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Policjanci strzeg¹cy prawa i porz¹dku na
terenie Gminy Zbros³awice, 21 czerwca obchodzili swoje œwiêto. Po mszy w ich intencji, na terenie Zespo³u Szkó³ w Kamieñcu
mia³o miejsce uroczyste przekazanie, na rêce Komendanta st. asp. Mariusza Dudy, nowego samochodu dla Policji.
c.d. str. 4

SCHLOSSFEST

Spe³niamy
marzenia
W dniu 11 czerwca br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach odby³o siê uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci. Dla maluchów, ich rodziców i nas - pracowników szko³y,
by³a to wyj¹tkowa chwila. Nie tylko wspólnie
œwiêtowaliœmy zakoñczenie wielu starañ i wysi³ków, by³ to równie¿ moment, w którym spe³ni³y
siê marzenia ca³ej spo³ecznoœci szko³y i przedszkola. Patrz¹c na rozeœmiane i zniecierpliwione
buzie dzieciaków, z wdziêcznoœci¹ spogl¹daliœmy
w stronê tych wszystkich, dziêki którym marzenia
naszych najm³odszych spe³ni³y siê. To w³aœnie
dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu rodziców,
sponsorów, w³adz Gminy, m³odzie¿y naszej szko³y mo¿emy siê cieszyæ przepiêknym obiektem.
ci¹g dalszy na str. 4

W Brackenheim, zaprzyjaŸnionej z nami, malowniczej Gminie Wirtembergii, w dniach 21-22 lipca
2007 r., odby³o siê spotkanie Gmin Partnerskich.
Z Polski uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzêdu
i Rady Gminy oraz cz³onkowie „Stowarzyszenia ds.
Partnerstwa Gminy Zbros³awice”. W czasie Schlossfestu, na specjalnie przygotowanych stoiskach, ustawionych wokó³ historycznego zamku, zagraniczni
partnerzy oferowali produkty typowe dla swojego
kraju.
ci¹g dalszy na str. 4

W dniach 27-29 lipca odby³ siê
IX Parafialny Festyn Jadwigafest
w Ziemiêcicach. Relacjê z tego wydarzenia przedstawimy w numerze
wrzeœniowym „Wieœci”.
Redakcja

Wójt podpisa³ 42 zarz¹dzenia, 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 - 21 zarz¹dzeñ;
-powo³ania pe³nomocnika ochrony w zakresie ochrony
informacji niejawnych (Weronika Kaczmarek);
- powo³ania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na dyrektorów: Gminnego Przedszkola Nr 1 w Zbros³awicach, Gminnego Przedszkola
Nr 2 w Wieszowie, Gminnego Przedszkola nr 4 w Œwietoszowicach, Szko³y Podstawowej w Ziemiêcicach, Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Jana Paw³a II
w Kamieñcu - 5 zarz¹dzeñ;
- wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli
podatkowych;
- zamiany nieruchomoœci (nr 1784/4 i 1785/5 k.m.
1 obr. Zbros³awice o ³¹cznej pow. 3.564 m2 - w³asnoœæ
Gminy Zbros³awice, na dzia³kê nr 176/4 k.m. 5 obr.
Wieszowa o pow. 15.065 m2);
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ki nr
1035/124 - czêœæ km. 1 d. 5, obr. Zbros³awice, po³o¿onej w Zbros³awicach przy ul. Wolnoœci;
- zmiany stawki czynszu regulowanego za najem lokali
mieszkalnych (zmiana z 1,06 z³ na 1,17 z³ za m2 powierzchni);
- powo³ania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli:
ZS w Zbros³awicach i ZSP w Miedarach, ubiegaj¹cych
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego - 2 zarz¹dzenia;
- przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników
zatrudnionych w Urzêdzie Gminy oraz Gminnych Jednostkach Organizacyjnych;
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ki nr
572/81 km. 2 d. 3, obr. Zbros³awice, po³o¿onej w Zbros³awicach;
- og³oszenia wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do
sprzeda¿y przy ul. Wolnoœci w Zbros³awicach - 2 zarz¹dzenia;
- powo³ania sk³adu komisji rekrutacyjnej do prac przy
wy³onieniu kandydata na stanowisko Podinspektora
w Referacie Spraw Obywatelskich Urzêdu Gminy
Zbros³awice (sk³ad komisji: przewodnicz¹cy Wies³aw
Olszewski, cz³onek Mariusz Poloczek, sekretarz Katarzyna Zyga);
- okreœlenia terminu sk³adania wniosków o udzielenie
pomocy w formie dofinansowania zakupu podrêczników oraz dofinansowania zakupu jednolitego stroju
uczniom (termin: 22 sierpnia 2007 r.);
- oddania w u¿yczenie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w £ubiu na dzia³ce nr 26 km. 7 Zarz¹dowi Ludowego Klubu Sportowego „Naprzód” £ubie;
- nieodp³atnego przekazania œrodków trwa³ych powsta³ych po zakoñczeniu inwestycji pn. „Modernizacja komunalnej oczyszczalni œcieków w Przezchlebiu poprzez
budowê stacji odwadniania osadu”;
- zbycia autobusu marki Jelcz (tzw. Gimbusa);

Ponadto Wójt:
- uczestniczy³ w uroczystym zakoñczeniu roku szkolnego, które odby³o siê w Zespole Szkó³ w Kamieñcu,
w czasie którego po¿egnano odchodz¹cych na emeryturê dyrektorów szkó³ - Danutê i Zdzis³awa Teperek;
- wyda³ ponownie decyzjê o odebraniu psów mieszkañcowi Zbros³awic i umieszczenia ich w schronisku;
- nakaza³ weryfikacjê wspó³pracy z firm¹ rakarsk¹
i schroniskiem dla zwierz¹t w Miedarach;
- poleci³ Policji przeprowadzanie czêstszych kontroli
wy³apywania wa³êsaj¹cych siê psów - g³ównie na osiedlach po PGR-owskich, gdy¿ znów dosz³o do wypadku
pogryzienia dziecka w Ksiê¿ym Lesie, na szczêœcie
o wiele mniej groŸnego w skutkach ni¿ w Wilkowicach,

Z prac Rady Gminy

zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzeda¿y podawania napojów alkoholowych; diet dla so³tysów oraz przekazania œrodków dla Policji na nagrody za osi¹gniêcia w s³u¿bie.

22.06. oraz 25.07.2007 r. - sesje Rady Gminy
Podjêcie uchwa³ w sprawie: powo³ania Sekretarza
Gminy Zbros³awice; zmian w bud¿ecie Gminy Zbros³awice na rok 2007 - 11 uchwa³; zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacjê zadania inwestycyjnego zwi¹zanego z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji; pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach; przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej
Œw. Katarzyny w Karchowicach w celu remontu
obiektu zabytkowego; wyst¹pienia z wnioskiem
o zmianê urzêdowej nazwy miejscowoœci (wsi) KOPIENICE na KOPIENICA; ustalenia dla terenu Gminy Zbros³awice liczby punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych o zawartoœci powy¿ej 4,5% alkoholu
z wyj¹tkiem piwa przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz
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Z prac Wójta Gminy
- bra³ udzia³ w zebraniach wiejskich w Wieszowie
i Wilkowicach, gdzie oprócz spraw bie¿¹cych omówiona zosta³a sprawa uci¹¿liwoœci, wynikaj¹cych z poruszania siê po nowych drogach pojazdów ciê¿arowych.
Sytuacja ta ulegnie poprawie, gdy Starostwo Powiatowe wprowadzi w ¿ycie zmianê organizacji ruchu dla
tych pojazdów, o co stale monitujemy. W tym miejscu
warto równie¿ poruszyæ sprawê jednego z mieszkañców
Wilkowic, który wnioskowa³, by Wójt spowodowa³
przywrócenie transportu kolejowego dla odci¹¿enia ruchu drogowego. Realizacja takiego wniosku przez Wójta jest niemo¿liwa i mo¿e polegaæ tylko na sygnalizowaniu spraw kompetentnym osobom i instytucjom;
- rozstrzyga³ sprawê sprowadzenia na nasze drogi przenoœnego radaru prêdkoœci, która w najbli¿szym czasie
powinna byæ za³atwiona;
- bra³ udzia³ w æwiczeniach w sytuacji zatrucia cieku
wodnego, zorganizowanych przez Komisjê Bezpieczeñstwa Starostwa;
- spotka³ siê z przedstawicielami Zak³adów Energetycznych Vattenfall, które dotyczy³o wprowadzenia w ¿ycie
nowych ustaw, pozwalaj¹cych odbiorcom, na zakup
energii od innych dostawców z dniem 1.07.2007 r. Wójt
wnioskowa³ do zak³adu o dokonanie wycinki drzew lub
ich odnóg, które zagra¿aj¹ zerwaniem przewodów oraz
o wyeliminowanie krótkich wy³¹czeñ energii;
- uczestniczy³ w kolejnym posiedzeniu Powiatowego
Forum Biznesu, na którym kontynuowano temat stworzenia wspólnej dla ca³ego powiatu strefy aktywnoœci
gospodarczej;
- spotka³ siê z so³tysami naszych so³ectw, którzy wnioskowali o pilne wykonanie zg³aszanych potrzeb, co staramy siê czyniæ;
- wzi¹³ udzia³ w Zgromadzeniu Miêdzygminnego
Zwi¹zku Komunikacji Pasa¿erskiej w Tarnowskich Górach, podczas którego omawiano sytuacjê w zwi¹zku po
wyst¹pieniu z niego miasta Piekary Œl¹skie. Sprawa ta
bowiem komplikuje jeszcze bardziej problemy komunikacyjne na terenie zwi¹zku i naszej Gminy. Na ten temat wiêcej w kolejnych wydaniach informatora;

12.06. oraz 11.07.2007 r. - posiedzenia Komisji
Rolnictwa
Ustalenie zasad korzystania ze œcie¿ek konnych
oraz ocena tegorocznych upraw zbó¿.
12. i 19.06. oraz 17. i 24.07.2007 r. - posiedzenia Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju
Zapoznanie siê z problemami „Osiedla Leœnego”
w Sza³szy, stanem robót przy moœcie w Czekanowie
i Zawadzie oraz na oczyszczalni w Przezchlebiu;
omówienie stanu dróg powiatowych; ocena stanu porz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie Gminy; omówienie spraw zwi¹zanych z promocj¹ Gminy i polityki
informacyjnej; zapoznanie siê ze spraw¹ przejêcia na
maj¹tek Gminy wodoci¹gu na osiedlu w Sza³szy oraz
opiniowanie projektów uchwa³.

- w jego imieniu Zastêpca Wójta z³o¿y³ gratulacje
i ¿yczenia dla chóru przy DFK Zbros³awice z okazji
15-lecia dzia³alnoœci;
- Zastêpca Wójta dokona³ tak¿e otwarcia sezonu wêdkarskiego na odremontowanym zalewie w Kamieñcu;
- otrzyma³ podziêkowanie od trzech m³odych stra¿aków, którzy uczestniczyli w obozie szkoleniowym nad
morzem w Mielnie-Unieœciu. Dziêkujê pracownikom
i wychowawcom za zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i m³odzie¿y (w sumie 200 chêtnych) najbardziej potrzebuj¹cych. Wakacje z Gminy przeprowadzono w oparciu o œwietlice socjoterapeutyczne;
- spotka³ siê ze starost¹ w sprawie zawarcia porozumienia dot. bie¿¹cego utrzymania dróg powiatowych przez
Gminê. Porozumienie ma dotyczyæ tylko prowadzenia
tzw. „akcji zima” i obecnie negocjowana jest jego treœæ;
- zatwierdzi³ wyniki przeprowadzonych konkursów na
dyrektorów szkó³ i przedszkoli - ponownie na te stanowiska zostali powo³ani Zuzanna Korgel - Przedszkole
Œwiêtoszowice, Gabriela Bronder - Przedszkole Wieszowa i El¿bieta Bochoñ - Przedszkole Zbros³awice.
Dyrektorem Zespo³u Szkó³ w Kamieñcu zosta³ Adrian
Korgel, a szko³y w Ziemiêcicach Edyta Wójcik;
- w ramach zorganizowanego w dniu 21.07.07 „Œwiêta
Policji” w Kamieñcu, przekaza³ w u¿yczenie nowy pojazd Skoda Octavia, który bêdzie do dyspozycji policjantów z posterunku w Kamieñcu oraz przekaza³ 6000
z³ na nagrody dla nich;
- dziêkuje Stra¿akom z PSP Tarnowskie Góry oraz
z jednostek OSP z terenu Gminy i innych Gmin za
sprawne gaszenie po¿aru zbo¿a na polach Wilkowic,
w tak trudnych i ekstremalnych warunkach. W tym
miejscu nale¿y kategorycznie zdementowaæ plotki, które siê pojawi³y, ¿e akcja prowadzona by³a Ÿle, za szybko odwo³ana, ¿e drugi po¿ar powsta³ z pogorzeliska
pierwszego. Fakty, które mia³y miejsce podczas gaszenia tych dwóch po¿arów ca³kowicie to wykluczaj¹ np.
godzina zakoñczenia akcji gaszenia pierwszego po¿aru
- 15.54, zaœ pocz¹tek drugiego - 17.17. Przy takim wietrze i temperaturze ró¿nica czasu ponad 1 godz. jest
zbyt du¿a, by powstanie drugiego po¿aru nast¹pi³o
w wyniku nie ugaszenia pierwszego. Drugi fakt to ten,
¿e zapalenie siê drugiego ³anu pola nie nast¹pi³o od granicy pogorzeliska lecz w œrodku pola. Nale¿y równie¿
poinformowaæ, ¿e ka¿d¹ akcj¹ gaœnicz¹ od pocz¹tku do
koñca zarz¹dza przedstawiciel PSP, a uczestnictwo jednostek OSP zale¿y od jego rozkazów;
- wraz z Sanepidem bytomskim nadzorowa³ prace nad
usuniêciem skutków ska¿enia wody w ruroci¹gu Ksiê¿y
Las - £ubki - Kamieniec. W ostatnich dniach uda³o siê
zlokalizowaæ przyczynê ska¿enia, a kolejne badanie
wyka¿e czy woda nadaje siê do bezpoœredniego spo¿ycia bez koniecznoœci przegotowania;
- informuje mieszkañców Czekanowa, ¿e GDDKiA
w Katowicach przystêpuje do planowanego remontu
kanalizacji deszczowej i budowy chodnika przy ul. Gliwickiej.
13.06. oraz 18.07.2007 r. - posiedzenia Komisji
Oœwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Zapoznanie siê z problemami placówek s³u¿by
zdrowia, zwi¹zanymi z przystosowaniem oœrodków
do wymogów Unii; omówienie dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Zbros³awicach
oraz zaopiniowanie projektu uchwa³y w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych.
20.06.2007 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Ocena realizacji zadañ w zakresie komunalizacji
gruntów na realizacjê zadañ w³asnych Gminy sprzeda¿ mienia komunalnego; ocena stanu zaopatrzenia mieszkañców Gminy w wodê oraz budowa
wodoci¹gów do terenów przeznaczonych w planie
zagospodarowania pod zabudowê; przeprowadzenie
kontroli realizacji zadañ inwestycyjnych w Gminie,
organizacji przetargów na zamówienia publiczne
oraz o wnioskowanie o dotacje pomocowe.

Wieœæ z Gminy nr 6 (74) lipiec-sierpieñ 2007

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEÑ CZYTANIA DZIECIOM
3 czerwca br. w Gminnym Przedszkolu
nr 4 w Œwiêtoszowicach odby³ siê festyn rodzinny pod has³em „Polscy poeci dzieciom”, rozpoczynaj¹cy Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom. Tego dnia dla
dzieci, oprócz licznych konkursów z nagrodami i dmuchanego zamku, doroœli zainscenizowali wybrane utwory polskich poetów.
Wiersze recytowali: Eleonora Mainka,
Izabela i Paulina Korgel, Ma³gorzata Brzêczek, Paulina Piernikarczyk, Katarzyna
Wrona, Edyta Koperwas z córk¹ Karolin¹
oraz radny powiatu Roman Kowolik i jego
córka Oliwia. Aktorzy zostali nagrodzeni
licznymi brawami przez najlepsz¹ widowniê- dzieci, rodziców oraz goœci, wœród których znaleŸli siê: by³y so³tys Œwiêtoszowic
Benno WoŸnica z ma³¿onk¹, obecny so³tys
Krzysztof Kowolik z ma³¿onk¹, radny powiatu Roman Kowolik z ma³¿onk¹, radny
gminy Joachim Pieczka z ma³¿onk¹, zespó³
„Weso³e Kumoszki” oraz stra¿acy z OSP
w Œwiêtoszowicach. Mimo niepewnej pogody wszyscy bawili siê do koñca trwania
imprezy.
Ca³y nastêpny tydzieñ równie¿ stanowi³
dla dzieci wielk¹ atrakcjê, bowiem ka¿dego
dnia do przedszkola zapraszany by³ goœæ
specjalny, który nie tylko wciela³ siê w rolê
lektora, ale tak¿e opowiada³ o swojej pracy,
powo³aniu. W tym roku by³y to osoby prezentuj¹ce w sposób charakterystyczny (strojem) wykonywany zawód. Wœród tych, którzy przyjêli nasze zaproszenie i wsparli ideê
g³oœnego czytania dzieciom byli: ks. Józef

Renty strukturalne

Kamieniec - 8 i 9 wrzeœnia 2007 r.
PROGRAM

German, Bronis³awa Hilszczañska (reprezentuj¹ca chór koœcielny „Jadwi¿ki”), Ryszard Hilszczañski (prezes w/w chóru),
Grzegorz Iwan (górnik), Adrian Klimala
(katecheta), Eleonora Mainka (pielêgniarka), Jadwiga Molenda (listonosz), Gabriela
WoŸnica (zespó³n „Weso³e Kumoszki”), Justyna Mainka, Monika Mañka, Aneta W³ochowicz (stra¿acy).
Spotkanie dzieci z goœæmi by³o dla nich
mi³ym prze¿yciem, tym bardziej, ¿e ka¿dy
lektor potrafi³ w sposób niepowtarzalny
przekazaæ treœæ czytanej bajki, niejednokrotnie znanej ju¿ przedszkolakom z rodzinnego domu.
Pragnê jeszcze raz w imieniu dzieci i personelu Gminnego Przedszkola nr 4 w Œwiêtoszowicach podziêkowaæ wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali nas
przez ca³y rok szkolny w realizowaniu idei
spo³ecznej kampanii CPCD.
Klaudia Cichorowska

Naszej drogiej Seniorce

Pani Urszuli Klappauf
ze Zbros³awic
z okazji Jubileuszu 75 Rocznicy Urodzin
¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci
sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów

Ważne telefony

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa rozpoczê³a z dniem 25 czerwca
2007 r. przyjmowanie wniosków o przyznanie
renty strukturalnej w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Gminne Centrum Informacji

DO¯YNKI GMINNE

Wieœæ z Gminy nr 6 (74) lipiec-sierpieñ 2007

sobota - 8 wrzeœnia 2007 r.
15.00 - msza œw. do¿ynkowa w Koœciele Parafialnym
w Kamieñcu
l korowód do¿ynkowy z Koœcio³a do parku
l przekazanie chleba
l koncert orkiestry dêtej
l podpisanie umowy o przyjaŸni z W³ochami
l konkurs koron i korowodów
19.00 - kabaret œl¹ski (Marek Biesiadny)
20.00 - zabawa taneczna
niedziela - 9 wrzeœnia 2007
15.00 - gry i zabawy dla dzieci
l pokaz tañca nowoczesnego
l wystêp zespo³u „Kamyczki Dramy” z Kamieñca
l wystêpy zespo³ów tanecznych
18.00 - koncert zespo³u muzycznego z Brackenheim
19.00 - gwiazda wieczoru „TERCET EGZOTYCZNY”
20.15 - losowanie G³ównych nagród loterii fantowej
21.00 - biesiada œl¹ska (Bernadeta Kowalska)
Inne atrakcje i imprezy towarzysz¹ce:
l weso³e miasteczko dla dzieci
l loteria fantowa
Prosimy Rady So³eckie o reprezentowanie swoich so³ectw z wieñcami do¿ynkowymi oraz udzia³ w korowodzie do¿ynkowym.

Ju¿ obowi¹zuje…
Od 6 lipca 2007 r. obowi¹zuje zmiana ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym. Wesz³y równie¿ w ¿ycie dwa Rozporz¹dzenia Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej, uwzglêdniaj¹ce tê zmianê. Pierwsze
nowelizuje rozporz¹dzenie w sprawie wzorów wniosków
o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaœwiadczeñ, drugie to rozporz¹dzenie o sposobie i trybie postêpowania w sprawach o œwiadczeniach rodzinnych.
Zainteresowani pobieraniem zasi³ku rodzinnego (ewentualnie dodatków do niego) oraz zaliczki alimentacyjnej mog¹
sk³adaæ dokumenty, potwierdzaj¹c zarobki za 2006 r., na nowy okres zasi³kowy trwaj¹cy od 1 wrzeœnia 2007 r. do 31
sierpnia 2008 r. Wniosek z³o¿ony w lipcu, wraz z niezbêdn¹
dokumentacj¹, rozpatrzony i wyp³acony zostanie do koñca
wrzeœnia, wniosek z³o¿ony w sierpniu bêdzie rozpatrzony
i wyp³acony w paŸdzierniku.
Wniosek o wyp³atê dodatku z tytu³u rozpoczêcia roku
szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego
sk³ada siê w terminie 4 miesiêcy od dnia rozpoczêcia roku
szkolnego. Wniosek o wyp³atê jednorazowej zapomogi
z tytu³u urodzenia dziecka sk³ada siê w terminie 12 miesiêcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek
dotyczy dziecka objêtego opiek¹ prawn¹, opiek¹ faktyczn¹ albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesiêcy od dnia objêcia dziecka opiek¹ albo przysposobieniem.
Wnioski sk³adane po terminie pozostaj¹ bez rozpoznania. Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Zbros³awice z/s
w Kamieñcu, ul. Tarnogórska 34, tel. (0-32) 233-78-92
Kierownik Oœrodka - Urszula Furtak

Podziêkowanie
Organizatorzy Festynu
w Ptakowicach dziêkuj¹
wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania

tej imprezy: sponsorom,
paniom piek¹cym ciasto,
m³odzie¿y i mieszkañcom.
Rada So³ecka Ptakowic
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Œwiêto Policji

Przyjmijmy godnie
do¿ynkowych goœci

ci¹g dalszy ze str. 1
W obecnoœci Komendanta Powiatowego Policji
insp. Miros³awa Tukaja, Prokuratora Rejonowego
Jolanty Mandzij i Sekretarza Starostwa Powiatowego £ukasza Romowicza, Wójt Pawe³ Kowolik nagrodzi³ równie¿ naszych policjantów, dziêkuj¹c im
w imieniu mieszkañców Gminy Zbros³awice, za sumiennie wykonywan¹ pracê i za pomoc w rozwi¹zywaniu problemów.
Po oficjalnych uroczystoœciach, nie zwa¿aj¹c na ¿ar
lej¹cy siê z nieba, rozegrano mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy Samorz¹dowcami i Policj¹. Mimo gor¹cego do-

W dniach 8-9 wrzeœnia 2007 r.
w Kamieñcu odbêd¹ siê Do¿ynki
Gminne. W zwi¹zku z tymi wydarzeniami zaprosiliœmy do Zbros³awic naszych przyjació³ z Gmin
Partnerskich: Brackenheim z Niemiec, Charnay-Les-Macon z Francji, Tarnalelesz z Wêgier i Castagnole delle Lanze z W³och. £¹cznie 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 zg³aszanie siê do Joanny Starzec - osobiœcie (Urz¹d
Gminy - pokój nr 6) lub telefonicznie (32) 233 70 40 i 233 77 88.
Joanna Starzec

pingu ze strony rodzin zawodników i zebranych goœci,
mecz nie przyniós³ rozstrzygniêcia. Po jednej bramce
zdobyli: st. post. Jaros³aw Kêdzia dla Policji
i Zastêpca Wójta - Wies³aw Olszewski, dla Samorz¹dowców. O wyniku zadecydowa³y wiêc rzuty karne, w których
lepsi okazali siê urzêdnicy ze
Zbros³awic, odgrywaj¹c siê za
zesz³oroczn¹ pora¿kê.
Po wysi³ku, na zebranych czeka³ ju¿ pieczony prosiak i zimne
napoje. Kameralna impreza trwa³a do wieczora.
Anna Po³oñska

Spe³niamy marzenia
ci¹g dalszy ze str. 1
Sk³adam wiêc, w imieniu moich wychowanków,
gor¹ce
podziêkowania
przede wszystkim inicjatorom ca³ego przedsiêwziêcia: Justynie Dziemba, Justynie Mansfeld, Ewelinie
Gulik, Wilhelmowi Glinka,
ponadto firmom: „PLASTIMEX” z Psar Œl¹skich, „GACMET” Pelagia Gacka i Gizela Gacka, „GULAS” Wies³aw Gulik, „MP¯” ¯aneta Kostoñ-Svancar, „PAM” Patrycja Kostoñ,
„GUMPLAST” Justyna Dziemba, „Sk³ad Kolonialny” Janusz
Walosczyk, Irenie i Dariuszowi Hryckiewicz, Marioli i Janowi Gajewskim, Ma³gorzacie Wolskiej, Dorocie Gajewskiej,
Cukierni „Ptyœ” Henryk Franke.
Dziêkujemy tak¿e serdecznie: So³ectwu Miedary, Urzêdowi Gminy, Rafa³owi Niedba³a za pomiary podczas budowy
placu zabaw, Sportowcom z Miedar, którzy nagrodê za zajê-

ci¹g dalszy ze str. 1
By³o to pierwsze spotkanie, na którym mogli-

leŸli siê producenci z terenu Gminy Zbros³awice:
„Gaster” z Jaœkowic,

SCHLOSSFEST
œmy zaprezentowaæ kilka
specjalnoœci z Polski,
m.in.: kie³baski, chleb ze
smalcem i ogórkiem, ko³ocze oraz miód. Mieszkañcy Brackenheim i zaproszeni goœcie byli zachwyceni naszymi specja³ami,
które rozesz³y siê b³yskawicznie.
Nasze uczestnictwo
w festiwalu sta³o siê mo¿liwe dziêki wielu sponsorom, wœród których zna-

„Pasieka Osman” z £ubia,
Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego Sylwester Kowalski

z Ziemiêcic, a tak¿e „Piekarnia Cukiernia Dolnicki” z Tarnowskich Gór.
Spotkanie to umo¿liwi³o poznanie pañstw partnerskich „od kuchni” oraz

zami³owañ i gustów kulinarnych ich mieszkañców.
Joanna Starzec

Konkurs na stanowisko
Sekretarza Gminy rozstrzygnięty

cie I miejsca w Turnieju o Puchar Wójta przeznaczyli na rzecz
placu zabaw, Spo³ecznoœci Miedar, Laryszowa, Wilkowic
i Po³omii za zbiórkê z³omu, makulatury, uczestnictwo w zabawie karnawa³owej oraz w akcji kartek œwi¹tecznych. To wielka sprawa s³u¿yæ najm³odszym, bo nie ma nic piêkniejszego,
ni¿ radosny uœmiech dziecka.
Irena Wierszeñ - dyrektor Zespo³u
Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach
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W kwietniu br. Wójt Gminy Zbros³awice og³osi³ konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy. Do konkursu przyst¹pi³o
jedenastu kandydatów, zarówno z terenu
gminy, jak i z miejscowoœci
oœciennych. Konkurs przebiega³
trzyetapowo. W ostatecznym
etapie komisja, w sk³ad której
wchodzili: Wójt, Zastêpca Wójta, Skarbnik Gminy, Radca
Prawny oraz dwóch przedstawicieli Rady Gminy, wy³oni³a kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy
Zbros³awice.
Na sesji Rady Gminy w dniu 22 czerwca, na wniosek Wójta, stanowisko to od

1 lipca powierzono Mariuszowi Poloczkowi.
Nowy Sekretarz jest mieszkañcem Radunia w Gminie Wielowieœ, ma 30 lat
i 10-letnie doœwiadczenie w pracy samorz¹dowca. W latach
1997-2007 by³ pracownikiem
Urzêdu Gminy Wielowieœ,
w miêdzyczasie odby³ te¿ sta¿
w Ministerstwie Zdrowia. Jest
równie¿ Radnym Powiatu Gliwickiego w obecnej kadencji.
Wœród swoich zainteresowañ wymienia sport rekreacyjny, dzia³alnoœæ na rzecz
organizacji pozarz¹dowych i wolontariat.
Jest Prezesem OSP Wielowieœ.
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Czerwiec w szko³ach i przedszkolach
CZEKANÓW

KAMIENIEC

1 czerwca obchodzono Dzieñ Dziecka, po³¹czony ze Szkolnym Dniem Sportu. Wszystkie
klasy bra³y udzia³ w czwórboju lekkoatletycznym (skok w dal, bieg na 60 m, rzut pi³eczk¹
palantow¹ oraz rzut pi³k¹ lekarsk¹). Œwietny

1 czerwca w SP im. Jana Paw³a II obchodzony by³ Dzieñ Dziecka i Sportu. Na sali gimnastycznej zorganizowano dla dzieci wiele ciekawych i zabawnych konkurencji sportowych.
Udzia³ w nich wziêli równie¿ uczniowie ze
szkó³ w Wieszowie i Miedarach. Konkurencje
sportowe przygotowa³ i przeprowadzi³ Wac³aw
Rydzyñski z pomoc¹ uczniów kamienieckiego
Gimnazjum. W grupach m³odszych I miejsce
zdoby³a Wieszowa, II - Kamieniec, III - Miedary, natomiast w grupach starszych zwyciê¿y³
Kamieniec, II by³a Wieszowa, III - Miedary.
Uczniowie dostali pami¹tkowe dyplomy i zostali nagrodzeni s³odkimi upominkami.
Z kolei 2 czerwca w kamienieckim parku
odby³ siê Festyn Rodzinny. Impreza mia³a na
celu wspólne œwiêtowanie Dnia Matki, Ojca
i Dziecka i stworzenie okazji do zaprezentowania efektów dzia³añ dzieci i nauczycieli SP
w Kamieñcu, w ramach realizacji projektu pn.
„Uczymy siê nie dla szko³y, lecz dla ¿ycia”
oraz zebranie funduszy na leczenie ucznia naszej szko³y.

wynik w rzucie pi³eczk¹ osi¹gn¹³ Adam Skowron z klasy VI - 55m! Rozegrany zosta³ równie¿ Turniej Pi³karski w kategorii klas I-III oraz
kl. IV-VI. W klasach starszych zwyciê¿y³a dru¿yna w sk³adzie: Pawe³ Glomb, Adam Skowron, Natalia Czmok, Tadeusz Frasek i Dominik
Miœkiewicz. Wœród m³odszych klas triumfowa³a dru¿yna w sk³adzie: Micha³ Ksionsyk, Manuela ¯yme³ka, Mateusz £awiñski, Ania W¹sik, Natalia Drapiewska. Na zakoñczenie
uczniowie otrzymali smako³yki i zimne napoje.
J. Lipa
Natomiast 12 czerwca w szkole spotka³a siê
„œmietanka ortograficzna” ze szkó³ podstawowych Gminy Zbros³awice. Uczniowie pisali
wcale nie³atwe gminne dyktando, a ka¿dy
z nich stara³ siê napisaæ jak najlepiej, gdy¿
w jury zasiadali ich nauczyciele.
Tytu³ Mistrza Ortografii otrzyma³a Katarzyna Wrona, uczennica SP w Ziemiêcicach. Wicemistrzem Ortografii zosta³a Agnieszka Jarosz z SP w Czekanowie. III miejsce przypad³o
Sarze Janiszewskiej, uczennicy SP w Wieszowie. Dyrektor SP w Czekanowie mgr Katarzyna Kuczora wraz z organizatork¹ dyktanda Urszul¹ Wrzos wrêczy³a uczestnikom nagrody,
dyplomy i podziêkowania.
mgr Urszula Wrzos

Podczas festynu podziwiano m.in. wystêp
szkolnego chóru, przedstawienie kabaretowe,
pokaz mody, wystêpy wokalne uczennic oraz
pokazy tañca towarzyskiego. Imprezê bardzo
profesjonalnie poprowadzi³a nauczycielka Sylwia Jezierska, która zorganizowa³a równie¿
przezabawny konkurs „Na najlepsz¹ matkê, ojca i dziecko”. Uczniowie klasy VI zaprezentowali przedstawienie które przybli¿y³o widzom
tradycje i kulturê Wielkiej Brytanii. Atrakcj¹
by³ równie¿ pokaz zmechanizowanego sprzêtu

Po¿egnanie z …
...rokiem szkolnym 2006/2007 odby³o siê 22 czerwca br. we
wszystkich placówkach szkolnych. Jednak¿e w Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych im. Jana Paw³a II w Kamieñcu mia³o szczególny charakter. Tutaj bowiem odby³o siê po¿egnanie wieloletniego nauczyciela i dyrektora tej placówki Zdzis³awa Teperka,
w zwi¹zku z jego przejœciem na emeryturê. Jego zas³ugi trudno
przeceniæ! Pe³ni¹c od 1988 r. funkcjê dyrektora (wpierw szko³y
podstawowej, póŸniej zespo³u szkó³) da³ siê poznaæ jako bardzo
dobry organizator oraz wspania³y nauczyciel i wychowawca
m³odzie¿y. To w³aœnie zachowanie m³odych ludzi najdobitniej
œwiadczy³o o przywi¹zaniu i sympatii do Niego.
Program, który przygotowali uczniowie pod kierownictwem
Rity Buliñskiej oraz Bo¿eny Graca, momentami bawi³, czêœciej
jednak wzrusza³, szczególnie adresata. To po¿egnanie trochê jakby przys³oni³o odejœcie na emeryturê - Danuty Teperek - dyrektora SP w Ziemiêcicach oraz Ryszardy Mazur - nauczycielki zespo³u szkó³, ale myœlê, ¿e to zrozumia³e. I wierzê, ¿e nie jest to
po¿egnanie na zawsze!
Wies³aw Olszewski
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Stra¿y Po¿arnej i loteria fantowa, która by³a
mo¿liwa dziêki darom ze strony licznych i hojnych sponsorów, którym dyrekcja i grono pedagogiczne szko³y sk³ada serdeczne podziêkowania.
Ilona D³ugosz

ŒWIÊTOSZOWICE
20 czerwca dzieci z Gminnego Przedszkola
Nr 4 w Œwiêtoszowicach uda³y siê na wycieczkê do gliwickiej rozg³oœni „Radia Plus”. Na
miejscu redaktor naczelny, Pawe³ Jurek, w bardzo ciekawy sposób opowiedzia³ o pracy producentów, dziennikarzy i powstawaniu audycji
radiowych. Atrakcj¹ dla dzieci by³o spotkanie
z prezenterem - Adamem Sosnowskim, który
w ich obecnoœci prowadzi³ audycjê dla s³uchaczy radia.

Wspó³praca z t¹ rozg³oœni¹ zaczê³a siê rok
temu, kiedy nasze dzieciaki bra³y udzia³ w audycji „Nasza mowa - Twoja g³owa”, gdzie prezentowa³y zagadki dla s³uchaczy. W tym roku 23 czerwca - radios³uchacze mogli us³yszeæ
u³o¿one przez przedszkolaków z grupy m³odszej wierszyki o rodzicach z okazji „Dnia Matki” oraz „Dnia Ojca”. Podziêkowania nale¿¹
siê Adrianowi Klimala, producentowi tego¿ radia, za pomoc w realizacji opisanych dzia³añ.
Szarlota Miœkiewicz

W sprawie pomocy finansowej
na zakup podrêczników i mundurków
Rodzice dzieci rozpoczynaj¹cych
w roku szkolnym 2007/2008
- roczne przygotowanie przedszkolne
- naukê w klasach I-III szko³y podstawowej
oraz rodzice
- uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów
mog¹ sk³adaæ wnioski o pomoc w formie dofinansowania zakupu podrêczników dla dzieci rozpoczynaj¹cych roczne przygotowanie przedszkolne lub naukê w klasach I-III szko³y podstawowej
oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniom szkó³ podstawowych
i gimnazjów.

Ostateczny termin sk³adania wniosków mija 22 sierpnia 2007 r. zgodnie
z Zarz¹dzeniem Nr 128/2007 Wójta Gminy Zbros³awice z dnia 18.07.2007 r.
w sprawie okreœlenia terminu sk³adania
wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podrêczników oraz dofinansowania zakupu jednolitego stroju uczniom.
Wnioski mo¿na sk³adaæ w poszczególnych przedszkolach, szko³ach lub w GZOPO (Kamieniec ul.
Tarnogórska 34, tel. (032) 233 76 50.
Rodzice uczniów, którzy z³o¿yli ju¿
wnioski s¹ proszeni o osobisty kontakt
z GZOPO. Brak kontaktu uniemo¿liwi
przyznanie pomocy.
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WYKAZ TELEFONÓW SO£TYSÓW
GMINY ZBROS£AWICE

Powiedz stary gdzieœ Ty by³….?
To pytanie zapewne nie raz
pad³o, gdy dnia 16 czerwca
2007 r. w ZajeŸdzie „U Rysia”
spotkali siê absolwenci nie istniej¹cych ju¿ Szkó³ Podstawowych w Jaœkowicach, Karchowicach i Zawadzie. Mozolne
miesi¹ce przygotowañ op³aci³y
siê. O godzinie 15.00, w koœciele parafialnym pod wezwaniem
œw. Katarzyny Aleksandryjskiej,
zebrali siê zaproszeni, byli
i obecni, mieszkañcy Karchowic, od rocznika 1948 do 1957.
Zaledwie godzinê póŸniej
wszyscy udali siê do zajazdu,
gdzie mogli spêdziæ ca³y wieczór na wspólnej zabawie i rozmowach, bo przecie¿ ostatnia
impreza w tym gronie by³a dobre 40 lat wczeœniej. Poszukiwania starych znajomych poch³onê³y wyj¹tkowo du¿o czasu
i energii, albowiem w latach 80.
wielu m³odych, ówczesnych
mieszkañców, wyjecha³o w poszukiwaniu lepszych warunków
¿ycia.
Tym samym wiejska potañcówka nabra³a wyj¹tkowo œwiatowej barwy. Do Karchowic zje-

cha³o wielu goœci z ca³ej Polski
i z zachodu Europy. Nic w tym
dziwnego, ¿e po tak d³ugiej roz³¹ce odg³osy muzyki, dochodz¹ce z serca wsi, by³o s³ychaæ do
samego rana. Do tañca przygrywa³ zespó³ „Kostar” nie by³o
wiêc utworu, przy którym parkiet pozosta³by pusty. Jak przysta³o na wiejski klimat, by³
oczywiœcie œlicznie przypieczony i smakowicie pachn¹cy prosiaczek…
Spotkanie mo¿na zaliczyæ do
wyj¹tkowo udanych. Oby na nastêpne takie nie przysz³o nam
czekaæ kolejnych 40 lat. Oczywiœcie szczere wyrazy uznania
dla organizatorów, bez których
nie uda³oby siê zebraæ tylu starych znajomych, a i mo¿e sama
zabawa nie by³aby a¿ tak udana.
Wiêcej o zabawie mo¿na
przeczytaæ na specjalnie powsta³ej z tej okazji stronie internetowej www.karchowice.eu.tt,
na której mo¿na umieszczaæ
zdjêcia i swoje wra¿enia z tego
wyj¹tkowego dnia.
Urszula (z domu Laudamus)
i Patrycja Posmyk

Boniowice
Czekanów
Jasiona

LIZOÑ Mariola
ORDON Andrzej
WYSOCKI Jan

Jaœkowice
Kamieniec
Karchowice
Kopienica
Ksiê¿y Las
Laryszów
£ubie
£ubki
Miedary
Ptakowice
Przezchlebie
Sza³sza
Œwiêtoszowice
Wieszowa
Wilkowice
Zawada
Zbros³awice
Ziemiêcice

SZCZEREK Marek
KAPEK Andrzej
POSMYK Jerzy
KAMIÑSKI Tomasz
TRAUTMANN Ginter
SZO£TYSIK Piotr
NOWAK Marek
ZADORO¯NA Ewa
KUPKA Herbert
JANOSZKA Renata
BAGSIK Manfred
BRZÊCZEK Teresa
KOWOLIK Krzysztof
SIEGEL Tomasz
NOWARA Damian
B£AZIÑSKI Ryszard
JANKOWSKI Piotr
KAPEK Helmut

233 - 78 - 52
230 - 64 - 66
233 - 12 - 37
0 602-104-723
233 - 88 - 80
233 - 79 - 62
233 - 78 - 03
0 602 230 078
305 - 25 - 84
233 - 72 - 13
305 - 03 - 58
233 - 79 - 49
233 - 71 - 45
0 602-224-852
233 - 69 - 14
270 - 00 - 96
233 - 68 - 69
273 - 70 - 40
0 692-567-098
233 - 78 - 41
233 - 77 - 54
233 - 68 - 61

Konsultanci Punktu Konsultacyjnego
w Zabrzu przy ul. Wolnoœci 330
prowadzonego przez Oœrodek Kszta³cenia Samorz¹du Terytorialnego im.
Waleriana Pañki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach

pe³ni¹ dy¿ury
w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w godz. od 16.00 do 20.00
w Gminnym Centrum Informacji w Kamieñcu
W ramach dy¿uru konsultanci akredytowani przez PARP œwiadcz¹ dla mikro,
ma³ych i œrednich przedsiêbiorców bezp³atne us³ugi informacyjne z zakresu:
- œrodków pomocowych dostêpnych w ramach realizacji polityki rz¹du wobec
sektora MŒP finansowanych z bud¿etu pañstwa, funduszy strukturalnych UE
oraz innych instrumentów wsparcia dla tego sektora,
- zasad przygotowywania wniosków o udzielenie dotacji
- prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, zarz¹dzania przedsiêbiorstwem (porady
z dziedziny prawa, marketingu, finansów, podatków i inne).
Piotr Bujara

Pracowity rok szkolny w Przezchlebiu
Za nami kolejny rok szkolny. Dla naszej szko³y i dla naszych uczniów by³ bardzo pracowity.
Dlatego min¹³ tak szybko. Ju¿ od pierwszych dni
wrzeœnia przygotowywaliœmy siê do wielkiego
festynu zainicjowanego przez rodziców. By³ on
realizowany pod has³em „Uœmiech dla przyrody poznaj ptaki - ekologicznych sprzymierzeñców”.
Jego fina³ nast¹pi³ w listopadzie i mia³ zasiêg œrodowiskowy.
Kolejnym przedsiêwziêciem by³a realizacja
projektu „Dni Niemieckie w Naszej Szkole - Weihnachtsmarkt”, który finansowany by³ przez
Konsulat Niemiecki. Impreza, na której goœciliœmy zespo³y wokalne ze Œwiêtoszowic, Ziemiêcic, Przezchlebia, dzieci przedszkolne oraz przedstawicieli w³adz lokalnych i mieszkañców so³ectw, trwa³a dwa dni i mia³a równie¿ zasiêg œrodowiskowy.
W lutym rozpoczêliœmy realizacjê projektu
unijnego „Równe szanse dla wszystkich”. Projekt
spotka³ siê z ogromnym zainteresowaniem
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uczniów. Dziêki niemu mogli zg³êbiæ i poszerzyæ
wiedzê oraz zwiedziæ dot¹d nieznane miejsca,
zwi¹zane ze Œl¹skiem. W ramach zajêæ dzieci
bra³y udzia³ w konkursie kruszonek, zorganizowanym przez Muzeum w Willi Caro. Zwiedzi³y
Zabytkow¹ Stacjê Wodoci¹gow¹ „Zawada”, Za-

mek Ksi¹¿¹t Œl¹skich w Pszczynie oraz Skansen
i Muzeum Prasy Œl¹skiej. Pojecha³y równie¿ do
¯ywca, gdzie wziê³y udzia³ w corocznym Biegu
Dudka.

Zajêcia unijne to nie tylko rekreacja, ale tak¿e
pog³êbianie i utrwalanie wiedzy, co niew¹tpliwie
zaowocowa³o wysokimi œrednimi ocen na œwiadectwach.
Podsumowaniem zajêæ unijnych by³ festyn
œrodowiskowy po³¹czony z Dniem Matki i Ojca,
który odby³ siê 29 maja. Na festynie uczniowie
mieli okazjê popisaæ siê swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami przed rodzicami oraz licznie przyby³ymi goœæmi.
Miniony rok szkolny zaowocowa³ równie¿
sukcesami uczniów w konkursach przedmiotowych, przegl¹dach artystycznych i zawodach
sportowych, potwierdzonych nagrodami rzeczowymi, dyplomami oraz pucharami.
W tym miejscu pragniemy bardzo serdecznie
podziêkowaæ rodzicom naszych uczniów, którzy
nigdy nie zawiedli nas organizacyjnie i z wielkim
zaanga¿owaniem przygotowywali na ka¿d¹ imprezê domowe wypieki oraz regionalne potrawy.
Rada Pedagogiczna SP Przezchlebie
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Bezp³atne szkolenia zawodowe dla rolników!
Biuro projektu „Zdobycie kwalifikacji szans¹ na zmianê zawodu”
informuje, ¿e istnieje mo¿liwoœæ przyjêcia rolników na kursy zawodowe
organizowane w ramach projektu. Pierwszeñstwo bêd¹ mieli jednak
uczestnicy kursów jêzykowych. Prosimy o kontakt wszystkie osoby nie
uczestnicz¹ce w projekcie, a zainteresowane kursami zawodowymi!
(Kamieniec ul. Tarnogórska 4a, tel. 032-333-87-40 lub 0 660-974-906)
Przypominamy, ¿e w projekcie mog¹ uczestniczyæ mieszkañcy naszej
Gminy oraz Gmin s¹siaduj¹cych jeœli s¹:
- rolnikami ubezpieczonymi w KRUS
- domownikami rolnika, ubezpieczonymi w KRUS
- osobami pracuj¹cymi w rolnictwie.
Osoby, które zostan¹ zakwalifikowane bêd¹ mog³y wybraæ jeden
z nastêpuj¹cych kursów:
- kurs prawa jazdy kat. C
- kurs bukieciarstwa i florystyki
- kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie
- kurs kucharza
- kurs magazyniera z obs³ug¹ wózków wid³owych
- kurs nowoczesnej obs³ugi klienta

Projekt: „Zdobycie kwalifikacji szans¹ na zmianê zawodu” nr Z/2.24/II/2.3/17/06
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Katowicach
www.wup-katowice.pl
Redaktor: Anna Po³oñska
tel. (032) 233 77 89,
fax (032) 233 71 00
Adres kontaktowy:
42-674 Zbros³awice
ul. Oœwiêcimska 2

INFORMATOR
Z ¯YCIA GMINY e-mail:promocja@zbroslawice.pl
www.zbroslawice.pl/wiesc.htm
ZBROS£AWICE

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

Spó³dzielczoœæ bankowa jest jedn¹ z najstarszych form polskiej spó³dzielczoœci. Posiada cechy, które umo¿liwiaj¹ i uzasadniaj¹ jej funkcjonowanie w ró¿nych formach spo³eczno-ekonomicznych. Ruch spó³dzielczy liczy sobie ponad

Gminne Centrum Informacji poszukuje pracowników!
1. Do nowopowsta³ej filii w Wieszowie na stanowiska:
- operator pras mechanicznych
wymagania: doœwiadczenie w obs³udze pras, doœwiadczenie w przezbrajaniu pras, rozumienie dokumentacji technicznej;
- operator wózka wid³owego
wymagania: znajomoœæ podstawowych zasad gospodarki magazynowej, uprawnienia na wózek wid³owy, doœwiadczenie na ww. stanowisku;

wymagania: doœwiadczenie (min.
2 lata) w budowie narzêdzi do obróbki plastycznej (tzn. matryce,
t³oczniki, wykrojniki), doœwiadczenie w obróbce skrawaniem (toczenie, wiercenie, frezowanie, szlifowanie - obs³uga wymienionych maszyn, rozumienie rysunku technicznego, znajomoœæ podstawowa: j.
angielski lub j. hiszpañski - w stopniu umo¿liwiaj¹cym podstawow¹
komunikacjê.

2. Do pracy w Hiszpanii na 2-3
letni kontrakt na stanowisko:

Dokumenty aplikacyjne zawieraj¹ce CV prosimy wysy³aæ na
adres korespondencyjny:

- pracownik utrzymania ruchu budowa/remonty narzêdzi do obróbki plastycznej

Maugo Poland Sp. z o.o., 40-064
Katowice, ul. Kopernika 26 lub
rafal.kowalczyk@maugo.com

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
Transport zw³ok w kraju i zagranic¹
Telefony ca³odobowe: 032/384 69 48 032/233 69 90 0 601 40 60 85

146 lat. Zapewnia³ on ³atwy dostêp do kapita³u
obrotowego dla polskich rzemieœlników, kupców,
drobnych przedsiêbiorców, warunkowa³ rozwój
ma³ych firm i mo¿liwoœæ konkurencji z niemieckim kapita³em.

95-lecie Banku Spó³dzielczego w Tarnowskich Górach
26 sierpnia 2007 roku Bank Spó³dzielczy
w Tarnowskich Górach obchodzi 95-lecie
swojego istnienia. Pierwsza siedziba Banku
mieœci³a siê na tarnogórskim rynku. Od maja
1993 roku Centrala Banku znajduje siê przy
ul. Bytomskiej 6.
Historia Banku Spó³dzielczego w Tarnowskich Górach to 95 lat trwania w zmiennych
warunkach politycznych, gospodarczych
i spo³ecznych. Bank przetrwa³ dziêki ludziom, którzy nie tracili nadziei. Pierwszym
powojennym dyrektorem by³ Pan W³adys³aw
Rowiñski. Obecnie wieloletni¹ Przewodnicz¹c¹ Rady Nadzorczej jest Wanda Wytrykusz, Prezesem Zarz¹du Fryderyk Radziej,
Zastêpc¹ Adelajda Duda, zaœ Cz³onkiem Zarz¹du Gabriela Panek.
Pomimo swoich 95 lat, Bank Spó³dzielczy
w Tarnowskich Górach jest placówk¹ nowoczesn¹ i ci¹gle rozwijaj¹c¹ siê.

W 1996 roku Bank Spó³dzielczy w Tarnowskich Górach wykupi³ budynek na skutek upad³oœci Banku Spó³dzielczego w Zbros³awicach. Bank przej¹³ miêdzy innymi obs³ugê finansow¹ jednostek organizacyjnych
Gminy. Dziêki tej decyzji umo¿liwi³ mieszkañcom, a w szczególnoœci rolnikom Gminy
Zbros³awice, korzystanie z us³ug bankowych
w miejscu swojego zamieszkania.

w Warszawie. W dobie silnej ekspansji banków zagranicznych na rynek finansowy
w Polsce nadal mo¿e s³u¿yæ swoim Klientom
pomoc¹ i rad¹, daj¹c poczucie stabilnoœci finansowej i perspektywy dalszego rozwoju.
Z okazji swojego 95-lecia Bank przygotowa³ dla swoich Cz³onków prezent w postaci
„Kredytu Jubileuszowego” na wyj¹tkowo
korzystnych warunkach.

W chwili obecnej trwa przebudowa i modernizacja budynku Oddzia³u Banku w Zbros³awicach, co polepszy warunki pracy i jednoczeœnie poprawi komfort Klientom. Zakoñczenie inwestycji planowane jest na IV
kwarta³ br.

Zarz¹d i pracownicy Banku zapraszaj¹
do swoich placówek:
- Centrala Banku w Tarnowskich Górach
przy ul. Bytomskiej 6,
- Oddzia³ w Zbros³awicach przy ul. Wolnoœci 109,
Filie:
- w Nakle Œl. przy ul. G³ównej 52,
- w Strzybnicy, ul. A. Krajowej 3,
- w Tarnowskich Górach, ul. Towarowa 1.

Bank, co warto podkreœliæ, posiada wy³¹cznie polski kapita³. Zrzeszony jest w Banku Polskiej Spó³dzielczoœci SA z siedzib¹
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Miedarzanie podbili serca
mieszkañców Turyngii
W dniach 20-23 lipca br. Zespó³ Pieœni i Tañca
„Miedarzanie” bra³ udzia³ w festiwalu folklorystycznym w Wechmarze w Turyngii, które to miasto jest kolebk¹ ruchu folklorystycznego w Niemczech. Nadburmistrz tego miasta, Knut Kreuch,
jest mi³oœnikiem folkloru i g³ównym organizatorem tej imprezy. W festiwalu bra³o udzia³ 40 grup
folklorystycznych, które wystêpowa³y na kilku estradach, ustawionych w centrum miasta.
Jak wysoko jesteœmy cenieni w Wechmarze
œwiadczy fakt, ¿e nasz zespó³ mia³ najwiêcej wystêpów zaplanowanych w ca³ym programie festiwalu i jeszcze dodatkowo da³ jeden wystêp na ¿yczenie organizatorów. Zainteresowanie nasz¹ grup¹ by³o bardzo du¿e, po ka¿dym wystêpie otrzymywaliœmy gromkie brawa. Wykonano naszym tancerzom setki zdjêæ i ujêæ
filmowych.
Dla zainteresowanych
podajê stronê internetow¹,
na której mo¿na znaleŸæ
opis festiwalu i zdjêcia:
www.tlz.de/gotha
Jan Tlatlik
Na zdjêciach: zespó³ tañczy m³ynek raciborski oraz
Miedarzanie z nadburmistrzem Knutem Kreuchem.

Nasz ch³opak
w kadrze
Polski
U-20
Wieszowa mo¿e byæ dumna! Jej mieszkaniec,
19-letni Tomasz Cywka, zagra³ w M³odzie¿owych
Mistrzostwach Œwiata w Pi³ce No¿nej, które odbywa³y siê w dniach 30 czerwca - 22 lipca br. w Kanadzie. Przypomnijmy, ¿e m³odzi Polacy awansowali do 1/8 fina³u, po drodze pokonuj¹c sam¹
Brazyliê!
Tomek robi miêdzynarodow¹ karierê - podpisa³
niedawno kontrakt z klubem angielskiej Premier
League - bêdzie pomocnikiem Wigan Athletic FC
(wczeœniej by³ zawodnikiem Gwarka Zabrze).
Polscy trenerzy pi³karscy wró¿¹ mu œwietn¹ karierê i zaliczaj¹ go do najbardziej obiecuj¹cych polskich zawodników. Bêdziemy œledziæ sukcesy m³odego pi³karza i trzymamy kciuki za dalszy rozwój
jego kariery.
AP

Zapraszamy na Gminny Turniej
Tenisa Ziemnego
Urz¹d Gminy Zbros³awice w dniu 1 wrzeœnia
2007 r. pragnie zorganizowaæ Gminny Turniej Tenisa Ziemnego w Laryszowie. Prosimy wszystkich chêtnych, którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w Turnieju, o zg³oszenie tego faktu do Urzêdu Gminy
Zbros³awice (tel. 32/233 77 90 insp. M. Kamiñska) najpóŸniej do dnia 20 sierpnia 2007 r.
Regulamin zostanie opracowany i podany
wszystkim uczestnikom po zg³oszeniu uczestnictwa.

Ca³odobowy
US£UGI GEODEZYJNE
mgr in¿. Olaf Hazelbusz
Przezchlebie ul. £¹czna 9
tel. kom. 505 125 587

Mini
Market
zaprasza na zakupy

partner sieci

Karchowice, ul. Bytomska 11, tel. 032 230 82 28
Z pi¹tku na sobotê i z soboty na niedzielê, w godzinach od 20.00
do 4.00, mo¿na realizowaæ zakupy na telefon.

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

Zapraszamy do korzystania z:
- „Kredytu Jubileuszowego” w kwocie do 10.000 z³
z terminem sp³aty do 23 miesiêcy (w ofercie od 16.08
do 14.09.07 r.).
- „Kredytu Wakacyjnego” w kwocie do 10.000 z³
z terminem sp³aty do 23 miesiêcy (w ofercie do
30.09.07).
- „Kredytu Seniorskiego” (sta³a oferta).
l Posiadaczom rachunków oszczêdnoœciowo-rozli-

czeniowych, prowadzonych w naszym Banku, gwarantujemy preferencyjne warunki kredytowania.
l Proponujemy obs³ugê walutow¹ w zakresie lokat

terminowych i depozytów.
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

