj pensjo-
nariusze odwdziêczyli siê sponta-

nicznym wystêpem, który zosta³
przyjêty przez dzieci ze szczerym
aplauzem. Na zakoñczenie spo-
tkania Goœcie otrzymali upominki
- wykonane przez uczniów - sym-
patyczne wiosenne gad¿ety oraz
zdjêcia z poprzednich wspólnych
obchodów „Powitania Wiosny.”

W koñcu ca³a weso³a gromad-
ka prowadzona przez kuk³ê Ma-
rzanny uda³a siê na przyszkoln¹
polanê, by symbolicznie i osta-
tecznie przegoniæ uporczyw¹ zi-
mê... 

Beata Owczarek

POWITPOWITANIE WIOSNYANIE WIOSNY
Zapraszamy wszystkich

Mieszkañców Gminy na im-
prezy muzyczne, które odbêd¹
siê w czerwcu na terenie Gmi-
ny Zbros³awice:

9-10 czerwca 2007 r. -
Przegl¹d Chórów i Zespo³ów
Artystycznych - Festyn w Ko-
pienicy;

17 czerwca 2007 r. - Prze-
gl¹d Piosenki Przedszkolnej
w Ksiê¿ym Lesie. 

Obiecuj¹c dobr¹ zabawê -
serdecznie zapraszamy!

Przegl¹dy 
muzyczne!
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Roman Kowolik
lat 33, mieszka-
niec Ziemiêcic,
¿ona Joanna,
1 córka. Absol-
went Politechniki
Œl¹skiej w Gliwi-
cach i Politechni-
ki Opolskiej. 

By³y Kierownik Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Inwestycji
w Urzêdzie Gminy Zbros³awice,
obecnie Kierownik Oddzia³u Admini-
stracyjno-Gospodarczego w Woje-
wódzkim S¹dzie Administracyjnym
w Gliwicach. 

Zainteresowania: majsterkowa-
nie, nowe technologie, turystyka
(g³ównie rowerowa). 

Tomasz Siegel
lat 36, mieszka-
niec Wieszowy,
¿ona Aneta, cór-
ka i syn. Technik-
rolnik, absolwent
Technikum Rol-
niczego w Nakle
Œl¹skim. 

Prowadzi w³asne gospodarstwo
rolne.

Zainteresowania: dobra ksi¹¿ka,
gotowanie i pieczenie. Gdy tylko czas
mu na to pozwala stara siê przebywaæ
na ³onie natury. Lubi zw³aszcza morze
i jeziora. 

Jerzy S³odczyk
lat 55, mieszka-
niec Wieszowy,
¿ona Sylwia, 3 sy-
nów. Absolwent
Wydzia³u Lekar-
skiego Œl. Akade-
mii Medycznej
w Zabrzu. 

W latach 1977-2000 lekarz na Od-
dziale Wewnêtrznym Wielospecjali-
stycznego Szpitala Rejonowego
w Tarnowskich Górach (przez ok. 10
lat pe³ni¹cy obowi¹zki zastêpcy ordy-
natora oddzia³u). Obecnie praktyka
lekarska w NZOZ FAM-MED SC, le-
karz POZ w Wieszowie i Miedarach,
ultrasonografista. 

Zainteresowania: filatelistyka,
sport, literatura oraz filmy przyrod-
nicze. 

POZNAJMY SIÊ 

RADNI POWIATOWI
Z GMINY ZBROS£AWICE

Tegoroczne obchody Tygodnia Ziemi odby³y siê
14 kwietnia. W ramach tego œwiêta pani Joanna Mro-
wiec wraz z Samorz¹dem Szkolnym Gimnazjum
w Zbros³awicach zorganizowa³a interesuj¹cy konkurs
wiedzy przyrodniczej, w którym bra³y udzia³ klasy: 4
- 6 szko³y podstawowej oraz 1 - 3 gimnazjum. 

Szóstoklasiœci wygrali rywalizacjê wœród klas
szko³y podstawowej, a w gimnazjum najlepsz¹ wiedz¹
wykaza³a siê klasa pierwsza. Po zakoñczeniu konkur-
su uczniowie z kó³ka Ligi Ochrony Przyrody szko-
³y podstawowej wystawili spektakl zatytuowany
„S¹d nad cz³owiekiem”. Jego g³ównym tematem
by³y zeznania przeciwko cz³owiekowi, zanieczysz-
czaj¹cym atmosferê i doprowadzaj¹cym do znisz-

czenia Ziemi. Nastêpnie wszystkie dzieci z Zespo³u
Szkó³ wyruszy³y sprz¹taæ œwiat. 

W tym roku my, uczniowie oraz mieszkañcy
Zbros³awic, mo¿emy sobie pogratulowaæ, poniewa¿
œmieci by³o „jak na lekarstwo”! Czy znaczy to, ¿e
nasze coroczne szkolne akcje s¹ skuteczne? Odpo-
wiedzmy sobie sami.

Martyna Karmañska

Pomagaj¹c naturze

ci¹g dalszy ze str. 1
Obecni przy przekazaniu

ochotnicy z Wieszowy Roland
Cuda i Janek Snurawa powrócili
do macierzystej jednostki ju¿ na

pok³adzie nowego wozu. Dar jest
tym cenniejszy, ¿e przekazany
zosta³ nieodp³atnie, nie sposób
wiêc nie podziêkowaæ w imieniu
mieszkañców Gminy Alojzemu
G¹siorczykowi, prezesowi ZW
OSP RP i nadbrygadierowi Janu-
szowi Skulichowi, komendanto-
wi Wojewódzkiemu PSP w Kato-
wicach, którzy udzielili daleko
id¹cej pomocy w pozyskaniu dra-

biny. Trzeba jednak nadmieniæ,
¿e gdyby niewielkie zaanga¿owa-
nie, jakie wniós³ Leszek Boniew-
ski, druh i dzia³acz PSL oraz
Henryk Snurawa Prezes OSP

w Wieszowie, drabina byæ mo¿e
s³u¿y³aby w innym rejonie woje-
wództwa. 

A zajêæ dla dobrze wyposa¿o-
nych stra¿aków nigdy nie zabrak-
nie. Poza gaszeniem po¿arów
i ratowaniem ludzi w wypadkach
drogowych - oby ich by³o jak naj-
mniej - druhowie s¹ anga¿owani
do wszystkich innych zagro¿eñ,
jak chocia¿by wycinki niebez-

piecznych konarów, usuwanie
gniazd szerszeni czy obrywanie
sopli lodowych na dachach, dla-
tego dobrze wyposa¿ona i wy-
szkolona jednostka OSP na ter-
enie Gminy to wielki atut. 

Z kolei 28 kwietnia br. w Wie-
szowie odby³a siê prezentacja te-
go¿ wozu, której dokonali stra¿a-
cy ochotnicy pod przewodnic-
twem Prezesa Henryka Snurawy. 

Na uroczystoœæ przybyli - Pre-
zes ZW OSP RP - Alojzy G¹sior-
czyk, Prezes ZG OSP - Pawe³
Kowolik, komendant gminny -
Joachim Pieczka, zastêpca ko-
mendanta PSP w Tarnowskich
Górach - Ryszard Œwiderski,
przewodnicz¹cy Rady Gminy -
Andrzej Dramski, cz³onek ZW
PSL w Katowicach - Leszek Bo-
niewski, oraz prezesi OSP z Gmi-
ny Zbros³awice. 

Wszyscy uczestnicy byli pod
wra¿eniem sprawnoœci technicz-
nej w/w samochodu. 

Prezes OSP Wieszowa przeka-
za³ równie¿ samochód operacyj-
ny marki Polonez do dyspozycji
ZG OSP w Zbros³awicach. 

Leszek Boniewski

30-metrowa drabina dla stra¿aków

Pod tym has³em i pod patrona-
tem PZU ¯ycie SA, 15 i 16 marca
w Szkole Podstawowej w Czeka-
nowie odby³ siê turniej pi³karski.
Wziêli w nim udzia³ prawie wszy-
scy uczniowie szko³y. Rozgrywki
odby³y siê w dwóch grupach wie-
kowych: klasy I-III i IV-VI.
W ka¿dej dru¿ynie by³y zarówno

dziewczêta jak i ch³opcy, a ich
sk³ady zosta³y losowo dobrane
spoœród zg³oszonych uczestników. 

Turniej rozegrano systemem
„ka¿dy z ka¿dym”, dlatego do
ostatniej sekundy meczu zawodni-
cy bardzo ambitnie walczyli o pi³-
kê. Królem strzelców w grupie
m³odszej zosta³ Robert Prokop (kl.

III), a w starszej Daniel Ulbrich
(kl. V). W nagrodê za uczestnic-
two wszyscy dostali pami¹tkowe
dyplomy i naklejki, a dwie pierw-
sze dru¿yny z ka¿dej kategorii
wiekowej dodatkowo smycze. 

Nale¿y dodaæ, ¿e nagrody te
zosta³y ufundowane przez PZU
¯ycie SA, które równie¿ zaopa-
trzy³o dru¿yny w kolorowe ko-
szulki oraz pi³ki. Turniej mo¿na
zobaczyæ wchodz¹c na stronê in-
ternetow¹ szko³y: www.szkola-cz-
ekanow.homeip.net.

Ma³gorzata Sobota

RUSZ SIÊ CZ£OWIEKU! 
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ci¹g dalszy ze str. 1
Castagnole delle Lanze to miejscowoœæ le¿¹ca 70 km na po³udnie od Tu-

rynu, której zabudowania malowniczo usytuowane s¹ na licznych wzgó-
rzach, poroœniêtych plantacjami winogron i drzewek orzecha laskowego. To
region Piemontu, co na ka¿dym kroku patriotycznie podkreœlaj¹ mieszkañ-
cy, czy serwuj¹c typowe regionalne potrawy, czy œpiewaj¹c pieœni o Piemon-
cie i opowiadaj¹c o jego tradycji i kulturze. 

Nasza wizyta by³a okazj¹ do poznania tych wszystkich rzeczy, zaprzyjaŸ-
nienia siê z mieszkañcami oraz przekazania W³ochom informacji na temat
naszej Gminy. Ale przede wszystkim rozmawialiœmy o zbli¿aj¹cym siê wy-
darzeniu - podpisaniu umowy o przyjaŸni miêdzy naszymi Gminami, co na-
st¹pi we wrzeœniu, podczas Do¿ynek Gminnych w Kamieñcu. Spotkaliœmy
siê równie¿ z przyjació³mi z Niemiec i Francji. Nasi gospodarze - Felice i Li-
dia, Carlo i Patricia oraz Giuseppe i Valeria bardzo serdecznie goœcili nas
w swoich domach, w których nie brakowa³o nam dos³ownie niczego. 

Obchody œwiêta zaczê³y siê od uroczystej mszy œwiêtej, podczas której
zagraniczni przedstawiciele zaprzyjaŸnionych gmin odczytali w ojczystych
jêzykach s³owa modlitwy. W imieniu naszej Gminy zrobi³ to Wójt Pawe³
Kowolik. Po mszy mieliœmy okazjê podziwiaæ uliczn¹ paradê, w której
wziêli udzia³ równie¿ przedstawiciele s¹siednich miejscowoœci, piêkne po-
kazy grup sztandarowych, popisy orkiestr bêbniarzy oraz liczne wystêpy
grup artystycznych. Mnóstwo ulicznych straganów zaprasza³o do degustacji
wina Barbera oraz lokalnych potraw. 

Podczas oficjalnych wyst¹pieñ zostaliœmy bardzo ciep³o przedstawieni
jako „przyjaciele z Polski”, a Wójt Kowolik zaprosi³ wszystkich do odwie-
dzenia naszej Gminy. Podziêkowa³ równie¿ za bardzo mi³e przyjêcie naszej
delegacji. Wójt Castagnole Marco Violardo i jego zastêpca Flavio Roero
obiecali zjawiæ siê w Zbros³awicach we wrzeœniu z liczn¹ delegacj¹. Nastêp-
nie mogliœmy zobaczyæ ceremoniê butelkowania zesz³orocznego wina -
punkt centralny obchodów Festa della Barbera. 

Przed odjazdem mieliœmy równie¿ okazjê zwiedziæ Turyn, gdzie naj-
wiêksze wra¿enie zrobi³ na nas Ca³un Turyñski, wystawiony w Kaplicy Ca-
³unu Katedry Turyñskiej.                                                   Anna Po³oñska

„Festa della Barbera”
Historyczne postacie w³adców Castagnole. Parada ulicami Castagnole.

Pokazy artystyczne grup sztandarowych.

Ceremonia butelkowania wina.. Przedstawiciele gmin partnerskich podczas mszy œw.
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Przenieœmy siê na chwilê wstecz, do pa-
miêtnego dnia 2 kwietnia 2005 roku. Milio-
ny ludzi wpatruj¹cych siê w ekrany telewi-
zorów, ws³uchuj¹cych siê w dŸwiêki p³yn¹-
ce z odbiorników radiowych, œledz¹cych
wiadomoœci z Watykanu za poœrednictwem
Internetu. Miliony ludzi, a jeden cel: uzy-
skanie najœwie¿szych informacji o stanie
zdrowia naszego Papie¿a. Nie polskiego,
nie w³oskiego, ale naszego. Papie¿ - Piel-
grzym Pokoju, którego s³owo dociera³o na-
wet do najdalszych zak¹tków globu. Scho-
rowany staruszek, który swoim s³owem, ge-
stem potrafi³ wlaæ do serc nawet najbar-
dziej zatwardzia³ych ludzi nadziejê, wiarê,
mi³oœæ, pokój. Dnia 2 kwietnia Jego serce
przesta³o biæ. O godzinie 21.37 wszyscy za-

marliœmy. A jednak to siê sta³o. Ten, który
swoim ¿yciem niejednego cz³owieka urato-
wa³ od zguby - odszed³ do Domu Ojca.
Wraz z Jego œmierci¹ nadszed³ czas na re-
fleksjê. „Zatrzymaj siê… to przemijanie ma
sens… ma sens… ma sens…”. Na kilka dni
zatrzymaliœmy siê, aby rozwa¿yæ sens na-
szego istnienia. Dok¹d zmierzamy? Co
chcemy osi¹gn¹æ? Czy w drodze do upra-
gnionego celu, który ka¿dy cz³owiek sobie
stawia, jest miejsce dla Boga? Ta œmieræ
po³¹czy³a wiele milionów obcych sobie lu-
dzi we wspólnej modlitwie, we wspólnym
czuwaniu, zapalaniu symbolicznych œwiec. 

Odszed³, lecz Jego s³owa nadal s¹ z na-
mi. O tym mogliœmy siê przekonaæ 2 kwiet-
nia 2007 roku, kiedy to obchodziliœmy dru-
g¹ rocznicê œmierci Cz³owieka o wielkim
sercu. W Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych im. Jana Paw³a II w Kamieñcu odby³
siê uroczysty apel ku czci tego wydarzenia.
M³odzie¿ wspólnie z mgr Bo¿en¹ Grac¹
i mgr Rit¹ Buliñsk¹ przygotowa³a chwyta-
j¹ce za serce wyst¹pienie. M³odzi artyœci
recytowali fragmenty ksi¹¿ki abp. Stanis³a-
wa Dziwisza „Œwiadectwo” oraz wykonali
pieœni poœwiêcone Papie¿owi i jego prze-
s³aniu. Nie zabrak³o ³ez wzruszenia, kiedy
to po raz kolejny zdaliœmy sobie sprawê, ¿e
nie ma ju¿ wœród nas Ojca Œwiêtego. 

Zdawaæ by siê mog³o, ¿e te dwa lata
przeminê³y bardzo szybko - za szybko. Czy
podczas nich znalaz³o siê w naszym ¿yciu
miejsce na zadumê? Jan Pawe³ II mo¿e ¿yæ
wœród nas, je¿eli tylko otworzymy serca na
dobro, mi³oœæ i staniemy siê orêdownikami
pokoju. Przecie¿ to tak niewiele. Zatrzy-
majmy siê i przemyœlmy ca³e nasze ¿ycie.
Przypomnijmy sobie, co uda³o nam siê
osi¹gn¹æ, aby na œwiecie by³o wiêcej
uœmiechniêtych, szczêœliwych ludzi…

Kamila Ziobrowska 
- gimnazjalistka

Zatrzymaj siê! 

Na terenie naszej Gminy ma-
my wiele zasiedlonych bocianich
gniazd. W³aœciciele posesji, na
których s¹ gniazda, bacznie ob-
serwuj¹ ¿ycie ich mieszkañców.
Zdarza siê, ¿e w ¿yciu boæków
dzieje siê coœ niepokoj¹cego
i obserwuj¹cy nie wie gdzie siê
zwróciæ o pomoc. Np. w gnieŸ-
dzie by³y naniesione sznurki,
które opl¹ta³y bocianowi nogi,
uniemo¿liwiaj¹c wyfruniêcie
z gniazda, lub w sierpniu
wszystkie bociany ju¿ odlecia³y
a pozosta³ jeden, co z nim zro-
biæ? 

Je¿eli Pañstwo zaobserwuj¹
jakiekolwiek niepokoj¹ce zacho-
wanie bocianów, proszê zwracaæ
siê do Urzêdu Gminy tel. 032
233 77 90 lub mail: ugrabin-
ska@zbroslawice.pl (inspektor
Urszula Grabiñska). Reagujemy

w ka¿dej sytuacji. Od wielu lat
pomagaj¹ nam w tym nieodp³at-
nie Stra¿e Po¿arne, Górnoœl¹ski
Zak³ad Elektroenergetyczny
(drabiny, podnoœniki) i Lecznica
Weterynaryjna w Zbros³awicach.
Bociany, które z ró¿nych powo-
dów nie odlecia³y do „ciep³ych
krajów” s¹ odwo¿one do zoo lub
przytuliska dla zwierz¹t w Miko-
³owie Kamionce. Mo¿na te¿ wio-
sn¹ zg³osiæ potrzebê naprawy
gniazda, gdy jest np. przechylo-
ne. 

Przy okazji polecam obserwa-
cjê bocianiej rodziny na posesji
PP. Guziorów w Zawadzie
(www. Vattenfall.pl). Firma Vat-
tenfall zamontowa³a tam kamerê,
dziêki której stale mo¿na obser-
wowaæ, co dzieje siê w bocianiej
rodzinie (na razie bociania para
wysiaduje jajka). 

Cieszymy siê, ¿e bociany lu-
bi¹ nasz teren, dlatego jesteœmy
gotowi pomagaæ im w ka¿dej sy-
tuacji. Je¿eli cokolwiek wzbudzi
Pañstwa niepokój, czekamy na
sygna³y, reagowaæ bêdziemy na-
tychmiast. 

U. Grabiñska

Nasze bociany

W bie¿¹cym roku szkolnym
dziewczêta z gimnazjum w Wie-
szowie mog¹ siê poszczyciæ wie-
loma sukcesami sportowymi.
Rozpoczê³y od tenisa sto³owego.
W sk³adzie: Katarzyna K³aczek
(I miejsce), Karolina Or³owska
(III miejsce), Magdalena Wil-
czek (VII miejsce) i Anna Kro-

gulewska (VIII miejsce) wywal-
czy³y w zawodach gminnych
dru¿ynowo I miejsce. Natomiast
w zawodach powiatowych
w Tarnowskich Górach zajê³y
dru¿ynowo VI miejsce. Nastêpna
by³a koszykówka. W sk³adzie:
Karolina Or³owska, Katarzyna
¯y³a, Katarzyna K³aczek, Mag-
dalena Wilczek, Marlena Ba-
czyñska, Angelika Kozak, Oli-
wia Cebulla, Anna Krogulewska,
Paulina Krzyszczyk, Sylwia Pie-
ruszka, Martyna Weingart i Anna
Cibis wygra³y równie¿ zawody
gminne, pokonuj¹c rywalki
z gimnazjów w Zbros³awicach,
Kamieñcu i Miedarach. 

W zawodach powiatowych
w losowaniu trafi³y na gimna-
zjum z Brynku, któremu uleg³y

i mog³y ju¿ tylko walczyæ o III
miejsce. Koñcowa klasyfikacja
by³a nastêpuj¹ca: I - Brynek, II -
Radzionków, III - Wieszowa i IV
- Krupski M³yn. Wszystkie
dziewczêta walczy³y bardzo
dzielnie, a Karolina Or³owska
niejednokrotnie popisywa³a siê
rzutami za 3 punkty. Dziêkujemy
pani Katarzynie Kocik-Micha-
lskiej za profesjonalne przygoto-
wanie tych zawodów i stworze-
nie mi³ej, sportowej atmosfery. 

Na najwiêksz¹ uwagê jednak
zas³uguje udzia³ dziewcz¹t
w siatkówce. Wyst¹pi³y w sk³a-
dzie: Katarzyna ¯y³a, Angelika
Kozak, Karolina Mazur, Magda-
lena Wilczek, Karolina Or³ow-
ska, Katarzyna K³aczek, Karoli-
na Lihs, Marlena Baczyñska,
Oliwia Cebulla. Po zwyciêstwie
w Kamieñcu nad uczennicami
z gimnazjów naszej Gminy za-
kwalifikowa³y siê do zawodów
powiatowych, które odby³y siê
w O¿arowicach. Tam w drodze
losowania w grupach trafi³y na
gospodarzy wygrywaj¹c 2:1. Na-
stêpnie pokona³y Brynek 2:0,
zajmuj¹c I miejsce w grupie.
W finale wygra³y z dziewczêtami
ze Œwierklañca 2:0 i tym samym
znalaz³y siê w zawodach rejono-
wych. Te odby³y siê w Lubliñcu.
Dru¿yny, które zajê³y I i II miej-
sce w Lubliñcu zosta³y rozsta-
wione, a Rybna i Wieszowa dolo-
sowane do nich. Wynik losowa-
nia by³ taki, ¿e Wieszowa trafi³a

na Lubliniec, który by³ tam fa-
worytem i uleg³a mu 0:2. Rybna
wygra³a 2:1 z Lubeckiem i wal-
czy³a o I miejsce z Lubliñcem.
Dziewczêta z Wieszowy wygra³y
z Lubeckiem 2:0, zajmuj¹c tym
samym III miejsce w rejonie tar-
nogórsko-lublinieckim. Niestety
do pó³fina³ów wojewódzkich
kwalifikuje siê tylko I dru¿yna. 

Dla naszych dziewcz¹t jednak
to i tak ogromny sukces, okupio-
ny wieloma godzinami trenin-
gów, meczów sparingowych po-
po³udniami a tak¿e w czasie ferii,
wymagaj¹cy ogromnego zaanga-
¿owania nie tylko mojego ale
przede wszystkim uczennic. Ko-

rzystaj¹c z okazji pragnê podziê-
kowaæ: panu Wac³awowi Ry-
dzyñskiemu za zaanga¿owanie,
treningi z dziewczêtami i facho-
we porady, rodzicom uczennic
i pani Monice Kamiñskiej za po-
moc w organizowaniu przejaz-
dów na zawody, nauczycielom
naszej szko³y za wyrozumia³oœæ
i wszystkim, którzy pomogli nam
w osi¹gniêciu tego sukcesu. 

Bo¿ena ¯urek

SUKCESY GIMNAZJALISTEK Z WIESZOWY
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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

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

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. 

l Olej przek³adniowy HIPOL Parus 26kg  - 212,50
l SUPEROL CC 26kg  - 192,50
l MOBIL 1 0W40, 4L - 158,00
l MOBIL 1 5W50, 4L - 155,00
l LOTOS Semisyntetic 4L - 69,50
l HIPOL GL-4, 5L - 35,00

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

Zwracamy Pañstwu uwagê na ceny wybranych artyku³ów:

Szeroka oferta kosmetyków i artyku³ów
pielêgnacyjnych do samochodów.

Transport zw³ok w kraju i zagranic¹

Naszej drogiej 
Seniorce Pani

Klarze Jaworek 
z Miedar

z okazji Jubileuszu 
75 Rocznicy Urodzin

¿yczenia zdrowia 
i wszelkiej pomyœlnoœci

sk³adaj¹ 
kole¿anki i koledzy

Zwi¹zku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów

Przypominamy wszystkim miesz-
kañcom Gminy, ¿e w dniu 21 paŸ-
dziernika 2005 r. wesz³a w ¿ycie Usta-
wa o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
i elektronicznym, która na³o¿y³a na
ka¿dego u¿ytkownika sprzêtu obowi¹-
zek przekazywania zu¿ytych urz¹dzeñ
do specjalistycznych firm, które zaj-
muj¹ siê zbieraniem i przetwarzaniem
odpadów. W myœl zapisów Ustawy,
selektywnemu zbieraniu podlegaj¹ na-
stêpuj¹ce urz¹dzenia: 
- telewizory i monitory
- wielkogabarytowy sprzêt gospodar-

stwa domowego (lodówki, zamra¿ar-
ki, pralki itp.) 

- ma³ogabarytowe urz¹dzenia AGD
(np. tostery, roboty kuchenne) 

- elektronarzêdzia, zabawki
- œwietlówki, lampy wy³adowcze
- sprzêt komputerowy i audiowizualny

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze Wójt
Gminy Zbros³awice w porozumieniu
z firm¹ Remondis Tarnowskie Góry
Sp. z o.o. utworzy³ na terenie Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Zbros³awicach przy ul.
Oœwiêcimskiej 6

GMINNY PUNKT ZBIERANIA
ZU¯YTEGO SPRZÊTU 

ELEKTRYCZNEGO 
I ELEKTRONICZNEGO. 

Punkt jest czynny od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach od 7.00 do
15.00. W punkcie tym mo¿na oddawaæ
bezp³atnie zu¿yty sprzêt elektryczny
i elektroniczny.

Bli¿szych informacji na temat
funkcjonowania punktu udzielaj¹:
- w Urzêdzie Gminy w Zbros³awi-

cach - Urszula Grabiñska pod nu-
merem telefonu (032) 233 77 90

- w Spó³ce Remondis Tarnowskie
Góry - Patrycja Kulesza pod nume-
rem telefonu (032) 769 10 69 do 71
wew. 22. 

Pamiêtajmy, ¿e zu¿yte urz¹dzenia -
z pozoru nieszkodliwe - zawieraj¹
wiele substancji niebezpiecznych, któ-
re degraduj¹ œrodowisko, powoduj¹
efekt cieplarniany, a przede wszystkim
maj¹ bardzo szkodliwy wp³yw na
zdrowie ludzi. S¹ to m.in.: metale
ciê¿kie (o³ów, rtêæ, kadm) i freony. 

Pamiêtaj!!! Przynieœ do nas 
zu¿yte urz¹dzenia,

a my odbierzemy je bezp³atnie. 
Chcesz pozbyæ siê odpadów

ZADZWOÑ 
032 / 769 10 69 do 71

032/ 233 77 90
032/ 233 70 74

Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny
nie stanowi ju¿ problemu!!!

W zwi¹zku z licznymi kra-
dzie¿ami kwiatów i krzewów
rosn¹cych przy Urzêdzie Gmi-
ny Zbros³awice, na budynku
urzêdu zainstalowano monito-
ring. Monta¿ kamery przyniós³
ju¿ pierwsze efekty. 

Dnia 18.04 br. o godzinie
21.28 kamery zarejestrowa³y kra-
dzie¿ tulipanów - pod urz¹d od
strony centrum podje-
cha³ samochód marki
VW Golf (zdjêcie),
wysiad³ z niego mê¿-
czyzna, zerwa³ kwiaty
po czym odjecha³
w kierunku Tarnow-
skich Gór. 

Dnia 22.04 br.
o godzinie 20.34 odno-
towaliœmy kolejne
zdarzenie - kradzie¿
krzewu, dokonan¹
przez mê¿czyznê, wi-
docznego na zdjêciu.
Materia³ dowodowy
w postaci filmu zosta³
przekazany na poste-
runek policji, która
w dalszym toku zajmie
siê t¹ i kolejnymi po-
dobnymi sprawami. 

Roœliny otaczaj¹ce
budynki urzêdu s¹

w³asnoœci¹ i przede wszystkim
wizytówk¹ nas - mieszkañców
Gminy Zbros³awice. Apelujemy
o pomoc wszystkich, którzy byli
lub bêd¹ œwiadkami podobnych
zdarzeñ - spróbujmy wspólnie za-
dbaæ o nasz¹ w³asnoœæ i zniechê-

ciæ wandali do jej kradzie¿y czy
niszczenia.                            

AP

Stop wandalom!

Jak na pierwsz¹ emisjê krzy¿ówki
w naszej gazecie to przysz³a ca³kiem
spora iloœæ prawid³owych rozwi¹zañ.
Has³em daj¹cym w³aœnie prawo do
udzia³u w losowaniu by³o:

„Nadesz³a radosna wiosna”

W wyniku losowania nagrody rze-
czowe otrzymuj¹ nastêpuj¹ce osoby: 

Maria Czernikarz z Wilkowic
wygra³a radiomagnetofon z odtwarza-
czem CD, z kolei Agnieszka Janik z
Przezchlebia i Marian Staniszewski

ze Zbros³awic wylosowali soko-
wirówki, Renata Lubecka z Czeka-
nowa otrzymuje mikser z mis¹ obro-
tow¹, a Piotr Siewior z Wieszowy -
blender elektryczny. 

Nagrody zostan¹ dostarczone dro-
g¹ pocztow¹. 

Laureatom serdecznie gratuluje-
my, a wszystkich naszych Czytelni-
ków zapraszamy do kolejnej edycji
krzy¿ówki, jaka uka¿e siê w jednym
z najbli¿szych wydañ naszego infor-
matora.

Rozwi¹zanie Krzy¿ówki



Informujemy, ¿e od miesi¹ca kwietnia w naszej Filii w Strzybnicy zosta³ uruchomiony bankomat
udostêpniony przez ca³¹ dobê , 7 dni w tygodniu.

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

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

ZAPRASZA
l pe³ny asortyment leków

l insuliny 
l kosmetyki

l zio³a
Czynna codziennie od 8.00 do 19.00

w soboty od 8.00 do 13.00

NOWOOTWARTA

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

Ca³odobowy

Mini Market
zaprasza na zakupy 

Karchowice, ul. Bytomska 11
Uwaga! 

Z pi¹tku na sobotê i z soboty
na niedzielê w godzinach od
20.00 do 4.00 mo¿na realizo-
waæ zakupy na telefon.
Przy zakupach za minimum
30 z³otych dowóz artyku³ów
do klienta w obrêbie Gminy
Zbros³awice. tel. 032 230 82 28

partner sieci 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z: 
- „Kredytu Wiosennego” w kwocie do 5000 z³

z terminem sp³aty do 18 miesiêcy (w ofercie
do 31.05.2007)  

- „Kredytu Wakacyjnego” w ofercie Banku od
01.06.2007

- „Kredytu Seniorskiego” 
- kredytów konsumenckich z okresem sp³aty,

nawet do 10 lat

l Posiadaczom rachunków oszczêdnoœcio-
wo-rozliczeniowych w naszym Banku gwa-
rantujemy preferencyjne warunki kredyto-
wania
l Proponujemy wszystkim naszym Klientom
obs³ugê walutow¹ w zakresie lokat termino-
wych i depozytów, a od 01.06.2007 r. zostanie
uruchomiony Kantor wymiany walut. 

Agencja Ubezpieczeniowa
„OPTIMUM”
Gra¿yna Jasiecka

Wieszowa, ul. Wolnoœci 1

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

W dniach 16 i 17 kwietnia br. ju¿
po raz VIII goœciliœmy w hali sporto-
wej partnerskiej gminy Brenna na Ha-
lowym Turnieju Pi³ki No¿nej Gmin
Partnerskich. Nasz¹ gminê reprezento-
wa³o 8 dru¿yn: SP Czekanów, SP Ka-
mieniec, SP Kopienica, SP Miedary,
SP Przezchlebie, SP Wieszowa, SP

Zbros³awice i SP Ziemiêcice. Gospo-
darze wystawili cztery dru¿yny: SP
Brenna Leœnica, SP Brenna Bukowa
oraz SP Górki Wielkie I i SP Górki
Wielkie II. 

Emocji nie brakowa³o, turniej roz-
krêca³ siê z meczu na mecz, a atmosfe-
ra towarzysz¹ca rozgrywkom by³a
znakomita. Wielu zawodników po raz
pierwszy uczestniczy³o w turnieju ta-
kiej rangi, dlatego by³o to dla nich
wielkie prze¿ycie. Koñcowe wyniki
przedstawia³y siê nastêpuj¹co: 

1. SP Górki Wielkie I
2. SP Zbros³awice
3. SP Brenna Bukowa
4. SP Przezchlebie
Dru¿yna ze Szko³y Podstawowej ze

Zbros³awic, za zajêcie II miejsca,
otrzyma³a piêkny puchar a pozosta³e
dru¿yny - pami¹tkowe dyplomy. 

Monika Kamiñska

VIII Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Gmin Partnerskich
Brenna - Zbros³awice

US£UGI GEODEZYJNE
mgr in¿. Olaf Hazelbusz
Przezchlebie ul. £¹czna 9 

tel. kom. 505 125 587

 
 

tel. 032 273 71 67         0 604 58 33 70

l Pe³ny zakres ubezpieczeñ

l Pakiety na samochody kredytowane i dla
osób o uprzywilejowanych zawodach

l Dobór ofert pod indywidualnego klienta

Dojazd do klienta gratis!

HDI ASEKURACJA (SAMOPOMOC)
l GENERALI GROUP l COMPENSA l

UNIQA l FILAR l ERGO HESTIAl ALLIANZ

Wójt Brennej - Iwona Szarek i Pawe³
Kowolik wrêczaj¹ puchar dru¿ynie
Zbros³awic.

Firma „PROBUD”
Kamieniec  k/Gliwic, ul. Polna  9

Us³ugi projektowe - Nadzór Budowlany - Poradnictwo Inwestycyjne

Oferuje us³ugi w  zakresie:
- nadzoru budowlanego, 
- sprzeda¿y i adaptacji projektów gotowych, 
- projektowania budynków gospodarczych i gara¿y, 
- przygotowania wniosków o pozwolenie na budowê (rozbiórkê), 
- przygotowania zg³oszeñ budowy oraz robót budowlanych

(rozbiórek). 
tel. 032 233 78  22                             tel. kom. 0 693 645 288   

e-mail: k.probud@neostrada.pl

Urz¹d Gminy Zbros³awice
informuje, ¿e 23 maja br.
o godz. 16.00 w budynku Œwie-
tlicy Gminnej w Zbros³awicach
odbêdzie siê spotkanie organi-

zacyjne z osobami, które zosta-
³y zakwalifikowane do przepro-
wadzenia inwestycji w 2007
roku w zwi¹zku z Programem
Ograniczenia Niskiej Emisji.

Szukasz

skutecznej

reklamy

zadzwoñ:

601 179 629


