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W dniach 11-14 maja
2007 roku delegacja na-
szej gminy odwiedzi³a
pañstwa partnerskie -
Niemcy i Francjê. Gmi-
nê reprezentowali: Za-
stêpca Wójta Wies³aw
Olszewski, podinspektor
ds. wspó³pracy miêdzy-
narodowej Joanna Sta-
rzec oraz radni - Grze-
gorz K³aczek i Joachim
Pieczka.

ci¹g dalszy na str. 5

50 lat Zjednoczonej Europy

26 maja br. w Z³otym Potoku, w powiecie
czêstochowskim, odby³y siê obchody woje-
wódzkiego Œwiêta Ludowego. Z terenu naszej
gminy wziê³o w nich udzia³ ok. 120 osób. Ich
wyjazd zorganizowa³ Leszek Boniewski - wice-
prezes PSL w Tarnowskich Górach. 

ci¹g dalszy na str. 3

Zas³u¿eni dla
Woj. Œl¹skiego

Poznajmy siê - nasi so³tysi

Nasza dru¿yna siatkarska 28 kwietnia zakoñczy³a
sezon rozgrywek w Lidze Zabrzañskiej. W tym roku,
od koñca listopada do koñca kwietnia, dru¿yna Wie-
szowy bardzo aktywnie uczestniczy³a w rozgryw-
kach. W czasie tegorocznego sezonu rozegraliœmy
11 spotkañ i wszystkie zosta³y przez nas wygrane. 28
kwietnia, podczas zakoñczenia sezonu, odebraliœmy
puchar za zajêcie I miejsca w tegorocznych rozgryw-
kach. Jest to nasz najwiêkszy sukces siatkarski.

ci¹g dalszy na str. 6

Dobra gra siatkarzy z Wieszowy

Na zdjêciu: laureaci - Pawe³ Kowolik
i Maria Bujok w towarzystwie Mariana Or-
mañca i Leszka Boniewskiego.

patrz
str. 4
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Wójt podpisa³ 12 zarz¹dzeñ, 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 - 7 zarz¹-
dzeñ; 

- oddania w u¿yczenie gruntu po³o¿onego na
dzia³kach: Œwietoszowice dz. nr 42/8 km. 2 d. 2,
Czekanów dz. nr 889/101 km. 4 d. 1, Miedary dz.
nr 1572/122 km. 1 d. 2, Kopienica dz. nr 835/315
km. 1 d. 2, Kamieniec dz. nr 99/8 km. 8, Ziemiê-
cice dz. nr 38/15 km 2 i 9, Przezchlebie dz. nr
907/106 km. 3 d. 2; 

- powo³ania komisji przetargowej do udziele-
nia zamówienia z wolnej rêki pow. 60 000 EURO
na roboty dodatkowe do zamówienia podstawo-
wego pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w so³ec-
twie Wieszowa” - II Etap Czêœæ 3; 

- zmiany zasad i warunków korzystania z us³ug
i œwiadczeñ finansowanych z Zak³adowego Fun-
duszu Œwiadczeñ Socjalnych w Urzêdzie Gminy
Zbros³awice; 

- og³oszenia wykazu nieruchomoœci przezna-
czonych do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym
(Czekanów, ul. Stawowa 6); 

- oddania w u¿yczenie nieruchomoœci grunto-
wej po³o¿onej w Przezchlebiu na dzia³kach nr
906/106 oraz 907/106 km. 3 d. 2 So³ectwu Przez-
chlebie; 

Ponadto Wójt: 
- uczestniczy³ w spotkaniu Powiatowego Fo-

rum Biznesu, którego zosta³ cz³onkiem. Tematem
spotkania by³o tworzenie na terenie gmin powiatu
tarnogórskiego stref aktywnoœci gospodarczej, co
stwarza mo¿liwoœæ rozwoju gospodarczego
i zmniejszenia bezrobocia; 

- w wyniku realizacji wniosku z zebrania wiej-
skiego Œwiêtoszowic w sprawie odszkodowañ za
dzia³ki pod autostradê A-1 znajduj¹cych siê poza
pasem wykupu, otrzyma³ pismo z GDDKiA oddz.
Katowice, ¿e ka¿dy indywidualnie mo¿e wyst¹piæ

z takim wnioskiem, który bêdzie rozstrzygany po-
zytywnie gdy bêdzie ku temu wyczerpuj¹ce uza-
sadnienie; 

- bra³ udzia³ w obchodach Dnia Stra¿aka zor-
ganizowanego przez OSP w Radzionkowie; 

- uczestniczy³ w szkoleniu organizowanym przez
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu Woje-
wódzkiego, w temacie obowi¹zków gminy z zakre-
su obrony cywilnej i zagro¿eñ kryzysowych; 

- spotka³ siê ze starost¹ powiatu Bernburg
w siedzibie mniejszoœci niemieckiej w Zbros³awi-
cach. Okaza³o siê, ¿e starosta to utalentowany
muzyk i poeta, co udowodni³ w krótkim wystêpie; 

- sk³ada podziêkowania wszystkim tym, którzy
goœcili i zabawiali m³odzie¿ z Brackenheim w ra-
mach corocznej wymiany m³odzie¿y miêdzy naszy-
mi miejscowoœciami. Tym razem przyby³o do nas 22
m³odych ludzi, z którymi zapoznawa³a i integrowa-
³a siê nasza 21-osobowa grupa. M³odzie¿ z naszej
gminy wybiera siê z rewizyt¹ we wrzeœniu; 

- wzi¹³ udzia³ w uroczystym podpisaniu umo-
wy sprzeda¿y przez Gminê Toszek firmie Remon-
dis Aqua 50% udzia³u w Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej, która bêdzie siê zajmowaæ gospo-
dark¹ wodno-œciekow¹. Sprawa dla nas jest o tyle
istotna, ¿e i my bêdziemy zmuszeni przepisami do
restrukturyzacji naszego Zak³adu Gospodarki,
który nie mo¿e byæ dalej zak³adem bud¿etowym; 

- zosta³ zaproszony na spotkanie z Rad¹ So³ec-
k¹ Kamieñca w celu omówienia przygotowañ do
gminnych do¿ynek; 

- wzi¹³ udzia³ w Œwiêcie Ludowym w Z³otym
Potoku, organizowanym przez PSL; 

- wraz z komisj¹ konkursow¹ dokona³ wyboru
kandydata na nowego Sekretarza Gminy, spoœród
11 ofert, jakie wp³ynê³y. W wyniku dzia³añ komi-
sji skierowa³ wniosek do Rady Gminy o powo³a-
nie na Sekretarza p. Mariusza Poloczka, który
spoœród wszystkich kandydatów uzyska³ najwiêk-
sz¹ iloœæ punktów z trzech etapów postêpowania; 

- negocjowa³ z Przewodnicz¹cym ZNP warun-
ki przeprowadzenia strajku nauczycieli w naszych
szko³ach. Niestety strajk siê odby³ w zespo³ach
szkó³ w Kamieñcu i Zbros³awicach, w dniu 29.05,
na 2 pierwszych lekcjach - dobrze, ¿e bez wiêk-
szych komplikacji; 

- uczestniczy³ w posiedzeniu Komisji Bud¿etu,
Gospodarki i Rozwoju, na którym omawiano,
z udzia³em starosty p. Józefa Korpaka, plany ro-
bót na drogach powiatowych; 

- dziêkuje nauczycielom, personelowi szkó³
i przedszkoli za organizacjê festynów rodzinnych
z okazji Dnia Dziecka i jednoczeœnie przeprasza
za nieobecnoœæ na niektórych; 

- wzi¹³ udzia³ w zebraniu wyborczym w Wie-
szowie, w pozosta³ych z ró¿nych przyczyn nie
móg³ uczestniczyæ - w Jasionie i Wilkowicach
z powodu szkolenia w Zakopanem, w Sza³szy -
wyjazdu do Z³otego Potoku, gdzie odebra³ Medal
za Zas³ugi dla Województwa Œl¹skiego; 

- uczestniczy³ w spotkaniu z Ministrem Trans-
portu p. Jerzym Polaczkiem, na temat budowy au-
tostrady A-1. W zwi¹zku z tym kilka danych: od-
cinek Pyrzowice-Maciejów bêdzie realizowany
od III kwarta³u 2008 r. do koñca 2010 r., obecnie
trwa faza wykupu dzia³ek oraz uzyskania pozwo-
lenia na budowê. Planujemy pod koniec czerwca
spotkanie z GDDKiA Katowice, by temat ten
omówiæ bardziej szczegó³owo; 

- z prac bie¿¹cych:
1. kontynuowana jest odbudowa mostu w Za-

wadzie, choæ zasz³y nieprzewidziane komplika-
cje, gdy¿ wytrzyma³oœæ przêse³ po ich odkryciu
okaza³a siê niewystarczaj¹ca by prowadziæ te ro-
boty w przyjêtej technologii. W zwi¹zku z tym
wstrzymano roboty i opracowano zmianê warian-
tu wykonania technicznego odbudowy mostu,
która niestety bêdzie dro¿sza, ale zapewni w³aœci-
w¹ wytrzyma³oœæ i noœnoœæ tego obiektu. Termin
zakoñczenia robót te¿ siê wyd³u¿y o co najmniej
miesi¹c, za co przepraszamy, ale w fazie projekto-
wej nie wszystko da siê przewidzieæ; 

2. trwa naprawa ul. Sienkiewicza w Wieszowie
i tzw. „³atanie dziur” na drogach. Roboty tocz¹ siê
w zwolnionym tempie g³ównie z powodu braku
masy asfaltowej, której wykonawca nie mo¿e po-
zyskaæ we w³aœciwej iloœci. Jest to denerwuj¹ce,
szczególnie przed procesjami „Bo¿ego Cia³a”, ale
niezale¿ne od nas; 

3. zakoñczono ju¿ roboty przy stawie w Ka-
mieñcu.

Z prac Wójta Gminy

W dniach 8-9 wrzeœnia 2007 r. w Kamieñcu od-

bêd¹ siê Do¿ynki Gminne. W zwi¹zku z tymi wy-

darzeniami zaprosiliœmy do Zbros³awic naszych

przyjació³ z gmin partnerskich: Brackenheim z Nie-

miec, Charnay-Les-Macon z Francji, Tarnalelesz

z Wêgier i Castagnole delle Lanze z W³och. £¹cz-

nie przyjedzie do gminy 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 zakwaterowanie i wy¿ywienie, o zg³asza-

nie siê do p. Joanny Starzec - osobiœcie w Urzêdzie

Gminy (pokój nr 6) lub telefonicznie (32) 233 70 40

i 233 77 88. 

Joanna Starzec

Przyjmijmy godnie
do¿ynkowych goœci

17.05.2007 r. - posiedzenie Komisji
Rolnictwa 

Omówienie dzia³alnoœci kó³ ³owieckich
dzia³aj¹cych na terenie Gminy Zbros³awice.

17.05.2007 r. - posiedzenie Komisji
Oœwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej 

Omówienie „Gminnego programu
profilaktyki, rozwi¹zywania problemów
alkoholowych i przeciwdzia³ania narko-
manii”.

29.05.2007 r. - posiedzenie Komisji Bu-
d¿etu, Gospodarki i Rozwoju 

Omówienie stanu dróg powiato-
wych, niezbêdnych do wykonania prac
na nich oraz planowanych remontów
i inwestycji.

30.05.2007 r. - posiedzenie Komisji Re-
wizyjnej 

Ocena realizacji zadañ w zakresie ko-
munalizacji gruntów na realizacjê zadañ
w³asnych Gminy - sprzeda¿ mienia ko-
munalnego.

Z prac Rady Gminy
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Najm³odsi uczniowie Zespo³u Szkó³
w Zbros³awicach zapraszaj¹ swoje ma-
my do szko³y, gdzie obchodz¹ wspólnie
Dzieñ Mamy. Przygotowuj¹ wiersze,
piosenki, konkursy, upominki, na d³ugo
przed uroczystym spotkaniem. Staraj¹
siê zaskakiwaæ rodziców programem ar-
tystycznym, zawsze z najlepszym wyni-
kiem. 

W klasach 1 i 3 nauczania pocz¹tko-
wego witano mamy wierszami i piosen-
kami, a goszczono piêknie udekorowa-
nymi smakowitoœciami. Nowoœci¹ by³a
lekcja otwarta na temat „Jak pomagamy
mamie”, przygotowana przez klasê 1a.
Dzieci jednoczeœnie z³o¿y³y deklaracjê,
odrysowuj¹c na papierze d³oñ i pisz¹c
has³o: „Mamusiu chêtnie Ci pomogê”. 

Z kolei klasa 1b mog³a siê pochwaliæ
mnóstwem ciekawych konkursów. Jeden
z nich - zatytuowany „Portret mamy”
szczególnie przypad³ uczestnikom do gu-
stu. Powsta³e wizerunki by³y bardzo za-
bawne. Kilka mam nawet rozpozna³o

swoje twarze (BRAWO!!!). Dzieci z 3a
odœpiewa³y swoim mamom  STO LAT
w bardzo oryginalny sposób, bo przy
akompaniamencie instrumentów mu-
zycznych. 

G³ówn¹ atrakcj¹ by³a w tej klasie gra
na saksofonie wykonana przez jednego
z uczniów. W klasie 3b na imprezê zosta-
li te¿ zaproszeni ojcowie. Wiele emocji
wzbudzi³ tu konkurs pod nazw¹ „Ta-

bliczka mno¿enia”, gdzie w efekcie po-
wsta³o has³o „Kochamy Was rodzice”.
Punktem kulminacyjnym by³ pokaz mo-
dy. Prezentowano kreacje, jakie rodzice
mog¹ ubraæ do pracy. 

Aby uœwietniæ te uroczystoœci ma-

musie i tatusiów obdarowano w³asno-

rêcznie przygotowanymi upominkami.

Finezyjne korale, magiczne szkatu³ki,

papierowe kwiaty w doniczce, malo-

wane obrazki czy serca z cukierkami -

to wszystko dla Was Kochani. 
Blanka Antoszczyk

Kochamy nasze mamy

20 maja br. o godz. 15.00 w Ja-
sionie odby³a siê msza œwiêta
przy kaplicy Œwiêtej Rodziny,
w intencji budowniczych tej ka-
plicy, która liczy sobie 103 lata.
Mszê odprawi³ ks. proboszcz Ka-
rol Kudlek oraz ojciec Tycjan.
We mszy tej uczestniczyli nie tyl-
ko mieszkañcy naszej parafii ale,
jak co roku, przybyli mieszkañcy
innych miejscowoœci. By³y rów-
nie¿ odpustowe stoiska. 

Chcia³bym podziêkowaæ
mieszkañcom naszego so³ectwa
za pomoc w zorganizowaniu tej
uroczystoœci, szczególnie Radzie
Parafialnej, Radzie So³eckiej
i m³odzie¿y. Dziêkujê te¿ orkie-
strze z £ubia, p. Marianowi
z DPS-u w £ubiu oraz ksiêdzu
proboszczowi. 

So³tys Jasiony - Jan Wysocki

W intencji budowniczych
kaplicy w Jasionie

Wielu z nas uwa¿a, ¿e sprzêt stra¿acki umieszczany na
bryczkach lub furmankach, ci¹gniêty przez parê siwych ku-
cyków to relikt z okresu powojennej Polski, ogl¹dany ju¿
dziœ tylko w muzeach. Jednak w minion¹ niedzielê, 3 czerw-
ca 2007 r. mogliœmy siê przekonaæ, ¿e wcale tak nie jest. Na
IV Zawodach Sikawek Konnych na Górnym Œl¹sku dru¿y-
ny pokaza³y na co staæ ich sprzêt. 

Tradycyjnie zawody odby³y siê we wsi Szemrowice,
w województwie opolskim. G³ównym punktem imprezy by³
przejazd zabytkowych sikawek zaprzêgniêtych w parê koni
ka¿da. W tym roku po raz pierwszy w zawodach wziê³a
udzia³ jednostka OSP Ksiê¿y Las, która by³a jedynym repre-
zentantem naszej gminy. Wystawiliœmy dwie sekcje - grupê
dziewcz¹t i mê¿czyzn. Zawody sk³ada³y siê z dwóch konku-

rencji - sztafety oraz zadania bojowego. Do rywalizacji sta-
nê³o 29 dru¿yn. Walka by³a bardzo wyrównana, a o wygra-
nej decydowa³y u³amki sekund. 

Nasze dru¿yny wprawdzie nie stanê³y na podium, ale jak
na debiut - nie wypad³y najgorzej. W koñcu licz¹ siê chêci
i dobra zabawa. 

W imieniu ca³ego Zarz¹du OSP Ksiê¿y Las dziêkujemy
wszystkim druhnom i druhom za zaanga¿owanie i udzia³
w zawodach. 

Prezes OSP, Manfred Skrzypczyk
Naczelnik OSP, Piotr Duda

IV Zawody 
Sikawek Konnych

Mama, mateczka,

mamusia - jak¿e cu-

downa istota, praw-

dziwy przyjaciel, Ÿró-

d³o mi³oœci. Kochamy

na co dzieñ, ale raz

w roku robimy to

w szczególny sposób.

ci¹g dalszy ze str. 1
Obchody Œwiêta rozpoczê³a uroczysta msza w in-

tencji Ruchu Ludowego. Po wyst¹pieniach okolicz-
noœciowych nast¹pi³a najwa¿niejsza dla nas chwila -
wrêczenie medali i odznaczeñ za zas³ugi dla woje-
wództwa œl¹skiego. Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ otrzy-
ma³ wójt Pawe³ Kowolik, a Srebrn¹ Odznakê - rad-

na Maria Bujok. Odznaczenia dosta³o tylko 5 osób
z terenu naszego województwa - tym wiêksze wy-
ró¿nienie dla naszych laureatów! Wrêczy³ je Walde-
mar Pawlak - prezes ZG PSL i by³y premier oraz
Marian Ormaniec - wicemarsza³ek Sejmiku
Województwa Œl¹skiego. Jedno z najwy¿szych od-
znaczeñ PSL - Z³ot¹ Koniczynkê - otrzyma³ równie¿
Henryk Snurawa - prezes OSP Wieszowa. 

Po oficjalnych uroczystoœciach zgromadzeni
mogli wys³uchaæ wielu koncertów, poœmiaæ siê
przy kabarecie, uczestniczyæ w wyborach Gospo-
dyni i Ch³opa Œl¹ska czy Miss Majówki, podzi-
wiaæ pokazy kuchni bu³garskiej. Do póŸnych go-
dzin nocnych trwa³a zabawa taneczna. AP/LB

Zas³u¿eni dla Woj. Œl¹skiego
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Poznajmy siê - nasi so³tysi

lat 53, ¿onaty, syn i córka 
wykszta³cenie zawodowe -
Zasadnicza Szko³a Zawo-
dowa Bumar £abêdy
rencista
zainteresowania: malar-
stwo

ZIEMIÊCICE - Helmut Kapek

lat 60, ¿onaty, 3 dzieci 
wykszta³cenie œrednie -
LO, studium górnicze -
eksploatacja z³ó¿
emerytowany policjant
zainteresowania: sport,
bryd¿

ZBROS£AWICE - Piotr Jankowski

lat 53, ¿onaty, 2 synów 
wykszta³cenie œrednie -
technikum rolnicze
handlowiec, sklep spo-
¿ywczy
zainteresowania: ogrod-
nictwo, rolnictwo, tury-
styka, hodowla, sport

ZAWADA - Ryszard B³aziñski

lat 57, zamê¿na, syn i córka 
wykszta³cenie wy¿sze -
Uniwersytet Œl.
radca prawny, od 2006
roku na emeryturze
zainteresowania: czyta-
nie, turystyka, ogród

SZA£SZA - Teresa Brzêczek

lat 32, kawaler 
wykszta³cenie wy¿sze -
Uniwersytet Opolski
nauczyciel w publicznym
gimnazjum
zainteresowania: rower,
turystyka górska

WILKOWICE - Damian Nowara

lat 36, ¿onaty, syn i córka 
wykszta³cenie œrednie -
technikum rolnicze
prowadzi w³asne gospo-
darstwo rolne
zainteresowania: czyta-
nie, gotowanie, pieczenie, 

WIESZOWA - Tomasz Siegel

lat 63, ¿onaty, 3 synów 
wykszta³cenie œrednie - 
emeryt - technik-mecha-
nik
zainteresowania: majster-
kowanie, dbanie o czy-
stoœæ, gimnastyka, rower,
spacer

ŒWIÊTOSZOWICE - Krzysztof Kowolik

lat 43, zamê¿na, córka 
wykszta³cenie œrednie za-
wodowe - Liceum Medycz-
ne w Raciborzu
pielêgniarka GCR Repty
zainteresowania: ksi¹¿ka,
muzyka, medycyna

PTAKOWICE - Renata Janoszka

lat 68, ¿onaty, syn 
wykszta³cenie zawodowe 
emeryt monter zabezpie-
czenia ruchu poci¹gów
kop. Kotlarnia
zainteresowania: od 1949
roku hodowca go³êbi

PRZEZCHLEBIE - Manfred Bagsik

lat 49, ¿onaty, córka i 2
synów 
wykszta³cenie zawodowe -
Zasadnicza Szko³a Zawo-
dowa
konserwator w przedszkolu
zainteresowania: pi³ka
no¿na

MIEDARY - Herbert Kupka

lat 48, ¿onaty, 3 dzieci 
wykszta³cenie zawodowe -
Zasadnicza Szko³a Zawo-
dowa
elektromonter - emeryt
KWK „Pstrowski”
zainteresowania: sport

LARYSZÓW - Piotr Szo³tysik

lat 44, zamê¿na, 2 dzieci 
wykszta³cenie œrednie - Po-
maturalne Studium Ho-
dowli Zwierz¹t
rolnik, przedstawiciel
handlowy
zainteresowania: sport,
muzyka

£UBKI - Ewa Zadoro¿na

lat 47, ¿onaty, syn 
wykszta³cenie zawodowe -
Zasadnica Szko³a Górnicza
emeryt
zainteresowania: majster-
kowanie, ogród, turysty-
ka, literatura

£UBIE - Marek Nowak

lat 69, ¿onaty, córka i 2 sy-
nów 
wykszta³cenie zawodowe -
œlusarz-mechanik
emeryt kolejowy
zainteresowania: hodow-
ca go³êbi i mi³oœnik ka-
narków

KSIÊ¯Y LAS - Ginter Trautmann

lat 28, ¿onaty 
wykszta³cenie wy¿sze - Aka-
demia Rolnicza - Kraków
prowadzi gospodarstwo
rolne i dzia³alnoœæ gosp.
zainteresowania: przyro-
da, sport, muzyka, techni-
ka i chemia

KOPIENICA - Tomasz Kamiñski

lat 57, ¿onaty, syn i córka 
wykszta³cenie œrednie -
technikum samochodowe
rencista - technik mecha-
nik
zainteresowania: praca w
ogrodnictwie

KARCHOWICE - Jerzy Posmyk

lat 33, ¿onaty, 2 córki i syn
wykszta³cenie zawodowe -
Zespó³ Szkó³ Zawodowych
rolnik, prowadzi w³asne
gospodarstwo rolne
zainteresowania: tenis
sto³owy, praca na rzecz
so³ectwa

KAMIENIEC - Andrzej Kapek

lat 52, ¿onaty, 2 synów i 2
córki 
wykszta³cenie - zawodowe
pracownik ochrony 
zainteresowania: kanarki,
go³êbie, ryby-hodowca, cz³o-
nek Polskiego Zwi¹zku Ho-
dowców Go³êbi Pocztowych

CZEKANÓW - Andrzej Ordon

lat 53, ¿onaty, syn 
wykszta³cenie wy¿sze -
Politechnika Œl. w Gliwi-
cach
rencista
zainteresowania: majster-
kowanie, ogrodnictwo

JAŒKOWICE - Marek Szczerek

lat 61, ¿onaty, 2 córki i syn 
wykszta³cenie œrednie -
Pañstwowe Technikum
Rolnicze
rencista, instruktor terapii
uzale¿nieñ
zainteresowania: sport,
pomoc ubogim rodzinom

JASIONA - Jan Wysocki

lat 43, zamê¿na, syn i córka 
wykszta³cenie œrednie -
technikum odzie¿owe
pracuje w gospodarstwie
domowym i spo³ecznie ja-
ko so³tys
zainteresowania: uprawa
kwiatów, literatura

BONIOWICE - Mariola Lizoñ
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Pi¹tkowy wieczór poœwiêcono uroczystoœciom zwi¹zanym

z obchodami 50 rocznicy powstania zjednoczonej Europy.
W spotkaniu „Europa zum 50!” w Bürgerzentrum w Bracken-
heim wziêli udzia³, oprócz naszej delegacji, tak¿e przedstawi-
ciele w³oskiego Castagnole delle Lanze i francuskiego Char-
nay-Les-Macon. Burmistrz Brackenheim Rolf Kieser wyg³osi³
powitaln¹ przemowê. Podkreœli³, i¿ „minê³o ju¿ 50 lat od pod-
pisania Traktatów Rzymskich. Pó³ wieku, w ci¹gu którego idea
zjednoczonej Europy z wizji przerodzi³a siê w rzeczywistoœæ.
Podpisuj¹c traktaty w dniu 25 marca 1957 r. nie zdawano sobie
sprawy, jak daleko id¹ce nastêpstwa bêdzie mia³ ten fakt. Mi-
mo kryzysów, sporów i trudnoœci pañstwa cz³onkowskie po³¹-
czy³y siê, aby idea jednoœci europejskiej zakoñczy³a siê sukce-
sem - powstaniem Unii Europejskiej”. R. Kieser przypomnia³
równie¿ dewizê Unii Europejskiej, która brzmi: „Jednoœæ
w ró¿norodnoœci”. Unia Europejska rozszerzy³a siê do 27
pañstw cz³onkowskich, a kolejne pañstwa zg³osi³y chêæ przy-
st¹pienia do Wspólnoty. Wi¹¿e siê to zatem z kolejnymi nowy-
mi zadaniami oraz stworzeniem „Europy dla Obywateli”. Bur-
mistrz Brackenheim podkreœli³ tak¿e, i¿ g³ówn¹ podporê euro-
pejskiego zjednoczenia stanowi wspó³praca partnerska zaprzy-
jaŸnionych miast. Przy tej okazji z³o¿y³ serdeczne podziêkowa-
nia Karlowi Seither z Komitetu Wspó³pracy Miast Partnerskich
oraz pogratulowa³ Gerhardowi Weberowi, który kieruje w/w
Komitetem. 

Wieczór uœwietni³ wystêp grupy „NeueMuseumsGesell-
schaft”, która przygotowa³a specjalnie na tê okazjê kabaret
o europejczykach. 

Nastêpnego dnia nasza delegacja, wspólnie z przedstawicie-
lami Brackenheim, uda³a siê ich busami do zaprzyjaŸnionego
Charnay-Les-Macon. We Francji obchody wi¹za³y siê z przyjê-
ciem do grona partnerów gminy kolejnego miasta - Tudor-
Vladimirescu z Rumunii. Podczas niedzielnych uroczystoœci,
w których wziêli udzia³ przedstawiciele z Niemiec, W³och, Wê-
gier i oczywiœcie ze Zbros³awic, nast¹pi³o oficjalne podpisanie
umowy pomiêdzy Charnay-Les-Macon i Tudor - Vladimirescu. 

Obchody, zarówno „Europa zum 50!” w Niemczech, jak
i „Fete de l'Europe 2007” we Francji to nie tylko okazja do za-
cieœnienia wiêzi partnerskich z pañstwami, ale i mo¿liwoœæ
umocnienia kontaktów miêdzyludzkich. 

Joanna Starzec

50 lat Zjednoczonej Europy

Gminna Biblioteka Publiczna
i Biblioteka Szkolna w Wieszowie
zorganizowa³y konkurs plastyczny
dla uczniów Zespo³u Szkó³ w Wie-
szowie. Dzieci mia³y wykonaæ pro-
jekt ok³adki ulubionej ksi¹¿ki. 

Komisja wy³oni³a 9 najciekaw-
szych prac, które zosta³y nagrodzo-
ne. W kategorii klas I-III - I miej-
sce zajê³a: Patrycja Malyska, II
miejsce: £ukasz Szostak, III miej-
sce: Fryderyk Wleklak. W katego-
rii klas IV-VI - I miejsce: Wioletta
Wojciechowska, II miejsce: Sara

Janiszewska, III miejsce: Magdale-
na Skubisz. W kategorii klas gim-
nazjalnych - I miejsce: Beata Lis, II
miejsce: Katarzyna Kupny, III
miejsce: Dominika Thiel.

Nagrody za I miejsca ufundowa-
³a Gminna Biblioteka Publiczna
w Zbros³awicach, natomiast nagro-
dy za pozosta³e miejsca ufundowa³
radny Grzegorz K³aczek - za co
serdecznie dziêkujemy. Uczestni-
kom konkursu gratulujemy cieka-
wych pomys³ów. 

Anita Nalepa i Betyna Hem

Edukacyjna dzia³alnoœæ
nauczycieli placówek
przedszkolnych z ma³ymi
dzieæmi ma ogromny
wp³yw na kszta³towanie
ich osobowoœci. Maj¹c
œwiadomoœæ, ¿e wychowa-
nie przez przyrodê zawiera
wa¿ne aspekty moralne,
uczymy podopiecznych ju¿
od najm³odszych lat dba³o-
œci o œrodowisko. 

Aby ukszta³towaæ ich
pozytywny stosunek do
przyrody opracowa³am
i wdro¿y³am do realizacji

w Gminnym Przedszkolu
Nr 4 w Œwiêtoszowicach
program edukacji ekolo-
gicznej „Przedszkolak
przyjacielem przyrody.”
Od wrzeœnia 2006 r. reali-
zowa³am treœci ekologicz-
ne, po³¹czone z akcjami,
maj¹cymi na celu jak naj-
wiêksze zaanga¿owanie
dzieci w podejmowaniu
dzia³añ na rzecz przyrody. 

Jesieni¹ porz¹dkowali-
œmy teren przedszkola
i najbli¿sze otoczenie -
zbieraliœmy i segregowali-

œmy odpady, grabiliœmy ze-
schniête liœcie, usuwaliœmy
po³amane ga³¹zki drzew
i krzewów. Natomiast
w kwietniu z okazji „Œwiê-
ta Ziemi” zorganizowa³am
turniej wiedzy ekologicz-
nej. Uczestnicy konkursu -
przedszkolacy z grupy „0”
i „Maluchów” odpowiadali
na pytania, rozwi¹zywali
krzy¿ówki, zagadki i rebu-
sy. Nagrodami by³y ksi¹-
¿eczki i kolorowanki. Kon-
tynuacj¹ tego dnia by³o sa-
dzenie drzewek w ogrodzie
przedszkolnym, którymi
dzieci bêd¹ mog³y siê opie-
kowaæ. 

Serdecznie dziêkujê
Maryli i Markowi Œli-
wiñskim - w³aœcicielom
ogrodnictwa w Prze-
zchlebiu za nieodp³atne
przekazanie sadzonek
iglaków naszemu przed-
szkolu.

Szarlota Miœkiewicz

Konkurs na projekt ok³adki ksi¹¿ki

EKOLOGIA W PRZEDSZKOLU

Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych na interesuj¹ce
wystawy, jakie zorganizowane
zostan¹ w ramach Polsko-
-Niemieckich Dni Kultury
(ekspozycja do 30 czerwca br.):
- Wystawa malarstwa Thomasa
Richtera i rzeŸby Johannesa
Kocha - Stodo³a pod Strze-
ch¹, ul. Wolnoœci 13, Zbro-
s³awice
- Wystawa rysunku i grafiki
Georga Baiera oraz rzeŸby
Friedricha Kerna - Galeria
Pod Nad, ul. Gliwicka 1,
Tarnowskie Góry

Zapraszamy na wystawy
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W ubieg³ym roku upla-

sowaliœmy siê na trzecim
miejscu. Mamy nadziejê, ¿e
w przysz³ym roku nasza
dru¿yna osi¹gnie podobny
wynik, jak w tym roku. 

Obecnie planujemy zor-
ganizowanie w czasie wa-
kacji kilku turniejów siat-
kówki pla¿owej na boisku
LKS. Pierwszy turniej pla-
nujemy rozegraæ w dniach
od 22-24 czerwca br. W tur-
nieju mog¹ braæ udzia³

mieszkañcy Gminy Zbro-
s³awice. 22.czerwca odbêd¹
siê rozgrywki dla uczniów
szkó³ podstawowych i gim-
nazjum. W dniach 23-24
czerwca zawody bêd¹ prze-
znaczone dla m³odzie¿y
starszej i osób doros³ych. 

Zapraszamy wszystkich
chêtnych do wziêcia udzia-
³u w rywalizacji sportowej.
Zawody organizuje Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Roz-
woju Kultury Fizycznej
„Nasza Sala Gimnastycz-

na”. Zg³oszenia dru¿yn pod
nr. tel. (032) 27 37 107 lub
(032) 27 37 593.

Sk³ad zwyciêskiej dru-
¿yny siatkarskiej: An-
drzej Bulla, Ryszard
Snurawa, Rafa³ Walisko,
Robert Tobór, Zdzis³aw
Sojczyñski, Wojciech
Oleszko, Bogumi³ Wil-
czek, Jacek Wilczek, Da-
wid Hanusek, Grzegorz
K³aczek, Grzegorz Soj-
czyñski. 

Grzegorz K³aczek

Fortyfikacje w naszej gminie(2)

Punkt oporu „Zbros³awice”
Z 26 schronów

bojowych na ca³ej
„Pozycji Górno-
œl¹skiej” a¿ 9 zo-
sta³o wzniesionych
w ramach punktu
oporu „Zbros³awi-
ce”. Wykonano je
w piêciu ró¿nych
typach z czego
2 jedynie w Zbro-
s³awicach! 

Obiekty projektowano tak aby mog³y wytrzymaæ trafienia
pociskami kal. 220 mm przy ogniu ci¹g³ym oraz pojedynczy-
mi kal. 280 mm lub bomb¹ o masie 500 kg. Tak¹ ochronê mia-
³y dawaæ dwumetrowe œciany i pancerze. Jednak w obiektach
„Pozycji Górnoœl¹skiej” ta odpornoœæ zosta³a obni¿ona min.
przez zastosowanie niestandardowych (czeskich) pancerzy, co
na tle innych niemieckich fortyfikacji jest niespotykane. Po
ukoñczeniu prac obiekty mia³y posiadaæ pe³n¹ instalacjê fil-
trowentylacyjn¹, oraz elektryczn¹, w izbie mieszkalnej poza
prycz¹ dla ka¿dego ¿o³nierza, piecykiem, itp. wyposa¿eniem
socjalnym, na œcianach mia³a zostaæ wykonana boazeria, dla
której specjalnie pozostawiono listwy w œcianach, a na pod³o-
dze mia³a znaleŸæ siê wyk³adzina, a wszystko to po to, by pod-
nieœæ komfort bytnoœci za³ogi. Schronów jednak nie wykoñ-
czono, niektóre nawet nie otrzyma³y drzwi pancernych.

Na dzieñ dzisiejszy wiêkszoœæ schronów bojowych punktu
oporu „Zbros³awice” jest ogólnie dostêpna, jednak z czasem
dostêp do niektórych, nieraz bardzo ciekawych obiektów, mo-
¿e zostaæ znacznie ograniczony. Najdalej na po³udnie, przy
nasypie dawnej linii kolejowej w rejonie ul. Piaskowej znaj-
duje siê obiekt typu Regelbau-106a (jedyny na „Pozycji Gór-
noœl¹skiej”). Po drugiej stronie znajduje siê schron bojowy dla
armaty ppanc. i broni maszynowej typu Regelbau-116a (w du-
¿ej czêœci odkopany, dziêki czemu mo¿na zobaczyæ elementy
konstrukcji zazwyczaj niewidoczne). Dalej na pó³noc znajdu-
j¹ siê dwa obiekty, jeden bliŸniaczy z wczeœniej omówionym,
w którym prowadzone s¹ prace, maj¹ce na celu udostêpnienie
go do zwiedzania. Kolejny schron bojowy typu R-107a posia-
da bardzo ³adnie zachowane wnêtrze i uk³ad ziemny, dojœæ
mo¿na do niego jedynie od str. przychodni weterynaryjnej.
Bardzo interesuj¹cym min. ze wzglêdu na zamontowan¹ ko-
pu³ê, jest schron typu Regelbau-111a, znajduje siê on za przy-
stankiem autobusowym, który mijamy po lewej stronie jad¹c
do Tarnowskich Gór, dalej za wiaduktem linii kolejowej, po
lewej stronie, widaæ wzgórze, na którym znajduj¹ siê a¿ trzy
obiekty: dwa R-111a i jeden schron specjalnej konstrukcji,
wystêpuj¹cy jedynie na Górnym Œl¹sku! Ostatnim obiektem
jest jeszcze jeden schron typu R-116, znajduj¹cy siê na terenie
by³ej jednostki wojskowej. Polecam zwiedzenie tych obiek-
tów, jednak z zachowaniem szczególnej ostro¿noœci gdy¿ s¹
one nie oœwietlone, nieraz zalane wod¹ lub zasypane ziemi¹
czy œmieciami, a w pod³ogach znajduj¹ siê studzienki. 

Uprzejmie proszê o kontakt osoby, które: znaj¹ fakty (np.
czas budowy, pobyt wojska itp.) zwi¹zane z opisywanymi
obiektami - pamiêtaj¹ lub s³ysza³y od swoich krewnych, po-

siadaj¹ archiwalne foto-
grafie na których widaæ
schrony, okopy itp. (mo-
g¹ byæ powojenne), po-
siadaj¹ elementy wypo-
sa¿enia schronów, lub
ekwipunku wojskowego.

Dawid Szydziak
tel. 0 696630458 

Dnia 7 maja br. w Gminnym Przedszko-
lu nr 4 w Œwiêtoszowicach odby³o siê roz-
strzygniêcie konkursu plastycznego pt.
„Krasnoludki s¹ na œwiecie”. Konkurs zo-
sta³ zorganizowany w ramach prowadzonej
kampanii spo³ecznej „Ca³a Polska Czyta
Dzieciom” i przebiega³ wg ustalonego regu-
laminu. Dzieci wykonywa³y (dowoln¹ tech-
nik¹ plastyczn¹) prace w domu, do treœci
ksi¹¿eczek W. Dulêba „Skrzatuœ'' i „Cza-
ruœ”. Pomoc¹ mogli im s³u¿yæ rodzice.

W konkursie uczestniczy³o 23 dzieci,
w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat. Pra-
ce zosta³y wyeksponowane w sali, tworz¹c
mini galeriê. Ich oceny dokona³a wizytator
Danuta Ka³¹¿ny, która wyró¿ni³a ilustracje
nastêpuj¹cych dzieci: 

- Oliwii Kowolik, Kingi Molendy i Syl-
wii Szuby w kategorii „Mama i dziecko”; 

- Pauliny Korgel, Micha³a Ledwoñ, Paw-
³a Spendel i Julii Wójcik w kategorii „Praca
samodzielna”; 

- w kategorii „Oczami dziecka” jury sta-

nowi³y dzieci, które wyró¿ni³y prace: Da-
niela Kupczak oraz Alicji Wcis³o. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
ksi¹¿kowe nagrody oraz pami¹tkowe dyplo-
my. Uroczystoœæ uœwietni³a Gabriela WoŸ-
nica, która nie tylko zaprezentowa³a siê
dzieciom i rodzicom w regionalnym stroju
„ch³opskim” (sam fartuch ma ju¿ 100 lat),
ale równie¿ przekaza³a na rzecz przedszko-
la ksi¹¿ki do wspólnego czytania. Sama te¿
wcieli³a siê w rolê lektora, czytaj¹c dzie-
ciom bajkê „Krasnoludek”. 

Po zakoñczeniu tzw. czêœci oficjalnej,
wszyscy zaproszeni goœcie zostali poczêsto-
wani ciastem domowego wypieku. 

Ca³a oprawa przebiegu konkursu i jego
rozstrzygniêcie by³o dla dzieci du¿ym prze-
¿yciem. Pragnê w tym miejscu podziêko-
waæ sponsorom nagród, pañstwu: Kita,
Pieczka, Wcis³o, WoŸnica oraz wszystkim
rodzicom, którzy poœwiêcili swój czas
na przygotowanie do konkursu. 

Klaudia Cichorowska

Regelbau-107a jedyny taki schron
na Górnym Œl¹sku i na œwiecie z cze-
skimi pancerzami.

Czeska kopu³a pancerna
- jedna z trzech na „Pozycji
Górnoœl¹skiej”

e-mail:
schron.zbroslawice@op.pl

Fina³ konkursu plastycznego

Dobra gra siatkarzy z Wieszowy

Zbli¿a siê koniec roku szkolnego, wiêc
wypada siê pochwaliæ sukcesami klas spor-
towych zbros³awickiego gimnazjum. Syste-
matyczne treningi, dobre chêci, odpowied-
nia motywacja, trener-profesjonalista - daj¹
niezwyk³e rezultaty. Nasi sportowcy wspa-
niale radzili sobie przez kilka ostatnich mie-
siêcy. Wytrwa³oœci¹ i sumienn¹ prac¹ zas³u-
¿yli sobie na udzia³ w pó³finale powiato-
wym w pi³ce no¿nej w Zbros³awicach (15
maja br.), gdzie pokonali gimnazjalistów
z Brynku 2:0, tym samym zajmuj¹c I miej-
sce. Kolejnym etapem by³ fina³ powiatowy
na boisku Ruchu Radzionków (17 maja br.).
Zaciêta walka ze sportowcami z Radzion-
kowa znów umo¿liwi³a wygran¹ 2:0 dla
Zbros³awic. Ostatnim etapem by³ Fina³ Re-
jonowy na boisku Sparty w Lubliñcu (18
maja br.), gdzie nasza m³odzie¿ zajê³a II
miejsce. 

Fina³y nastêpowa³y krótko po sobie, od-
bywa³y siê praktycznie dzieñ po dniu. Jed-
nak mimo ogromnego zmêczenia ch³opaki
nie dali za wygran¹, co zaowocowa³o wspa-
nia³ymi wynikami. BRAWO!!! 

Blanka Antoszczyk

Tradycj¹ SP w Zbros³awicach jest
oszczêdzanie w Szkolnej Kasie Oszczêd-
noœci. Za zgromadzone od wk³adu odsetki
(ok. 100 z³ rocznie) kupowane s¹ upomin-
ki miko³ajkowe dla uczniów czy nagrody
z okazji ró¿nych konkursów szkolnych.
Wraz z pasowaniem uczniowie klasy

1 otrzymuj¹ ksi¹¿eczkê SKO z ufundowa-
nym kilkuz³otowym wk³adem. Oszczêdza-
j¹ oni przez ca³y rok po to, aby mieæ pie-
ni¹dze na wakacje, na podrêczniki szkolne
czy inne wydatki. Ci, którzy wp³acali sys-
tematycznie, mog¹ liczyæ na nagrody. Od
kilku lat fundatorem nagród jest Bank
Spó³dzielczy w Tarnowskich Górach. 

Wspó³praca z bankiem uk³ada siê po-
myœlnie. Jego przedstawiciele przywo¿¹
przed Dniem Dziecka górê prezentów.
Dziêki temu œwietlica szkolna otrzymuje
sprzêt sportowy, z którego mog¹ korzystaæ
wszyscy uczniowie. Wyró¿niaj¹cy siê
w oszczêdzaniu dostaj¹ nagrody indywi-
dualne, nie za wysokoœæ zgromadzonego
wk³adu lecz systematycznoœæ. 

Opiekun SKO - Cecylia Mikulska

II miejsce pi³karzy

Bank Spó³dzielczy dla szko³y
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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
Transport zw³ok w kraju i zagranic¹

Cz³onkowie zajêæ informatycz-
nych SP w Przezchlebiu zorganizo-
wali charytatywn¹ akcjê zbierania
proszku do pieczenia dla 10-letniej
Jagody Krawczyk z Czempina.
Dziewczynka urodzi³a siê z nieule-
czaln¹ chorob¹ skóry zwan¹ rybi¹
³usk¹. Naskórek Jagody ³uszczy siê
szybciej ni¿ u zdrowych ludzi, two-
rz¹c na ciele rodzaj pancerza. Skóra
jest przesuszona, czerwona, swêdzi,
dziecko ma problemy z porusza-
niem. Czasem trudno jej nawet
otworzyæ buziê. W Czempinie, piê-
ciotysiêcznym miasteczku w Wiel-
kopolsce, ludzie zbieraj¹ proszek do
pieczenia. Nale¿y k¹paæ dziewczyn-
kê w wodzie z proszkiem do piecze-
nia, trzy razy dziennie po godzinie,
ka¿dego dnia zu¿ywa 60 torebek
proszku. 

Korzystaj¹c z najszybszego spo-
sobu przekazywania informacji

przez Internet, zachêciliœmy Samo-
rz¹dy Uczniowskie do przy³¹czenia
siê do akcji - w formie konkursu, ad-
resowanego do uczniów, klas, szkó³
naszej gminy. Zakoñczenie i podsu-
mowanie konkursu nast¹pi³o 24
kwietnia br. Do akcji przy³¹czy³y siê
Samorz¹dy Uczniowskie z czterech
szkó³ naszej gminy oraz jedna z Gli-
wic, zebraliœmy prawie 90 kg prosz-
ku do pieczenia. Uczestnictwo na-
gradzane by³o honorowymi dyplo-
mami. I miejsce zajê³a SP w Ka-
mieñcu (49,2 kg), II miejsce - ZSO
nr 7 z Gliwic (16 kg), III miejsce -
ZS w Wieszowie (10 kg). 

Bardzo dziêkujemy wszystkim
osobom, które uczestniczy³y w na-
szym konkursie a szko³om z Kopie-
nicy i Czekanowa za aktywny
udzia³. 

B. Wichary 
- nauczyciel koordynuj¹cy akcjê 

Sk³adamy serdeczne podziêko-
wania wszystkim, którzy okazali
wiele serca i ¿yczliwoœci oraz
licznie uczestniczyli we mszy

œwiêtej i ostatniej drodze na miej-
sce wiecznego spoczynku naszego
kochanego ojca i mê¿a.

Aleksandra Hangiel z rodzin¹

Sk³adam serdeczne podziêko-
wania mieszkañcom so³ectwa Ja-
siona, za obdarzenie mnie zaufa-
niem i powierzenie mi funkcji so³-
tysa na nastêpn¹ kadencjê. Dziê-
kujê m³odzie¿y za przygotowanie
zebrania wiejskiego, Przewodni-
cz¹cemu Rady Gminy p. Andrze-
jowi Dramskiemu za sprawne

przeprowadzenie obrad oraz Za-
stêpcy Wójta p. Wies³awowi Ol-
szewskiemu i radnym p. Klaudiu-
szowi Szczurkowi i Józefowi
Skandy. 

Postaram siê nie zawieœæ Pañ-
stwa zaufania i sprawowaæ swój
urz¹d najlepiej jak potrafiê. 

Jan Wysocki

Z pomoc¹ 10-letniej JagodziePodziêkowanie

Podziêkowanie

Nordic Walking to Skandynaw-
ski Spacer z kijkami Œladem Finów,
którzy nadali nazwê tej aktywnoœci
ruchowej w 1997 roku. Nazwa od-
zwierciedla region Europy, w któ-
rym sporty zwi¹zane z wykorzysty-
waniem kijków narciarskich, trek-
kingowych i innych s¹ nieod³¹czn¹
form¹ podtrzymywania aktywnoœci
ruchowej, masowego sportu i rekre-
acji, oraz najzdrowsz¹ form¹ ruchu
jak¹ jest spacerowanie, szybki
marsz czy te¿ prze³ajowe marsze
i biegi narciarskie. 

Nordic Walking to po³¹czenie
marszu z technik¹ odpychania siê
od pod³o¿a za pomoc¹ specjalnie
zaprojektowanych kijków, których
umiejêtne u¿ywanie anga¿uje górn¹
po³owê naszego tu³owia podczas
energicznego spaceru.

Czym jest 
Nordic Walking?

- Nordic Walking to sport dla
wszystkich bez wzglêdu na wiek,
kondycjê fizyczn¹ oraz miejsce za-
mieszkania. 

- Nordic Walking mo¿na upra-
wiaæ wszêdzie zarówno w górach,
jak i na pla¿y, w miejskich parkach
i podmiejskich lasach, na natural-
nym pod³o¿u, jak i na asfaltowych
chodnikach. 

- Dziêki Nordic Walking mo¿e-
my trenowaæ i utrzymywaæ w do-
brej kondycji praktycznie ca³e cia-
³o. Dbamy o serce, miêœnie oraz
o uk³ad krwionoœny. Mo¿e to byæ

trening ³agodny, daj¹cy wspania³e
odprê¿enie, jak i trening ostry i dy-
namiczny - znacznie poprawiaj¹cy
nasz¹ kondycjê fizyczn¹ oraz æwi-
cz¹cy nasze miêœnie. 

- W trakcie uprawiania Nordic
Walking spalamy o 20% wiêcej ka-
lorii ni¿ przy tradycyjnym marszu,
a co najwa¿niejsze anga¿ujemy po-
nad 90% miêœni ca³ego cia³a. 

Plusy uprawiania 
Nordic Walking

- podczas treningu têtno wzrasta
o ok. 5 - 17 uderzeñ na minutê (jest
wy¿sze o ok. 13% ni¿ przy trady-
cyjnym chodzie) 

- wydatek energetyczny wzrasta
œrednio o 20% 

- nastêpuje rozluŸnienie napiêcia
w okolicach karku i ramion - tre-
ning oszczêdza zarówno kolana, jak
i stawy 

- w trakcie godzinnego marszu
z kijkami mo¿na spaliæ nawet 400
kalorii (dla porównania - przy tra-
dycyjnym chodzie spalamy 280 ka-
lorii) 

- marsz z kijami inicjuje pracê
ponad 90% miêœni ca³ego cia³a 

- kijki daj¹ poczucie bezpieczeñ-
stwa i pozwalaj¹ na efektywny, dy-
namiczny trening w górach, na
œniegu oraz na oblodzonych na-
wierzchniach. 

Nordic Walking znalaz³ równie¿
zwolenników i w naszej gminie,

ale o tym szerzej napiszemy w na-
stêpnym numerze „Wieœci”    (zk)

Nordic Walking
- turystyka dla wszystkich

W ramach wspó³pracy Gminne-
go Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Zbros³awicach z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Tar-
nowskich Górach, w wyniku której
zdiagnozowano potrzebê prowadze-
nia specjalistycznego poradnictwa
w stosunku do rodzin z terenu gmi-
ny Zbros³awice, maj¹cych proble-
my opiekuñczo-wychowawcze,
w miesi¹cu kwietniu i maju w œwie-
tlicy gminnej odby³y siê cztery spo-
tkania warsztatowe. W spotkaniach
prowadzonych przez pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie wziê³o udzia³ kilkanaœcie
osób. Obecni byli równie¿ pracow-
nicy socjalni Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej. Spotkania
obejmowa³y cztery bloki tematycz-
ne: 
Blok I - Dobra rozmowa z dziec-

kiem - 1 spotkanie
Temat: Komunikacja - poznanie

blokad komunikacyjnych oraz cech
dobrej rozmowy. 
Blok II i III - Jak skutecznie dys-

cyplinowaæ dzieci? - 2 spotkania
Temat 1: Dyscyplina - wzmacnia-

nie pozytywnych zachowañ dziecka. 
Temat II: Dyscyplina - wzmacnianie

samokontroli i reagowania na nie-

odpowiednie zachowania dziecka. 
Blok IV - Problem alkoholowy

w rodzinie - 1 spotkanie 
Temat: Role dzieci w rodzinie alko-

holowej. Zespó³ FAS. 
Z uwagi na to, ¿e rodzina jest

podstawowym miejscem wychowy-
wania i socjalizacji, wa¿ne jest za-
chowanie poprawnych relacji miê-
dzy jej cz³onkami, podejmowanie
zintegrowanych dzia³añ na rzecz
utrwalania wartoœci rodziny, opartej
na dzia³aniach wspieranych poprzez
tego typu warsztaty. 

Bloki tematyczne, bêd¹ce œrodo-
wiskowym systemem wsparcia dla
wychowawczych dzia³añ oraz for-
m¹ aktywizacji spo³ecznej i rodzin-
nej, maj¹ na celu polepszenie sytu-
acji rodzinnej dziecka poprzez po-
prawê funkcjonowania rodziny,
zmniejszenie czynników ryzyka
niepo¿¹danych zachowañ i zapobie-
ganie patologii rodziny i jednostki
spo³ecznej (przemocy, uzale¿nieñ).
Z pewnoœci¹ bêd¹ one kontynuowa-
ne poprzez szeroko rozumian¹ pra-
cê socjaln¹ z rodzin¹ oraz na bie¿¹-
co w spotkaniach zespo³u interdy-
scyplinarnego. 

Urszula Furtak 
Kierownik GOPS w Kamieñcu

„Doskonalenie umiejêtnoœci 
rodzicielskich”



Kredyt wakacyjny
do 10.000 z³

z terminem sp³aty
do 24 miesiêcy

bardzo korzystne
warunki kredytowa-
nia, minimum for-
malnoœci 

Oddzia³ w Zbros³awicach, ul. Wolnoœci 109 a
czynny:  pn,wt,œr,pt 8.00-15.15, czw 8.30-16.00
tel.: (032) 233-70-54, fax (032) 233-71-05

w Tarnowskich Górach, ul Bytomska 6 
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku od 8.00 do 17.00

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

ZAPRASZA
pe³ny asortyment leków

insuliny 
kosmetyki

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 

Wystarczy w terminie 
od 1.06.do 30.09.2007 r: 

- za³o¿yæ lokatê terminow¹
na kwotê nie ni¿sz¹ ni¿
1000 z³ - na okres mini-
mum 6-miesiêczny, 

- lub za³o¿yæ konto osobiste,
- lub skorzystaæ z kredytu go-

tówkowego w kwocie nie
ni¿szej ni¿ 2000 z³ na okres
minimum 12 miesiêcy

Nagrody czekaj¹!

Agencja Ubezpieczeniowa
„OPTIMUM”
Gra¿yna Jasiecka

Wieszowa, ul. Wolnoœci 1

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

Pe³ny zakres ubezpieczeñ

Pakiety na samochody kredytowane i dla
osób o uprzywilejowanych zawodach

Dobór ofert pod indywidualnego klienta

Dojazd do klienta gratis!

HDI ASEKURACJA (SAMOPOMOC)
GENERALI GROUP COMPENSA

UNIQA FILAR ERGO HESTIA ALLIANZ

Firma „PROBUD”
42 674 Kamieniec, ul. Polna  9
Janina Kotas          Andrzej Dul

Oferuje us³ugi w  zakresie:
- wykonywania obowi¹zków kierownika budowy, 
- sprzeda¿y i adaptacji powtarzalnych projektów

gotowych, 
- projektowania budowli i budynków gospodar-

czych oraz gara¿y, 
- kompleksowego przygotowania wniosków

o pozwolenie na budowê, 
- obs³ugi wniosków w ramach programu Ograni-

czenia Niskiej Emisji. 

tel. 032 233 78  22           tel. kom. 0 693 645 288  
e-mail: k.probud@neostrada.pl

Zapraszamy do wziêcia udzia³u 
w promocyjnej Loterii Banku Spó³dzielczego

Do wygrania samochody i wysokie nagrody pieniê¿ne


