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Dzieñ Papieski - 2 kwietnia 2006 r.
W niedzielê, 2 kwietnia 2006 r. minê³a pierwsza rocznica œmierci Papie¿a Jana Paw³a II. W celu uczczenia tego szczególnego Dnia, wójt gminy
Pawe³ Kowolik, we wspó³pracy z
ksiêdzem proboszczem Romualdem
Kokoszk¹, zorganizowa³ w Zbros³awicach „Dzieñ Papieski”. Uroczystoœci rozpoczê³y siê powitaniem goœci
w Œwietlicy Gminnej oraz otwarciem
wystawy, w ca³oœci poœwiêconej Papie¿owi.
ci¹g dalszy na str. 5

Finansowanie rozwoju
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
Forum Gospodarcze
w Zbros³awicach:

W dniu 3 kwietnia br,
w Zespole Szkó³ w Kamieñcu odby³o siê Forum Samorz¹dowe, zorganizowane przez Izbê
Przemys³owo-Handlow¹
z Tarnowskich Gór oraz
Urz¹d Gminy w Zbros³awicach.
ci¹g dalszy na str. 8

Serdeczne ¿yczenia
mi³ych i spokojnych
Œwi¹t Wielkanocnych
oraz wiele radoœci
i wiosennego optymizmu
¿yczy wszystkim Mieszkañcom
Gminy Zbros³awice
Bank Spó³dzielczy
w Tarnowskich Górach

Gdzie nas
szukaæ?
W zwi¹zku z informacjami, ¿e nie do
wszystkich mieszkañców dociera gazetka
gminna, informujemy,
¿e bie¿¹ce numery
„Wieœci z Gminy” s¹
dostêpne tak¿e u so³tysów oraz w wiêkszoœci sklepów.

W dniu
Zmartwychwstania Pañskiego,
radosnych spotkañ rodzinnych
przy wielkanocnym stole,
smacznego œwiêconego jajka
¿ycz¹ Wam Drodzy Czytelnicy
Wójt Gminy
Pawe³ Kowolik
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Andrzej Dramski

Z prac Wójta Gminy
Wójt wyda³ 16 zarz¹dzeñ,
w tym w sprawach:
- oddania w u¿yczenie nieruchomoœci gruntowej o powierzchni 0,96 ha, po³o¿onej w Boniowicach na dzia³ce nr 14/4 km. 6 obr.
Boniowice, Klubowi Sportowemu
„Drama Kamieniec”, z przeznaczeniem na boisko sportowe oraz
cele statutowe,
- przedstawienia Radzie Gminy
sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu gminy Zbros³awice za
rok 2005,
- przedstawienia Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu gminy Zbros³awice za rok 2005,
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie na cele rolne nieruchomoœci gruntowej o powierzchni 0,3515 ha, nr 32 km. 1 i 2 d. 3,
po³o¿onej w Miedarach,
- powo³ania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia na
pe³nienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycj¹ pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej dla wsi Wieszowa”,
- dodatkowego wynagrodzenia
radców prawnych z tytu³u kosztów
zastêpstwa procesowego,

- zatwierdzenia Regulaminu
„Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji na terenie gminy Zbros³awice dla obiektów indywidualnych przewidzianych do realizacji
w 2006 roku”,
- odwo³ania cz³onka Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i powo³anie
w to miejsce innego cz³onka,
- zamkniêcia list oczekuj¹cych
do udzia³u w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie
gminy Zbros³awice dla obiektów
indywidualnych przewidzianych
do realizacji w 2006 r.” dla wariantów 1, 2, 3, 4.
Ponadto Wójt:
- kierowa³ sztabem kryzysowym w akcji przeciwpowodziowej. Zagro¿enie by³o bardzo powa¿ne, poniewa¿ wody w rzece
Dramie i potokach przekroczy³y
ich brzegi. Na terenie gminy wyst¹pi³o kilkanaœcie lokalnych podtopieñ ale uda³o siê zapobiec wiêkszym nieszczêœciom. W tym miejscu s³owa podziwu i podziêkowañ
kierujemy pod adresem stra¿aków
z naszych jednostek,
- stale nadzoruje zagro¿enie
ptasi¹ gryp¹ i zobowi¹zany jest

Z prac Rady Gminy
6.04.2006 r. - sesja Rady
Gminy Zbros³awice
Podjêcie uchwa³ w sprawie:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Zbros³awice dla obszaru
so³ectw: Zbros³awice, Wilkowice, Ziemiêcice i Kopienica;
zmiany w bud¿ecie gminy Zbros³awice na rok 2006 - 2 uchwa³y
oraz rozpatrzenie skargi w zakresie udzielania pomocy.
21.03. oraz 4.04.2006 r. - posiedzenia Komisji Bud¿etu,
Gospodarki i Rozwoju
Zaopiniowanie projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
so³ectw: Zbros³awice, Wilkowice, Ziemiêcice i Kopienica;
ogólne omówienie sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy Zbros³awice za rok 2005
oraz zaopiniowanie projektów
uchwa³.
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21.03.2006 r. - posiedzenie
Komisji Rolnictwa
Przedstawienie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii stanu
zaawansowania prac zwi¹zanych
z akcj¹ ptasiej grypy.
22.03.2006 r. - posiedzenie
Komisji Oœwiaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Omówienie dzia³alnoœci i realizacji zadañ Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Zbros³awicach.
16. i 29.03. oraz 5.04.2006 r.
- posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Kontrola wykonania uchwa³
Rady Gminy podjêtych w 2005 r.;
zaopiniowanie sprawozdania
z wykonania bud¿etu gminy
Zbros³awice za rok 2005 oraz
opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy.

wykonywaæ wszystkie zarz¹dzenia wojewody i Powiatowego
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego w tym temacie,
- spotka³ siê dwukrotnie z zainteresowanymi stronami w sprawie
przekszta³ceñ gruntów w so³ectwie Zbros³awice. Celowy kompromis zosta³ osi¹gniêty i byæ mo¿e Rada Gminy uchwali plan.
- wraz ze s³u¿bami gminy i Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej próbowa³, w miarê mo¿liwoœci, ³agodziæ trudnoœci
dojazdowe mieszkañców Sza³szy,
Wieszowy i Zbros³awic, które wyst¹pi³y na drogach w wyniku roztopów. Z jakim skutkiem na pewno ocenicie Pañstwo sami, my staraliœmy siê zrobiæ co w naszej mocy. By na przysz³oœæ unikn¹æ takich zagro¿eñ planujemy wykonaæ
budowy niektórych dróg i odwodnieñ, w zakresie, na jaki pozwol¹
nam finanse,
- wzi¹³ udzia³ w Konwencie
Wójtów i Burmistrzów, który odby³ siê w Istebnej, a dotyczy³
spraw bie¿¹cych, z jakimi borykaj¹ siê samorz¹dy lokalne,
- zaakceptowa³ wyniki przeprowadzonych konkursów na nowych
pracowników urzêdu,
- otrzyma³ podziêkowanie od
starosty za dar przekazany na aukcjê charytatywn¹ na rzecz Hospicjum Królowej Pokoju,

- uczestniczy³ w zorganizowanym przez Zespó³ Szkó³ w Kamieñcu „Dniu Papieskim”, gdzie
uczniowie liceum przedstawili
wzruszaj¹ce misterium papieskie.
Podczas tej uroczystoœci dyrektor
zespo³u, na wniosek wójta, wyrazi³ wolê nadania szkole imienia Jana Paw³a II. Myœlê, ¿e po spe³nieniu formalnoœci na linii koœcielnej
i gminnej powstanie ¿ywy pomnik
na czeœæ tego Wielkiego i Œwiêtego Cz³owieka,
- sk³ada podziêkowania wszystkim, którzy przygotowali gminny
„Dzieñ Papieski”,
- wraz z Izb¹ Przemys³owoHandlow¹ zorganizowa³ po raz
czwarty „Forum Gospodarcze” dla
naszych przedsiêbiorców, z udzia³em pos³a PO Tomasza G³ogowskiego, w³adz wojewódzkich i powiatowych,
- spotka³ siê na co kwartalnym
spotkaniu z so³tysami, na którym
omówiono najpilniejsze sprawy
bie¿¹ce, tj.: usuniêcie skutków zimy i roztopów, remonty dróg,
przyst¹pienia do porz¹dków,
- spotka³ siê z inwestorami budowy pieczarkarni w Laryszowie,
której budowa po 2 latach znów
powraca - oby z pozytywnym
skutkiem,
- bra³ udzia³ w spotkaniu emerytów.

Podziêkowanie

OG£OSZENIE
W zwi¹zku z planowan¹ na
dzieñ 3 czerwca 2006 roku uroczystoœci¹ zwi¹zan¹ z jubileuszem 60-lecia Przedszkola
w Kamieñcu bardzo proszê absolwentów oraz by³ych pracowników przedszkola o wypo¿yczenie zdjêæ i dokumentów obrazuj¹cych ¿ycie przedszkola
w latach 1946-2006.
Dyrektor Przedszkola
Krystyna Trzêsiok

Dziêkujê OSP Ksiê¿y Las
za udzielon¹ pomoc na rzecz
oddzia³u Przedszkola w Ksiê¿ym Lesie.
Dyrektor Przedszkola nr 3
w Kamieñcu
Krystyna Trzêsiok

Sprostowanie
W ostatnim numerze „Wieœci
z Gminy”, w artykule „Z prac
Wójta Gminy” ukaza³ siê b³¹d
w nazwisku Pana Jana Drechslera. Za pope³niony b³¹d serdecznie przepraszamy!
Redakcja

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespo³u Szkó³ w Wieszowie
sk³adaj¹
PODZIÊKOWANIE
stra¿akom Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wieszowie
za wspó³pracê i pomoc w odœnie¿aniu dachu
oraz Pañstwu Marii i Norbertowi Buchta
za przekazanie ksi¹¿ek do biblioteki szkolnej.

Wieœæ z Gminy nr 3 (62) Kwiecieñ 2006

Zbros³awice na konferencji w Skoczowie
Dzieciêcy zespó³ regionalny „Junior”
z Pierœæca rozpocz¹³ 7 marca w skoczowskim
Miejskim Domu Kultury konferencjê popularnonaukow¹ „Utopiec - regionalny symbol ma³ych ojczyzn”. Po powitaniu wszystkich goœci
oraz krótkim s³owie wstêpnym, wyg³oszonym
przez dyrektora MDK - Roberta Orawskiego,
przyst¹piono do realizacji zaplanowanego programu, czyli do wnikliwych analiz i porównañ,
maj¹cych na celu zg³êbienie tematów zwi¹zanych z wodnym demonem. Wprowadzaj¹cy
wyk³ad Sylwii ¯wak (Zak³ad Edukacji Regionalnej i Dziedzictwa Kulturowego UŒ) zawiera³ w sobie informacje, dotycz¹ce wszelkich
wodnych demonów, wystêpuj¹cych w Polsce.
Charakterystyka ta zosta³a wzbogacona multimedialn¹ prezentacj¹ dr Kingi Czerwiñskiej
(Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
Instytut Etnologii i Folklorystyki), ukazuj¹c¹
wieloœæ literackich i plastycznych wizerunków
utopców. Kolejny podjêty temat wpisa³ zielonego stworka w mnogoœæ kontekstów i odnoœników, jak równie¿ zarysowa³ jego znaczenie dla
wspó³czesnoœci. Tak wielop³aszczyznowego
ujêcia podj¹³ siê prowadz¹cy ca³¹ konferencjê
prof. zw. dr hab. Daniel Kad³ubiec (Akademia
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia³ej,
Uniwersytet Ostrawski). O utopcu mniej znanych skoczowianom tarnogórskich podañ ludowych opowiedzia³a Anna Grabiñska-Szczêœniak
(Muzeum Miejskie w Tarnowskich Górach).
Czêœæ wyk³adow¹ zwieñczy³a urozmaicona
tekstami Ÿród³owymi prelekcja Haliny Szotek
na temat twórczoœci Gustawa Morcinka, zwi¹zanej bezpoœrednio z tematem przewodnim
konferencji.
- Konferencja „Utopiec - regionalny symbol
ma³ych ojczyzn” stanowi³a doskona³e forum
wymiany informacji dla licznie przyby³ych mi³oœników tradycji - powiedzia³a Julia Broda,
kierownik „Warsztatu Sztuk” Miejskiego Domu Kultury w Skoczowie, a zarazem g³ówny
organizator konferencji. - Pozwoli³a tak¿e nawi¹zaæ o¿ywione kontakty i przyjaŸnie. Utopiec, bêd¹cy punktem wyjœcia do czynionych

rozwa¿añ, sta³ siê wdziêcznym pretekstem do
sprecyzowania ciekawych zestawieñ, ukazuj¹cych podobieñstwa ró¿nych mikro- i makroregionów, co z pewnoœci¹ w znacz¹cy sposób poszerzy³o wiedzê uczestników konferencji w zakresie ró¿nych kultur, sprzyjaj¹c jednoczeœnie
niebywale atrakcyjnej promocji okreœlonych regionów”.

Uczestnictwo grupy zwi¹zanej œciœle z fanami zbros³awickich utopców by³o wyraŸnie zaakcentowane i bardzo aktywne na konferencji.
Gminê nasz¹ reprezentowali: Urszula Haida, Barbara Zdañska, Jan Drechsler, Miros³aw Ogiñski (oraz pisz¹ca ten tekst Katarzyna Sosada).
Atrakcj¹ konferencji okaza³ siê konkurs
„Wygraj utopca!”, przygotowany z myœl¹ o
uczestnikach regionalnego przedsiêwziêcia.
Nagrod¹ w konkursie by³a postaæ tego¿ demona. Aby j¹ otrzymaæ nale¿a³o odpowiedzieæ
prawid³owo na pytania zadane po jednym

z trzech czytañ tzw. „Tryptyku skoczowskiego”
autorstwa Jana Drechslera.
Konferencji towarzyszy³ przegl¹d publikacji dotycz¹cych wodnych demonów, wœród
których znalaz³y siê takie pozycje, jak: „Duchy i duszki Bojszowskie”, „Stworoki”, „Podania i legendy Œl¹ska Cieszyñskiego” oraz
„Kalendarze Mi³oœników Skoczowa”. Ksi¹¿ka
„Utopce Doliny Dramy” oraz zwiastun nowej
pozycji „Legendy Beskidu Œl¹skiego” autorstwa Jana Drechslera z ilustracjami Miros³awa
Ogiñskiego.
Prawdziwym rarytasem dla uczestników
konferencji by³o s³uchowisko radiowe Anny
Jurzycy reprezentuj¹cej Radio Piekary. W audycji tej autorka przedstawi³a, w wielce interesuj¹cy sposób, pochodzenie i zwyczaje utopców zbros³awickich.
Konferencjê wzbogaci³a ekspozycja prac nades³anych na konkurs plastyczny pt.: „Utopiec
w mojej wyobraŸni”. Zaprezentowano tak¿e
pierwowzory ilustracji pozycji „Podania i legendy Œl¹ska Cieszyñskiego” autorstwa pracowników Instytutu Sztuki w Cieszynie Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach, jak równie¿ orygina³y ilustracji autorstwa Miros³awa
Ogiñskiego do legend œl¹skich.
Reasumuj¹c nasz udzia³ nale¿y stwierdziæ,
¿e uda³o nam siê zaprezentowaæ gminê Zbros³awice, jako miejsce ciekawe i tajemnicze,
a zarazem przyjazne cz³owiekowi twórczemu.
¯adne, nawet najwspanialsze przedsiêwziêcie
nie osi¹gnie zamierzonego celu, jeœli nie znajdzie spo³ecznej akceptacji i odrobiny ¿yczliwoœci. Uczestnikom konferencji w Skoczowie
udowodniliœmy, ¿e na mapie etnografii i folkloru nasza gmina zajmuje barwn¹ i bogat¹, stale
rozwijaj¹c¹ siê pozycjê. Widocznie Utopce tak
zagnieŸdzi³y siê w krajobrazie Zbros³awic, w
naszej psychice i podœwiadomoœci, ¿e sta³y siê
inspiracj¹ do wielu przedsiêwziêæ.
I ja tam by³am, miód i wino pi³am… nie,
nie! Nie mog³am piæ wina, bo prowadzi³am samochód.
Katarzyna Sosada

NADCHODZI WIOSNA…
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Wieszowie, zmêczeni jak wszyscy, przed³u¿aj¹c¹ siê zim¹, postanowili uroczyœcie uczciæ pierwszy dzieñ tegorocznej kalendarzowej wiosny. Poniewa¿ wszêdzie by³o jeszcze mnóstwo
œniegu i niemo¿liwe by³o tradycyjnie
utopienie Marzanny - s³omianej kuk³y,
uosobienia zimy. M³odzie¿ i dzieci
z naszej szko³y wymyœli³y wiêc inny,
ciekawy sposób na powitanie tej piêknej pory roku. Z tego powodu 21 marca cz³onkowie Samorz¹du Uczniowskiego og³osili dniem weso³ej zabawy.
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Zorganizowali z tej okazji wiele
ciekawych konkursów:,,Œlubny makija¿”, „Naj³adniejsza fryzura”, „Jedzenie ciastek bez pomocy r¹k”, „Najd³u¿szy obierek z jab³ka”. Najwiêksz¹
popularnoœci¹ cieszy³ siê pokaz mody
„Cztery pory roku”. Uczniowie wymyœlili na tê okazjê ciekawe, niekonwencjonalne kreacje.
Najwiêksze brawa w tym pokazie
otrzymali: Kamil Krzysicki, Krzysztof Baron, Mateusz Zingler oraz Micha³ Ko³aczek.
Ewa Bulla
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Dziewczêta z gimnazjum w Wieszowie w sk³adzie: Magdalena Wilczek,
Katarzyna ¯y³a, Karolina
Mazur, Karolina Lihs, Angelika Kozak, Anna Krogulewska, Karolina Or³owska, Katarzyna K³aczek, Simona Malig³ówka i Oliwia
Cebulla po raz pierwszy
uczestniczy³y w zawodach
sportowych zorganizowanych w naszej gminie. By³y
to: tenis sto³owy (II miejsce), siatkówka i koszykówka (I miejsca). Dziewczêta pokona³y szko³y
z Kamieñca, Zbros³awic
i Miedar, kwalifikuj¹c siê
tym samym do mistrzostw

powiatu. 22 lutego 2006 roku w Radzionkowie (niestety w os³abionym sk³adzie - kontuzja Karoliny
Or³owskiej, w zamian pojecha³y Beata Lis i Dominika

Udany debiut
gimnazjalistek
z Wieszowy
Thiel) rywalizowa³y z
dziewczêtami z oœmiu gimnazjów naszego powiatu.
Wywalczy³y I miejsce
w grupie, pokonuj¹c szko³y
z Krupskiego M³yna i
Brynku. W finale gra³y

z dziewczêtami z Radzionkowa, ulegaj¹c im 0:2 i zajmuj¹c II miejsce. Jak na
pierwszy raz to ca³kiem
nieŸle, choæ niedosyt pozosta³. W przysz³ym roku (bêd¹ ju¿ u nas trzy klasy gimnazjum) dziewczêta obieca³y poprawiæ wyniki, czego im serdecznie ¿yczymy!
Zawody koszykówki odbywa³y siê w Brynku i tam
dziewczêta zajê³y IV miejsce. Pragniemy w tym miejscu podziêkowaæ w³adzom
gminnym za pomoc w zorganizowaniu przejazdów na
zawody, które by³y dobr¹
promocj¹ naszej gminy.
Bo¿ena ¯urek

Wizyta gimnazjalistów z Brackenheim
Po raz kolejny goœciliœmy na terenie naszej
gminy uczniów z partnerskiego niemieckiego
miasta Brackenheim. W sobotê wieczorem,
18 marca, dotar³a do nas grupka 13 gimnazjalistów wraz z dwoma opiekunkami. Jak co roku nasi goœcie znaleŸli zakwaterowanie u polskich rodzin, co umo¿liwi³o obu stronom doskonalenie jêzyków obcych.
Wizyta przebiega³a w radosnej i przyjacielskiej atmosferze. M³odzi ludzie z Niemiec
mieli okazjê zapoznaæ siê z kultur¹ i histori¹
naszego kraju. S³u¿y³y temu wspólne zajêcia
w Zespole Szkó³ w Kamieñcu, w gimnazjach
w Zbros³awicach, Miedarach i Wieszowie
oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze.
Uczniowie zwiedzili Gliwice, gdzie zapoznali siê miedzy innymi z histori¹ Radiostacji
Gliwickiej, we Wroc³awiu podziwiali wspania³¹ Panoramê Rac³awick¹ oraz zabytkow¹
czêœæ miasta, byli w królewskim Krakowie,
podziwiali uroki Tarnowskich Gór, a tak¿e
oddali ho³d pomordowanym w obozie zag³ady Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu.
Nasi przyjaciele z Niemiec mieli tak¿e
okazjê zapoznaæ siê z naszymi tradycjami,
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LO z Kamieñca
dzielnie walczy
Reprezentacja pi³ki siatkowej dziewcz¹t Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kamieñcu od stycznia tego roku uczestniczy w rozgrywkach Miêdzylicealnej Ligi Siatkówki Dziewcz¹t Powiatu
Tarnogórskiego. Pomimo tego, ¿e jest to ca³kowicie odnowiony zespó³, sk³adaj¹cy siê w ca³oœci
z uczennic klas pierwszych, dziewczyny dzielnie
walcz¹ ze starszymi od siebie rywalkami i po
pierwszej kolejce rozgrywek zajmuj¹ wysokie
drugie miejsce w lidze. Je¿eli dobra passa nie opuœci reprezentantek LO w Kamieñcu, to maj¹ du¿¹
szansê na uplasowanie siê, po zakoñczeniu rozgrywek ligi, w pierwszej trójce, co daje prawo gry
w fina³owym turnieju „play off”. Wszystko to pozwala mieæ nadziejê, ¿e dziewczyny godnie zast¹pi¹ swoje poprzedniczki - mistrzynie powiatu tarnogórskiego w roku szkolnym 2004/2005.
Obecny sk³ad reprezentacji tworz¹: Katarzyna
Dzieciuch (kapitan zespo³u), Katarzyna Cichorowska, Renata Jendryassek, Monika Jendrysik, Natalia
Lach, Iwona Mainka, Samanta Szolc, Martyna Wielgocka. Opiekun/trener zespo³u: Adrian Korgel.
AK

Wielobój so³ectw

zwi¹zanymi z powitaniem wiosny, które zrobi³y na nich wielkie wra¿enie. W Zespole
Szkó³ w Kamieñcu mia³o miejsce spotkanie
z przedstawicielami w³adz gminy Zbros³awice, w czasie którego niemieccy goœcie otrzymali drobne upominki.
Na terenie Stadniny Koni w Zbros³awicach zorganizowany zosta³ wieczorek po¿egnalny po³¹czony z pieczeniem kie³basek
przy ognisku, podczas którego dzieliliœmy siê
naszymi wspólnymi wra¿eniami. Tydzieñ
szybko min¹³ i musieliœmy siê po¿egnaæ z naszymi goœæmi, którzy w ramach rewan¿u zaprosili nas do Brackenheim we wrzeœniu.
Uczestnicy wymiany dziêkuj¹ Urzêdowi
Gminy Zbros³awice za jej zorganizowanie
oraz Polsko-Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie¿y za jej dofinansowanie.
W imieniu organizatorów wymiany miêdzyszkolnej chcia³am serdecznie podziêkowaæ
wszystkim rodzinom, które goœci³y u siebie
uczniów z Niemiec, a tak¿e Dyrekcji Zespo³u
Szkó³ w Kamieñcu i mgr Agnieszce Polywce za
pomoc i opiekê nad m³odzie¿¹.
Opiekun grupy - Barbara Wicha-Kudlek
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Dzieñ Papieski - 2 kwietnia 2006 r.

ci¹g dalszy ze str. 1
Z³o¿y³y siê na ni¹ ksi¹¿ki, albumy i wszelkie wydawnictwa zwi¹zane z Papie¿em, bêd¹ce w posiadaniu bibliotek gminnych oraz pami¹tki zwi¹zane z Janem Paw³em II, przyniesione przez mieszkañców gminy. Od godz.
14.00 zgromadzeni goœcie podziwiali wystêpy
artystyczne zespo³ów i chórów z terenu gminy Zbros³awice. Wyst¹pi³ zespó³ „Weso³e
Nutki” z Kopienicy, „Kamyczki Dramy”
z Kamieñca oraz uczniowie LO z Kamieñca,
którzy przygotowali program artystyczny,
podczas którego odczytane zosta³y fragmenty
pamiêtników Jana Paw³a II. Na koniec wystêpów wójt wyg³osi³ parê s³ów do przyby³ych

goœci. Po godzinie zgromadzeni wziêli udzia³
w Gorzkich ¯alach w koœciele pw. WNMP
w Zbros³awicach. Po nabo¿eñstwie goœcie
udali siê do œwietlicy, w której Multikino
z Zabrza przygotowa³o, na specjalnym du¿ym
ekranie, projekcjê filmu „Karol - cz³owiek,
który zosta³ Papie¿em”. Pe³ni refleksji po
obejrzanym filmie uczestnicy Dnia Papieskiego i wierni wziêli udzia³ we Mszy Œwiêtej
oraz ró¿añcu pod „Krzy¿em Pañskim” w koœciele w Zbros³awicach.
Liczny udzia³ goœci i zaanga¿owanie
mieszkañców gminy w uroczystoœciach pokaza³y, jak Wielkim Cz³owiekiem by³ i nadal
jest dla wszystkich Papie¿-Polak.

Kamieniec
Pierwsz¹ rocznicê œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II prze¿ywamy nie w smutnej refleksji, ale
w nadziei, ¿e Jego dzie³o wci¹¿ bêdzie przynosiæ owoce. Wykorzystuj¹c teksty papieskie, stara³am
siê podkreœliæ t¹ wielk¹ mi³oœæ do
ludzi m³odych, a tak¿e g³êbok¹
wiarê w Ich wielkoœæ. Oprawê muzyczn¹ do spektaklu przygotowa³a
Rita Buliñska, z jak zawsze rewelacyjnym chórem szkolnym Kamyczki Dramy.
Zaanga¿owanie gimnazjalistów
i licealistów w realizacjê tego projektu, jak równie¿ odbiór s³ów Oj-
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ca Œwiêtego przez uczniowsk¹
spo³ecznoœæ œwiadczy dobitnie
o tym, ¿e To dzie³o ju¿ przynosi
owoce, wyzwala w nas dobro, którego d³ugo bêdziemy doœwiadczaæ.
W kontakcie ze „s³owem” Jana
Paw³a II uczestniczy³y w³adze
gminy, dyrektor GZOPO i inni zaproszeni goœcie. Wiele ciep³ych
s³ów, które by³o dane nam us³yszeæ na terenie szko³y, czy po prezentacji w ramach „Dnia Papieskiego” w Zbros³awicach jest dla
nas najwiêksz¹ nagrod¹, a równoczeœnie œwiadczy o g³êbokim prze¿ywaniu ponownego spotkania
z myœl¹ i wiar¹ Naszego Papie¿a.
Bo¿ena Graca
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Niejednokrotnie mo¿na us³yszeæ opiniê, ¿e dysleksjê wymyœlono niedawno, a „kiedyœ takich problemów nie by³o”. Nale¿a³oby wówczas
odpowiedzieæ, ¿e przedtem w spo³eczeñstwie nie by³o œwiadomoœci
istnienia tych problemów.

O problemach dysleksji...

Zawsze sprawni
zawsze gotowi
Jak wa¿ne s¹ dzisiaj umiejêtnoœci sprawnego reagowania w sytuacjach kryzysowych nie trzeba nikogo
przekonywaæ. Dlatego nie dziwi inicjatywa Leszka Boniewskiego, mieszkañca Wieszowy, wiceprezesa Zarz¹du Powiatowego PSL w Tarnowskich Górach, by zorganizowaæ æwiczenia ratownictwa wodnego i medycznego
dla potrzeb Krajowego Systemu Ratownictwa Gaœniczego.
Æwiczenia z u¿yciem sprzêtu ratunkowego, w sk³ad
którego wchodzi w pe³ni wyposa¿ona torba PSPR-1
z desk¹ ortopedyczn¹ o wypornoœci 90 kg, obejmowa³y ratowanie osób, które uleg³y wypadkowi podczas
k¹pieli.
Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu w organizacjê
æwiczeñ Henryka Snurawy, prezesa Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej Wieszowa i Grzegorza Janoszki, komendanta
gminnego OSP w Zbros³awicach, druhowie z jednostki
OSP w Wieszowie - pod czujnym okiem fachowców mogli doskonaliæ swe umiejêtnoœci.
S³owa szczerego podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
Krystianowi Oleszczykowi, dyrektorowi SP ZOZ REPTY i Janowi Janocie, zastêpcy dyrektora, za umo¿liwienie æwiczeñ na basenie oœrodka w Reptach.
Leszek Boniewski

Wobec uczniów z tymi trudnoœciami u¿ywano, zale¿nie od sympatii, jak¹ budzili,
okreœleñ: „roztrzepany”, „robi dziwne b³êdy”, „têpak”, „patentowany leñ” i najbardziej
eleganckiego terminu „zdolny leñ”.
Trudnoœci w uczeniu siê czytania i pisania istniej¹ prawdopodobnie, odk¹d ludzie
zaczêli zapisywaæ mowê ustn¹. Najpierw zainteresowano siê najbardziej zaskakuj¹cym
zjawiskiem, a mianowicie wystêpowaniem
zaburzeñ w czytaniu u osób doros³ych, które
kiedyœ umia³y czytaæ. Zaburzenia te okreœla
siê terminem: dysleksja nabyta. Dotyczy ona
przypadków utraty ju¿ opanowanej umiejêtnoœci na skutek uszkodzenia mózgu.
Innym zjawiskiem jest dysleksja rozwojowa, czyli specyficzne trudnoœci w czytaniu
i pisaniu, które daj¹ o sobie znaæ w dzieciñstwie, od pocz¹tku nauki czytania i pisania.
W odró¿nieniu od dysleksji nabytej, dysleksja rozwojowa najczêœciej ujawnia siê przez
ca³e ¿ycie. Okreœlenie „rozwojowa” oznacza,
¿e trudnoœci wystêpuj¹ w wieku rozwojowym, a wiêc ujawniaj¹ siê od pocz¹tku nauki
szkolnej.
Termin dysleksja rozwojowa powsta³ jako okreœlenie ca³ego syndromu specyficznych trudnoœci w czytaniu i pisaniu. W ramach tego syndromu wyró¿niono trzy terminy: dysleksja, dysortografia i dysgrafia.
Terminologia najczêœciej u¿ywana w Polsce:
dysleksja rozwojowa - zespó³ specyficznych trudnoœci w czytaniu i pisaniu.
Zaburzenia w uczeniu siê mog¹ wystêpowaæ w formie trudnoœci w wê¿szym zakresie:
dysleksja - specyficzne trudnoœci w czytaniu, polegaj¹ce na obni¿onym tempie czytania, s³abej technice: zniekszta³caniu odczytywanych wyrazów, cichym g³oskowaniu,

Dwaj Muszkieterowie
Szermierkê zaczêli trenowaæ 6 lat temu, w³aœciwie zupe³nie przypadkowo. Najpierw by³ pomys³, potem niespodziewane spotkanie z prezesem Klubu Szermierczego Piast Gliwice. Dziœ
Alexander (16 l.) i Bart³omiej (14 l.) Kazek, bracia mieszkaj¹cy w Zbros³awicach, to doœwiadczeni szermierze z licznymi sukcesami na koncie.
S¹ zawodnikami Piasta Gliwice, trenuj¹ pod
okiem fechmistrza Macieja Chudzikiewicza, drugim trenerem jest Wojciech Worobiec. Ich talent
dostrzeg³ niekwestionowany autorytet œwiatowej
szermierki - profesor Zbigniew Czajkowski
i chêtnie udziela ch³opcom konsultacji.
Do najwa¿niejszych sukcesów Alexandra
mo¿na zaliczyæ II miejsce w Pucharze Polski do
lat 15, III m. w Mistrzostwach Œl¹ska do lat 17
oraz osi¹gniêcie najwiêksze - 10 miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 20, które wywalczy³
maj¹c zaledwie 15 lat! Bart³omiej mo¿e siê pochwaliæ m.in. I miejscem w Miêdzynarodowej
Gali Szermierczej w Szpadzie Ch³opców, III m.
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w Pucharze Gliwic M³odzików, III m. Mistrzostw
Gliwic w Szpadzie M³odzików oraz III m. Pucharu Opola w Szpadzie Ch³opców. To oczywiœcie

przestawianiu kolejnoœci liter w wyrazach,
opuszczaniu i dodawaniu liter, myleniu liter
podobnych wzrokowo; trudnoœci w rozumieniu i zapamiêtywaniu czytanego tekstu,
dysortografia - specyficzne trudnoœci
w opanowaniu poprawnej pisowni, polegaj¹ce na wystêpowaniu b³êdów ortograficznych
i b³êdów charakterystycznych dla dysleksji
(opuszczanie, dodawanie i przestawianie liter, mylenie liter, ³¹czna lub rozdzielna pisownia wyrazów, stosowanie ma³ej i wielkiej
litery, opuszczanie drobnych elementów liter), a tak¿e agramatyzmów jêzykowych,
dysgrafia - trudnoœci w opanowaniu w³aœciwego poziomu graficznego pisma (tzw.
brzydkie pismo), czyli zaburzenia strony graficznej pisma: wzmo¿ona mêczliwoœæ rêki,
nieprawid³owy chwyt i wzmo¿ony nacisk
przyrz¹du pisz¹cego, wolne tempo pisania,
tzw. dr¿¹ca linia, litery zniekszta³cone,
chwiejne, ró¿nej wielkoœci, liczne skreœlenia
i poprawki, pismo trudne do odczytania.
Diagnozowaniem dysleksji zajmuj¹ siê
poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Diagnoza opiera siê na wywiadzie na temat
wczesnego rozwoju psychicznego i fizycznego, przebiegu kariery szkolnej, na wynikach
badania psychologicznego (mo¿liwoœci intelektualnych, poziomu funkcjonowania analizatorów korowych, obserwacji zachowania
i emocji w sytuacji badania) oraz badania pedagogicznego (techniki czytania i pisania). W opinii poradni oprócz diagnozy zawarte s¹ tak¿e
wskazówki do pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dzieckiem potrzebuj¹cym pomocy.
opracowa³a: Aleksandra Tyczka
Na podstawie „Uczeñ z dysleksj¹ w szkole”
- M. Bogdanowicz i A. Adryjanek

tylko niektóre z sukcesów ch³opców. Oprócz indywidualnych bracia zdobywaj¹ równie¿ nagrody dru¿ynowo i to nie tylko w kraju. Wywalczyli równie¿ II m. w presti¿owym turnieju we W³oszech. Szpada to nie jedyne ich zainteresowanie.
Chêtnie ucz¹ siê jêzyków obcych, które przydaj¹
siê nie tylko w kontaktach podczas miêdzynarodowych turniejów. Marzeniem Bart³omieja s¹
studia medyczne w Mediolanie, Alexandra - stosunki miêdzynarodowe w Wiedniu. Na obu
uczelniach bêd¹ mogli trenowaæ szermierkê pod
okiem zaprzyjaŸnionych trenerów. Oprócz tego
interesuj¹ siê koszykówk¹, siatkówk¹, tenisem
i jazd¹ konn¹. Zapytani o to, co szermierka zmieni³a w ich ¿yciu, odpowiadaj¹, ¿e przede wszystkim nauczyli siê skupienia, samodyscypliny,
otwarcia na œwiat. Poza tym zdobyli wielu przyjació³ na ca³ym œwiecie, prze¿yli niesamowite
przygody.
¯yczymy braciom wielu sukcesów w kraju
i za granic¹. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³oœci bêdziemy mogli opisaæ to, jak siêgali po najwy¿sze
trofea… byæ mo¿e olimpijskie?
Anna Po³oñska
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Wiosenne roztopy

Zbros³awickie Stowarzyszenie Twórców

ZbrosArt
Zaprasza na:

Miêdzynarodowy Plener
Malarsko-Fotograficzny
Zbros³awice 2006
Plener odbêdzie siê w dniach od 4 do 10
czerwca br. w Zbros³awicach, a jego celem
jest rozpropagowanie wœród artystów piêkna Doliny Dramy oraz zintegrowanie
œrodowisk twórczych z kraju i zagranicy.
Uczestnikom spoza regionu zapewniamy zakwaterowanie wraz z wy¿ywieniem. Przyjazdy i odjazdy na w³asny koszt. Ka¿dy z uczestników przekazuje dwie prace organizatorom
pleneru oraz wyra¿a zgodê na publikacjê przekazanych prac.
Uczestnikom doje¿d¿aj¹cym z regionu zapewniamy jeden posi³ek dziennie. W zamian
przekazuj¹ po jednej pracy organizatorom
wraz ze zgod¹ na publikacjê.
Format prac malarskich minimum 40x50 na
p³ótnie, olistwowane. Prace fotograficzne
20x30 oprawione w antyramy 30x40 powinne
byæ przekazane wraz z noœnikiem analogowym
lub cyfrowym.
Zg³oszenia (stosowny formularz do pobrania na stronie internetowej www. zbroslawice.
pl) prosimy kierowaæ na adres stowarzyszenia
do dnia 30 kwietnia br. Liczy siê kolejnoœæ
zg³oszeñ. Wysy³ane bêd¹ potwierdzenia przyjêcia na plener. Komisarzem imprezy jest Jerzy
WoŸniak prezes ZbrosArt-u.
Organizatorzy: „ZbrosArt” Zbros³awickie
Stowarzyszenie Twórców, Urz¹d Gminy Zbros³awice, Oœrodek JeŸdziecki Zbros³awice.
Jerzy WoŸniak - prezes
Hubert Kalla - wiceprezes

Gruba warstwa œniegu zalegaj¹ca po zimie oraz wiosenne opady ciep³ego deszczu doprowadzi³y do sytuacji,
w której stanêliœmy przed groŸb¹ powodzi. Bardzo szybko
podniós³ siê poziom wody w Dramie, oraz na pozosta³ych
ciekach i rowach melioracyjnych. Woda pokaza³a siê tak¿e
w naszych piwnicach. Sytuacja sta³a siê bardzo powa¿na.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Stra¿ Po¿arna przygotowali worki z piaskiem, ca³y czas pompowali wodê z zalanych
piwnic i pomagali przy lokalnych podtopieniach. Wszyscy patrzyli w niebo ale pogoda niestety nie sprzyja³a. Stan zagro¿enia powodziowego jak szybko nadszed³ tak szybko min¹³.
Wystarczy³a tylko zmiana pogody i ju¿ zaczê³o siê wszystko
normowaæ. Poziom wód zacz¹³ powoli opadaæ, sytuacja wróci³a do normy, a po wielkiej wodzie zosta³o tylko wielkie
Sebastian G³ówka
sprz¹tanie.

Kobiety niezwyk³e
8 marca br. w Szkole Podstawowej w Kamieñcu Samorz¹d Szkolny wraz z opiekunem mgr Iwon¹ Witaszczyk
przygotowa³ bardzo ciekaw¹
i nie pozbawion¹ szczypty humoru inscenizacjê z okazji
„Dnia Kobiet”.
Uczniowie, przedstawiaj¹c sylwetki znanych i zas³u¿onych w ró¿nych dziedzinach ¿ycia kobiet, m.in. Marii Sk³odowskiej-Curie, Matki Teresy z Kalkuty, Coco
Chanel, Marii Montessori,
przypomnieli
wszystkim
o roli, jak¹ pe³ni¹ kobiety we
wspó³czesnym œwiecie.
Z jednej strony to matki
z siatk¹ zakupów, baga¿em
trosk i problemów, z drugiej

Aktualizacja numerów
porz¹dkowych nieruchomoœci
Przypominamy, ¿e zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Infrastruktury,
w³aœciciele nieruchomoœci
zabudowanych oraz nieruchomoœci przeznaczonych
pod zabudowê zgodnie
z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zobowi¹zani

s¹ zg³osiæ siê do Referatu
Gospodarki Nieruchomoœciami i Ochrony Œrodowiska w celu aktualizacji
numerów porz¹dkowych
oraz umieœciæ na nieruchomoœci, w widocznym
miejscu, tabliczkê z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci.

muzy, szalone dzia³aczki
z teczk¹ pod pach¹, list¹ marzeñ, planów i aspiracji, pn¹ce siê po szczeblach kariery.
Znane czy nieznane, to jednak, jak w przypomnianych
przez jedn¹ z uczennic s³owach piosenki zespo³u Wilki
„piêkne jak okrêt pod pe³nymi ¿aglami, jak konie w galopie, jak niebo nad nami”.
Uczniowie nie zapomnieli równie¿ o rajskim spotkaniu pierwszej kobiety i mê¿czyzny, nawi¹zuj¹c przy tym
do odwiecznej wojny p³ci.
Na pami¹tkê spotkania Adama i Ewy uczniowie rozdali
wszystkim Paniom jab³uszka na drugie œniadanie.
Ilona D³ugosz

NOWE KURSY W GCI
Gminne Centrum Informacji w Kamieñcu organizuje „Kurs operatora
wózków wid³owych”.
Przewidywany koszt ww.
kursu to ok. 400 z³otych.
Informujemy równie¿, ¿e

ruszy³a II edycja „Kursu
u¿ytkownika kombajnów
samobie¿nych”. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt do 25
kwietnia 2006 roku.
Piotr Bujara

Kamieniec ul. Tarnogórska 4a, tel. (032) 333-87-40,
www.zbroslawice.infocentrum. com.pl

Redaktor: Katarzyna Sosada
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www.zbroslawice.pl/wiesc.htm
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Dnia 5 kwietnia 2006 r. ruszy³a
w Tarnowskich Górach XIII edycja
ogólnopolskiej Akcji „Szukam domu...”, której koordynatorem jest
Chrzeœcijañskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom „Misja Nadziei”. Jej celem jest poruszenie opinii publicznej trudn¹ sytuacj¹ dzieci
osamotnionych i osieroconych. Takim dzieciom trzeba pomóc odzyskaæ rodziców w³asnych, albo znaleŸæ zastêpczych.
W ramach inauguracji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach zaplanowa³o organizacjê konferencji pod nazw¹: „Znalaz³em dom... I co dalej...”. Podczas konferencji poruszana bêdzie tematyka:
- wspierania rodzin zastêpczych
w opiece nad dzieæmi, których rodzice najczêœciej nadu¿ywaj¹ alkoholu, weszli w konflikt z prawem,
s¹ niezaradni wychowawczo,
- przygotowania do ¿yciowego
usamodzielnienia m³odzie¿y opuszczaj¹cej rodzinê zastêpcz¹,
- przygotowania rodziców biologicznych do ponownego przejêcia
opieki nad w³asnymi dzieæmi.
W konferencji wezm¹ udzia³
przedstawiciele w³adz powiatu, powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich oœrodków pomocy
spo³ecznej, oœrodków adopcyjnoopiekuñczych, policji, s¹du, s³u¿b
kuratorskich, pedagodzy szkolni,
rodzice zastêpczy.
Organizatorzy licz¹, i¿ dziêki
planowanej akcji kolejne dzieci
znajd¹ bezpieczne miejsce w kochaj¹cej rodzinie, a same rodziny zastêpcze zdobêd¹ informacje na temat mo¿liwoœci uzyskania pomocy
w sytuacjach problemowych.

Firma Pogrzebowa „JASEK”
ul. Zygmunta Starego 27, Gliwice
www.jasek.pl
Rok za³. 1980

Profesjonalizm, Godnoœæ, Kultura i Rozs¹dne Ceny
l organizacja i obs³uga pogrzebów l przewozy w kraju i za granic¹
l nowoczesne ch³odnie l w³asna kaplica l us³ugi cmentarne,
kremacyjne i kamieniarskie l palmy, wieñce i wi¹zanki l pogrzeby
bezgotówkowe l mo¿liwoœæ wykonania sekcji na zlecenie rodziny
Firma proponuje specjalistyczn¹ pomoc prawn¹ w zakresie: wszelkich œwiadczeñ ZUS
nale¿nych po osobach zmar³ych, odszkodowañ, postêpowañ spadkowych i podatkowych z nimi
zwi¹zanych.

S³u¿ymy przez ca³¹ dobê 231 13 47
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Finansowanie rozwoju
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Forum Gospodarcze
w Zbros³awicach:

ci¹g dalszy ze str. 1
W tym spotkaniu udzia³ wziêli przedstawiciele
zbros³awickiego biznesu, a tak¿e zaproszeni goœcie. Wœród
nich m.in.: pose³ na Sejm RP - Tomasz G³ogowski (PO), cz³onek Zarz¹du Województwa - Wies³aw Maras, pose³ Sejmiku
Œl¹skiego - Pawe³ Wieczorek, starosta Powiatu Tarnogórskiego
- Józef Korpak, prezes Izby Przemys³owo-Handlowej w Tarnowskich Górach - Klaudiusz Siwiec, cz³onek rady IP-H - Andrzej Piecuch oraz w³adze gminne.
Podczas forum przedstawiciele banków oraz innych wyspecjalizowanych jednostek przedstawili szerok¹ gamê mo¿liwoœci finansowego wsparcia dla rozwoju tzw. „small” biznesu
w formie dotacji (w tym z funduszy europejskich), kredytów
obrotowych i inwestycyjnych, po¿yczek w ramach „Funduszu
dla Œl¹ska”, itp. Z kolei firmy ubezpieczeniowe zaprezentowa³y formy ubezpieczeñ grupowych dla bran¿y produkcyjnej,
handlowej i us³ugowej.

Forum zakoñczy³ interesuj¹cy wystêp artystów Teatru Muzycznego
z Gliwic - Anity Maszczyn, Ireneusza
Miczki i Adama Mazonia oraz mistrza
Polski barmanów - Leszka Machonia,
a wspania³y poczêstunek przygotowa³a restauracja „G³ogowska” z Radzionkowa, sprawdzony partner, w tego typu imprezach, tarnogórskiej Izby
Przemys³owo-Handlowej.
W czasie forum swoje prace malarskie wystawili tak¿e artyœci ze ZbrosArt-u.
tekst i foto: Adam Miszta

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6
czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do 17.00
l zaprasza do skorzystania z atrakcyjnego kredytu wielkanocnego
l informuje, ¿e nie pobiera op³at za wyp³aty z rachunków

oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych
l oferuje rolnikom kredyty:

- nawozowe
- inwestycyjne - na zakup maszyn i urz¹dzeñ rolniczych
- obrotowe w rachunku bie¿¹cym
l proponuje Klientom System Bankowoœci Internetowej

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

