WRZESIEÑ
2007

ISSN 1507-8973

WYDAWANY PRZEZ WÓJTA I RADÊ GMINY

Nr 7 (75) 2007

DO¯YNKI 2007
Podziêkowanie
Sk³adamy serdeczne
podziêkowania wszystkim Mieszkañcom so³ectwa Kamieniec i okolicznych miejscowoœci oraz
Zak³adom Us³ugowym,
Firmom i Indywidualnym
Sponsorom za bezinteresown¹ i bezcenn¹ pomoc
przy organizacji Do¿ynek
Gminnych 2007 w Kamieñcu.
Rada So³ecka
w Kamieñcu.
W dniach 8-9 wrzeœnia 2007 r. w Kamieñcu odby³y siê Gminne Do¿ynki. Uroczystoœæ rozpoczê³a
siê msz¹ œwiêt¹ do¿ynkow¹ w koœciele parafialnym, podczas której mieszkañcy gminy podziêkowali za zebrane plony. Nastêpnie korowód do¿ynkowy, sk³adaj¹cy siê z piêknie przystrojonych
sprzêtów rolniczych i koron do¿ynkowych, wyruszy³ przy dŸwiêkach orkiestry dêtej do kamienieckiego parku. Trasê korowodu, jak i ca³¹ miejscowoœæ wspaniale udekorowali mieszkañcy.
Uroczystego otwarcia do¿ynek dokona³ Wójt
Gminy Zbros³awice - Pawe³ Kowolik. Gospodarzami do¿ynek byli Aneta Kapek oraz Roland Kosmol,
którzy wrêczyli Wójtowi bochen chleba z ziarna
z tegorocznych zbiorów.
Uczestnikami do¿ynek byli tak¿e goœcie z zagranicy: W³och, Niemiec, Francji i Wêgier. Przedstawicielom gmin partnerskich bochen chleba wrêczy³y przedszkolaki z Kamieñca. Po czêœci oficjalnej
przygotowany by³ program artystyczny, m.in.: koncert orkiestry dêtej, konkurs koron, wystêp Marka
Biesiadnego z zespo³em „Duo Fenix”. Podczas zabawy tanecznej przygrywa³ zespó³ „Jowisz”.
W niedzielê od godz. 15.00 rozpoczê³y siê gry
i zabawy dla dzieci. Du¿ym powodzeniem wœród

najm³odszych cieszy³o siê malowanie tatua¿y.
Wœród innych atrakcji wymieniæ mo¿na m.in.: pokaz tañca towarzyskiego, wystêp zespo³u „Kamyczki Dramy” z Kamieñca oraz wystêpy zespo³ów tanecznych.
Gwiazd¹ niedzielnego wieczoru by³, gor¹co
oklaskiwany, „Tercet Egzotyczny”. Ostatni¹ atrakcj¹ tegorocznych do¿ynek by³a biesiada œl¹ska wystêp Andrzeja Misia i Bernadety Kowalskiej.
Podczas do¿ynek firma Trans Auto Zenona i Andrzeja Knapika z Zabrza Rokitnicy prezentowa³a
najnowsze modele Fiata -Bravo i Linea.
Podczas imprezy do¿ynkowej du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê loteria fantowa. W niedzielê
o godz. 19.30 odby³o siê losowanie nagrody g³ównej - pralki automatycznej zasponsorowanej przez
Bank Spó³dzielczy w Tarnowskich Górach Oddzia³
Zbros³awice. Wœród nagród dodatkowych by³y: go³êbie, królik, koza, indyki i œwinie, Mieszkañcy Kamieñca w³o¿yli wiele pracy w przygotowanie tegorocznych do¿ynek i pomimo niesprzyjaj¹cej aury
(padaj¹cy deszcz) uda³o siê stworzyæ niepowtarzaln¹ atmosferê swojskiej biesiady.
Rada So³ecka
w Kamieñcu

Wójt podpisa³ 44 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 - 22 zarz¹dzenia;
- nieodp³atnego przekazania œrodków trwa³ych powsta³ych po zakoñczeniu inwestycji pn. „Doci¹¿enie
oczyszczalni œcieków przez budowê kanalizacji sanitarnej w so³ectwie Wieszowa-II etap czêœæ III” - 2 zarz¹dzenia;
- uchylenia Uchwa³y Nr 19/2/00 Zarz¹du Gminy
Zbros³awice w sprawie przekazania samochodu
„Gimbus”;
- powo³ania komisji przetargowej w celu zbycia autobusu marki Jelcz (sk³ad komisji: Mariusz Poloczek przewodnicz¹cy, Aleksandra Hangiel - sekretarz, Krystyna Trzêsiok - cz³onek);
- zmiany Regulaminu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zbros³awice dla obiektów indywidualnych przewidzianych do realizacji
w 2007 roku” - 2 zarz¹dzenia;
- zmiany Zarz¹dzenia Nr 83/2005 Wójta Gminy Zbros³awice z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie okreœlenia szczegó³owego trybu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Zbros³awice (dot. zmiany wzoru wniosku);
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ki nr
894/102 - czêœæ km. 4 d. 1 po³o¿onej w Czekanowie;
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ek nr
1125/94 km. 2 d. 2, 700/7 km. 2 d. 1, 396/7 km. 2 d.
1, Obr. Ptakowice, po³o¿onych w Ptakowicach;
- zmiany sk³adu komisji rekrutacyjnej powo³anej do
prac przy wy³onieniu kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Obywatelskim Urzêdu Gminy
w Zbros³awicach (sk³ad komisji: przewodnicz¹cy Mariusz Poloczek, cz³onek Julianna Jachnicka, sekretarz
Katarzyna Zyga);
- powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Zbros³awicach (El¿bieta Bochoñ);
- powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Œwiêtoszowicach (Zuzanna Korgel);
- powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Wieszowie (Gabriela Bronder);
- powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych im. Jana Paw³a II w Kamieñcu
(Adrian Korgel);
- powierzenia stanowiska dyrektora Szko³y Podstawowej w Ziemiêcicach (Edyta Wójcik);
- zmiany Zarz¹dzenia Nr 128/2007 Wójta Gminy
Zbros³awice z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie okreœlenia terminu sk³adania wniosków o udzielenie pomocy
w formie dofinansowania zakupu podrêczników oraz
dofinansowania zakupu jednolitego stroju uczniom
(termin do 31 sierpnia 2007 r.);
- powo³ania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „remontu nawierzchni drogowej przy ulicy
Sienkiewicza w Wieszowie” (sk³ad komisji: przew.
Sebastian G³ówka, sekretarz Grzegorz S³odczyk,

Z prac Rady Gminy
30.08. i 13.09.2007 r. - sesje Rady Gminy
Podjêcie uchwa³ w sprawie: powo³ania Zespo³u,
który przedstawi Radzie Gminy Zbros³awice opiniê
o zg³oszonych kandydatach na ³awników na kadencjê 2008-2011; przekazania darowizny rzeczowej
dla Policji; udzielenia pomocy finansowej z bud¿etu Gminy Zbros³awice dla Gminy K³omnice poszkodowanej w wyniku przejœcia tr¹by powietrznej
w dniu 20 lipca 2007 roku; nawi¹zania wspó³pracy
partnerskiej Gminy Zbros³awice z Gmin¹ Castagnole delle Lanze; zmian w bud¿ecie Gminy Zbros³awice na rok 2007 - 10 uchwa³; zmian w planie
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na rok
2007 oraz zmian w uchwale nr III/33/06 Rady Gminy Zbros³awice z dnia 28 grudnia 2006 roku.
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cz³onkowie: Adam Trzêsiok i Urszula Grabiñska);
- okreœlenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych,
z którymi mo¿e ³¹czyæ siê dostêp do informacji niejawnych;
- polecenia pe³nomocnikowi ds. ochrony informacji
niejawnych przeprowadzenie zwyk³ego postêpowania
sprawdzaj¹cego;
- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
bud¿etu Gminy Zbros³awice za pierwsze pó³rocze
2007 roku oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego samorz¹dowej instytucji kultury
za pierwsze pó³rocze 2007 roku;
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ki nr

Z prac Wójta Gminy
1098/59 km. 3 d. 1, po³o¿onej w Ziemiêcicach;
- powo³ania sk³adu komisji rekrutacyjnej do prac przy
wy³onieniu kandydata na stanowisko informatyka
w Urzêdzie Gminy Zbros³awice;

Ponadto Wójt:
- sk³ada gratulacje i podziêkowania wszystkim, którzy
przyczynili siê do organizacji ró¿nego rodzaju imprez
kulturalno-rekreacyjnych, jakie odby³y siê na terenie
naszych so³ectw:
1. IX Jadwigafest w Ziemiêcicach;
2. Ogólnopolskie Zawody JeŸdzieckie w Zbros³awicach;
3. IV Pit Bull Show Zbros³awice 2007 - Mistrzostwa
Polski w przeci¹ganiu ciê¿arów i wystawa psów rasy
Amerykañski Pit Bull Terrier;
4. Festyny odpustowe, ludowe, do¿ynkowe w Zbros³awicach, Ptakowicach (wspania³e spotkanie z Ann¹
Dymn¹ - znan¹ aktork¹), Wilkowicach, Wieszowie
i Boniowicach.
Gor¹ce brawa i podziêkowania nale¿¹ siê tym, którzy
przygotowali korony ¿niwne i wystartowali w konkursie koron na do¿ynkach powiatowych i to z sukcesami: Laryszów I miejsce, Œwiêtoszowice II, a Jasiona - wyró¿nienie. Poza konkursem prezentowana by³a równie¿ korona z Ziemiêcic;
- przed³o¿y³ Radzie Gminy projekt uchwa³y o przeznaczenie - z rezerwy bud¿etowej - pomocy finansowej dla mieszkañców Gminy K³omnice, którzy ucierpieli w wyniku przejœcia tr¹by powietrznej. Uchwa³a
zosta³a przez Radê przyjêta i taka pomoc zostanie
udzielona;
- czyni³ liczne starania, przy wspó³udziale Sanepidu
Bytom, by zlikwidowaæ ska¿enie wodoci¹gu Ksiê¿y
Las - £ubki - Kamieniec. Zdajê sobie sprawê, ¿e
mieszkañcy, którzy nie mog¹ korzystaæ z czystej wody s¹ t¹ sytuacj¹ zbulwersowani i zarzucaj¹ urzêdowi
i Wójtowi bezczynnoœæ. Zapewniam jednak, ¿e tak nie
jest. Wraz z pracownikami Sanepidu ustalamy, jakie
dzia³ania powinien podejmowaæ w³aœciciel wodoci¹gu. Niestety efekty jego dzia³añ jak do tej pory nie da³y pozytywnego wyniku. Nie pomog³o tzw. „chlorowanie”, p³ukanie czy odciêcie nielegalnych pod³¹czeñ
hydroforów i studni;
- na kolejnych posiedzeniach MZKP omawia³ z przedw sprawie bud¿etu Gminy Zbros³awice na rok
2007; wyra¿enia poparcia dla dzia³añ podejmowanych przez Samorz¹d Województwa Œl¹skiego na
rzecz przyznania organizacji Mistrzostw Europy
w Pi³ce No¿nej EURO 2012 w naszym regionie;
utworzenia odrêbnych obwodów g³osowania dla
Domu Pomocy Spo³ecznej prowadzonym przez Ojców Kamilianów w Zbros³awicach, Domu Pomocy
Spo³ecznej Miedary i Domu Pomocy Spo³ecznej
w £ubiu, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
7 i 28.08.2007 r. - posiedzenia Komisji Bud¿etu,
Gospodarki i Rozwoju
7.08. - komisja wyjazdowa - zapoznanie siê z przebiegiem i jakoœci¹ wykonania œcie¿ek konnych,
28.08. - omówienie sprawozdania z realizacji pla-

stawicielami wszystkich gmin sprawy funkcjonowania komunikacji pasa¿erskiej w naszym regionie.
W zwi¹zku z tym, ¿e sytuacja finansowa jest dramatyczna, koniecznym by³o wprowadzenie drastycznych
kroków - podjêto uchwa³ê o podwy¿szeniu dop³at
z gmin (z 1,50 z³/wzkm na 1,80 z³), co bêdzie kosztowa³o nasz bud¿et dodatkowo 100.000 z³. Podjêto równie¿ wniosek, ¿e dla utrzymania p³ynnoœci finansowej
PKM Œwierklaniec (najwiêkszego przewoŸnika) gminy wp³ac¹ pilnie dop³aty za 2 miesi¹ce ³¹cznie. S¹ to
jednak dzia³ania doraŸne. Zobowi¹zano Zarz¹d
Zwi¹zku do opracowania programu naprawczego dla
zlikwidowania powsta³ej straty (ponad 6 mln z³).
W programie tym pojawi¹ siê elementy niekorzystne
dla gminy m.in.: zwiêkszenie dop³at z 1,8 z³/wzkm do
ponad 2 z³/wzkm, badanie rentownoœci ka¿dej linii
i likwidacje tych nierentownych (np. linia nr 20 ma
ob³o¿enie na 1,56 osoby na 1 wzkm, linia nr 134 1,87, linia nr 191 - 1,58, linia nr 288 - 1,74 i to
z udzia³em pasa¿erów z miast). Powody tych trudnoœci to zaleg³oœci z lat poprzednich, gdy gminy (najbardziej Piekary Œl.) nie chcia³y wiêcej dop³acaæ do komunikacji oraz drastyczny spadek dochodów (ponad
2,2 mln z³) ze sprzeda¿y biletów. Myœlê jednak, ¿e
dzia³ania pozwol¹ ustabilizowaæ sytuacjê, choæ bêdzie
to nie³atwe, a zale¿ne od zgodnej wspó³pracy gmin
nale¿¹cych do Zwi¹zku;
- dokona³ przegl¹du przygotowania szkó³ i przedszkoli do nowego roku szkolnego;
- w wyniku zamkniêcia przez Sanepid sto³ówki filii
przedszkola w Ksiê¿ym Lesie, podj¹³ dzia³ania
w sprawie likwidacji tej placówki, na co jednak nie
wyrazili zgody rodzice, personel i zwi¹zki zawodowe.
Filia wiêc bêdzie dzia³a³a bez kuchni i tylko w godz.
7-13, a o jej przysz³oœci zadecyduje Rada Gminy.
W tym roku szkolnym do tego przedszkola zapisanych zosta³o oœmioro dzieci;
- z powodu nadmiaru innych informacji, o prowadzonych pracach bie¿¹cych i inwestycyjnych poinformuje w przysz³ym wydaniu;
- za zorganizowanie Do¿ynek Gminnych w Kamieñcu, przygotowanie obchodów 5-lecia wspó³pracy
z francusk¹ Gmin¹ Charnay-les-Macon oraz podpisanie porozumienia o przyjaŸni z w³osk¹ Gmin¹ Castagnole delle Lanze, sk³ada gor¹ce podziêkowania i gratulacje dla: cz³onków Rady So³eckiej Kamieñca, na
czele z so³tysem Andrzejem Kapkiem i ich wspó³pracownikom tj. mieszkañcom Kamieñca i £ubek, g³ównie za to, ¿e nie przestraszyli siê pogody; Starostom
do¿ynek - Anecie Kapek i Rafa³owi Kosmol, uczestnikom korowodu, wykonawcom wspania³ych koron
do¿ynkowych z 14 so³ectw, rodzinom, które przyjê³y
do swych domów zagranicznych goœci, wszystkim
sponsorom za ich pomoc, stra¿akom ochotniczym za
ochronê i udzia³ ze sztandarami, obs³udze technicznej
tj. Klaudiuszowi Aplik i Marysi Griksa, pracownikom
Urzêdu Gminy na czele z Joasi¹ Starzec i Monik¹ Kamiñsk¹.
Myœlê, ¿e wielu uczestników tych do¿ynek bêdzie je
d³ugo wspomina³o.
nu gospodarki odpadami oraz opiniowanie projektów uchwa³.
8.08. i 5.09.2007 r. - posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Prowadzenie dalszej kontroli realizacji zadañ inwestycyjnych w gminie, organizacji przetargów na zamówienia publiczne i wnioskowanie o dotacje pomocowe oraz omówienie sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Zbros³awice za I pó³rocze br.
28.08.2007 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa
Omówienie spraw zwi¹zanych z prowadzeniem
badañ zasobnoœci gleb oraz ich wapnowaniem.
29.08.2007 r. - posiedzenie Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Omówienie dzia³alnoœci klubów i organizacji sportowych na terenie naszej gminy.
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UDANY LETNI
WYPOCZYNEK
Wzorem lat ubieg³ych dzieci z Gminy Zbros³awice wyjecha³y na dwutygodniowe kolonie letnie. Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej, poprzez Kuratorium Oœwiaty i Komendê Chor¹gwi ZHP w Katowicach, pozyska³ 21 bezp³atnych
miejsc. Dzieci wypoczywa³y w Ustce, Milówce i Kokotku.
Pracownik socjalny tutejszego oœrodka - Maria Hazelbusz - do³o¿y³a wszelkich starañ, aby dowóz do miejsca
zbiórki (Katowice) i odbiór dzieci po powrocie przebiega³
bezpiecznie. Dziêki uprzejmoœci ks. dyrektora W³adys³awa
Tarasa i kierowcy Marcina Kusza oraz dyrektora Stanis³awa

Parkitnego i kierowcy Alfonsa Cieœli dzieci korzysta³y
z udostêpnionego samochodu Domów Pomocy Spo³ecznej
w Zbros³awicach oraz £ubiu.
Dzieci wróci³y zadowolone, wypoczête, doœwiadczaj¹c
wielu pozytywnych wra¿eñ.
Kierownik Oœrodka - mgr Urszula Furtak

Wakacje to czas, na który
z niecierpliwoœci¹ czekaj¹
wszystkie dzieci. Du¿e i ma³e,
po trudach nauki, zas³uguj¹ na
wypoczynek i relaks. Niestety,
nie wszyscy maj¹ mo¿liwoœæ
wyjazdu na obóz czy kolonie.
Dlatego na te dzieci, jak co ro-

Po¿egnanie Wakacji
W dniach 25-26 sierpnia odby³ siê festyn „Po¿egnanie Wakacji” w Wilkowicach. Ka¿dego dnia na scenie mo¿na by³o zobaczyæ wystêpy dzieci i m³odzie¿y.
W sobotê i niedzielê wieczorem odby³a
siê zabawa taneczna. Pierwszego dnia do
tañca zaprasza³ zespó³ „Wragon Mix”,
a drugiego zespó³ „Exel”.
Na festynie mo¿na by³o kupiæ domowe
ciasto, chleb ze smalcem, kie³basê i krupnioka z grilla oraz wiele innych specja³ów. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê loteria fantowa. G³ówn¹ nagrod¹ by³ telewizor, jednak wielu uczestników chcia³o wygraæ indyka, œwinkê wietnamsk¹ czy kozê.
Nie zabrak³o atrakcji dla dzieci, które
mia³y okazjê pomalowania w³osów, wziêcia udzia³u w konkursach z nagrodami, kursie tañca towarzyskiego oraz zabawie na
dmuchanym zamku. Ka¿dy te¿ móg³ spró-

³em rzeŸbiarskim, wykonuj¹c
z niej ró¿ne figurki i ozdoby.
Oprócz tego dzieci stworzy³y,
za pomoc¹ ró¿nych technik,
prawdziwy zwierzyniec: motyle, wê¿e, biedronki, czy kilkumetrow¹ d¿d¿ownicê z wyt³aczanek po jajkach. Przerwy

Wakacje z bibliotek¹
ku, czeka³o wiele atrakcji podczas dwutygodniowych zajêæ
bibliotecznych.
Od 16 do 27 lipca uczestnicy, w kilkunastoosobowej grupie w wieku od 5 do 12 lat, wykorzystywali wolne chwile na
wyklejaniu obrazków bibu³¹,
robieniu kolorowych lampionów, czy ozdób na okna. Mali
artyœci przekonali siê, i¿ masa
solna jest wspania³ym materia-

miêdzy zajêciami plastycznymi
wykorzystywano na gry, zabawy i taniec. Dzieci próbowa³y
równie¿ swoich si³ na scenie
i efekt tych trudów zaprezentowa³y w ostatnim dniu zajêæ.
Wakacje dobieg³y koñca, ale
my mamy nadziejê, ¿e czas spêdzony w bibliotece pozostanie
mi³ym wspomnieniem wszystkich dzieci.
M. Ogrodnik
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bowaæ swoich si³ w czasie jazdy quadem.
Po zakoñczeniu festynu wszyscy wracali
z uœmiechem do domu.
D.N.

Lato sprzyja podró¿om
Jak podró¿e, to zwiedzanie ciekawych zak¹tków, których w naszym
kraju nie brakuje. Wiele z nich znajduje siê blisko nas, lecz nie wiemy
o ich istnieniu, dlatego Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowa³a wycieczkê, a Urz¹d Gminy zasponsorowa³ przejazd. Wycieczka ta by³a niezwyk³a zarówno dla doros³ych, jak
i dla dzieci.
Celem podró¿y by³o zwiedzanie
Wadowic, w tym ma³o znanego klasztoru Ojców Karmelitów Bosych „Na
Górce”, z którym zapozna³ nas Ojciec
Cyprian. Opowiedzia³ nam ciekaw¹
historiê klasztoru, jego patrona - Œwiêtego Józefa oraz Ojca Rafa³a Kalinowskiego (1 sierpnia 1892 r. przyby³ on
do Wadowic gdzie zosta³ pierwszym
prze³o¿onym klasztoru). W klasztornej
kaplicy, na g³ównym o³tarzu, umieszczono obraz Œw. Józefa, który na palcu ma Pierœcieñ Rybaka podarowany
przez Jana Paw³a II.
Bêd¹c w Wadowicach nie sposób nie
zajrzeæ do rodzinnego domu Papie¿a,
w którym obecnie znajduje siê muzeum,
oraz do Bazyliki Mniejszej Ofiarowania
NMP.

Po „duchowym” zwiedzaniu Wadowic udaliœmy siê do Inwa³du, gdzie znajduje siê ma³o znany Park Miniatur.
W owym parku zobaczyliœmy m.in.: miniaturê Coloseum, Bazyliki i Placu Œw.
Piotra, Œwi¹tyniê Akropolu, Sfinksa,

wie¿ê Eiffla i Mur Chiñski. Wszystkie
obiekty s¹ doskonale wkomponowane
w otaczaj¹c¹ je zieleñ, wodospady i jeziorka pe³ne ryb. Czas spêdzony w Parku to nie tylko okazja do zobaczenia miniatur najs³awniejszych budowli œwiata,
ale tak¿e relaks dla rodziców, których
pociechy szalej¹ w Mini Lunaparku
i Zielonym Labiryncie.
Pogoda w tym dniu wyj¹tkowo dopisa³a, mamy wiêc nadziejê, ¿e uczestnicy
wycieczki s¹ zadowoleni.
J. Zdañska
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W ostatnich dniach lipca odby³ siê
w Ziemiêcicach tradycyjny trzydniowy festyn parafialny „JADWIGAFEST 2007”.
Impreza rozpoczê³a siê w pi¹tek barwnym
korowodem ulicami Ziemiêcic i Przezchlebia (niestety w tym roku pominiête
zosta³y Œwiêtoszowice ze wzglêdu na
uci¹¿liwy ruch samochodowy, spowodowany remontem mostu w Czekanowie).
Na szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³y piêknie
przyozdobione ulice i posesje na trasie
przejazdu.

œl¹ski niedzielny obiad. Po po³udniu bawi³y nas swoimi wystêpami: zaprzyjaŸniony
chór z Bestwiny, Weso³e Kumoszki ze
Œwiêtoszowic i Any z Przezchlebia. Na
estradzie pojawili siê dublerzy gwiazd
polskiej estrady takie jak: Maryla Rodowicz, Anna Jantar, Alicja Majewska i Robert Janowski.
Organizowany po raz dziewi¹ty Turniej
Trójwsi o Puchar Ksiêdza Proboszcza wygra³a tym razem reprezentacja Przezchlebia. So³ectwa rywalizowa³y w nastêpuj¹-

IX JADWIGAFEST
- zabawa na fest
Wœród uczestników spotkaæ mo¿na by³o m.in.: Kapelê Podwórkow¹ z Ziemiêcic, Szko³ê Baletu ze Œwiêtoszowic, grupê
Arabów z Przezchlebia, banderê konn¹
z Wieszowy jak równie¿ dobrze zaopatrzon¹ „piêciogwiazdkow¹” ruchom¹ restauracjê firmy Rembis. Po uroczystym
otwarciu imprezy do póŸnych godzin wieczornych bawiliœmy siê z grup¹ biesiadn¹
Bajery.
Drugi dzieñ festynu rozpocz¹³ miêdzynarodowy turniej pi³ki no¿nej, w którym
tradycyjnie, ku naszemu zadowoleniu,
zwyciê¿y³a reprezentacja parafii Ziemiêcice. Na kolejnych miejscach uplasowa³y
siê reprezentacje Niemiec i Radia Plus.
Sobotni program artystyczny ubarwi³y
w wiêkszoœci zespo³y z terenu naszej parafii: Skrzaty ze Œwiêtoszowic, Karolinka
z Przezchlebia oraz Jadwi¿ki z Ziemiêcic.
Niedzielê, trzeci dzieñ naszego œwiêta,
rozpoczêliœmy udzia³em w uroczystej
mszy œwiêtej, a potem wspólnie z przyby³ymi do nas goœæmi zjedliœmy prawdziwy
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cych konkurencjach: rzut pniokiem, orczykiem i balonikiem, mini liœcie przebojów, pokazie mody, wiedzy o parafii i konkursie tañca.
Atrakcyjny program, du¿o zabawy
i œmiechu oraz bogato, swojsko zaopatrzone bufety corocznie œci¹gaj¹ do Ziemiêcic
t³umy ludzi. Jesteœmy bardzo zadowoleni,
i¿ nasza impreza cieszy siê coraz wiêksz¹
popularnoœci¹ i osi¹gnê³a miano jednej
z najwiêkszych imprez tego typu w województwie. W organizacjê Jadwigafestu
zaanga¿owane s¹ setki czêsto bezimiennych ludzi, za co im wszystkim bardzo gor¹co dziêkujê.
Za okazan¹ pomoc dziêkujê równie¿:
Wójtowi Gminy Paw³owi Kowolikowi,
policjantom z Kamieñca oraz wszystkim
stra¿akom z OSP.
W imieniu organizatorów zapraszam
wszystkich do Ziemiêcic w dniach 25-27
lipca 2008 na X Jubileuszowy Jadwigafest
2008. ALE BÊDZIE SIÊ DZIA£O!!!!
Maria Bujok
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W dniach 3-5 sierpnia br. w Oœrodku JeŸdzieckim w Zbros³awicach odby³y siê Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody. Ze
wzglêdu na ma³¹ iloœæ zg³oszeñ na Zawody
Ogólnopolskie, organizatorzy postanowili
zorganizowaæ tak¿e Zawody Regionalne,
które s¹ przeznaczone dla ma³o doœwiadczonych jeŸdŸców oraz m³odych, niedoœwiadczonych koni. Ca³a czo³ówka polskich
jeŸdŸców zrobi³a nam mi³¹ niespodziankê,
zg³aszaj¹c siê do nas na zawody. Wœród nich
wielokrotni mistrzowie polscy oraz wielu innych znakomitych jeŸdŸców.
W zawodach bra³o udzia³ 180 koni i ponad
100 zawodników, startuj¹cych w ró¿nych konkursach, gdzie wysokoœæ przeszkód waha³a siê
od 80 do 140 cm. W ci¹gu dnia od godz. 8.00 do
oko³o 21.00 odbywa³o siê od 10 do 14 konkursów. Na zbros³awickim hipodromie pojawi³y siê
4-, 5- i 6-letnie konie, które przez dwa pierwsze

Porêba, dawnemu zawodnikowi i trenerowi KJ
Zbros³awice (zawita³ do nas po 14 latach, obecnie jest zawodnikiem OSK Sobin). Na zawodach
startowa³ na koniu Rodrunder 4 i za II miejsce
otrzyma³ nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 2000
z³. Na III miejscu uplasowa³ siê Bogusz D¹browski z KJ Aleksander Elizówka na koniu Chardonay L i otrzyma³ nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci
1500 z³.
Drugi z konkursów fina³owych, czyli Fina³
Ma³ej Rundy nale¿a³, podobnie jak Grand Prix
Zbros³awic, do amazonki Pauliny Wielgórskiej,
na drugim z jej koni tj. klaczy Emirata. Druga
by³a Agnieszka Grundkowska na koniu Diamant
z WLKS Krakus z Krakowa, a trzeci Jaros³aw
Skrzyczyñski - wielokrotny mistrz Polski - na
koniu Guffi z KJ Absolut z Wroc³awia.
Sobotni wieczór dostarczy³ sporo emocji, najpierw rozegrano konkurs Potêgi Skoków, nad
którym Honorowy Patronat obj¹³ Starosta Tarno-

KONNE ATRAKCJE W DOBOROWEJ OBSADZIE

dni zawodów z jednej strony walczy³y o kwalifikacje do Mistrzostw Polski M³odych Koni
a z drugiej o udzia³ w niedzielnych fina³ach.
Doœwiadczeni jeŸdŸcy w pi¹tek i sobotê, na
nieco starszych koniach, próbowali swoich si³
w Ma³ej i Du¿ej Rundzie, gdzie walczyli o kwalifikacjê do niedzielnych konkursów fina³owych.
A walczyæ by³o o co: w finale Du¿ej Rundy
GRAND PRIX ZBROS£AWIC na 3 najlepszych
zawodników czeka³y piêkne puchary ufundowane przez naszego Wójta oraz nagrody pieniê¿ne.
Zwyciêzc¹ tego konkursu zosta³a m³oda zawodniczka Paulina Wielgórska z Klubu JeŸdzieckiego Trachy Gliwice jad¹ca na koniu Savage, otrzymuj¹c nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 2500 z³. II miejsce przypad³o Jaros³awowi

górski. Zwyciêzc¹ zosta³ S³awomir Uchwat na
koniu Gundi z JKS Pogórze, osi¹gaj¹c wynik
170 cm.
Po konkursie Potêgi Skoków zosta³ rozegrany
konkurs specjalny nr 1 „Przesiadany koñ - rower”. Zawodnicy, walcz¹c o rower, pokonywali
pierwsz¹ czêœæ parcoursu na koniu, a nastêpnie
musieli oddaæ konia luzakowi i drug¹ czêœæ parcoursu musieli przejechaæ na rowerze. Konkurs
by³ rozgrywany na zasadach konkursu zwyk³ego,
czyli aby zwyciê¿yæ nale¿a³o po pierwsze pokonaæ tor przeszkód bez b³êdów a po drugie w jak
najkrótszym czasie. Na tych samych zasadach,
w niedzielê, rozegrany zosta³ II konkurs specjalny „Przesiadany koñ-kuc”. Zapewni³ on wszystkim niez³¹ zabawê, w szczególnoœci publicznoœci. Zawodników kusi³a chêæ wygranej:
2-osobowa wycieczka do Pary¿a ufundowana
przez BPIT Almatur. Wystartowa³o 12 jeŸdŸców.
Zawodnicy nie mieli prawie ¿adnych problemów
z pokonaniem pierwszej czêœci parcoursu na
w³asnych koniach, natomiast jazda na kucach
bez siode³ przyspo¿y³a im sporo trudnoœci. Rekordzista spad³ 6 razy ze zbros³awickiego Olimpa. Zwyciêzc¹ zosta³ £ukasz Kruk z Kieleckiego
KJ, startuj¹cy pocz¹tkowo na swojej klaczy Nemenzis, a nastêpnie na zbros³awickiej Gosi.

W niedzielne popo³udnie zosta³ rozegrany dodatkowo tzw. konkurs pocieszenia. Honorowym
patronatem obj¹³ go prezydent miasta Œwiêtoch³owice. Konkurs ten by³ przeznaczony dla zawodników, którym zabrak³o szczêœcia w pi¹tkowych i sobotnich kwalifikacjach pó³fina³owych.
Zwyciêzc¹ zosta³ Krzysztof Ok³a na koniu Boss
z Kieleckiego KJ.
Poza emocjami sportowymi w trakcie zawodów na goœci czeka³ dmuchany zamek dla dzieci,
stoiska jeŸdzieckie, pyszna domowa kuchnia,
stragany i koniki na przeja¿d¿ki.
Barbara Jachowicz

Rozdano „Zbros³awickie Laury”
Podczas Do¿ynek Gminnych w Kamieñcu
Wójt Gminy Pawe³ Kowolik wrêczy³ nagrody
laureatom konkursu o „Zbros³awicki Laur”.
Jedn¹ z nich otrzyma³ Zdzis³aw Teperek za
wieloletni¹ pracê pedagogiczn¹ i trud w³o¿ony
w wychowanie m³odzie¿y, w szczególnoœci z terenu Gminy Zbros³awice.
Natomiast drug¹ nagrodê - Gerhard Weber za
wieloletnie zaanga¿owanie i rozwijanie wspó³pracy
miêdzynarodowej. Swoj¹ postaw¹ przyczynia³ siê
do zacieœniania wiêzi oraz stosunków partnerskich
pomiêdzy niemieck¹ Gmin¹ Brackenheim a Gmin¹
Zbros³awice.
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Nagrodê „Zbros³awickiego Lwa” wrêczono Gerardowi Gackiemu za wieloletnie promowanie sportu na
terenie naszej gminy, aktywn¹ dzia³alnoœæ jako Prezesa
Honorowego LKS „Orze³” Miedary na rzecz rozwoju
kultury fizycznej oraz za krzewienie ducha sportu
wœród m³odzie¿y.
Drugiego lwa przyznano Janowi Tlatlikowi za
stworzenie i prowadzenie Chóru DFK Zbros³awice
przy Towarzystwie Spo³eczno Kulturalnym Niemców, Ko³o Zbros³awice. Chór pod jego dyrygentur¹
reprezentuje Mniejszoœæ Niemieck¹ naszej gminy na
wielu przegl¹dach w kraju i za granic¹, zdobywaj¹c
liczne nagrody i uznanie publicznoœci.
/JS/
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Aktualna punktacja (po 7 konkurencjach)
Wieloboju So³ectw o Puchar Przechodni
Wójta Gminy Zbros³awice
Punktacja 2007
Miejsce

So³ectwo

Skat Pi³ka Szachy P³yw.

Go³êbie Wêdk. Biegi Siatk.

Tenis

1

Laryszów

31

31

15

27

35

27

0

0

0

2

Miedary

21

37

31

23

15

25

0

0

0

2

Wieszowa

25

33

29

29

19

17

0

0

0

4

Ziemiêcice

27

21

27

17

31

23

0

0

0

5

Zawada

11

17

21

7

27

21

0

0

0

6

Kamieniec

19

0

19

21

25

10

0

0

0

7

Zbros³awice

29

15

13

9

13

19

0

0

0

8

Ptakowice

17

27

0

0

11

29

0

0

0

9

Kopienica

15

9

9

19

21

10

0

0

0

10

Przezchlebie

9

19

25

0

29

0

0

0

0

11

Czekanów

13

29

23

13

0

0

0

0

0

12

Jasiona+Ksiê¿y Las

7

13

11

15

17

10

0

0

0

13

£ubie

0

35

0

25

7

0

0

0

0

13

Œwiêtoszowice

23

25

0

0

9

10

0

0

0

15

Boniowice+£ubki

0

11

7

0

33

15

0

0

0

16

Wilkowice

0

23

0

0

23

0

0

0

0

17

Karchowice

0

7

17

11

0

0

0

0

0

Sza³sza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jaœkowice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sztafety
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Suma
166
152
152
146
104
94
98
84
83
82
78
73
67
67
66
46
35
0
0

Terminy rozgrywania kolejnych konkurencji:
7.

Biegi prze³ajowe

29 wrzesieñ

Przezchlebie

2(K) + 2(M)

8.

Siatkówka

20 paŸdziernik

Miedary, Kamieniec, Wieszowa sale sport.

3(K) + 3(M)

9.

Tenis sto³owy

17 listopad

Kamieniec

2(K) + 2(M)

8 grudzieñ

Wieszowa - sala sport.

2(K) + 2(M)

Turniej sztafet wahad³owych +
10.
wspó³zawodnictwo so³tysów

Termin rozpoczêcia wszystkich zawodów - godz. 10.00.
Prosimy o zg³aszanie dru¿yn (ostateczny termin zg³oszenia dru¿yny
- dwa dni przed terminem zawodów) w Urzêdzie Gminy, tel. 233 77 90
insp. M. Kamiñska.

INFORMACJA DOTYCZ¥CA
SKA¯ENIA BAKTERIOLOGICZNEGO WODY
W MIEJSCOWOŒCI KAMIENIEC
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbros³awicach,
w zwi¹zku z licznymi zapytaniami mieszkañców Kamieñca, dotycz¹cymi
ska¿enia bakteriologicznego wody pitnej informuje, ¿e dostarcza wodê
dla nastêpuj¹cych ulic: Tarnogórskiej, Gliwickiej, Polnej, Parkowej oraz
Sosnowej.
Woda dostarczana przez ZGKiM Zbros³awice spe³nia wymagania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne dotycz¹ce jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi okreœlone w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia 29.03.2007 r. (Dz. U. nr 61).
Jednoczeœnie informujemy, ¿e dostawc¹ wody dla mieszkañców ul. Sadowej, Wiejskiej oraz placu Wiejskiego w Kamieñcu, £ubek i Ksiê¿ego
Lasu jest Przedsiêbiorstwo Nasienne „Ksiê¿y Las Sp. z o.o.” z siedzib¹
w Ksiê¿ym Lesie.
Dyrektor ZGKiM - Józef Burda

Podziêkowanie
Rodzinom z terenu ca³ej Gminy sk³adam gor¹ce podziêkowania za goœcinnoœæ i serdeczne
przyjêcie we w³asnych domach

naszych przyjació³ z Gmin partnerskich z Niemiec, Francji, Wêgier i W³och.
Joanna Starzec

Redaktor: Anna Po³oñska
tel. (032) 233 77 89,
fax (032) 233 71 00
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Miêdzynarodowy Tydzieñ M³odzie¿y
W dniach od 10 do 20 sierpnia br. po raz
trzeci odby³ siê Miêdzynarodowy Tydzieñ
M³odzie¿y. Uczestniczyli w nim m³odzi ludzie z miast partnerskich wspó³pracuj¹cych
z Gmin¹ Zbros³awice, tj. Brackenheim
i Charnay-les-Mâcon, oraz po raz pierwszy
grupa z Rumunii - nowego kraju cz³onkowskiego Unii Europejskiej. Nasz¹ gminê reprezentowali uczniowie Zespo³u Szkó³ im.
Jana Paw³a II w Kamieñcu. Gospodarzem
tegorocznej edycji by³o francuskie Charnay-les-Mâcon.
Za organizacjê Miêdzynarodowego Tygodnia
M³odzie¿y odpowiedzialne by³y Simone Ducert,
Veronique Huth oraz Jean-Mark Paris, a tematem
wiod¹cym ca³ego spotkania by³ œwiat kina. Z pobytu we Francji zosta³ nakrêcony i zmontowany
film „Together in Europe”, który jest zapisem
wspólnie spêdzonych chwil. Stanowi tak¿e przyk³ad na to, i¿ mimo ró¿nic kulturowych mo¿liwa
jest wzajemna przyjaŸñ, zrozumienie i wspó³praca. Spotkanie takie jak to w Charnay-les-Mâcon
jest z pewnoœci¹ impulsem do dzia³ania dla
wspólnego dobra oraz pobudza do tworzenia
wspólnej przysz³oœci.
10-dniowy pobyt we Francji by³ wype³niony
ciekawymi zajêciami, prowadzonymi w jêzyku
angielskim. By³ to podstawowy jêzyk komunikacji na co dzieñ. Bez niego ani rusz, chyba ¿e na
migi lub z t³umaczem. Zrozumieliœmy, ¿e umie-

8

jêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykami obcymi docenia siê zw³aszcza za granic¹, gdy zachodzi koniecznoœæ porozumiewania siê, zadawania pytañ,
udzielania informacji. Po wstêpnych zajêciach
integracyjnych przyst¹piliœmy do krêcenia filmu
o naszym pobycie, co stanowi³o nasze g³ówne zajêcie w Charnay. Oprócz tego zdo³aliœmy rów-

nie¿ zwiedziæ sporo interesuj¹cych miejsc, takich
jak np.: Lyon i muzeum braci Lumiere - pionierów kinematografii œwiatowej, spacerowaliœmy
po przepiêknym parku Tete d'Or. Bardzo ciekawa by³a te¿ wyprawa do opactwa w Cluny - per³y œredniowiecza, miasta s³awnego z bazyliki
opactwa Benedyktynów (X-XII w.) niegdyœ najwiêkszej, obok bazyliki Œw. Piotra w Rzymie.
Papie¿e, królowie i w³adcy bywali regularnymi
goœæmi tego wa¿nego centrum duchowoœci. Bardzo wzruszaj¹cy by³ udzia³ w spotkaniu modlitewnym wspólnoty ekumenicznej w Taize

i w Eucharystii. Papie¿ Jan Pawe³ II, który odwiedzi³ to miejsce powiedzia³: „Byæ w Taize to
jak przybyæ do Ÿród³a”. Nic wiêc dziwnego, ¿e
przyje¿d¿aj¹ tam ludzie z ca³ego œwiata, by skupiæ siê na modlitwie i poczuæ energiê tego
wyj¹tkowego miejsca.
Nasi opiekunowie zadbali równie¿ o nasz¹
kondycjê sportow¹. JeŸdziliœmy na rowerach po
francuskich trasach rowerowych, które s¹ przepiêkne i bardzo zadbane. Ta, któr¹ jechaliœmy,
zwana jest Szlakiem Winnic. Kalorie traciliœmy
tak¿e na basenie, k¹pi¹c siê i korzystaj¹c z licznych zje¿d¿alni. Niewiele by³o czasu wolnego.
Na drobne zakupy w pobliskim supermarkecie
pozostawa³ w zasadzie czas przed lub po kolacji.
Ale pami¹tki i drobiazgi zd¹¿yliœmy kupiæ,
w czym bardzo pomóg³ nam Polak, od urodzenia
mieszkaj¹cy we Francji, Rene. Czas up³ywa³ nam
szybko i niepostrze¿enie, zw³aszcza ostatnie dni.
I jak w filmie pojawia siê napis „The end”, tak
i nasza wyprawa mia³a swój koniec. Jeszcze tylko ciep³e po¿egnania, wymiany adresów i zapewnienia o wzajemnej przyjaŸni i pamiêci o wspólnie spêdzonym czasie, który ju¿ na zawsze bêdzie jednoczy³. A potem powrót z happy endem.
Ca³a nasza grupa uwa¿a, ¿e wyjazd by³ bardzo
udany, i ¿e warto kontynuowaæ tego typu spotkania w przysz³oœci. S³u¿¹ one bowiem wzajemnemu poznaniu siê i zrozumieniu.
Ewa Nawrocka
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Ubezpieczenia rolne
- nowelizacja ustawy
Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o dop³atach do ubezpieczeñ
do upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich zosta³a uchwalona przez Sejm
w dniu 7 marca 2007 roku i wprowadza wiele nowych zmian w stosunku do
poprzedniej ustawy.
Najwa¿niejsza zmiana polega na tym, ¿e ka¿dy producent, który uzyska
p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych (z bud¿etu Unii Europejskiej),
bêdzie musia³ obowi¹zkowo zawrzeæ umowê ubezpieczenia na co najmniej
50% powierzchni upraw wymienionych w ustawie i objêtych dop³atami z bud¿etu pañstwa od ryzyka szkód spowodowanych przez: suszê, powódŸ, grad
i ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.
Obowi¹zek ten powstaje po 1 lipca 2008 r. Nale¿y podkreœliæ, i¿ nie zawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierz¹t, nie
bêdzie mia³o wp³ywu na ubieganie siê przez nich o p³atnoœci bezpoœrednie.
Znowelizowana ustawa wprowadza zasadê, ¿e dop³aty z bud¿etu pañstwa
przys³uguj¹ producentom rolnym do powierzchni nie przekraczaj¹cej 300
hektarów. Posiadacze wiêkszych area³ów roœlin uprawnych nie uzyskaj¹ dop³at do sk³adek, chocia¿ obowi¹zkowo musz¹ ubezpieczyæ swoje uprawy.
Wprowadzenie obowi¹zku ubezpieczenia jest konieczne z unijnym obowi¹zkiem posiadania polis ubezpieczenia 50% upraw rolnych przez rolników, którzy od 2010 roku bêd¹ ubiegaæ siê o inne formy wsparcia z bud¿etu
krajowego w przypadku wyst¹pienia klêsk.
Wiêcej informacji na temat ubezpieczeñ rolnych na stronie internetowej www. zbroslawice. pl
(M. Cz.)

Szkolenia dla rolników
Urz¹d Gminy Zbros³awice informuje, ¿e organizuje szkolenie dot.
„Obrotu i stosowania œrodków
ochrony roœlin”. Szkolenie przewidywane jest w listopadzie. Zaintere-

Podziêkowanie

Serdecznie
dziêkujemy
wszystkim Sponsorom oraz
Rodzicom i Stra¿akom za pomoc w organizacji Festynu
Odpustowego, który odby³
siê 14-15 sierpnia 2007 roku.
Rada Rodziców
Zespo³u Szkó³
w Zbros³awicach

Podziêkowania
So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹
Wilkowic pragnie gor¹co podziêkowaæ wszystkim, którzy
przyczynili siê do organizacji
festynu „Po¿egnanie Wakacji”
w dniach 25-26.08.2007 r.,
a w szczególnoœci: Sponsorom,
Paniom, które upiek³y ciasto,
Obs³udze stoisk, OSP Wilkowice, Mieszkañcom i przyby³ym
Goœciom.
Dziêkujemy Panu Ryszardowi Posmyk, reprezentuj¹cemu
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, za zaszczycenie nas swoj¹ obecnoœci¹.
So³tys i Rada So³ecka
Wilkowic

sowanych rolników proszê o zg³oszenie telefoniczne pod nr (032)
233 77 20 w godz. 8.00 do 14.00 do
dnia 15.10.2007 r.
Mariola Czaja

PODZIÊKOWANIE
Sk³adam serdeczne podziêkowanie
Gronu Pedagogicznemu, Komitetowi
Rodzicielskiemu, Uczniom klas I-VI
i ich Rodzicom oraz wszystkim Osobom,
które przyczyni³y siê do zorganizowania
Festynu Rodzinnego, z którego dochód
zosta³ przekazany na moje leczenie.
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ
wszystkim sponsorom festynu:
¢ PZU Tarnowskie Góry
¢ Bank Spó³dzielczy w Tarnowskich
Górach
¢ Pan Marcin Ko³odziej - Ogrodnictwo Zbros³awice
¢ Pani Maria Œliwiñska - Ogrodnictwo Przezchlebie
¢ Pañstwo Patrycja i Krzysztof Janoszka
¢ Pan Ryszard Wojtacha
¢ Pan Zbigniew Klimowicz
¢ Pan Zenon Dolnicki
¢ Pani Aneta Hetmañczyk
¢ Pan Henryk Lis
¢ Pan Marian Mróz
¢ Ks. Franciszek Jêdrak
¢ GS Zbros³awice
¢ A-Z BIURO Tarnowskie Góry
¢ Przyjaciele, pragn¹cy pozostaæ anonimowi
¢ Rodzice, którzy upiekli ciasta
Jestem Szczêœliwy maj¹c takich Przyjació³ :-)
Bartek Dziubla
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Do wszystkich
uœmiechaj¹cych siê

Nordic
Walking(2)
Rozmowa z Zuzann¹ Kusz, propagatork¹ Nordic walking:
- Nordic walking to w Polsce
sport ma³o popularny. Kiedy na
spacerze spotykamy osobê, która
trzyma w rêku kije i z nimi maszeruje, dziwimy siê i chichoczemy.
Nie zniechêca ciê to?
- Rzeczywiœcie, u nas nordic walking wci¹¿ budzi spore zdziwienie.
Gdy znajomym pokazujê kijki i opowiadam, ¿e chodzê z nimi po ulicy,
œmiej¹ siê z niedowierzaniem. Ale
mówi¹c serio, chcia³abym, ¿eby ten
sport u nas sta³ siê popularny. Jest
chyba najzdrowszy ze wszystkich
sportów i nieskomplikowany.
- Do tego sportu chyba nie trzeba
mieæ specjalnych predyspozycji?
Chodzenie to najbardziej naturalna rzecz pod s³oñcem.
- To prawda, nordic walking nie
wymaga ¿adnej filozofii. Mog¹ go
uprawiaæ wszyscy, bez wzglêdu na
wiek i kondycjê, wszêdzie, nawet
w d¿insach i w ka¿dym wieku. Zamiast na kawê i ciastko, umawiamy
siê z kole¿ank¹ na wspólny marsz,
przy okazji plotkuj¹c, dlatego Nordic
walking bywa te¿ nazywany nordic
plotking, poniewa¿ taki spacer, to
œwietna okazja, ¿eby spotkaæ siê ze
znajomymi na œwie¿ym powietrzu
i poplotkowaæ. Ale, jak w ka¿dym
sporcie, trzeba nauczyæ siê podstawowych zasad. Finowie (od nich ten
sport pochodzi) nie na darmo nazwali go biegami narciarskimi na sucho.

- Zwolennicy p³ywania mówi¹, ¿e
kiedy ruszamy siê w wodzie, pracuj¹ wszystkie miêœnie, odci¹¿amy
krêgos³up i stawy. Spacer z kijkami dzia³a podobnie?
- Dzia³a fantastycznie. Nie obci¹¿a
stawów, a wzmacnia miêœnie pleców,
ramion i nóg. Po godzinie treningu
mog³abym przenosiæ góry, chocia¿ to
sport mniej forsowny, ni¿ zajêcia fitness. Nie bêdê jednak ukrywaæ, ¿e
ostro maszeruj¹c, w ogóle siê nie mêczê. Kiedy jednak nie mam si³y, zwalniam tempo.
- Jest tyle fantastycznych, atrakcyjnych sportów. Dlaczego zdecydowa³aœ siê na nordic walking?
- Kiedy dowiedzia³am siê, ¿e taki
spacer z kijkami jest o 30-40 proc.
bardziej efektywny, ni¿ zwyk³e chodzenie, postanowi³am spróbowaæ.
A jestem osob¹, która szybko siê nudzi, wiêc ¿eby sobie urozmaicaæ ¿ycie, ci¹gle eksperymentujê. Poza tym
lubiê mieæ poczucie, ¿e dbam o siebie. Jeszcze jedno: uprawiaj¹c sport,
mogê bezkarnie jeœæ ³akocie, na przyk³ad czekoladê. A jestem strasznym
³asuchem, w piêæ minut mogê schrupaæ ca³¹ tabliczkê. Na spacerze z kijkami spalam wszystkie zbêdne kalorie, w dodatku bez zadyszki.
S³owem Nordic Walking to kompleksowa koncepcja na uzyskanie
lepszej sylwetki i zdrowszego cia³a.

Kontynuujmy Pomoc!
Dziêki Twojej pomocy nasz m³ody Przyjaciel Bartuœ Dziubla powoli odzyskuje zdrowie i wiarê w lepsze jutro. Pamiêtaj o Nim i nie opuszczaj Go,
znasz Go ju¿ przecie¿. Pomoc jest potrzebna w dalszym ci¹gu, ka¿dego
dnia, wiêc nie zwlekaj!
Prosimy w imieniu bezradnego Dziecka, Przyjaciele Bartusia.
Konto Pomocy: 54 1050 1285 1000 0023 0505 3361
Internet: www.bartekdziubla.wieszowa.pl

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
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Stra¿ackie zmagania w Ziemiêcicach
2 czerwca br. w Ziemiêcicach odby³y siê, jak
co roku, stra¿ackie zawody sportowo-po¿arnicze jednostek OSP naszej gminy. Ogó³em wziê³o w nich udzia³ 19 dru¿yn (OSP Czekanów 5 dru¿yn, OSP £ubie - 3 dru¿yny, OSP Œwiêtoszowice - 3 dru¿yny) w czterech grupach. Organizatorem tegorocznych zmagañ by³o OSP
Œwiêtoszowice, a okazj¹ ku temu 120-lecie istnienia tej jednostki.
Przy s³onecznej pogodzie i dobrej organizacji druhny i druhowie zawziêcie rywalizowali
w sztafecie oraz æwiczeniu bojowym, uzyskuj¹c ³¹czny wynik, w którym im krótszy czas
tym lepsze miejsce. I tak:
Grupa „A” (mê¿czyŸni od 16 lat wzwy¿)
1. OSP Czekanów II
87,8 sek.
2. OSP Czekanów I
90,5 sek.
3. OSP Ksiê¿y Las
93,1 sek.
4. OSP £ubie
101,3 sek.
5. OSP Kamieniec
114,8 sek
6. OSP Wilkowice
116,5 sek
7. OSP Sza³sza
117,0 sek.
8. OSP Zbros³awice
130,8 sek.
9. OSP £ubie II
140,1 sek.
10. OSP Œwiêtoszowice 154,3 sek.
11. OSP Wieszowa
207,3 sek.
Grupa „C” (kobiety od 16 lat wzwy¿)
1. OSP Czekanów
111,0 sek.
2. OSP Ksiê¿y Las
119,5 sek.
3. OSP Wilkowice
129,3 sek.
4. OSP £ubie
138,7 sek.

Grupa „A - MDP” (ch³opcy 12 - 16 lat)
1. OSP Czekanów
146,4 sek.
2. OSP Œwiêtoszowice 182,9 sek
Grupa „C - MDP” (dziewczyny 12 - 16 lat)
1. OSP Czekanów
150,5 sek.
2. OSP Œwiêtoszowice 248,8 sek.
Po osi¹gniêtych wynikach widaæ pracê i zaanga¿owanie w poszczególnych jednostkach,
a œwiadectwem sprawnoœci i wyszkolenia s¹
zdobyte miejsca. Martwiæ mo¿e jedynie coraz
mniejsza liczba M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych.
W dniu 1 wrzeœnia br. zwyciêskie dru¿yny
zawodów gminnych reprezentowa³y nas na zawodach powiatowych w O¿arowicach (starto-

wa³y 22 dru¿yny). Tam jednak wypadliœmy
blado mimo bardzo motywuj¹cej nagrody za
zwyciêstwo w ka¿dej grupie (nagroda pieniê¿na 1 tys. z³ - ufundowana przez starostê). Pew-

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

nym usprawiedliwieniem mo¿e byæ fakt rozgrywania konkurencji wed³ug innego regulaminu ni¿ w naszej gminie.
Najbli¿ej zwyciêstwa by³a M³odzie¿owa
Dru¿yna Po¿arnicza dziewcz¹t z Czekanowa,
która po pierwszej konkurencji - sztafecie po¿arniczej - zajmowa³a I miejsce w grupie. Po
æwiczeniach bojowych uzyska³a jednak gorszy
czas od rywali co spowodowa³o spadek na
miejsce III. Oto wyniki poszczególnych dru¿yn
z naszej gminy:
Grupa A mê¿czyzn: OSP Czekanów - XII
miejsce, OSP Ksiê¿y Las XIII - miejsce
Grupa C kobiet: OSP Czekanów - V miejsce,
Grupa A - MDP ch³opcy: OSP Czekanów - IV
miejsce
Grupa A - MDP dziewcz¹t: OSP Czekanów III miejsce, OSP Œwiêtoszowice IV - miejsce.
J. Pieczka

Ca³odobowy

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).
O Posiadaczom rachunków oszczêdnoœciowo-rozli-

czeniowych, prowadzonych w naszym Banku, gwarantujemy preferencyjne warunki kredytowania.
O 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

Rozmowa z Tomaszem G³ogowskim, pos³em Platformy Obywatelskiej na Sejm RP
z Tarnowskich Gór:
Pos³owie
zdecydowali
o skróceniu kadencji parlamentu. Zdarzy³o siê to
pierwszy raz od 1989 roku.
Jak Pan odebra³ tê decyzjê?
Cieszy³em siê, tak jak pozostali pos³owie Platformy Obywatelskiej. W olbrzymiej czêœci
to nasza niez³omna postawa

wszystko stara³em siê zrobiæ
jak najwiêcej dla Górnego Œl¹ska, a szczególnie dla mojego
powiatu tarnogórskiego. Wydaje mi siê, ¿e w wielu sprawach, ¿e wspomnê tylko likwidacjê wysypisk po Zak³adach
Chemicznych
„Tarnowskie
Góry”, czy te¿ pozyskiwaniu
œrodków na budowê oczysz-

Stara³em siê z niego wywi¹zaæ
jak najlepiej. Bywa³em w so³ectwach Zbros³awic dziesi¹tki
razy, wielokrotnie spotyka³em
siê z samorz¹dowcami gminy,
jej so³tysami, prezesami OSP,
dzia³aczami spo³ecznymi.
Te kontakty da³y mi bardzo
du¿o, mam nadziejê, ¿e korzyœci p³ynê³y tak¿e w drug¹ stro-

Z optymizmem w przysz³oœæ
zadecydowa³a o przerwaniu
z³ych rz¹dów PiS-u. Co prawda koszmarne b³êdy pope³niane przez rz¹dz¹cych w ostatnich tygodniach zapowiada³y
ich szybki krach, ale pamiêtajmy, ¿e jeszcze niedawno wydawa³o siê, ¿e nic nie jest w stanie zachwiaæ koalicj¹ rz¹dz¹c¹. Na szczêœcie uda³o siê!
Jak wiêc ocenia Pan minion¹ kadencjê ju¿ po jej
zakoñczeniu?
£atwo siê domyœlaæ, ¿e nie
jest to ocena rewelacyjna. Niejednokrotnie z za¿enowaniem
obserwowa³em z bliska poczynania rz¹dz¹cych. Mimo

czalni œcieków w Tarnowskich
Górach (co wydatnie poprawi
tak¿e sytuacjê w okolicznych
gminach) uda³o siê zrobiæ coœ
pozytywnego.
Na ile wa¿na w tej dzia³alnoœci by³a gmina Zbros³awice?
Niezmiernie wa¿na. Bardzo
dobry wynik jaki uzyska³em
dwa lata temu w ca³ej gminie
(a w niektórych jej so³ectwach
wrêcz rewelacyjny) potraktowa³em jako olbrzymi zaszczyt
(w koñcu mieszkam co prawda
po s¹siedzku, ale jednak nie
w gminie) i zobowi¹zanie do
rzetelnej pracy na jej rzecz.

nê. Wspomnê tak¿e o dy¿urze
poselskim, który zorganizowa³em w Kamieñcu w tym roku.
Wiele osób, które przysz³y wtedy spotkaæ siê ze mn¹ podkreœla³o, ¿e nie przypominaj¹ sobie dy¿uru innego pos³a w ich
gminie.
Ubiega siê Pan o ponowny wybór. Jakie s¹ Pana
plany
na
dzia³alnoœæ
w Zbros³awicach w kolejnej
kadencji Sejmu?
Zdecydowanie wiêksze ni¿
w
mijaj¹cej.
Wczeœniej
wspomina³em o staraniach
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska, jakich dokonywa³em na

rzecz moich Tarnowskich Gór.
Wiêkszoœæ z tych rzeczy ju¿
uda³o siê dopi¹æ i s¹ one
w trakcie realizacji. Doœwiadczenia, które zdoby³em, szlaki,
które uda³o siê „przetrzeæ”,
chcia³bym wykorzystaæ teraz
dla innych gmin powiatu tarnogórskiego. Wierzê, ¿e uda
siê to zrealizowaæ, tak¿e z korzyœci¹ dla Zbros³awic.
Jakie nadzieje wi¹¿e Pan
z wyborami?
Jestem optymist¹. Wierzê
w politykê pozbawion¹ nienawiœci, oszczerstw i pogardy.
Wierzê, ¿e Platforma Obywatelska wygra wybory..
Dziêkujê za rozmowê.

HURT
DETAL

Pilnie poszukujemy Pañ
chêtnych do pracy
w charakterze opiekunek
osób starszych
na terenie Niemiec.
Wymagana znajomoœæ
jêzyka niemieckiego,
w stopniu podstawowym.
Zainteresowane Panie
prosimy o kontakt osobisty
lub telefoniczny.

Dojazd z Gliwic i Tarnowskich Gór od Sza³szy
REKLAMA

A&J Partners
ul. Wroc³awska 94
41-902 Bytom
tel. 032 395 88 83

MD
SERWIS

Sza³sza, ul. Tarnogórska 12b
tel. 032 233 69 69
kom. 607 82 97 40

Prawo i Sprawiedliwoœæ
w Tarnowskich Górach zdecydowa³o siê udzieliæ poparcia
w zbli¿aj¹cych siê wyborach
parlamentarnych tylko jednemu przedstawicielowi z naszego powiatu. Jest nim Józef

O Opony

- nowe, u¿ywane, bie¿nikowane
- osobowe, ciê¿arowe

O Mechanika samochodowa
- geometria podwozia
- diagnostyka komputerowa silnika

Bezp³atna kontrola
uk³adu jezdnego
i p³ynów
eksploatacyjnych
do 31 paŸdziernika br.

Zapraszamy:
poniedzia³ek - pi¹tek 8.00 - 18.00, sobota 8.00 -15.00

wstêp za biletami

prezentowaæ nasz region i jego
mieszkañców. To by³a dla mnie
osobista pora¿ka, ¿e w poprzedniej kadencji tak du¿y i wa¿ny
dla Œl¹ska i Polski powiat tarnogórski nie mia³ swojego przedstawiciela w Sejmie. Zabrak³o

Rekomendacja zobowi¹zuje

O Myjnia rêczna

7 X 2007 r.
Koncert jazzowy
zespo³u
NEW BONE
QUINTET

Rozmowa z Józefem Burdziakiem, jedynym
kandydatem do Sejmu RP, rekomendowanym
przez PiS w Tarnowskich Górach

catering, wesela,
imprezy okolicznoœciowe
czynne:
poniedzia³ek - pi¹tek 15.00 - 23.00
sobota - niedziela 11.00 - 23.00

42-674 Zbros³awice, ul. Wolnoœci 13
tel. 032 333 81 09
kom. 660 768 602

Burdziak, przewodnicz¹cemu
lokalnego Ko³a PiS. W uzasadnieniu uchwa³y w tej sprawie
z dnia 7 wrzeœnia br. czytamy
m.in.: Burdziak jest cz³owiekiem nad wyraz sumiennym,
rzetelnym, odpowiedzialnym
i profesjonalnym w swoich poczynaniach. Ma wielkie zas³ugi
dla PiS. To on przecie¿ zak³ada³
partiê w Tarnowskich Górach,
bra³ udzia³ we wszystkich akcjach organizowanych przez
centralê i od lat walczy z korupcj¹ oraz niejasnymi uk³adami
na styku polityki i biznesu.
O krótki komentarz w tej
sprawie pytamy samego zainteresowanego.
- Panie Przewodnicz¹cy w poprzednich wyborach w 2005 roku uzyska³ Pan najwiêcej g³osów z ca³ej trójki prawicowych
kandydatów Ziemi Tarnogórskiej. To chyba dobry zwiastun
przed paŸdziernikow¹ batali¹
o poselskie nominacje?
- Z jednej strony daje to pewn¹ nadziejê, ale z drugiej zobowi¹zuje do jeszcze lepszego rezultatu. Jestem przekonany, ¿e
nie zawiodê naszych wyborców,
a oni swoimi g³osami potwierdz¹
s³usznoœæ partyjnej rekomendacji
dla mojej osoby.
- Posiada Pan ju¿ spore doœwiadczenie w pracy samorz¹dowej, co te¿ ma nie lada znaczenie...
- Tak to prawda, obowi¹zki
w samorz¹dzie, najpierw jako
radny Miasta Tarnowskie Góry,
a póŸniej jako Starosta Powiatu
Tarnogórskiego traktowa³em zawsze na równi z moj¹ prac¹
zawodow¹, jako nauczyciela.
W obydwu przypadkach najwa¿niejszy jest przecie¿ odpowiedni kontakt z ludŸmi, zrozumienie ich problemów i wyjœcie
im naprzeciw. W przysz³ym parlamencie chcia³bym w³aœnie re-

REKLAMA

wtedy bardzo niewiele, czas zatem wyci¹gn¹æ wnioski z poprzedniej kampanii i postaraæ siê
wyeliminowaæ te negatywne jej
elementy.
- Co przed wyborami chcia³by
Pan przekazaæ mieszkañcom
Zbros³awic?
- Przede wszystkim chcia³bym
im gor¹co podziêkowaæ za zaufanie, jakim obdarzyli mnie w wyborach z 2005 roku i zachêciæ ich
do jeszcze liczniejszego uczestnictwa w dniu 21 paŸdziernika
br. Dobrze znam Wasz¹ Gminê
i mam w niej wielu przyjació³.
Jako Starosta Powiatu Tarnogórskiego uczestniczy³em w zatwierdzaniu Strategii Rozwoju dla
Gminy i wtedy to pozna³em bli¿ej
jej mieszkañców, zapozna³em siê
z ich potrzebami jak i nadziejami. O Zbros³awicach mówi siê
w powiecie i nie tylko, w samych
dobrych s³owach. Najlepszym
dowodem na to, jest fakt, i¿ coraz
wiêcej osób pragnie siê tu osiedliæ, a budowa autostrady A1
stawia Zbros³awice wœród najbardziej atrakcyjnych gmin w
województwie.
Program Prawa i Sprawiedliwoœci daje nam niepowtarzaln¹
szansê dalszego rozwoju i dlatego liczê na sukces mojego ugrupowania wyborach 2007 roku.
Liczê na Wasze g³osy i Wasze poparcie. Znajdziecie mnie na liœcie wyborczej PiS, a ja zrobiê
wszystko, aby Was nie zawieœæ.
Dziêkujê za rozmowê

Korowód do¿ynkowy.
do¿ynkowy.

Wójt Gminy
- Pawe³ Kowolik.

Laureaci „Zbros³awickich Laurów”.

DO¯YNKI 2007

laureaci Srebrnej Odznaki Honorowej Za Zas³ugi Dla
Województwa Œl¹skiego - Manfred Skrzypczyk i Jacek Kamiñski.

Msza Œwiêta - Do¿ynkowa.

Podpisanie umowy o przyjaŸni
z Castagnole delle Lanze.

Powitanie chlebem.
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Gwiazda do¿ynek - „Tercet
„Tercet Egzotyczny”.

Zenon Knapik - prezes „Trans
„Trans Auto”.

Przemarsz korowodu z koœcio³a do parku.

Prezentacja tegorocznych plonów.
plonów.

Przedszkolaki
w strojach ludowych.

Goœcie z W³och œpiewaj¹ „O sole mio”.
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Do¿ynkowe korony Gminy Zbros³awice
Boniowice

Jasiona

Korowód koron do¿ynkowych
Kamieniec

Laryszów

Œwiêtoszowice

Karchowice

Miedary

Wieszowa
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Kopienica

Ptakowice

Zbros³awice

Ksiê¿y Las

Sza³sza

Ziemiêcice
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