MAJ
2006

ISSN 1507-8973

Nr 4 (63) 2006

WYDAWANY PRZEZ WÓJTA I RADÊ GMINY

Witamy Papie¿a Benedykta XVI na Ziemii Polskiej

WIZYTA W GOŒCINNYM
CASTAGNOLE DELLE LANZE
W dniach od 5-8
maja br. delegacja
gminy Zbros³awice na
czele z przewodnicz¹cym Rady Gminy Andrzejem Dramskim,
mia³a zaszczyt uczestniczyæ w miêdzynarodowym spotkaniu zaprzyjaŸnionych gmin
w Castagnole delle
Lanze we W³oszech.
ci¹g dalszy na str. 6

23
kwietnia
br.
w Wieszowie odby³ siê
Zjazd Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych

Zjazd Gminny
Zwi¹zku OSP RP
RP gminy Zbros³awice.
W zjeŸdzie uczestniczy³o 23 delegatów z 9 jednostek OSP naszej gminy, ustêpuj¹ce w³adze
Zwi¹zku, w³adze Zarz¹du
Powiatowego Zwi¹zku
oraz zaproszeni goœcie.
ci¹g dalszy na str. 6

„Egzamin
ROCZNICA ŒMIERCI JANA PAW£A II dojrza³oœci”

Z pocz¹tkiem kwietnia br. w Zespole Szkó³ w Wieszowie uczniowie
uczcili rocznicê œmierci papie¿a Jana
Paw³a II. Z tej okazji zorganizowano
wystawê poœwiêcon¹ ¿yciu i dzia³alnoœci tego wielkiego cz³owieka. Oprócz
ekspozycji sk³adaj¹cej siê z ksi¹¿ek,
zdjêæ, okolicznoœciowych monet, medalionów, wycinków z gazet, p³yt i innych ciekawych pami¹tek zebranych
przez uczniów i nauczycieli, w szkole
zorganizowano równie¿ interesuj¹cy

pokaz fragmentów filmów poœwiêconych papie¿owi.
Z tej okazji odby³ siê ponadto uroczysty apel, w czasie którego uczniowie
wspólnie œpiewali pieœni religijne, zapoznali siê z ¿yciorysem papie¿a i wys³uchali ciekawych fragmentów jego
przemówieñ. Rozstrzygniêto równie¿
konkursy: plastyczny „Moje wspomnienia o Janie Pawle II” oraz konkurs
wiedzy o nauczaniu Jana Paw³a II.
Justyna Hewig i Ewa Bulla

4 maja 2006 roku
w ca³ej Polsce prawie
430 tysiêcy uczniów
rozpoczê³o zdawanie
matur. Wielkie pisanie
trwa³o od godziny 10 rano, w 6,5 tysi¹cach
szkó³ w kraju. W Kamieñcu do „egaminu
dojrza³oœci” przyst¹pi³y
54 osoby.
ci¹g dalszy na str. 3

„M³ody Matematyk 2006”
Wszyscy powinniœmy umieæ liczyæ. Te mniejsze wartoœci i te wiêksze te¿ siê mog¹ kiedyœ
przydaæ - co do tego nie ma w¹tpliwoœci. Dlatego co roku w Szkole Podstawowej w Zbros³awicach organizujemy konkurs matematyczny dla
uczniów z klas I-VI z terenu naszej gminy.
Konkurs odby³ siê pod patronatem wójta gminy
Paw³a Kowolika, który ufundowa³ nagrody dla
jego uczestników.
ci¹g dalszy na str. 3

Badania etnologiczne w gminie Zbros³awice

czytaj str. 5

SIATKARSKIE ŒWIÊTO W KAMIEÑCU

Czekanów wczoraj i dziœ
25 kwietnia w Szkole Podstawowej w Czekanowie
odby³a siê prezentacja projektu edukacyjnego „Czekanów wczoraj i dziœ”. Na uroczystoœæ przybyli: zastêpca
wójta Wies³aw Olszewski, dyrektor GZOPO Aleksandra Hangiel, dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 im.
W³adys³awa Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Bogus³aw ¯elazny oraz grono pedagogiczne i lokalna spo³ecznoœæ. Szko³a w Czerwionce-Leszczynach
jest nasz¹ szko³¹ partnersk¹ w programie,, Nauczyciel
z klas¹'', w którym bior¹ udzia³ nasi nauczyciele.
Na projekt ogólnoszkolny sk³ada³y siê projekty przygotowane przez poszczególne klasy. Tematyka ich by³a
ró¿na: ,,Z Czekanowa do gminy i powiatu”, „Historia
Czekanowa”, „Korzenie naszej przesz³oœci”, „Nasza
szko³a”, „Przyroda w Gminie i Czekanowie” oraz
„Czekanów w przysz³oœci”. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
od przygotowanej przez uczniów prezentacji multimedialnej „ Czekanów wczoraj i dziœ”, po czym ka¿da klasa prezentowa³a swój program. By³y tañce, przyœpiewki œl¹skie, legendy o Czekanowie, uczniowie opowiadali o pomnikach przyrody, szkole i jej historii. Na zakoñczenie klasa I przedstawi³a swoj¹ wizjê co do przysz³oœci Czekanowa - rysunki i makiety. Przygotowano
wystawy pt. ,,Jak dawniej uczono siê w naszej szkole”
i „Z ¿ycia naszych dziadków”, na których mo¿na by³o
zobaczyæ: stare ³awki, tablice, mapy, elementarze oraz
dawne domowe przedmioty u¿ytkowe. Uczniowie
przygotowali te¿ foldery o Czekanowie, o naszych korzeniach, trasy wycieczek po gminie i powiecie, które
bêd¹ s³u¿y³y jako Ÿród³o wiedzy mieszkañcom Czekanowa. Wszyscy byli zachwyceni przygotowaniem
i wiedz¹ uczniów.
Joanna Lipa - Koordynator projektu
24 kwietnia br. uczniowie
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Zbros³awicach
uczestniczyli w akcji „Sprz¹tanie œwiata”. G³ównym celem by³o oczyszczenie terenu
Zbros³awic ze œmieci oraz
zgrabienie liœci i plewienie
placu szkolnego.
Dzieci, m³odzie¿ oraz nauczyciele punktualnie o 8.50 stawili
siê w swoich klasach gotowi do
boju o porz¹dek. W zale¿noœci od
przydzielonego miejsca pracy,
wszystkich wyposa¿ono w odpowiednie narzêdzia - rêkawice,
worki, grabie, ³opaty itp. Najm³odsi zajêli siê organizowaniem czystoœci przy szkole. Dok³adnie
zgrabili boisko, oplewili tuje, pozbierali wszystkie œmieci - w³aœci-
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21 kwietnia br. w Zespole Szkó³ w Kamieñcu odby³ siê Turniej Pi³ki Siatkowej
Ch³opców o Puchar Wójta Gminy Zbros³awice. W zawodach uczestniczy³a reprezentacja Liceum Ogólnokszta³c¹cego
z Kamieñca oraz reprezentacje zaproszonych szkó³ ponadgimnazjalnych: Zespo³u
Szkó³ im. Marii Konopnickiej z Pyskowic,
II Liceum Ogólnokszta³c¹cego i III Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Gliwic.
G³ównym celem turnieju by³a popularyzacja siatkówki oraz skonfrontowanie naszej
reprezentacji z dru¿ynami spoza naszego
powiatu.
Impreza by³a bardzo udana, wszyscy
œwietnie siê bawili, a sportowy poziom zawodów by³ wysoki. Atrakcyjnoœæ zawodów wzros³a równie¿ dziêki sponsorom,
którzy ufundowali dla wszystkich zawodników poczêstunek oraz zimne napoje,
a tak¿e atrakcyjne nagrody w postaci pi³ek
siatkowych marki „MIKASA”. Puchary
za miejsca medalowe zosta³y ufundowane
przez wójta gminy.
Turniej by³ rozgrywany systemem
„ka¿dy z ka¿dym”. Po dwóch kolejkach
spotkañ (dwa mecze rozegrane przez ka¿d¹ z dru¿yn) zespo³y III LO z Gliwic oraz
LO z Kamieñca mia³y na swoim koncie
komplet punktów. W zwi¹zku z tym walka o poszczególne miejsca rozstrzygnê³a
siê w ostatniej turze. Reprezentacje ZS im.
M. Konopnickiej z Pyskowic i II LO
z Gliwic rozegra³y mecz o trzecie miejsce
(wygrany przez II LO z Gliwic). Natomiast zespo³y III LO z Gliwic oraz LO
z Kamieñca stanê³y do walki o pierwsze
miejsce.
Ju¿ przed meczem by³o wiadomo, ¿e
pojedynek bêdzie bardzo trudny. Obie
dru¿yny w ubieg³ym roku rozegra³y ze sob¹ dwa mecze sparingowe, wygrane
wprawdzie przez nasz¹ reprezentacjê, ale
po bardzo wyrównanej walce. Trudno

wiêc by³o przewidzieæ wynik fina³owego
spotkania. Obydwa zespo³y zaprezentowa³y ³adn¹ i niezwykle ostr¹ grê. Naszym
ch³opcom zabrak³o jednak trochê szczêœcia i pomimo zaciêtej walki ulegli reprezentacji III LO z Gliwic, która tym samym
zwyciê¿y³a w turnieju i zdoby³a puchar.
Nasza reprezentacja musia³a siê zadowoliæ II miejscem.

Jako organizator turnieju chcia³bym
z³o¿yæ serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê do uatrakcyjnienia tej imprezy: wójtowi Paw³owi Kowolikowi za patronat nad imprez¹ oraz
wspania³e puchary, firmie „Polmarkus”
Sp. z o.o. z Pyskowic za ufundowanie nagród, firmie FPHU SYBILLA SZMIDT
z Pyskowic za przekazanie poczêstunku
dla zawodników oraz firmie „Rembis”
Karina Lis z Ziemiêcic za sponsorowanie
napojów.
Myœlê, ¿e ta impreza zagoœci na sta³e
w kalendarzu sportowym szko³y i gminy.
Adrian Korgel

„Sprz¹tanie œwiata”
wie to posprz¹tali sami po sobie,
bo kto jest sprawc¹ tych nieczystoœci, jeœli nie oni sami?!
Gimnazjaliœci natomiast wyruszyli w bardziej odleg³e tereny -

ulice: Traugutta, Cmentarna,
Dworcowa, czêœæ ulicy Wolnoœci.
I co siê okaza³o, otó¿ najbardziej
zmêczeni wrócili uczniowie sprz¹taj¹cy ulicê Mickiewicza, tu¿ za

parkiem w kierunku Wieszowy.
Z kolei strat¹ czasu by³o poszukiwanie „skarbów” na ulicy Traugutta, która lœni³a czystoœci¹.
Zebrano naprawdê bardzo du¿¹
iloœæ worków przepe³nionych
œmieciami. Warto z pewnoœci¹ pochwaliæ uczniów za du¿¹ frekwencjê. Pomimo wolnego dnia zdecydowali siê przyjœæ do szko³y (choæ
wcale nie musieli) i bardzo chêtnie
pracowali.
A my, mieszkañcy Zbros³awic, pamiêtajmy, ¿e jeœli
chcemy uczyæ swoje pociechy porz¹dku, sami musimy
przestrzegaæ zasad czystoœci. Przecie¿ to my - doroœli
- jesteœmy dla nich przyk³adem.
Blanka Antoszczyk
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Praca
Gminne Centrum Informacji zawiadamia, ¿e s¹ wolne miejsca
pracy w nastêpuj¹cych zawodach:
cieœla, murarz, pokojówka, pomocnik budowlany, palacz, sprzedawca, recepcjonista, kelner-barman, elektryk, kucharz, kierowca,
dekarz, drobiarz-trybowacz, operator wózka wid³owego.
Kontakt: GCI Kamieniec, ul. Tarnogórska 4a, tel. 032 333 87 40 lub
www.zbroslawice.infocentrum.com.pl
Piotr Bujara

Praca dla tokarza w Ptakowicach,
tel. kontaktowy 032 777 53 05

Zaproszenie na koncert
W dniach 24-25 czerwca br. na
boisku sportowym w Wieszowie
odbêdzie siê „II Gminny Przegl¹d
Polskich i Niemieckich Chórów
i Zespo³ów Artystycznych”.
Szczegó³y na plakatach i ulotkach.

PLENER MALARSKI
Serdecznie zapraszamy m³odzie¿
naszej gminy do udzia³u w PLENERZE MALARSKIM, który odbêdzie
siê w pierwszej po³owie sierpnia
2006 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach. Organizatorem jest mgr Aleksandra Kotliñska
- dyrektor szko³y.
Udzia³ w zajêciach oraz materia³y plastyczne s¹ bezp³atne. Informacje i zg³oszenia pod numerem telefonu 032 233 70 53.

Segregacja odpadów
- likwidacja kontenerów
Pragnê poinformowaæ, ¿e zosta³y
zlikwidowane stanowiska kontenerów
na szk³o, metal i plastik. Przyczyn¹ tej
decyzji s¹ zbyt du¿e koszty ich opró¿niania. Niestety, zawartoœæ pojemników zawsze nadawa³a siê jedynie do
wywiezienia na wysypisko wiêc odbiorca odpadów sortowanych wycofa³
siê z ich opró¿niania za darmo.
W ci¹gu ostatnich miesiêcy gmina
finansowa³a wywóz tych odpadów,
jednak stanowi³o to doœæ pokaŸn¹
kwotê wydatków bud¿etowych i to
w³aœnie by³o przyczyn¹ podjêcia decyzji o likwidacji pojemników.
Nadal polecam segregacjê œmieci
w workach. Systemem tym objête s¹
wszystkie miejscowoœci naszej gminy
i jest to forma bezp³atna. Poprawi³a
siê te¿ jakoœæ odbioru, dlatego zachêcam wszystkich mieszkañców do korzystania z tak dogodnej formy.
W razie potrzeby dodatkowe worki
mo¿na otrzymaæ w Urzêdzie Gminy,
pokój nr 9.
Urszula Grabiñska

„Egzamin dojrza³oœci” w Kamieñcu
ci¹g dalszy ze str. 1
Tegoroczni maturzyœci w ca³ym
kraju najchêtniej zdawali geografiê
(ok. 30%) oraz biologiê (ok. 27%)
i wiedzê o spo³eczeñstwie (ok.
22%), bardzo podobnie prezentuje
siê sytuacja w liceum w Kamieñcu,
w którym najwiêksz¹ popularnoœci¹
wœród zdaj¹cych cieszy³y siê: biologia i geografia. Natomiast wœród
jêzyków obcych panuje równowaga, po³owa uczniów wybra³a jêzyk
angielski, a druga czêœæ jêzyk niemiecki, co jest pewnym wyj¹tkiem,
gdy¿ w skali kraju zdecydowanie
wiêcej osób zdawa³o jêzyk angielski. Kolejn¹ ciekawostk¹ jest fakt
zdawania przez jednego z maturzystów w Kamieñcu egzaminu z historii muzyki. W tym roku oko³o

30% uczniów z tej szko³y zdecydowa³o siê przyst¹piæ do matur na poziomie rozszerzonym, w wyborze
tym wspiera³a ich aktywnie szko³a,
organizuj¹c dodatkowe, popo³udniowe i sobotnie zajêcia przedmiotowe. Dodatkowo, tu¿ przed
wejœciem do sal egzaminacyjnych,
maturzyœci mogli liczyæ na wsparcie swoich nauczycieli i pedagoga,
którzy dzia³ali na nich motywacyjnie i uspokajaj¹co. Ich te¿ czeka
d³ugi, pe³en stresu okres. Do 11 lipca musz¹ podaæ wyniki matur, które sprawdzaj¹ w specjalnych zespo³ach egzaminacyjnych, rozsianych
po ca³ym kraju, w wielu wypadkach
musz¹ do swojego zespo³u jechaæ
przez pó³ Polski. Natomiast 15 lipca maturzyœci otrzymaj¹ swoje

œwiadectwa dojrza³oœci, by móc
ubiegaæ siê o miejsca w uczelniach
wy¿szych. W tym roku tylko wyniki matur maj¹ byæ przepustk¹ na
uniwersytety, ale to ich senaty rzeczywiœcie zdecyduj¹, czy na pewne
kierunki nie przeprowadz¹ dodatkowych egzaminów.
Tegoroczna matura przebiega³a
w Kamieñcu bez zak³óceñ. Na wyniki przyjdzie poczekaæ do 11 lipca,
ale jedno jest pewne, uczniowie
z Kamieñca zaliczyli kolejny
wa¿ny egzamin, teraz jednak czekaj¹ na nich nastêpne - dostanie
siê na studia i utrzymanie siê na
nich. Pozostaje tylko trzymaæ za
nich kciuki na kolejnym etapie
wkraczania w doros³e ¿ycie.
Alan Staszczyk

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)
Przepraszamy zainteresowanych
mieszkañców, ale w zwi¹zku z obszernoœci¹ materia³ów nie jesteœmy
w stanie tutaj podaæ wszystkich informacji na temat programu. Po informacje te zapraszamy pod adres
http://www.zbroslawice.pl/niska_emisja.html - w dostêpnym na
stronie „Regulaminie Programu”.
Wa¿niejsze informacje:
- w poniedzia³ek 9.00 - 13.00 oraz
w czwartek 12.30 - 16.00 w budynku
Rady Gminy przy ulicy Wolnoœci 97
w Zbros³awicach dy¿ury pe³ni tzw.
Operator Programu, u którego rów-

nie¿ mo¿na uzyskaæ niezbêdne informacje - tel. 032 233-75-82 lub e-mail:
biuro-pone@agrotur.org.pl),
- na dzieñ dzisiejszy zamkniêto
zapisy na listy g³ówne, dotycz¹ce
„wariantów wêglowych” i utworzono listy rankingowe, osoby chc¹ce
w³¹czyæ siê do programu mog¹ siê
zapisaæ na tzw. listê rezerwow¹,
- osoby chêtne do zapisania siê
na „warianty gazowe” zapraszamy
do Urzêdu Gminy,
- wszystkie listy s¹ w trakcie weryfikacji terenowych,
- w ramach programu nie zwra-

camy ju¿ poniesionych kosztów,
- w roku bie¿¹cym bêdzie realizowanych ³¹cznie 59 obiektów,
- œrodki na realizacjê programu
pochodz¹ (w kolejnoœci udzia³ów
procentowych) z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, od
mieszkañców i gminy Zbros³awice,
- ponownie zapraszamy instalatorów oraz firmy budowlane zainteresowane wykonawstwem prac w ramach programu do z³o¿enia oferty
(szczegó³y na stronie internetowej).
Roman Kowolik

„M³ody Matematyk 2006”
ci¹g dalszy ze str. 1
Na zaproszenie do udzia³u w konkursie odpowiedzia³o osiem szkó³, a ka¿da z nich wy³oni³a najlepszych matematyków jako swoich reprezentantów. Konkurs odby³ siê w dwóch kategoriach wiekowych:
kszta³cenie zintegrowane i nauczanie blokowe.
Uczniowie indywidualnie rozwi¹zywali zadania matematyczne odpowiednio przygotowane przez specjalistów z tej dziedziny. Bardzo dok³adnie i uwa¿nie rachowali, kilkakrotnie sprawdzali swoje wyniki i co ciekawe - nie œci¹gali. Nie zabrak³o oczywiœcie s³odkiego
poczêstunku oraz soczku gasz¹cego pragnienie w ten
bardzo s³oneczny poniedzia³ek.
Matematyka to powa¿ny przedmiot, dlatego postarano siê trochê rozluŸniæ atmosferê. Po wysi³ku umys³owym organizatorzy zaprosili uczestników konkursu
na spektakl teatralny przygotowany przez grupê dzia³aj¹c¹ w kó³ku artystycznym œwietlicy szkolnej. Zapre-
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zentowano te¿ kilka niez³ych dowcipów, które zdecydowanie roz³adowa³y napiêcie.
Wreszcie nadesz³a upragniona chwila og³oszenia
wyników, tak wiêc w kategorii nauczania zintegrowanego Mistrzami Matematyki w 2006 roku zostali: z klasy I - ex equo: Aleksander Larski (SP Zbros³awice)
i Christian Walczak (SP Wieszowa), z klasy II - Anna
Barszcz (SP Miedary), z klasy III - Jakub ¯urek (SP
Wieszowa). Tytu³ wicemistrza Matematyki 2006 otrzymali uczniowie: z klasy I - Karol Krawczyk (SP Kopienica), z klasy II - Micha³ Nawrocki (SP Zbros³awice), Magdalena Pielas (SP Miedary). Natomiast w kategorii nauczania blokowego: I miejsce - Daria Ko³acha (SP Wieszowa), II miejsce - Ania Iwan (SP Ziemiêcice) i III miejsce - Przemys³aw Ma³achowski (SP
Zbros³awice).
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy,
które uroczyœcie wrêczy³ wójt gminy Pawe³ Kowolik.
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Z prac Wójta Gminy
Wójt wyda³ 9 zarz¹dzeñ, w tym w sprawach:
- okreœlenia wymagañ, jakie powinni spe³niaæ
przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwoleñ
na œwiadczenie us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci
oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
transportu nieczystoœci ciek³ych,
- przekazania nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w Miedarach Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbros³awicach,
- dnia wolnego od pracy i zasady odpracowania
- oddania w u¿yczenie nieruchomoœci gruntowej,
po³o¿onej w Zawadzie na dzia³ce nr 17 k. m. 2 obr.
Zawada, Radzie So³eckiej w Zawadzie.
Ponadto Wójt:
- wraz z przedstawicielami Rady Gminy uczestniczy³ w spotkaniu w Katowicach z zastêpc¹
dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz jego wspó³pracownikami, na temat
stanu i remontów dróg krajowych nr 78 i 94. Wyniki tych rozmów niewiele da³y poza tym, ¿e bêd¹ wykonywane tylko naprawy bie¿¹ce, zaœ co do remontów kapitalnych zaplanowano spotkanie pod koniec
maja, po rozdziale œrodków finansowych przez
GDDKiA. W czerwcu odbêdzie siê równie¿ spotkanie z zastêpc¹ dyrektora d/s budowy autostrad celem

Z prac Rady Gminy
27.04.2006 r. - sesja Rady Gminy Zbros³awice
Przyjêcie sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2005 oraz jednog³oœne udzielenie wójtowi absolutorium z tego tytu³u, omówienie stanu bezpieczeñstwa na terenie powiatu
i gminy oraz podjêcie uchwa³ w sprawie: zmian
w bud¿ecie gminy Zbros³awice na rok 2006 5 uchwa³; utworzenia Zespo³u Szkó³ w Zbros³awicach.
19.04.2006 r. - posiedzenie Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Zapoznanie siê z warunkami nauki i pracy
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach
oraz zaopiniowanie projektu uchwa³y w sprawie
utworzenia Zespo³u Szkó³ w Zbros³awicach.

zapoznania siê z planem prac na najbli¿sze lata,
- uczestniczy³ w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Zwi¹zku OSP z terenu gminy Zbros³awice, na którym dokonano oceny dzia³alnoœci
w ostatnich 5 latach oraz wybrano nowe w³adze
na kolejn¹ kadencjê,
- wzi¹³ udzia³ w zgromadzeniach MZKP, gdzie
przyjêto sprawozdania finansowe i udzielono absolutorium Zarz¹dowi za dzia³alnoœæ w roku
2005. Podjêto równie¿ uchwa³ê o przyjêciu do
zwi¹zku gminy Pyskowice, co jest bardzo korzystne dla funkcjonowania niektórych po³¹czeñ
w naszej gminie,
- przeprowadzi³ konsultacje z dyrektorami szkó³
w Zbros³awicach, celem dokonania zmiany struktury organizacyjnej, tj. po³¹czenia szko³y podstawowej i gimnazjum w Zespó³ Szkó³. Projekt
uchwa³y intencyjnej w tej sprawie zosta³ przedstawiony Radzie Gminy i przyjêtych przez ni¹,
- zapozna³ dyrektorów szkó³ i przedszkoli
z planowanym przeprowadzeniem konkursów
na dyrektorów placówek, z powodu zakoñczenia kadencji. Ustalono, ¿e konkursy zostan¹
przeprowadzone w szko³ach w Czekanowie
i Miedarach oraz w przedszkolu w Kamieñcu,
zaœ w przedszkolu w Przezchlebiu przed³u¿a
siê kadencjê o jeden rok w zwi¹zku z planowanym odejœciem Pani dyrektor na emeryturê,
- bra³ udzia³ w zebraniach wiejskich (Sza³sza, Czekanów, Zawada, Laryszów), gdzie
20.04. oraz 9.05.2006 r. - posiedzenia Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2005 oraz projektów uchwa³, analiza sposobów pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych oraz omówienie zaawansowania prac remontowych na drogach na terenie gminy oraz stanu
realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
20.04.2006 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa
Omówienie stanu zaawansowania akcji wapnowania gleb.
26.04.2006 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Kontrola realizacji zadañ zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zapoznanie siê z uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
dot. udzielenia absolutorium wójtowi gminy.

Podziêkowanie

Podziêkowanie

W imieniu spo³ecznoœci szkolnej i w³asnym,
sk³adam serdeczne podziêkowanie Pañstwu
Irenie i Dariuszowi Hryckiewiczom z Miedar,
za pomoc w pomalowaniu korytarza sutereny
szko³y, gdzie jeszcze w tym miesi¹cu powstanie galeria malarskich prac uczniowskich.
Aleksandra Kotliñska
dyrektor ZSP w Miedarach

Sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim tym, którzy z³o¿yli wyrazy wspó³czucia
z powodu zgonu mojego ojca.
Pawe³ Kowolik - wójt gminy Zbros³awice

Podziêkowanie
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach,
serdecznie dziêkuj¹ ca³ej spo³ecznoœci lokalnej za udzia³ w akcji „Zbiórka z³omu”.
Uzyskany dochód zostanie przeznaczony
na zakup lektur do biblioteki szkolnej.
mgr Anna Bia³ek
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Podziêkowania
Wychowawcy œwietlicy socjoterapeutycznej
przy ZSP w Miedarach, serdecznie dziêkuj¹
wszystkim pracownikom szko³y oraz rodzicom, za
aktywny udzia³ w akcji sprzeda¿y parasolek, podarowanych szkole przez Fundacjê Andrzeja J. Piecucha „Powiatowe dzieci” z Radzionkowa. Dochód ze sprzeda¿y parasolek przeznaczono na zakup 28-calowego telewizora, radiomagnetofonu
oraz gier edukacyjnych na rzecz œwietlicy.
mgr Anna Bia³ek
mgr Izabela Dec

g³ównym tematem skarg by³ stan techniczny
dróg. Na drogach gminnych dziury zostan¹
po³atane do koñca maja, zaœ co do dróg powiatowych i krajowych bêdziemy apelowaæ
do ich administratorów,
- uczestniczy³ w Katowicach w konferencji
poœwiêconej omówieniu Narodowej Strategii
Spójnoœci do roku 2013 i Strategii Województwa Œl¹skiego na lata 2000-2020, co jest powi¹zane z wykorzystaniem œrodków unijnych
w latach 2007-2013
- ufundowa³ nagrody w konkursie dla
uczniów szkó³ podstawowych pod nazw¹
„Ma³y Matematyk”, który zorganizowa³a
szko³a w Zbros³awicach,
- patronowa³ turniejowi siatkówki dla licealistów, jaki odby³ siê w liceum w Kamieñcu, z udzia³em zespo³ów z Gliwic
i Pyskowic,
- nagrodzi³ uczniów i przedszkolaków, którzy uczestniczyli w konkursach plastycznym
i wiedzy po¿arniczej,
- wraz ze wspó³pracownikami przed³o¿y³
Radzie Gminy sprawozdanie finansowe za rok
2005, które zosta³o pozytywnie zaopiniowane
i przyjête przez odpowiednie organy,
- sk³ada podziêkowanie organizatorom pokazu
„Czekanów wczoraj i dziœ” i zachêca innych do
naœladownictwa, bo warto ogl¹daæ jak to „dawniej bywa³o”.

Jadwigafest po raz ósmy
W dniach 28-30 lipca br. w Ziemiêcicach odbêdzie siê VIII Jadwigafest. W zwi¹zku z tymi
wydarzeniami zaprosiliœmy do Zbros³awic naszych przyjació³ z gmin partnerskich: Brackenheim (Niemcy), Charnay-les-Macon (Francja),
Tarnalelesz (Wêgry) i Castagnole delle Lanze
(W³ochy). £¹cznie przyjedzie oko³o 60 osób.
Zwracam siê do wszystkich mieszkañców
naszej gminy, którzy zechcieliby goœciæ u siebie
Niemców, Francuzów, Wêgrów lub W³ochów
i zapewniæ im na czas pobytu zakwaterowanie i
wy¿ywienie, o zg³aszanie siê do Katarzyny
Zygi - osobiœcie w Urzêdzie Gminy (pokój nr 6)
lub telefonicznie 032 233 70 40.
Katarzyna Zyga

Zak³ad Opieki Zdrowotnej

„FAM-MED”
zaprasza osoby w wieku 35-55 lat,
nie leczone wczeœniej z powodu chorób
uk³adu kr¹¿enia, do wziêcia udzia³u w:

bezp³atnym
badaniu profilaktycznym
Celem programu jest obni¿enie zachorowalnoœci i umieralnoœci z powodu:

chorób uk³adu kr¹¿enia
W ramach programu zostan¹ wykonane oznaczenia poziomu glukozy i lipidów we krwi oraz pomiar ciœnienia têtniczego.
Zapraszamy w sobotê 10 czerwca br.
na czczo do Oœrodka Zdrowia w Zbros³awicach, ul. Piastowska 3 w godzinach 8.00 - 10.00 (tel. 032 233 70 30).
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Z mgr Ann¹ Grabiñsk¹-Szczêœniak, pracownikiem
naukowym Muzeum w Tarnowskich Górach,
rozmawia Jan Drechsler:
J. Drechsler: Z czyjej strony
wysz³a propozycja przyjrzenia siê
naszej gminie od strony etnologicznej?
A. Grabiñska-Szczêœniak: Inicjatywê przeprowadzenia takich badañ na terenie gminy Zbros³awice,
a tak¿e w Tarnowskich Górach podjê³a dyrekcja naszego muzeum oraz

a tak¿e zg³êbiæ funkcje tradycji
w spo³eczeñstwie nowoczesnym. Podejmowane badania mieszcz¹ siê
w temacie ogólnym badañ Muzeum
w Tarnowskich Górach oraz statutowych Instytutu Etnologii i Folklorystyki Uniwersytetu Œl¹skiego, a dla
dobra kultury regionu powinny byæ
wykonywane systematycznie.

Badania etnologiczne
w gminie Zbros³awice
Instytut Etnologii i Folklorystyki
Uniwersytetu Œl¹skiego
J.D.: Jakie g³ówne cele przyœwiecaj¹ temu przedsiêwziêciu?
A.G-S.: Przede wszystkim chodzi
nam o wzmocnienie korzeni regionalnych i zachowanie dziedzictwa
kulturowego poprzez zgromadzenie
i popularyzacjê zebranych materia³ów dokumentuj¹cych tradycjê kulturow¹. Przemiany zwi¹zane z transformacj¹ spo³eczno-ekonomiczn¹ na
Œl¹sku zmieni³y równie¿ obraz kultury naszego powiatu, st¹d podjêcie
badañ rejestruj¹cych proces zmian
i stan wspó³czesny kultury ludowej
ma du¿e znaczenie nie tylko dokumentuj¹ce, ale równie¿ dla polityki
spo³ecznej badanego œrodowiska.
J.D.: Myœlê, ¿e badania takie przeprowadzane s¹ niezbyt czêsto?
A.G.-S.: Ostatnie, dotycz¹ce kultury ludowej na tym terenie, by³y
prowadzone przed 40 laty.
J.D.: Czy to by³o g³ównym
motywem do przeprowadzenia
akcji?
A.G.-S.: Oczywiœcie, ju¿ czas najwy¿szy sprawdziæ, co pozosta³o po
dawnej demonologii, dokonaæ swoistej inwentaryzacji sztuki ludowej,

J.D.: Ile osób zosta³o zaanga¿owanych do tej pracy naukowej?
A.G.-S.: W sk³ad grupy badawczej bêdzie wchodziæ: 12 studentów
etnologii, mgr Sylwia ¯wak - pracownik naukowy Uniwersytetu Œl¹skiego oraz ja, z ramienia Muzeum
w Tarnowskich Górach. Przedsiêwziêcie bêdzie nadzorowane przez
prof. dr hab. Irenê Bukowsk¹-Floreñsk¹ - dyrektor Instytutu Etnologii
i Folklorystyki.
J.D.: W jakim terminie planujecie przeprowadzaæ akcjê?
A.G.-S.: Badania, wed³ug kwestionariuszy, przeprowadzimy na terenie gminy Zbros³awice od 20 do 30
czerwca 2006 r. PóŸniej ca³oœæ bêdzie opracowywana do publikacji.
J.D.: W zwi¹zku z tym nale¿y
wyraziæ proœbê do wszystkich
mieszkañców gminy, aby podeszli
ze zrozumieniem do tego typu badañ i w miarê mo¿noœci udzielali
wiarygodnych odpowiedzi na pytania z ankiet.
A.G.-S.: Liczymy na pomoc w³adz
samorz¹dowych, so³tysów poszczególnych so³ectw, proboszczów, a tak¿e szkó³ i organizacji pozarz¹dowych.
J.D.: Dziêkujê za rozmowê.

„Jestem Przedszkolakiem”
30 marca br. w Gminnym Przedszkolu nr 4 w Œwiêtoszowicach odby³y siê zajêcia otwarte dla przysz³ych
przedszkolaków. By³o to pierwsze
z cyklu zaplanowanych spotkañ, zorganizowane w ramach realizowanego
przez przedszkole autorskiego programu adaptacyjnego „Jestem Przedszkolakiem”. Mia³o ono na celu zapoznanie dzieci i rodziców z personelem
przedszkola, warunkami lokalowymi,
wyposa¿eniem oraz specyfik¹ pracy
placówki.
W zajêciach uczestniczy³y dzieci
w wieku od 2,5 do 6 lat. Dla nich nauczycielki zorganizowa³y wspólne zabawy i zwiedzanie przedszkola oraz
udostêpni³y gry, zabawki, kolorowan-

ki, przybory do rysowania itp. Podczas wspólnego poczêstunku rodzice
dzielili siê swymi obawami, zwi¹zanymi z pójœciem ich dzieci do przedszkola, wype³nili karty zapisu oraz
ankiety pozwalaj¹ce na wczeœniejsze
poznanie ich pociech. Otrzymali równie¿ informacje na temat „Jak pomóc
dziecku ³agodnie przekroczyæ próg
przedszkola”.
Zarówno dzieci jak i rodzice wyrazili chêæ i potrzebê uczestniczenia
w tego typu spotkaniach. Kolejne zajêcia, integruj¹ce obecnych i przysz³ych przedszkolaków, planowane
bêd¹ wed³ug indywidualnych potrzeb
rodziców.
Klaudia Cichorowska
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Kanalizacja w Wieszowie
Zosta³ zakoñczony kolejny etap
budowy kanalizacji. To, co nie zosta³o zrealizowane, z uwagi na
przewlek³¹ zimê, zosta³o ju¿ wykonane. Wykonawca uporz¹dkowa³ teren budowy, tj. ul. Dworcow¹, ul. Chopina i ul. S³owiañsk¹.
Obecnie przyst¹piono do budowy
kanalizacji na pozosta³ej czêœci ul.
Dworcowej. W roku bie¿¹cym skanalizowana zostanie jeszcze ul.
Sienkiewicza i ul. Dolna do drogi
krajowej nr 94.
W 2006 roku w planie inwestycyjnym w bud¿ecie gminy zaplanowano na kanalizacjê w Wieszowie 2,5 mln z³. Jest to dobra wiadomoœæ dla mieszkañców Wieszowy i mieszkañców pozosta³ych so³ectw gminy, gdy¿ przybli¿aj¹ siê
w ten sposób do kanalizacji. Zak³ad Gospodarki Komunalnej
rozpocznie te¿ pod³¹czanie do
kanalizacji budynków mieszkañców, którzy udokumentuj¹ pe³ny

wk³ad za przy³¹cze, tj. 1200 z³.
Prosimy mieszkañców o cierpliwoœæ i optymistyczne nastawienie do robót kanalizacyjnych.
Miejscowi radni i wójt gminy
spotkali siê z dyrektorem Dróg
Krajowych w Katowicach w sprawie ul. Bytomskiej. W godzinnej
rozmowie przedstawiliœmy skutki zwi¹zane z uci¹¿liwoœci¹ ruchu samochodowego, stan jezdni, studzienek odwadniaj¹cych
oraz oczekiwania mieszkañców
na przysz³oœæ. Gdy piszê ten artyku³, wyremontowano ju¿ jezdniê na ca³ej szerokoœci i zlikwidowano rozlewisko wody przy
przedszkolu.
Zapewniam mieszkañców, ¿e
jako radny bêdê podejmowa³
dzia³ania zmierzaj¹ce do zmniejszenia dolegliwoœci i uci¹¿liwoœci, bêd¹cych wynikiem ruchu
samochodowego.
Ireneusz Robakowski

Majowe Dni w Miedarach
Jak tradycja ka¿e, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach obchodzono Dni Majowe. Ka¿dy doros³y kojarzy pocz¹tek maja z czasem wolnym od pracy i wypoczynkiem w œwi¹tecznym nastroju. Dzieci i m³odzie¿ mog³y dodatkowo prze¿ywaæ atmosferê
œwi¹t majowych dziêki okolicznoœciowym akademiom, przygotowywanym przez swoje kole¿anki i kolegów. Ide¹ akademii by³o przypomnienie meritum tych œwi¹t.
1 maja, Œwiêto Pracy, to upamiêtnienie s³usznych ¿¹dañ ekonomicznych robotników i idei wolnoœci ekonomicznej. 3 maja to pamiêæ
o uchwaleniu drugiej konstytucji na œwiecie i próbie reformy I Rzeczpospolitej, pamiêæ o d¹¿eniu do utrzymania wolnoœci i niepodleg³oœci dla
Polski. Dni 8-9 maja to rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej w Europie, tak tragicznej dla Polski i Polaków.
Bior¹c pod uwagê idee patriotyzmu i mi³oœæ do Ojczyzny, rokrocznie
w Miedarach przygotowywana jest uroczysta akademia, upamiêtniaj¹ca
kolejne rocznice œwi¹t majowych. W tym roku dzieci klas V i VI oraz
m³odzie¿ z klas II i III Gimnazjum przygotowa³y, pod kierunkiem mgr
Adama £uæ i mgr Izabeli Dec, prezentacjê patriotyczn¹ wraz z dekoracjami. Treœci¹ akademii by³o oddanie tragizmu rozbiorów I Rzeczpospolitej i euforycznej atmosfery chwil uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791
roku. Uzupe³nieniem deklamacji strof by³y piêknie odœpiewane patriotyczne pieœni, przygotowane przez szkolny chór. Dzieci i m³odzie¿ oraz
zebrani nauczyciele mogli zapoznaæ siê z og³oszonymi XVIII-wieczn¹
polszczyzn¹ postanowieniami konstytucji trzeciomajowej.
Adam £uæ

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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ci¹g dalszy ze str. 1
Spotkanie to pozwoli³o nam
na wymianê doœwiadczeñ, zapoznanie siê z kultur¹ i tradycj¹ Castagnole, a tak¿e da³o mo¿liwoœæ
prezentacji gminy Zbros³awice
w³adzom i mieszkañcom goszcz¹cego nas miasta. Oprawa spotkania by³a niezwykle uroczysta.
Podczas przemarszu historycz-

wzbudzi³y ¿ywe zainteresowanie
wyra¿one gromkimi brawami.
Powy¿sza przemowa stanowi³a
podstawy do dalszych rozmów
w kwestii zawarcia i podpisania
umowy partnerskiej pomiêdzy
gmin¹ Zbros³awice i Castagnole.
W³adze Castagnole oznajmi³y, ¿e
stosowne dokumenty s¹ ju¿ przygotowane, aczkolwiek decydentem

WIZYTA W GOŒCINNYM
CASTAGNOLE DELLE LANZE
nych postaci ujê³a nas sztuka
¿onglowania flagami i niesamowite tony bêbnów, przypominaj¹ce klimat czasów rzymskich
wojowników. Spotkaliœmy równie¿ naszych przyjació³ z Charnay-les-Macon oraz Brackenheim. Niezwykle barwna i wzruszaj¹ca by³a msza œw., która mia³a miejsce w katedrze Castagnole, gdzie ka¿dy z reprezentantów
przyby³ych pañstw wyg³asza³
modlitwê w ojczystym jêzyku.
W naszym imieniu uczyni³a to
sekretarz gminy Katarzyna Sosada. Wspólna modlitwa stanowi³a najwiêkszy element wzruszenia ca³ej koœcielnej ceremonii, daj¹cy dowód na to, i¿ mimo
dziel¹cych nas formalnie granic
i ró¿nic jêzykowych, wszyscy jesteœmy oddani i równi dla naszego Stwórcy.
Fakt ten podkreœli³ równie¿,
podczas oficjalnej przemowy po
mszy œw., przewodnicz¹cy Andrzej Dramski, mówi¹c m.in.,
¿e g³ówn¹ rzecz¹, ³¹cz¹c¹ i siêgaj¹c¹ wspólnych tradycji gmin
Zbros³awice i Castagnole oraz
pozosta³ych zaprzyjaŸnionych
gmin, jest wiara i kult religijny.
Oficjalna przemowa uczyni³a
mo¿liwoœæ szerokiej prezentacji
gminy Zbros³awice nie tylko
przedstawicielom W³och, ale
równie¿ zgromadzonym mieszkañcom Castagnole. Rys historyczny, tradycje, obyczaje, walory gminy Zbros³awice, a tak¿e
przekazanie s³ynnego Utopca,

w tych sprawach we W³oszech jest
odpowiednik naszego Starostwa.
Jednak bior¹c pod uwagê rzeczow¹ prezentacjê naszej gminy, ¿ywimy nadziejê, i¿ w niedalekiej
przysz³oœci dojdzie do sformalizowania umowy partnerskiej.
Chc¹c opisaæ w kilku s³owach gminê Castagnole zaznaczyæ nale¿y, i¿ jest to niezwykle
urocza miejscowoœæ. Teren górzysty, gdzie na wzniesieniach
usytuowane s¹ posiad³oœci, a ca³e stoki us³ane s¹ winogronowymi plantacjami. Centrum charakteryzuj¹ w¹skie, krête uliczki,
miejscami bardzo strome.
Nasza delegacja mia³a przyjemnoœæ goœciæ u niezwykle charyzmatycznego przedstawiciela
Castagnole - Felice Paolo, byliœmy równie¿ zaproszeni do Carlo
Mancuso, który jest radnym Castagnole i równie¿ s³ynie ze spo³ecznej aktywnoœci. G³ównym
produktem Castagnole jest wino,
ale mimo, i¿ mieszkañcy Castagnole czêsto delektuj¹ siê tym
trunkiem, na ulicach Castagnolenie nie spotyka siê osób w stanie
upojenia. Zapewne ma to zwi¹zek z mentalnoœci¹ W³ochów.
Nasz¹ delegacjê ujê³o niezwykle
celebrowanie ka¿dego posi³ku,
mo¿na rzec, i¿ mieszkañcy Castagnole delektuj¹ siê ka¿dym
kêsem pokarmu, jak równie¿
ka¿dym ³ykiem wina.
Marzena
¯o³êdziewska-B³aszczyk

Szachowa niespodzianka
O du¿¹ niespodziankê w turnieju szachowym w ramach Wieloboju So³ectw postara³a siê Wieszowa wygrywaj¹c pewnie tê rywalizacjê! Szachowe
zmagania zgromadzi³y tym razem 10 ekip. Mimo tego, aby unikn¹æ zesz³orocznych problemów zwi¹zanych z losowaniem, rozegrano turniej metod¹
„ka¿dy z ka¿dym”.
Nad przebiegiem rozgrywek czuwa³ sêdzia Bernard Sowa, a so³tys Ziemiêcic wraz z Rad¹ So³eck¹ tradycyjnie ju¿ czêstowali przygotowanymi
przez siebie kanapkami, herbat¹ i kaw¹. W podziêce otrzymali na zakoñczenie gromkie oklaski od zawodników.
Na zdjêciu zwyciêska dru¿yna w sk³adzie: Angelika Grabarczyk,
Joanna Sowada, Maciej Kusz i Jan Walisko wraz z sêdzi¹, so³tysem
Ziemiêcic Helmutem Kapkiem i Alojzym Szygu³¹ - opiekunem ziemiêcickiej œwietlicy. Dalsze miejsca zajê³y kolejno: Miedary, Przezchlebie, Ziemiêcice, Kamieniec, Czekanów, Jasiona, Laryszów, Zawada i Karchowice.
Wies³aw Olszewski

Zjazd Gminny Zwi¹zku OSP RP
ci¹g dalszy ze str. 1
Po przyjêciu sprawozdañ z dzia³alnoœci Zarz¹du, komendanta oraz
Komisji Rewizyjnej Oddzia³u
Gminnego za okres sprawozdawczy, udzielono absolutorium ustêpuj¹cym w³adzom Zwi¹zku oraz
przyjêto do realizacji uchwa³ê programow¹ na nastêpn¹ 5-letni¹ kadencjê. Zjazd dokona³ wyboru nowego Zarz¹du Zwi¹zku w sk³adzie:
prezes - dh. Pawe³ Kowolik, wiceprezes - dh. Ryszard Pyka, sekretarz - dh. Krzysztof Krafczyk, komendant gminny - dh. Joachim
Pieczka, skarbnik - dh. Józef
Skandy, oraz cz³onkowie: dh.
Henryk Snurawa, dh. Dariusz
Chludziñski, dh. Jerzy Kycia, dh.
Ryszard Bar³oga.
Do Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku wybrano dh. Joachima Pieczkê oraz dh. Ryszarda

Pykê, a delegatami na Zjazd Powiatowy zostali: dh. Norbert Michalik, dh. Bartosz Fryc, dh. Henryk
Snurawa, oraz dh. Marzanna
Miœkiewicz.
Nad pracami Zarz¹du czuwaæ
bêdzie nowo wybrana Gminna Komisja Rewizyjna Zwi¹zku w sk³adzie: dh. Norbert Michalik, dh.
Grzegorz Aplik, dh. Bartosz
Fryc, dh. Patryk Mikosz, oraz dh.
Witold Szlosarek.
Zadania, którymi bêdzie siê zajmowa³ nowy Zarz¹d to miêdzy innymi: podejmowanie dzia³añ z zakresu bezpieczeñstwa mieszkañców, spraw spo³ecznych, kulturalnych i sportowych, popularyzowanie ochrony przeciwpo¿arowej
wœród m³odzie¿y, poprawa gotowoœci jednostek OSP do dzia³añ ratowniczych poprzez organizowanie
szkoleñ i æwiczeñ.
D. Musio³

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6
czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do 17.00
Rachunek
Oszczêdnoœciowo-Rozliczeniowy
- udzielany do 31.08.2006 r.
- niska op³ata miesiêczna za pro- maksymalna kwota 5.000 z³
wadzenie rachunku
- okres kredytowania - do 12 m-cy
- mo¿liwoœæ obs³ugi rachunku
przez Internet
- niskie oprocentowanie w skali roku
- dodatkowo obni¿one koszty kredytu - karta debetowa za 1 z³
Uwaga! Za wyp³aty gotówkowe
dla posiadaczy rachunków osobistych
z rachunków osobistych nie
w naszym Banku.
pobieramy op³at.

Kredyt wakacyjny

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

