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WYDAWANY PRZEZ WÓJTA I RADÊ GMINY

W trosce o bezpieczne dachy
W zwi¹zku z obfitymi opadami
œniegu, które spowodowa³y zagro¿enie dla konstrukcji du¿ych hal
i budynków, w³adze naszej gminy
przeprowadzi³y w ostatnim czasie
kompleksowe kontrole dachów sal
gimnastycznych zbros³awickich
szkó³ i innych wielkogabarytowych

obiektów. Tam, gdzie by³a taka koniecznoœæ z pomoc¹ przy odœnie¿aniu pospieszyli stra¿acy.
Z przeprowadzonej inspekcji
wynika, ¿e wiêkszoœæ w³aœcicieli
obiektów stanê³a na wysokoœci zadania, w trosce o nasze i w³asne
bezpieczeñstwo.

PODZIÊKOWANIE DLA STRA¯AKÓW!
Dyrekcja Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach sk³ada serdeczne podziêkowania Prezesowi
Gminnego Zarz¹du Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych - Panu Paw³owi
Kowolikowi oraz Wszystkim Stra¿a-

kom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
z Wilkowic, Ksiê¿ego Lasu i Czekanowa za odœnie¿anie dachu sali gimnastycznej, jakie mia³o miejsce
w dniu 4 stycznia i 8 lutego 2006 r.
A. Kotliñska

Jak p³acimy w 2006 roku
W zwi¹zku ze zmianami w ordynacji
podatkowej w zakresie dorêczania nakazów p³atniczych informujemy, ¿e nakazy
p³atnicze na rok 2006 bêd¹ dostarczone
przez goñca.
P³atnoœci dokonywaæ mo¿na na konto
bankowe, w kasie Urzêdu Gminy Zbros³awice lub u inkasenta/so³tysa.

Ostatnie tygodnie 2005
roku up³ynê³y uczniom
i pracownikom Szko³y Pod-
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2 kwietnia 2006 roku
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbros³awicach
przy ul. Wolnoœci 97 zorganizowana zostanie wystawa o Janie Pawle II. Wystawa po³¹czona bêdzie z prelekcj¹ filmu biograficznego
pt. „Jan Pawe³ Wielki”. Pocz¹tek wystawy zaplanowano na godzinê 14.00,

Dzieñ
z Janem
Paw³em II
- Wielkim
a zakoñczy j¹ Apel Jasnogórski o godzinie 21.37.
Inicjatorem tego dnia pamiêci o naszym Wielkim
Papie¿u jest wójt gminy
Pawe³ Kowolik.
W zwi¹zku z tym ogranizatorzy, a wiêc Urz¹d
Gminy oraz Gminna Biblioteka Publiczna zwracaj¹ siê do wszystkich mieszkañców o udostêpnienie na
okres trwania wystawy
swoich osobistych pami¹tek o Janie Pawle II.
Kontakt: Katarzyna Zyga tel. (032) 233 77 89 lub
Gminna Biblioteka Publiczna tel. (032) 233 70 80.
30 listopada w szkolnej bibliotece odby³y siê, pod
opiek¹ pani Barbary Szysz-

PRACOWITY KONIEC ROKU W SZKO£ACH
stawowej i Gimnazjum
w Zbros³awicach na przygotowaniach do najpiêkniejszych w roku œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. I tak

ko, tradycyjne „Andrzejki”. To by³a okazja do powró¿enia sobie, co nas czeka w nadchodz¹cym roku.
ci¹g dalszy na str. 5

Z prac Wójta Gminy
Wójt wyda³ 40 zarz¹dzeñ w tym
w sprawach:
- zmiany stawki czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych.
Ustalono stawkê czynszu regulowanego dla lokali mieszkalnych za 1m2 powierzchni u¿ytkowej na terenie gminy
Zbros³awice w wysokoœci 0,87 z³otych
z moc¹ od 1.02.2006 r.;
- wydzier¿awienia dzia³ki nr
546/40 po³o¿onej w Ziemiêcicach na
okres trzech lat tj. od dnia 2.01.2006 r.
do dnia 1.01.2009 r. stanowi¹cej drogê
dojazdow¹ do pompowni œcieków
i budynku agregatu pr¹dotwórczego;
- powo³ania komisji ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadañ publicznych w 2006 roku z zakresu zadañ zwi¹zanych
z ochron¹ i promocj¹ zdrowia na terenie gminy Zbros³awice;
- powo³ania komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizacjê zadañ publicznych w 2006
roku w zakresie kultury i sztuki;
- powo³ania komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizacjê zadañ publicznych
w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska pomocnicze oraz stanowiska pracowników obs³ugi w Urzêdzie Gminy Zbros³awice;
- opracowania uk³adu wykonawczego bud¿etu gminy Zbros³awice na
rok 2006;
- nieodp³atnego nabycia, do zasobu
gminy, nieruchomoœci w £ubiu okreœlonych nr dzia³ki 14 i 12/2, stanowi¹cych drogi od Skarbu Pañstwa - Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa;
- powo³ania koordynatora ds.
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi w Urzêdzie Gminy Zbros³awice;
- zmiany zarz¹dzenia nr 182/2005
wójta gminy Zbros³awice z dn. 21. 10.
2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w tym
stanowiska kierownicze w Urzêdzie
Gminy Zbros³awice.
Og³oszenie o naborze na wolne stanowisko urzêdnicze zamieszcza siê
w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicy og³oszeñ w urzêdzie.
Ponadto Wójt informuje, ¿e:
- zapozna³ siê ze spraw¹ budowy
sali gimnastycznej w Kopienicy. Poleci³ skorelowaæ koncepcjê budowy
z planem zagospodarowania przestrzennego miejscowoœci;
- zapozna³ siê z wnioskiem Rady
So³eckiej w Laryszowie o przekazanie
dzia³ki nr 386/45 przy ul. Bocznej na
powiêkszenie placu zabaw. Postanowi³
sprawê uregulowaæ po zlikwidowaniu
umiejscowionego tam szamba;
- zapozna³ siê z treœci¹ umowy zawartej pomiêdzy firm¹ REMONDIS
z Tarnowskich Gór a gmin¹ Zbros³awice. Przedmiotem umowy jest zbieranie, transport i utylizacja pad³ych
ptaków i innych zwierz¹t z terenu gminy, dotyczy to kompetencji gminy.
Zleceniobiorca miêdzy innymi zobowi¹zuje siê do prowadzenia telefonicznych dy¿urów w celu przyjmowania zg³oszeñ dot. miejsca zbiórki pad³ych ptaków i innych zwierz¹t, terminowego nie póŸniej ni¿ 3 godziny od
powiadomienia przez zleceniodawcê
zbiórki zwierz¹t, prowadzenie ewidencji zg³oszeñ;
- spotka³ siê z przedstawicielami
wszystkich stowarzyszeñ, które bior¹
udzia³ w budowie kanalizacji i z³o¿y³
im informacjê z realizacji tego zadania.
W tym: dalsza budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie realizowana bêdzie z œrodków WFOŒ i GW Katowice
na wartoœæ oko³o 3 mln z³, gdy¿ wniosek gminy na pozyskanie dotacji z tzw.
„Funduszu Górniczego” nie uzyska³
uznania panelu ekspertów (na 65 pkt.
kwalifikacyjnych uzyska³ 64,60). Zosta³ z³o¿ony wniosek do tzw. „Funduszu Norweskiego” na realizacjê
oczyszczalni i kanalizacji zadania Kamieniec - Zbros³awice - Laryszów Zawada na sumê ok. 12 mln z³. Rozstrzygniêcie tego konkursu planowane
jest w miesi¹cach sierpieñ - wrzesieñ.
Tocz¹ siê prace projektowe Czekanów
- Sza³sza i Zawada - Karchowie;
- w œwiêto Objawienia Pañskiego
przebywa³ na terenie gminy ksi¹dz biskup Gerard Kusz, który w Domu Pomocy Spo³ecznej £ubie odprawi³ uroczyst¹ mszê œw. oraz uczestniczy³
w kolêdowaniu;

Drogiej Solenizantce Pani

Marii Poloczek
z okazji 90 rocznicy urodzin,
¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci, zdrowia
oraz b³ogos³awieñstwa Bo¿ego
¿ycz¹
So³tys i Rada So³ecka Przezchlebia
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- w œwietlicy w Wieszowie pod
przewodnictwem Kornelii Sikory, Jana Wysockiego i wolontariuszy odby³a siê kolejna edycja Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, która zebra³a na terenie gminy Zbros³awice ponad
13.000 z³;
- wzi¹³ udzia³ w zebraniu wiejskim
w Wieszowie, gdzie odby³o siê rozdanie nagród w konkursie na naj³adniejsz¹ posesjê, wœród poruszanych problemów dominuj¹cym by³ problem
komunikacyjny, co by³o zaskakuj¹cym, gdy¿ za³atwiono tê sprawê zgodnie z wnioskami z zebrania poprzedniego przy udziale Rady So³eckiej;
- uczestniczy³ w Konwencie Wójtów i Burmistrzów, który odby³ siê
w Boronowie, a tematem dominuj¹cym by³a „Informacja, jako czynnik
rozwoju gospodarczego”. Okazuje siê,
¿e w³aœciwy dostêp do informacji i jej
przep³yw powoduje rozwój co najmniej w 25%;
- uczestniczy³ w otwarciu biur poselskich - pos³a Tomasza G³ogowskiego i eurodeputowanego by³ego premiera Jerzego Buzka w Tarnowskich
Górach przy ul. Opolskiej 1;
- bra³ udzia³ w uroczystoœci 10lecia dzia³alnoœci stowarzyszenia „Nasza Sala Gimnastyczna” w Wieszowie,
gdzie równie¿ œwiêtowano zdobycie
na w³asnoœæ Pucharu Wójta w wieloboju so³ectw;
- wywóz odpadów z worków jest
nadal aktualny, bêdzie siê odbywa³ na
dotychczasowych zasadach przez firmê „Remondis” (by³y Rethman) z Tarnowskich Gór. Gmina natomiast bêdzie kupowa³a worki;
- wraz ze stra¿akami ze Œwiêtoszowic dokona³ sprawdzenia przebiegu
remontu wozu stra¿ackiego w Korwinowie;
- w dniu 4.01.06 r. mia³a miejsce
kolêda w Urzêdzie Gminy;
- w dniu 7.01.06 r. w sali gimnastycznej w Miedarach odby³ siê turniej
pi³ki no¿nej dru¿yn pomiêdzy instytucjami z terenu gminy. Wyniki by³y nastêpuj¹ce: 1 miejsce - dru¿yna ZGKiM
Zbros³awice, 2 - dru¿yna policjantów
z posterunku w Kamieñcu, 3 - dru¿yna
nauczycieli z naszych szkó³, a ostatnie
dru¿yna radnych i urzêdników;
- rozmawia³ z rodzicami uczniów
z Wilkowic i Laryszowa na temat lepszej koordynacji zajêæ szkolnych z do-

Zwracam siê ponownie
do Pañstwa z proœb¹ o z³o¿enie oœwiadczeñ o spe³nianiu
przez Pañstwa dzieci obowi¹zku szkolnego - rocznik
1990 (16 lat) oraz o spe³nianiu obowi¹zku nauki - roczniki 1989 i 1988 (17 i 18 lat).
Druk oœwiadczenia mog¹

jazdami. Po szczegó³owej analizie nie
mo¿na by³o jednak ich wniosku rozstrzygn¹æ pozytywnie mimo usilnych
starañ. Okaza³o siê, ¿e obecny stan jest
najmniej uci¹¿liwy;
- wzi¹³ udzia³ w rozdaniu nagród
dla naj³adniej udekorowanych, w klimacie bo¿onarodzeniowym, posesji
w Ziemiêcicach;
- uczestniczy³ w kilku imprezach
kolêdowo-jase³kowych organizowanych w szko³ach i przedszkolach;
- odby³y siê coroczne kolêdowania
naszych zespo³ów dzieciêcych w £ubiu, a seniorów w Czekanowie. To
ostatnie by³o modlitw¹ poprzez muzykê i œpiew za ofiary i rodziny tragedii
w Katowicach;
- przeprasza mieszkañców Czekanowa za nieobecnoœæ na zebraniu
wiejskim, ale nie zosta³ powiadomiony o jego terminie;
- bierze udzia³ w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP, do tej pory odby³y siê
w Wilkowicach, Ksiê¿ym Lesie, Wieszowie;
- koniec grudnia i ca³y styczeñ to
„walka z zim¹” w formie odœnie¿ania
i posypywania ulic, odœnie¿ania dachów z obiektów szkó³, sal gimnastycznych, przedszkoli i innych, które
s¹ w administrowaniu gminy, a nawet
posesji prywatnych osób starszych. Na
ocenê i podsumowanie tej akcji przyjdzie pora po jej zakoñczeniu ale ju¿ teraz sk³adam serdeczne podziêkowanie
tym, którzy bior¹ bezpoœredni udzia³
w tej walce, a przede wszystkim kierowcom sprzêtu i ich w³aœcicielom,
pracownikom ZGKiM, stra¿akom
oraz w³aœcicielom posesji, którzy na
bie¿¹co odœnie¿aj¹ chodniki i pobocza. Sztab kryzysowy pod przewodnictwem wójta sk³adaj¹cy siê z kierownictwa ZGKiM i inspektorów
Urzêdu Gminy dzia³a ci¹gle i reaguje
natychmiast. Dobitnym tego przyk³adem mo¿e byæ dzieñ 23.12.2005 roku,
kiedy to w ci¹gu godziny uruchomiono na drogach gminnych i powiatowych 14 jednostek sprzêtu, który
umo¿liwi³ nam powrót do domów ze
szkó³ czy pracy;
- w dniu 29.11.05 r. odby³o siê noworoczno-op³atkowe spotkanie z so³tysami, którzy g³oœno i dosadnie okreœlili najwa¿niejsze bol¹czki w swoich
so³ectwach.

APEL DO RODZICÓW!
Pañstwo pobraæ w ka¿dej
szkole na terenie gminy
Zbros³awice lub na stronie
internetowej Urzêdu Gminy.
Oœwiadczenia proszê sk³adaæ do dnia 15 marca 2006 r.
w GZOPO (Kamieniec ul.
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Tarnogórska 34) lub w szko³ach naszej gminy. Obowi¹zek sk³adania oœwiadczeñ
wynika z ustawy o systemie
oœwiaty.
Dyrektor GZOPO
A. Hangiel
l
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Z prac Rady Gminy
6. i 29.12.2005 r. - sesje Rady
Gminy Zbros³awice
Podjêcie uchwa³ w sprawie: ustalenia stawek podatkowych na rok
2006: od nieruchomoœci, od posiadania psów oraz od œrodków transportowych; zwolnieñ w podatku od
nieruchomoœci na terenie gminy
Zbros³awice na rok 2006; zwolnieñ
w podatku od nieruchomoœci w 2006
roku dla przedsiêbiorców; zwolnieñ
w podatku rolnym i leœnym na terenie gminy Zbros³awice na rok 2006;
ustalenie wysokoœci dziennych stawek op³aty targowej i zasad jej poboru na 2006 r.; zmiany uchwa³y Nr
XIX/335/04 Rady Gminy Zbros³awice z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji sk³adanych do organu podatkowego przez podatników z tytu³u podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego i podatku leœnego; inkasa
podatków: rolnego, leœnego od nieruchomoœci i podatku od posiadania
psów oraz op³aty targowej, okreœlenia inkasentów, ich obowi¹zków
i wynagrodzenia za pobór podatków
i op³aty targowej stanowi¹cych dochód gminy w 2006 r.; programu
wspó³pracy gminy Zbros³awice z organizacjami pozarz¹dowymi w 2006
roku; przyjêcia „Wieloletniego programu wspó³pracy Gminy Zbros³awice z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego”; zmian w Statucie Gminy Zbros³awice; wyboru cz³onka Komisji
Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju
oraz Komisji Oœwiaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej; zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii na rok 2006”;
Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych na terenie gminy
Zbros³awice na lata od 2006 do
2015; regulaminu okreœlaj¹cego
w roku 2006 wysokoœci oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych
zastêpstw, kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oœwiatowych
dla których organem prowadz¹cym
jest gmina Zbros³awice oraz wysokoœæ nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego i szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania; podwy¿szenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
w roku 2006 nauczyciela sta¿ysty
zatrudnionego w jednostce oœwiatowej dla której organem prowadz¹cym jest gmina Zbros³awice; zmian
w bud¿ecie gminy Zbros³awice na
rok 2005 - 13 uchwa³; wyboru banku prowadz¹cego obs³ugê bud¿etu
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gminy Zbros³awice; bud¿etu gminy
Zbros³awice na rok 2006; zaci¹gniêcia w 2006 r. d³ugoterminowej po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej; zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Zbros³awice dla obszaru so³ectw: Karchowice, Jaœkowice, Laryszów, Kamieniec i Jasiona; zawierania porozumieñ pomiêdzy gmin¹
Zbros³awice a innymi gminami, na
podstawie przepisów ustawy o systemie oœwiaty; ustalenia wysokoœci
górnych stawek za us³ugi œwiadczone przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbros³awicach w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie œcieków dla Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbros³awicach oraz przyjêcie planów pracy komisji i Rady
Gminy na rok 2006.
20. i 28.12.2005 r. oraz 10
i 24.01.2006 r. - posiedzenia Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju
Zaopiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla so³ectw: Jaœkowice, Karchowice, Zawada, Ksiê¿y Las, Boniowice, £ubki, £ubie, Czekanów,
Zbros³awice i Wilkowice; zaopiniowanie projektu bud¿etu na rok 2006,
projektów uchwa³ oraz zaopiniowanie projektu planu pracy Komisji na
rok 2006.
7. i 22.12. 2005 r. oraz 11.01.
i 1.02.2006 r. - posiedzenie Komisji
Rewizyjnej
Zaopiniowanie projektu bud¿etu
na rok 2006, opracowanie planu pracy Komisji na rok 2006, kontrola
dzia³alnoœci OSP w zakresie realizacji planu zakupu sprzêtu i gospodarki materia³owej oraz ocena dzia³alnoœci operacyjnej jednostek OSP.
21.12.2005 r. oraz 18.01.2006 r.
- posiedzenia Komisji Oœwiaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej
Sprawozdanie z realizacji planu
pracy Komisji w roku 2005 oraz
opracowanie planu pracy na rok
2006, omówienie tematu zwi¹zanego z pozyskiwaniem œrodków pozabud¿etowych przez placówki oœwiatowe oraz zaopiniowanie projektów
uchwa³.
20.12.2005 r. i 19. oraz
27.01.2006 r. - posiedzenia Komisji Rolnictwa
Omówienie wspó³pracy Starostwa Powiatowego z gmin¹ Zbros³awice w temacie rolnictwa oraz zapoznanie siê z informacj¹ na temat scalania i wymiany gruntów.
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Gminne Centrum Informacji w Kamieñcu informuje
o darmowych szkoleniach organizowanych przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w Tarnowskich Górach

Z myœl¹ o bezrobotnych
Szkolenia skierowane dla osób
bezrobotnych, które nie ukoñczy³y 25
roku ¿ycia oraz dla absolwentów
wszystkich typów szkó³, zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Tarnowskich Górach nie
d³u¿ej ni¿ 24 miesi¹ce:
- Pracownik merytoryczny biura rachunkowego,
- Nowoczesny sprzedawca, HACCP,
- Pokojowa w obiektach gastronomicznych z jêzykiem angielskim,
- Barman/kelner z jêzykiem niemieckim,
- Operator spycharki,
- Pracownik ochrony fizycznej osób
i mienia 1 stopnia + obs³uga imprez
masowych,
- Spawanie w os³onie CO2,
- Pracownik ogólnobudowlany - nowe
technologie w budownictwie z jêzykiem angielskim,
- Kosztorysowanie w technice komputerowej.
Szkolenia skierowane dla osób
bezrobotnych, w tym d³ugotrwale,
powy¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy

w Tarnowskich Górach nie d³u¿ej ni¿
24 miesi¹ce:
- Nowoczesny sprzedawca, HACCP,
- Pokojowa w obiektach gastronomicznych z jêzykiem angielskim,
- Barman/kelner z jêzykiem niemieckim,
- Magazynier z obs³ug¹ wózków wid³owych i wymian¹ butli gazowych,
- Opiekun osoby starszej i niepe³nosprawnej z jêzykiem niemieckim,
- Kucharz z jêzykiem niemieckim,
- Pilarz,
- Operator spycharki,
- Pracownik ochrony fizycznej osób
i mienia 1 stopnia + obs³uga imprez
masowych,
- Spawanie w os³onie CO2,
- Pracownik ogólnobudowlany- nowe
technologie w budownictwie z jêzykiem angielskim,
- Kosztorysowanie w technice komputerowej.
Wszystkich
zainteresowanych
prosimy o pilny kontakt z pracownikami GCI w Kamieñcu tel. (032) 33387- 40 w godz. od 8.00 do 20.00.
Piotr Bujara

Odwiedziny w szpitalu
u pos³a Józefa Gruszki
Kiedy pose³ Józef
Gruszka by³ przewodnicz¹cym Sejmowej Komisji Œledczej ds. Orlenu,
by³o o nim g³oœno. Niestety stres i ogromny wysi³ek
zrobi³y swoje. Teraz Józef
Gruszka po ciê¿kim wylewie przechodzi rehabilitacjê w Reptach. Mimo, ¿e
niektórzy zapomnieli ju¿
o nim, to pamiêtaj¹ lokal-

ni dzia³acze PSL-u, bodaj¿e jako jedyni. Mo¿e to,
¿e oderwani od koalicyjnych harców s¹ bli¿ej ¿ycia i jego problemów.
W³aœnie w Górnoœl¹skim Centrum Rehabilitacji w Reptach z inicjatywy
Leszka Boniewskiego,
mieszkañca Wieszowy wiceprezesa Zarz¹du Powiatowego PSL w Tar-

nowskich Górach, odwiedzili pos³a Józefa Gruszkê: wiceprezes Zarz¹du
Powiatowego - Teresa
Jankowiak, oraz stra¿acy
z OSP Wieszowa.
Stan zdrowia Józefa
Gruszki jest powa¿ny, ale liczê, ¿e siê poprawi. Pamiêtamy o nim i bêdziemy go
wspieraæ w ka¿dej sytuacji.
Leszek Boniewski

Szanowni Pañstwo,
W ubieg³orocznych wyborach tak¿e dziêki g³osom mieszkañców gminy
Zbros³awice, gdzie w wielu miejscowoœciach wygra³em wybory, uzyska³em
mandat pos³a na Sejm RP. Pañstwa zaufanie to dla mnie du¿y zaszczyt,
którego obiecujê nie zawieŸæ.
Zapraszam do mojego Biura Poselskiego w Tarnowskich Górach,
ul. Opolska 1 (przy Rynku), tel. 032/ 768 86 11, biuro@glogowski.net.
Biuro s³u¿y pomoc¹ we wszelkich sprawach mieszkañców i stowarzyszeñ.
Zatrudniam w nim radcê prawnego, udzielaj¹cego bezp³atnych porad
prawnych, wkrótce uruchomiê doradztwo podatkowe i bezp³atne kursy jêzyka niemieckiego i angielskiego dla bezrobotnych. Razem z moim Biurem
Poselskim dzia³a Biuro profesora Jerzego Buzka, pos³a do Parlamentu
Europejskiego, które udziela m.in. informacji na temat pozyskiwania funduszy europejskich. Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty.
Tomasz G³ogowski
Pose³ ziemi œl¹skiej na Sejm RP

3

Karnawa³owy pokaz tañca

Dla Babci i Dziadka
w Zbros³awicach...
Tego roku Dzieñ Babci i Dziadka
odby³ siê bardzo hucznie w zbros³awickiej podstawówce. Najm³odsi
uczniowie kl. I-III wraz z wychowawcami i nauczycielami œwietlicy
zorganizowali œwiêto dla swych Babæ
i Dziadków. Przygotowano niezwykle bogaty program artystyczny,
a tak¿e s³odki poczêstunek.
Uroczystoœæ odby³a siê w piêknie
udekorowanej na tê okazjê sali gimnastycznej. Pani dyrektor Urszula
Gierszewska powita³a wszystkich goœci, uczniów i nauczycieli, a nastêpnie
przekaza³a pa³eczkê organizatorom.
Czêœæ artystyczn¹ rozpoczê³y
uczennice klasy III - Paulina Gaidzik
i Julia Barszcz, prezentuj¹c piosenkê
wspaniale oddaj¹c¹ wagê tego œwiêta.
Nastêpnie ka¿da klasa, kolejno przedstawia³a swój krótki program recytuj¹c wiersze i œpiewaj¹c melodyjne
piosenki. Aby nasi goœcie nie znudzi-

li siê zbyt szybko, zaraz na pocz¹tku,
mieli okazjê zobaczyæ popis grupy artystycznej œwietlicy szkolnej w spektaklu „Jaœ i Ma³gosia” (wersja wspó³czesna). Szanowni seniorzy podziwiali swoich wnuków podczas pokazu tañców integracyjnych szkolnego
kó³ka tanecznego.
W przerwie uroczystoœci zaproszono wszystkich na poczêstunek
i ciep³¹ herbatkê. Ju¿ wtedy da³o siê
zauwa¿yæ jak bardzo podoba im siê
ten sposób wspólnego œwiêtowania.
O jednym jeszcze nale¿y wspomnieæ - dzieciaczki przygotowa³y
upominki, w³asnorêcznie wykonane
i przepiêknie ozdobione, a wrêczaj¹c
je sk³ada³y szczere ¿yczenia zdrowia
i szczêœcia.
Na zakoñczenie tego niecodziennego wydarzenia uczniowie odœpiewali tradycyjne „STO LAT”.
Blanka Antoszczyk

Ludzie wyra¿aj¹ siebie przez ruch, a taniec jest niew¹tpliwie szczególnym
jego rodzajem. Jest czymœ wiêcej ni¿ zwyk³¹ ruchliwoœci¹ fizyczn¹, gdy¿ za
pomoc¹ tañca mo¿emy wyra¿aæ nasze emocje, opowiadaæ historie, wzruszaæ,
poprawiaæ nastrój sobie i innym. Nie inaczej by³o i tym razem, bowiem 12
stycznia br. uczniowie Szko³y Podstawowej w Kamieñcu, uczêszczaj¹cy od
wrzeœnia na zajêcia tañca, po raz pierwszy zaprezentowali zaproszonym
rodzicom i nauczycielom swoje umiejêtnoœci taneczne, wprawiaj¹c siebie i
wszystkich goœci w doskona³y nastrój.
Wszyscy uczniowie z wielkim zaanga¿owaniem i skupieniem prezentowali
wyæwiczone uk³ady taneczne. Zgrabnie poruszaj¹ce siê krokami walca
angielskiego, polki, cha-chy, disco i rock and rolla dzieci, nagradzano gromkimi
brawami. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ pokaz tañca w wykonaniu profesjonalnych
tancerzy. Na koniec dzieci poprosi³y swoich rodziców do wspólnego walca.
Ilona D³ugosz

Koncert kolêd i pastora³ek
W niedzielê, 22 stycznia 2006
roku w Koœciele Parafialnym w £ubiu zorganizowano Koncert Kolêd
i Pastora³ek. Œwi¹teczne pieœni i pastora³ki o zró¿nicowanym stylu i repertuarze wykonywa³y zespo³y
dzieciêce i m³odzie¿owe.
Koncert rozpocz¹³ Zespó³ Wokalny „KAROLINKA” z Przezchlebia, nastêpnie kolejno wystêpowa³y
Zespó³ „ISKIERKI” i „VIOLINKI”
z Ziemiêcic, Zespó³ Pieœni i Tañca
„MIEDARZANIE” z Miedar, Zespó³ „WESO£E NUTKI” z Kopienicy oraz Zespó³ DFK Kopienica-£ubie.
Natomiast w niedzielê 29 stycznia 2006 r. o godz. 15.00 odby³ siê

Gminny Koncert Kolêd i Pastora³ek
w koœciele w Czekanowie. Jako
pierwszy wyst¹pi³ Zespó³ Przedszkolny „Weso³e Skrzaty” a
nastêpnie „Weso³e Kumoszki” ze
Œwiêtoszowic, Chór „Jadwi¿ki”
z Ziemiêcic, Chór DFK ze Zbros³awic oraz Zespó³ „Any z Przezchlebia”.
Monika Kamiñska
Serdeczne podziêkowania sk³adam Ks. Dziekanowi Marianowi Krojenka oraz Ks. Proboszczowi Karolowi Kudlek za prowadzenie koncertów
oraz wszystkim zespo³om i chórom
bior¹cym udzia³ w koncertach.
Pawe³ Kowolik

... i Kamieñcu
W sobotê 14 stycznia br.
w Szkole Podstawowej w Kamieñcu odby³o siê uroczyste spotkanie
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przy
tej okazji uczniowie zaprezentowali
jase³ka przygotowane pod kierunkiem ks. dr Franciszka Jêdraka oraz
przy wspó³pracy ze szkolnym chórem prowadzonym przez mgr Ritê
Buliñsk¹.
Zaproszeni goœcie przy ciep³ej
herbatce lub kawie i s³odkich wy-
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piekach mogli podziwiaæ wystêpy
swoich wnuków i uczestniczyæ we
wspólnym kolêdowaniu. Przygotowany program artystyczny oraz kolêdy i pastora³ki w wykonaniu m³odych aktorów wywo³a³y g³êbokie
wzruszenie u s³uchaczy.
Na zakoñczenie dzieci rozda³y
przyby³ym na uroczystoœæ babciom
i dziadkom w³asnorêcznie wykonane upominki i z³o¿y³y ¿yczenia.
Ilona D³ugosz

Wieœæ z Gminy nr 1 (60)

l

Styczeñ - Luty 2006

ci¹g dalszy ze str. 1
Pod koniec listopada rozpocz¹³ siê
w szkole œwi¹teczny kiermasz zorganizowany przez Samorz¹d Uczniowski. Mo¿na by³o
na nim kupiæ wykonane przez uczniów przepiêkne karty okolicznoœciowe, bileciki, stroiki oraz pomys³owe opakowania na prezenty.
Dochód ze sprzeda¿y zasili³ konto samorz¹du z przeznaczeniem na wycieczkê dla najaktywniejszych uczniów naszej szko³y.
Dnia 6 grudnia przyby³ do szko³y Œwiêty
Miko³aj w towarzystwie anio³ów i diab³ów.
Zabawa by³a przednia, zaœ wszyscy cz³onkowie szkolnej spo³ecznoœci otrzymali s³odkie
upominki.
Samorz¹d Uczniowski wyda³ œwi¹teczny
numer „Gazety Studenckiej”. Mo¿na by³o

jêcia prowadzi pani Katarzyna Fraszczyk.
M³odzi aktorzy z ko³a teatralnego prowadzonego przez pani¹ Beatê Ibrom zaprezentowali przedstawienie pt. ,,Czerwony Kapturek”.
Uczniowie pani Ewy Bielat prowadz¹cej
w naszej szkole zajêcia ogniska muzycznego
zagrali kolêdy na skrzypcach, gitarze i keybordzie. Przygotowano tak¿e w ramach zajêæ
plastycznych upominki - stroiki œwi¹teczne
dla podopiecznych stacji CARITAS, którzy
nie mogli przybyæ na uroczystoœæ.
22 grudnia odby³o siê w Œwietlicy Gminnej przedstawienie teatralne przygotowane
przez naszych uczniów. Scenariusz sztuki pt.
„W Zbros³awicach Dzieciê siê narodzi³o” napisa³a mieszkanka Zbros³awic, pani Dominika
Kupka. Inspiracj¹ sta³a siê historia s³yn¹cej ³a-

Pracowity
koniec
roku
w szko³ach
w nim przeczytaæ m.in. o œwiêtach na œwiecie, polskich tradycjach i zwyczajach, a tak¿e opowiadania o tematyce œwi¹tecznej.
Uczniowie wziêli udzia³ w szkolnym
konkursie na najpiêkniejsz¹ kartkê bo¿onarodzeniow¹ zorganizowanym przez panie
Blankê Antoszczyk i Barbarê Ochman.
W grudniu ruszy³a ju¿ po raz trzeci akcja
pomocy bezdomnym zwierzêtom przebywaj¹cym w azylu „Cichy K¹t” w Tarnowskich
Górach. W jej ramach uczniowie zbieraj¹ dary w formie suchej karmy, koców, smyczy,
misek; organizuj¹ zbiórkê pieniêdzy, które
po zakoñczeniu akcji zostan¹ wp³acone na
konto schroniska. Inicjatorkami tej akcji s¹
panie Joanna Mrowiec i Izabela Blabuœ.
W œwietlicy szkolnej pod opiek¹ Agnieszki Drechsler przygotowano oprawê artystyczn¹ wigilii dla osób samotnych zorganizowan¹ przez Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej, która odby³a siê 16 grudnia
w œwietlicy w Wieszowie. Podczas tej wigilii zatañczy³y dzieci ze œwietlicy socjoterapeutycznej, w której jako wolontariuszka za-

PrzyjedŸ do nas Miko³aju
na saniach srebrzystych…
6 grudnia to dzieñ niezwyk³y. W tym dniu wszystkie dzieci
i te ma³e i te du¿e z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na prezenty od Œwiêtego Miko³aja. Tradycyjnie w Zespole Szkó³ w Wieszowie
uczniowie klasy drugiej Szko³y Podstawowej i dzieci bior¹ce
udzia³ w zajêciach kó³ka teatralnego przygotowa³y przedstawienie
miko³ajkowe, na które zaprosi³y wszystkich uczniów naszej szko³y. Mali artyœci wspaniale siê zaprezentowali, a widowni szczególnie spodoba³y siê œpiewane przez nich piosenki. Najwiêksz¹
atrakcj¹ by³o jednak przybycie Miko³aja, który obdarowa³ wszystkich uczestników spotkania s³odkoœciami.
Ewa Bulla

skami figurki Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem
pod sercem znajduj¹cej siê w zbros³awickim
koœciele parafialnym. RzeŸba pochodzi z XVI
wieku. W pierwszych latach XVIII wieku zosta³a przywieziona z klasztoru Sióstr Dominikanek w Imbach pod Wiedniem przez rodzinê
Stockmansów, ówczesnych w³aœcicieli Zbros³awic i okolicznych wiosek. Figurê pocz¹tkowo umieszczono w kaplicy grobowej Stockmansów, a prawdopodobnie w latach dwudziestych XIX wieku przeniesiono do koœcio³a. Ustawiona w o³tarzu g³ównym jest do dzisiaj otaczana przez okoliczn¹ ludnoœæ szczególnym kultem.
Przedstawienie powsta³o dziêki pracy zespo³u: ksiêdza proboszcza Romualda Kokoszki, siostry katechetki Arieli, pañ Agnieszki Biliñskiej i Joanny Twardawy. Widzom zgromadzonym w tym dniu w œwietlicy przedstawienie
to bardzo siê podoba³o, czemu dawali wyraz
w licznych komentarzach i pochwa³ach. Spektakl ponownie przedstawiono mieszkañcom
Zbros³awic dnia 27 grudnia.
Agnieszka Drechsler

Lekcja historii
W dniu 13 grudnia 2005 roku uczniowie VI klasy Szko³y
Podstawowej w Kamieñcu
wspólnie z wychowawczyni¹
pani¹ mgr in¿. Barbar¹ Wich¹Kudlek zaprezentowali inscenizacjê przygotowan¹ z okazji 25lecia powstania pierwszego,
wolnego, masowego ruchu poli-

tycznego w komunistycznym
kraju - NSZZ „Solidarnoœæ”.
By³a to wspania³a lekcja historii.
Wszyscy przenieœliœmy siê
na chwilê do tych sierpniowych wydarzeñ z 1980 roku,
które mia³y tak znamienne znaczenie dla Polski i Europy.
Ilona D³ugosz

Mali kolêdnicy z Miedar
Po raz pierwszy w historii grupa „Ma³ych Miedarzan” przemierza³a w tym roku, ze œpiewem na
ustach, zagrody okolicznych gospodarzy. Dzieci
klas III, IV i V Szko³y Podstawowej w Miedarach, skupione w folklorystycznym zespole „Miedarzanie”, prowadzonym przez pani¹ mgr Joannê
Sleziak i Eugeniusza Kostkê sk³ada³y gospodarzom Wilkowic i Miedar noworoczne ¿yczenia
szczêœcia i wszelkiej pomyœlnoœci.
Zgodnie ze starym zwyczajem kiedyœ, w okresie od Bo¿ego Narodzenia a¿ do œwiêta Matki Boskiej Gromnicznej, (czyli do 2 lutego), koñcz¹cego okres bo¿onarodzeniowy, chodzili po domach
kolêdnicy, wyœpiewuj¹c mieszkañcom noworoczne ¿yczenia.
Do tej chlubnej tradycji nawi¹zali miedarscy
kolêdnicy. Wszêdzie byli witani bardzo mi³o.
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Szczêœcie i radoœæ zanosili w obejœcia Pastuszek,
Œmieræ, Herod, Anio³ek, Józef i Maryja, a do œpiewu jak zwykle przygrywa³ im na akordeonie pan
Eugeniusz Kostka.
Trudno o inn¹ reakcjê gospodarzy, skoro byli
witani przez kolêdników w te s³owa:
¯yczymy Wam wraz,
Na ten godny czas,
Niech siê Wam wszystko rodzi,
Zawsze dobrze siê powodzi,
Niech w chlewiku wieprz t³usty,
Roœnie Wam do kapusty,
Na ten przysz³y czas.
Opuszczaj¹c zabudowania kolêdnicy radoœnie
œpiewali:
Za kolêdê dziêkujemy,
Zdrowia, szczêœcia Wom ¿yczymy,
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Byœcie mieli, co Wom trzeba,
A po œmierci fik do nieba!
To bardzo dobrze, ze jest ktoœ, kto przypomina
nam i naszym dzieciom o tradycji. Teraz pozostaje
ju¿ tylko czekaæ do przysz³ego roku na ponowne odwiedziny ma³ych kolêdników.
Adam £uæ

5

Kolejny raz nasza
ZbrosArt-owska grupa
znalaz³a siê tam, gdzie
nikt siê z nas nie spodziewa³. Trudno wiêc
dziwiæ siê Wies³awowi
Olszewskiemu - wicewójtowi gminy Zbros³awice, gdy ogl¹daj¹c
19 stycznia wystawê
w Domu Wspó³pracy
Polsko-Niemieckiej
wraz z Katarzyn¹ Sosad¹ - sekretarzem gminy
zapyta³: „Gdzie wy jeszcze dotrzecie...?!” Czas
na wyjaœnienia.

I I I T U R N I E J S I AT K Ó W K I
DRU¯YN MIESZANYCH
M I E D A RY 2 0 0 6
Z okazji Dnia Kobiet, pod patronatem wójta gminy
Zbros³awice, zapraszamy do udzia³u w III Turnieju
Siatkówki Dru¿yn Mieszanych (3+3), który odbêdzie siê w
sali gimnastycznej Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w
Miedarach w dniach 10 - 11 marca.
Zg³oszenia dru¿yn przyjmuje sekretariat szko³y pod
numerem telefonu (032) 233-70-53 do dnia 7 marca.
ZAPRASZAMY.
Organizator: dyrektor Aleksandra Kotliñska

ZbrosArt-owski styczeñ
Korzystaj¹c z zaproszenia Polsko-Niemieckiego Towarzystwa im. Stanis³awa Bieniasza,
które zaprosi³o tak¿e kolegów z Grupy Plastycznej „Faun” (dzia³aj¹cej przy Towarzystwie
Przyjació³ Gliwic), nasi plastycy wziêli udzia³ w stworzeniu tematycznej wystawy pt. „Górnoœl¹skie pejza¿e”. Chocia¿ grupa nasza stworzy³a zaledwie czêœæ ekspozycji, mo¿emy byæ dumni z wspólnie stworzonego obrazu Górnego Œl¹ska tym bardziej, ¿e nawi¹zane kontakty z kolegami z „Fauna” - przede wszystkim wstêpne rozmowy prezesa Jerzego WoŸniaka z prezesem
Zbigniewem Zubkiem - tworz¹ nadziejê na przysz³e wspólne plenery malarskie i wystawy.
Jeœli do tego wszystkiego dodamy piêkn¹ sceneriê sali w Willi Artura Neumanna (obecnie
Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej przy ul. Rybnickiej 27 w Gliwicach) i goœcinnoœæ gospodarzy, którzy uœwietnili wernisa¿ ma³ym poczêstunkiem oraz s³owo wstêpne wyg³oszone
przez pana Jana Kowala - wiceprezesa Towarzystwa Polsko-Niemieckiego bêdziemy mieli obraz wydarzenia, na którym wystawione zosta³y prace nastêpuj¹cych autorów:
Tekst i foto: Hubert Kalla

Grupa Plastyczna „Faun”
Edward Andruszków
Henryk Filipczak
Czes³aw Fojcik
Ilona GwiaŸdziñska
Jolanta Ho³ata

Marek Jendrysek
Jerzy Kaletka
Iwona Kobeszko-Nowak
Bo¿ena Kobiel
Barbara Kotwicka

Regina Lukaszczyk
Wojciech Malec
Zofia Misiaszek-Sa³añska
Marian Nawrusz
Zbigniew Zubek

„ZbrosArt”
Beata Dzielicka
Irena Komplikowicz-Szczepaniak

Ludmi³a Sobieszczañska
Krystyna Willert
Krzysztof Ciesielski

Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach otrzyma³o now¹ pracowniê komputerow¹.
Oprócz serwera jest w niej dziesiêæ

Pracownia
na pi¹tkê
komputerów, drukarka laserowa i skaner. Wa¿nym dope³nieniem tych urz¹dzeñ jest przenoœny zestaw multimedialny z wideoprojektorem.
Pracownia w Miedarach zosta³a
przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a wspó³finansowa³ j¹
Europejski Fundusz Spo³eczny.
A. Kotliñska
Dyrektor Z Sz-P

Miros³aw Ogiñski
Jerzy WoŸniak

Nowa odznaka
turystyczno-krajoznawcza
Zarz¹d Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Tarnowskich Górach zamierza z dniem 1 maja 2006 roku wprowadziæ now¹
odznakê turystyczno-krajoznawcz¹ pod nazw¹ „Krajoznawca - Turysta Ziemi Tarnogórskiej”. Teren tej
odznaki obejmuje wszystkie miasta i gminy powiatu
tarnogórskiego. Dotychczasowa odznaka „Turysta
Ziemi Tarnogórskiej”, na której widnieje stary herb
miasta Tarnowskich Gór zdezaktualizowa³a siê, jak
równie¿ ze wzglêdu na powstanie powiatu zmieni³ siê
obszar zwiedzania dla tej odznaki. Dotychczasow¹
odznakê Oddzia³ PTTK wprowadzi³ w roku 1981 i do
chwili obecnej zdoby³o j¹ ponad 1500 turystów, co
spowodowa³o wyczerpanie jej nak³adu.
Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Józef Jasiurkowski

Uwaga mieszkañcy!
Uchylony zosta³ art. 25a ust. 1 zgodnie z którym osoba maj¹ca ustalone na dany okres
zasi³kowy prawo do œwiadczeñ rodzinnych przedk³ada, w terminie do 15 marca oœwiadczenie o
wysokoœci dochodów cz³onków rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym (Dz.
U. Nr 67 poz.2260 z dnia 29 grudnia 2005r.)
W zwi¹zku z powy¿szym nie ma koniecznoœci dostarczania oœwiadczeñ.
Dzia³ Œwiadczeñ Rodzinnych Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Zbros³awicach

6

Tradycyjnie przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia w
Szkole Podstawowej w Kopienicy odby³ siê „Wieczór Adwentowy”. Przyby³ych goœci,
a wœród nich pana wicewójta
Wies³awa
Olszewskiego,
przywita³ chórek szkolny

kiem”. Du¿ym powodzeniem
cieszy³y siê pierniki i stroiki
wykonane przez uczniów.
Pan Janusz Zborowski przeprowadzi³ licytacjê szopki
wykonanej przez uczniów
klasy V. W wyniku licytacji
œliczn¹ Szopkê Bo¿onarodze-

Wieczór adwentowy
„Weso³e nutki”, który wykona³ kolêdy po polsku i po niemiecku. Nastêpnie zaprezentowa³a siê ka¿da klasa wykonuj¹c kolêdy.
Po zakoñczeniu czêœci artystycznej wszyscy zostali
zaproszeni na degustacjê
s³odkoœci oraz tradycyjnego
„chleba z t³ustym i ogór-

niow¹ zdoby³a pani dyrektor
SP w Kopienicy - Sylwia
Szczurek.
Na zakoñczenie kó³ko teatralne pod kierunkiem pani
Jolanty Chmury przedstawi³o
jase³ka, a spotkanie doskonale wprowadzi³o wszystkich
obecnych w atmosferê œwi¹t.
Dariusz Mandel

Stra¿acy silni
jednoœci¹

Si³ê i zwartoœæ dru¿yn
stra¿ackich mierzy siê nie
tylko ich sprawnoœci¹ lecz
równie¿ wzajemnym zaufaniem i jednoœci¹. Rodzi siê
ona nie tylko w akcjach ratowniczo-gaœniczych, ale
równie¿, a mo¿e i przede
wszystkim, w ¿yciu codziennym.
Nic nie jest lepszym tego
przyk³adem, jak pamiêæ
o tych, którzy s¹ s³absi i star-
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si. Wyznaj¹c w³aœnie tê
maksymê prezes PSL - Leszek Boniewski i stra¿acyseniorzy z OSP Wieszowa
wraz z m³odzie¿ówk¹ odwiedzili w szpitalu MSW
w Katowicach druha prezesa
Zarz¹du Wojewódzkiego
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP Alojzego G¹siorczyka, ¿ycz¹c mu szybkiego
powrotu do zdrowia.
Leszek Boniewski
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Ju¿ po raz jedenasty odby³o siê tradycyjne spotkanie
op³atkowe dla mieszkañców gminy Zbros³awice samotnych, schorowanych podczas którego uraczono siê tradycyjnymi potrawami œwi¹tecznymi.

Z ¿yczeniami
wszelkiej pomyœlnoœci...
Zaanga¿owanie oraz wparcie finansowe wielu ludzi dobrej
woli zaowocowa³o przepiêknym spotkaniem w tym szczególnym okresie jakim jest okres adwentu czas refleksji i zadumy.
Spêdzony mile czas przy stole wigilijnym uœwietni³ jak co
roku wspania³y zespó³ muzyczny „ KOSTAR” oraz wystêpy
dzieci ze szko³y podstawowej Zbros³awice. Spotkanie to,
w którym uczestnicz¹ tradycyjnie w³adze gminy oraz ks. proboszcz Rudolf Halemba z parafii Wieszowa, dla wielu osób
jest jedyn¹ okazj¹ podzielenia siê op³atkiem, wspólnego biesiadowania po³¹czonego ze œpiewem kolêd.
Wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani paczkami œwi¹tecznymi i pami¹tkowym zdjêciem oraz drobnymi
upominkami w postaci stroików œwi¹tecznych wykonanych
przez dzieci wszystkich szkó³ podstawowych z gminy Zbros³awice uczestnicz¹cych w zajêciach œwietlic socjoterapeutycznych. W poczuciu ukojenia, spokoju, wzruszenia i g³êbokiego prze¿ycia sensu chwili dnia, wszyscy udali siê do swoich domów w oczekiwaniu na Bo¿e Narodzenie.
Za przychylnoœæ i pomoc w zorganizowaniu spotkania
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej i Stacja Opieki Caritas
w Zbros³awicach sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania dla:
Banku Spó³dzielczego w Tarnowskich Górach, Pana
Waltera Biskupek - Zak³ad
Piekarniczo-Cukierniczy
Œwiêtoszowie, Pani Krystyny Rozkosz - Zak³ad PiekarniczoCukierniczy Ziemiêcice, Zespo³u Muzycznego KOSTAR Miedary, Pana Mariana Grochulskiego, Domu Pomocy Spo³ecznej
w Zbros³awicach, Pana Telesfora Rzeczkowskiego, Szko³y
Podstawowej w Zbros³awicach Pani Agnieszki Dresler, Pani
Beaty Ibrom , Pani Ewy Bielat, Pana Jana Wysockiego, Pana
Egona Nier - Sklep ABC Zbros³awice, Zak³adu Us³ugowemu
„Janin” Lubliniec, Pani Teresie Ga³¹zka - Balewicz, Pana Prezesa Andrzeja Kozio³ek - Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna
Zbros³awice, Pana Eugeniusza Œwierczyna - MIKROPOL, Pana Henryka Lis - Przedsiêbiorstwo Transportowe Wieszowa,
Pana Zygfryda Kostoñ - Przedsiêbiorstwo Instalacyjno-Monta¿owe Miedary, GAMET Miedary, Parafii Trójcy Œwiêtej
w Wieszowie, Parafii Wniebowziêcia NMP w Zbros³awicach,
Parafii œw. Jadwigi w Ziemiêcicach oraz wolontariuszom za
sprawn¹ obs³ugê podczas spotkania Kamili Silocha, Magdaleny Krogulewskiej, Karoliny Cybis, Sandry i Oliwii Sikora, Adriana Mandrysz, Grzegorza i Bogus³awa Œliwa, Marcina Haneckiego, a tak¿e Pani Korneli Sikora i Pani Rozymarii Jarek.
Kierownik
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Urszula Furtak

W dniu 19.01.2006 r. w Œwietlicy Gminnej
w Ziemiêcicach odby³o siê podsumowanie V
edycji konkursu na naj³adniejsz¹ posesjê
w okresie Bo¿ego Narodzenia.

Kolorowe Ziemiêcice
W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy
Pawe³ Kowolik, so³tys pan H. Kapek, laureaci
i cz³onkowie Rady So³eckiej. Ziemiêcice
w czasie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wygl¹da³y
szczególnie jasno, kolorowo, wrêcz bajecznie.
Za ten trud chcielibyœmy podziêkowaæ laureatom oraz nagrodziæ ich skromnymi upominkami i dyplomami. Laureaci otrzymali
tak¿e nagrody od wójta Kowolika. ¯yczymy,
aby w przysz³ym roku ciekawych pomys³ów
nie zabrak³o, a œwi¹teczne, zimowe noce by³y
jaœniejsze i bardziej barwne.
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IV miejsce - Rudolf Kudlek i Andrzej
Mroczek.
Wyró¿niono - Beatê Dul, Helmuta Nowaka, Jana Molendê, Wernera Cichorowskiego,
Erharda Sikorê, Stanis³awa Koperwasa, Irenê
Liszkê, Adriana Korgela. Szczególne
wyró¿nienie otrzyma³ Ks. Józef German.
Spotkanie odby³o siê przy kawie, herbacie
i œwi¹tecznych s³odyczach. Uczestnicy
opowiadali o tradycjach œwi¹tecznych oraz
œpiewano kolêdy.
Rada So³ecka w Ziemiêcicach

Otwarty Turniej Szachowy
2 lutego br. w œwietlicy
w Ziemiêcicach odby³ siê
otwarty turniej szachowy dla
dzieci i m³odzie¿y o Puchar
So³tysa. Udzia³ wziê³o w nim
dwunastu m³odych pasjonatów tej królewskiej gry.
Sêdzi¹ zawodów by³
Franciszek Boczar. Sam kiedyœ odnosi³ sukcesy, a teraz

swoje umiejêtnoœci przekazuje m³odym szachistom.
Rozegrano cztery rundy
przez losowanie, po 20 minut ka¿da. Zwyciêzc¹ turnieju, a jednoczeœnie zdobywc¹
pucharu zosta³ R. Kaczmarczyk wyprzedzaj¹c I. D³ugosza i jedyn¹ dziewczynkê
I. Banasik.

Miejsce czwarte zdoby³
M. Dragan, pi¹te M. Iwan,
szóste Sz. Kwieciszewski.
Pierwsza trójka otrzyma³a
pami¹tkowe medale, a pozostali dyplomy.
Wszystkim dziêkujemy
za udzia³ w turnieju.
Rada So³ecka
w Ziemiêcicach

Wspomogli placówki dydaktyczne
Dyrekcja oraz Uczniowie Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach, przesy³aj¹c wyrazy szacunku i uznania, pragn¹ serdecznie podziêkowaæ wszystkim n/w sponsorom pomocy dydaktycznych, przekazanych Przedszkolu, Szkole Podstawowej
i Gimnazjum przez wydawnictwo kartograficzne „Piêtka”:

M³yn Gospodarczy - Pan Henryk Kucias,
Zbros³awice
Sklep Ogólnospo¿ywczy i Art. Przemys³owych - Pan Egon Nier, Zbros³awice
Zak³ad Stolarsko-Szklarski - Pan Henryk Lalak, Zbros³awice
Przedsiêbiorstwo Us³ug Geodezyjno-Kartograficznych „SINUS” - Pan Piotr Tkacz
Zbros³awice

Przedszkole:
ZPHU „GUMPLAST” - Pani Justyna Dziemba, Miedary
ZOZ „FAM-MED.” s. c. - Pani Barbara Pietrasiñska, Pan Jerzy S³odczyk, Zbros³awice
S. C. Z. - Pan Janusz Walosczyk, Miedary
ZPiMUE „MAREL” - Pani Maria Wróblewska, Laryszów

Gimnazjum:
Firma „ALFA” s. c. - Pan Artur Labocha, Pan
Wojciech Labocha, Zbros³awice
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „BAZAR”
- Pan Andrzej Joñca, Zbros³awice
NZOZ „DENT-MED” - Pani Krystyna Salej,
Zbros³awice
ZPUH „GACMET” - Pani Pelagia Gacka, Pani Gizela Gacka, Miedary
Restauracja Kawiarnia „ROGER” - Pan Robert Lipieñski, Miedary
Dyrektor Zespo³u
Szkolno-Przedszkolnego
Aleksandra Kotliñska

Szko³a Podstawowa:
Salon Fryzjerski - Pani Aneta Banysch, Miedary
Sklep Spo¿ywczy - Pani Dorota Gajewska,
Miedary

Redaktor: Katarzyna Sosada
tel. (032) 233 70 18, fax (032) 233 71 00
Adres kontaktowy:
42-674 Zbros³awice ul. Oœwiêcimska 2
email: promocja@zbroslawice. pl/wiesc. htm

Podziêkowanie
W imieniu spo³ecznoœci szkolnej i swoim, sk³adam
serdeczne podziêkowania Panu Wies³awowi Olszewskiemu, Panu Joachimowi Pieczce oraz Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbros³awicach
za pomoc w przygotowaniu lodowiska w Czekanowie.
Alicja Bojdo³
dyrektor Szko³y Podstawowej w Czekanowie

I miejsce - Krystian Brzêczek (po raz drugi)
II miejsce - Gerard Dworaczek
III miejsce - Dariusz Lisek i Teresa
Piernikarczyk.

INFORMATOR
Z ¯YCIA GMINY
ZBROS£AWICE

Sk³ad: „Adam Press” Adam Miszta
Druk: Drukpol sp. j. 42-600 Tarnowskie Góry
ul. Kochanowskiego 27, tel. (032) 285 40 35
e-mail: drukpol@drukujemy. pl
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Od 14.01.2006 r. rozpoczê³y siê walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej naszej gminy. Podsumowano 5-letni okres dzia³alnoœci poszczególnych jednostek oraz udzielono absolutorium
odchodz¹cym zarz¹dom i wybrano nowe w³adze. Nakreœlono
zadania i cele na kolejne piêæ lat. Wybrano równie¿ przedstawicieli i delegatów na zjazd gminny OSP.

29.01.2006 r. mia³o miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze w jednostce OSP Wieszowa. Na zebranie poza cz³onkami czynnymi przysz³a m³odzie¿ oraz
zaproszeni goœcie w osobach: przewodnicz¹cy Rady

W ogniu dyskusji
Gminy Andrzej Dramski, wójt gminy, a zarazem prezes
Zarz¹du Gminnego OSP Pawe³ Kowolik, Ryszard Pyka
i Andrzej Ordon - cz³onkowie Zarz¹du Powiatowego
OSP w Tarnowskich Górach, Gerard Nikiel - starszy

aspirant z PSP - koordynator OSP w gminie Zbros³awice
oraz Leszek Boniewski - wiceprezes Zarz¹du Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Tarnowskich
Górach.
Po burzliwej dyskusji podsumowano piêcioletni¹
dzia³alnoœæ jednostki, która zaowocowa³a dobrymi wynikami, a mianowicie:
1. Rozbudowano jednostkê o ratownictwo medyczne.
2. Pozyskano dwa samochody po¿arnicze - JELCZ
GCBAM i MAGIRUSA z urz¹dzeniem dŸwigowym
HDS-3,5 t.
3. Przyjêto sporo m³odzie¿y, w tym dziewczêta.
Ponownie na Prezesa wybrany jednog³oœnie zosta³
dh. HENRYK SNURAWA. Naczelnikiem zosta³
dh. GRZEGORZ JANOSZKA, delegatami na Zjazd
Gminny: Krystian Skrzypczyk, Patryk Mikosz, Roland
Cuda, a oprzedstawiciel do Zarz¹du Gminnego: Henryk
Snurawa.
Leszek Boniewski

KURS
RATOWNIKÓW
MEDYCZNYCH
11 grudnia w Wieszowie zakoñczy³ siê kurs ratowników medycznych dla
cz³onków Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych. Po szeœciu tygodniach wytrwa³ej
nauki oraz æwiczeñ praktycznych egzamin pañstwowy przed komisj¹ egzaminacyjn¹ w Katowicach z wynikiem pozytywnym zda³o szesnastu kursantów.

Kursantów przygotowywa³a pani mgr Jolanta Towarek. Egzamin odby³ siê
pod czujnym okiem pani
brygadier Lucyny Porêbskiej - koordynatora ratownictwa medycznego w Komendzie
Wojewódzkiej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Katowicach (obie panie
widoczne na zdjêciu.)
Wraz z czterema innymi
cz³onkami, którzy w lutym

ubieg³ego roku ukoñczyli
podobny kurs, do dzia³añ
zwi¹zanych z bezpoœrednim ratowaniem ¿ycia przy
pomocy
najnowszego
sprzêtu ratowniczego mo¿e
przyst¹piæ obecnie 20
cz³onków OSP z naszej
gminy.
Komendant
Gminny OSP
dh. Grzegorz Janoszka

Poznajmy siê
W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Zbros³awice - w okrêgu wyborczym Zbros³awice, Ptakowice, które odby³y siê 20 listopada 2005 r. zosta³ wybrany
radnym, zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów, Janusz Ko³odziejczyk. Radny ma 35
lat, jest ¿onaty, ma dwóch
synów - w wieku 6 i 3 lat.
Pracuje na stanowisku Kierownika Dzia³u Us³ug w Powiatowym Zak³adzie Bud¿etowym. Interesuje siê sportem, a jego hobby to turysty-

ka górska. Swój wolny czas,
którego nie ma zbyt wiele,
poœwiêca w ca³oœci rodzinie.
Pytany o powód kandydowania do RG, odpowiada,
¿e chcia³by zwróciæ uwagê
i przyczyniæ siê do rozwoju
sportu, kultury i oœwiaty
w gminie. Chcia³by przyczyniæ siê do stworzenia nowych miejsc, gdzie m³odzi
ludzie mogliby aktywnie
spêdzaæ wolny czas. Równie¿ wczeœniejsze doœwiadczenia w dzia³aniach spo³ecznych oraz namowa ro-

dziny i znajomych by³y znacz¹ce podczas podejmowania decyzji o kandydowaniu.

Bo w przedszkolu fajnie jest...
Uroczystoœci w gronie rodzinnym
ciesz¹ siê szczególnym zainteresowaniem ze strony zaproszonych goœci
czego dowodem jest du¿a frekwencja.
Jak co roku w przedszkolu w Miedarach zosta³a zorganizowana uroczystoœæ Dnia Babci i Dziadka, na któr¹ przyby³o wielu goœci. Babcie i Dziadkowie nagradzali swoich
wnuków gromkimi brawami obserwuj¹c przedstawiany program artystyczny. Wnukowie natomiast
umilili pobyt goœciom
wrêczaj¹c im bibu³kowe
kwiaty oraz czêstuj¹c cia-

stem i pierniczkami pieczonymi przez rodziców,
a dekorowanymi przez same dzieci na zajêciach
w przedszkolu.
Nie jest to jedyna uroczystoœæ
zorganizowana w przedszkolu. W karnawale dzieci baw³y siê
na balu przebierañców.
W nagrodê za aktywny
udzia³ w konkursach, zabawach i tañcach otrzymali niespodzianki. Nie tak

dawno, bo w grudniu,
dzieci mia³y okazjê porozmawiaæ podczas zajêæ
z górnikiem, który po wys³uchaniu wierszy, piosenek, tañców opowiada³

o pracy w kopalni i prezentowa³ przyniesione przez
siebie rekwizyty oraz
ksi¹¿kê o pracy w kopalni.
Natomiast szóstego
grudnia ju¿ tradycyjnie

przyjecha³ do przedszkola
Miko³aj, który wczeœniej
interesuje siê ¿yciem dzieci w przedszkolu, a nastêpnie ich odwiedza. Po prezentacji
umiejêtnoœci
przedszkolaków rozdaje
prezenty dla wszystkich
dzieci
przedszkolnych
oraz ich m³odszego rodzeñstwa b¹dŸ znajomych
chc¹cych spotkaæ œw. Miko³aja.
Niektórzy sprawdzali
nawet jego prawdziwoœæ
poci¹gaj¹c za brodê, bacznie obserwuj¹c go, b¹dŸ
zadaj¹c podchwytliwe pytania.
mgr Danuta Dziemba³a

