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Piêæ lat minê³o...
W ciep³¹ noc z czwartku na pi¹tek (z 22 na 23
czerwca br.) piêædziesiêcioosobowa grupa mieszkañców gminy Zbros³awice wyruszy³a w d³ug¹ podró¿ do niemieckiego
Brackenheim, aby wspólnie œwiêtowaæ piêciolecie
naszej wspó³pracy miêdzynarodowej oraz wzi¹æ
udzia³ w Miêdzynarodowym Dzieciêcym Turnieju Pi³ki No¿nej - IFUBA
2006.
ci¹g dalszy na str. 4

II Gminny Przegl¹d Polskich i Niemieckich
Chórów i Zespo³ów Artystycznych
W dniach 24-25 czerwca br. na boisku sportowym w Wieszowie odby³ siê przegl¹d polskich i niemieckich chórów i zespo³ów, który
zosta³ zorganizowany przez Urz¹d Gminy
wspólnie z Mniejszoœci¹ Niemieck¹ z Wieszowy i Gliwic oraz ze Starostwem Powiatowym
w Tarnowskich Górach. W przegl¹dzie, który
rozpocz¹³ siê korowodem, wziê³y udzia³ m.in.
Górnicza Orkiestra Dêta Miechowice i Orkiestra Musikverein z Meihingen z Bawarii.
ci¹g dalszy na str. 6

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

UWAGA
MIESZKAÑCY GMINY!
delle Lanze (W³ochy). £¹cznie
przyjedzie oko³o 60 osób.
Zwracamy siê do wszystkich mieszkañców naszej gmi-

ny, którzy zechcieliby goœciæ
u siebie Niemców, Francuzów,
Wêgrów lub W³ochów oraz zapewniæ im na czas pobytu zakwaterowanie, o zg³aszanie siê
do Katarzyny Zyga - osobiœcie w Urzêdzie Gminy (pokój
nr 6) lub telefonicznie 032 233
70 40.

Z prac Wójta Gminy
Wójt wyda³ 23 zarz¹dzenia, w tym w sprawach:
- og³oszenia wykazu nieruchomoœci do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci
zabudowanej, okreœlonej nr dzia³ek 37/15, 842/4,
24/15 k. m. 3 obr. 9 Ziemiêcice, po³o¿onej w Ziemiêcicach przy ul. Mikulczyckiej,
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ki
nr 665/266, czêœæ k. m. 1 d. 3 po³o¿onej w Kamieñcu,
- oddania w u¿yczenie nieruchomoœci gruntowej
po³o¿onej w Wieszowie na dzia³ce nr 122/10 k. m.
8 Ludowemu Klubowi Sportowemu „Naprzód”
Wieszowa,
- likwidacji samochodu po¿arniczego ¯UK A15
KXU 3621,
- powo³ania Komisji Konkursowych w celu
przeprowadzenia konkursów na dyrektorów: SP
w Kamieñcu, GP Nr 3 w Kamieñcu, SP w Czekanowie, ZS w Zbros³awicach, ZSP w Miedarach.
Ponadto Wójt:
- spotka³ siê z organizatorami Jadwigafestu w celu omówienia spraw zwi¹zanych z programem
i goszczeniem naszych przyjació³ z gmin partnerskich;
- spotka³ siê ze Zwi¹zkami Zawodowymi Nauczycieli z terenu gminy Zbros³awice w celu omówienia sprawy po³¹czenia SP i Gimnazjum w Zbros³awicach i utworzenia Zespo³u Szkó³ w Zbros³awicach, jak i podwy¿ek dla pracowników obs³ugi;
- uczestniczy³ w obchodach jubileuszu 60-lecia
istnienia Przedszkola w Kamieñcu;
- uczestniczy³ (sam, b¹dŸ pracownik wydelegowany w zastêpstwie) w zebraniach wiejskich
w Wieszowie, Wilkowicach, Przezchlebiu, Kopienicy, Ksiê¿ym Lesie i Zbros³awicach, na których dyskutowano nad bie¿¹cymi problemami tych so³ectw.
Realizacja wniosków z tych zebrañ bêdzie ró¿na

w czasie ze wzglêdu na ich z³o¿onoœæ i koszt finansowy wykonania;
- bra³ udzia³ w Konwencie Wójtów i Burmistrzów w P³awniowicach, gdzie omawiano bie¿¹ce
problemy funkcjonowania samorz¹dów oraz dyskutowano w 2 tematach - rozwój spo³eczeñstwa informatycznego i sposób finansowania sportu przez
gminy. W tym ostatnim temacie zaapelowano do
wojewody i pos³ów by dokonano zmiany obowi¹zuj¹cych, absurdalnych przepisów formalno-prawnych;
- wzi¹³ udzia³ w spotkaniu sztabu antykryzysowego, na temat monitoringu dróg, który nale¿a³oby
wprowadziæ w naszej gminie, ale do tego jeszcze
daleka droga. Rozwa¿ano monta¿ pod³¹czeñ dla fotoradarów, jednak koszt 18.000 z³ na razie jest dla
nas trochê za wysoki, gdy¿ by³oby koniecznych 5-7
takich miejsc, co stanowi kwotê ponad 100.000 z³;
- przy udziale GCI zorganizowano kurs wikliniarstwa dla osób chêtnych do podjêcia dodatkowej
dzia³alnoœci gospodarczej. Szkoda, ¿e uczestniczy³o
w nim tylko 8 osób. Dla rolników odchodz¹cych
z pracy w rolnictwie bêd¹ przygotowywane inne
kursy w nastêpuj¹cych tematach: ma³a architektura
ogrodów, suszenie kwiatów i uk³adanie kompozycji, wytwarzanie przedmiotów z wikliny, s³omy
i korzeni drzew;
- wraz z ma³ymi pi³karzami ze szkó³ podstawowych uczestniczy³ w VII Turnieju Pi³ki No¿nej
w Brennej (artyku³ str. 5);
- wraz z V-ce Prezesem Gminnej Spó³dzielni
przeprowadzi³ rozmowy z przedstawicielem firmy
hiszpañskiej, która zamierza wykupiæ teren w Wieszowie nale¿¹cy do GS i wybudowaæ zak³ad produkuj¹cy elementy metalowe do samochodów. Zobaczymy co z tego wyniknie;
- uczestniczy³ w Jaworzu w Zgromadzeniu Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów, do którego gmina nale¿y;
- spotka³ siê z pos³em PiS Jêdrzejem Jêdrychem,

Z prac Rady Gminy
7.06.2006 r. - sesja Rady Gminy Zbros³awice
Podjêcie uchwa³ w sprawie: zmian w bud¿ecie Gminy Zbros³awice na rok 2006 9 uchwa³; zmiany Statutu Miêdzygminnego Zwi¹zku Komunikacji Pasa¿erskiej w Tarnowskich Górach; zmiany uchwa³y Rady Gminy w Zbros³awicach Nr XLI/549/06 z dnia
27 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia granic, numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na trenie gminy Zbros³awice; utworzenia Zespo³u Szkó³
w Zbros³awicach oraz negatywne rozpatrzenie skargi w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.
17.05.2006 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Ocena wykonania zadañ inwestycyjnych i realizacji prac na drogach oraz omówienie odpowiedzi na wnioski Komisji wynikaj¹cych z kontroli tematu budownictwa drogowego, zatok i czyszczenia rowów.
23.05. oraz 5.06.2006 r. - posiedzenia Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju
Omówienie stanu dróg krajowych, powiatowych i gminnych; zapoznanie siê
z problemami zatrudnienia bezrobotnych do prac spo³ecznie u¿ytecznych; zapoznanie siê ze stanem zaawansowania prac nad projektami planów zagospodarowania
przestrzennego so³ectw gminy Zbros³awice oraz opiniowanie projektów uchwa³.
23.05. oraz 7.06.2006 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa
Omówienie stanu zaawansowania prac nad planami zagospodarowania przestrzennego pod k¹tem odrolnieñ oraz spotkanie z dyrektorem Agencji Nieruchomoœci Rolnych w Opolu w temacie pozyskiwania gruntów dla rolników naszej gminy.
24.05 oraz 22.06.2006 r. - posiedzenie Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Omówienie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii, zapoznanie siê z ¿yciem kulturalnym w gminie oraz opiniowanie projektów uchwa³.
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któremu przedstawi³ k³opoty gminy w pozyskiwaniu œrodków unijnych na kanalizacjê;
- poinformowa³ so³tysów by zainteresowali swoich
mieszkañców startem w konkursach Marsza³ka Sejmiku w kategoriach na najpiêkniejsz¹ wieœ i naj³adniejsz¹ zagrodê, gdzie g³ówna nagroda wynosi 60.000 z³;
- nakaza³ dokonaæ przegl¹du urz¹dzeñ na placach zabaw na terenie gminy;
- od 5 do 9 czerwca br. odby³ siê miêdzynarodowy plener malarski zorganizowany przez naszych
artystów ze ZbrosArtu na czele z Jerzym WoŸniakiem, na którego rêce sk³ada podziêkowanie za jego
przeprowadzenie;
- sk³ada podziêkowania dla organizatorów
wszystkich festynów i innych imprez, które odbywaj¹ siê w gminie. Jest tego wiele, bo prawie w ka¿dy weekend mieszkañcy maj¹ do wyboru po 2-3
miejsca, gdzie mog¹ siê zabawiæ. Brawa dla tych,
którzy maj¹ chêci i ochotê udzielaæ siê dla dobra nas
wszystkich, a nie jest to wcale ³atwe i nie przynosi
¿adnej korzyœci poza satysfakcj¹;
- dziêkuje naszym zespo³om za promocjê gminy
przez œpiew i taniec. I tak: „Kamyczki Dramy” œpiewa³y w Centrum Edukacji w Gliwicach, „Weso³e
Nutki z Kopienicy” w Brackenheim, „Mali Miedarzanie” i nasze przedszkolaki z Przezchlebia Weronika Miczka i Ma³gosia K³ak otrzyma³y nagrody
w XIII Przegl¹dzie Piosenki Dzieciêcej im. Adolfa
Dygacza - Œl¹skie Œpiewanie;
- z³o¿y³ listy gratulacyjne dla „Miedarzan”
z okazji 10-lecia ich istnienia oraz Towarzystwu
Mniejszoœci Niemieckiej z Wieszowy za wspó³organizowanie Przegl¹du Artystycznego o charakterze miêdzynarodowym, nie uczestniczy³ w tych imprezach gdy¿ w tym czasie reprezentowa³ gminê
w Brackenheim na jubileuszu 5-lecia podpisania
umowy partnerskiej z tym miastem;
- prosi organizatorów wszystkich festynów, imprez, festiwali by nie organizowaæ ich jednoczeœnie
dla dobra nas wszystkich.

Og³oszenie
Informujê, ¿e zamierzam powo³aæ do ¿ycia Stowarzyszenie
o nazwie „Komitet do spraw Partnerstwa”, którego g³ównym
zadaniem bêdzie pozyskiwanie funduszy europejskich niezbêdnych podczas organizacji spotkañ mieszkañców zaprzyjaŸnionych gmin z Niemiec, Francji, Wêgier, W³och i Polski.
Cz³onkowie Komitetu ds. Partnerstwa bêd¹ tak¿e wspó³organizatorami pobytu w naszej gminie zagranicznych goœci.
W razie zainteresowania proszê o kontakt z Katarzyn¹ Zyga w Urzêdzie Gminy, sekretariat - pokój 6 lub telefonicznie
(032) 233 70 40.
Pawe³ Kowolik, wójt gminy

Pomó¿my Bartkowi!
Nazywam siê Bartek Dziubla. Mam 10 lat. W marcu
2006 roku zachorowa³em na
ostr¹ bia³aczkê limfoblastyczn¹. Od siedmiu lat chorujê tak¿e na cukrzycê. Obecnie leczê
siê w Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie. Leczenie
bia³aczki jest d³ugotrwa³e
i wi¹¿e siê z du¿ymi wydatkami
finansowymi. Koszty leczenia
przekraczaj¹ mo¿liwoœci finansowe moich rodziców, dlatego bardzo proszê o pomoc.
Za wszelkie wp³aty bardzo
dziêkujê.

Bart³omiej Dziubla
ING Bank Œl¹ski o/Pyskowice
Nr 54 1050 1285 1000 0023
0505 3361
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W tym roku minê³o 60 lat istnienia przedszkola w Kamieñcu. W czerwcu 1945 roku kierownictwo kamienieckiej szko³y
przeprowadzi³o spis dzieci w wieku przedszkolnym. Pierwsz¹
powojenn¹ przedszkolank¹ zosta³a Jadwiga Machalica. Przedszkole ruszy³o 25 czerwca, a w jego progi zawita³o wtedy 45
maluchów. Pocz¹tkowo placówka by³a przedszkolem
1-oddzia³owym, czynnym codziennie przez 5 godzin i oferuj¹cym dzieciom 1 posi³ek - obiad. Kierowniczkami by³y kolejno
panie: El¿bieta Poloczek, Maria Mro¿ek, Wies³awa Mroziñska
(lata 1963-70), Irena Mo¿d¿eñ-Ceremuga (lata 1970-93), Krystyna Trzêsiok (od roku 1993). Od roku 1972 przedszkole sta³o siê placówk¹ czynn¹ codziennie 9 godzin i oferuj¹c¹ dzieciom 3 posi³ki, a od roku 1973 zosta³o placówk¹ 2-oddzia³ow¹.
Nauczycielkami by³y kolejno panie: Magdalena Giemza-Szwiec, Ilona Majewska, Danuta S³omka-Pyrlik, Maria Kulig-Jawor, Mariola Liniany-Homeniuk, Lubomira Kwieciñska.
Obecna kadra pedagogiczna przedszkola to: dyrektor Krystyna
Trzêsiok, nauczycielki: Brygida Jagla i Krystyna Kowol oraz
katecheta ks. Franciszek Jêdrak.

60-lecie przedszkola w Kamieñcu

W pierwsz¹ niedzielê
czerwca w Rychwa³dzie
(powiat ¿ywiecki) odby³y siê
wojewódzkie obchody Œwiêta
Ludowego. W uroczystoœciach tych uczestniczy³a
równie¿ 120-osobowa delegacja mieszkañców naszej

nie wyg³osi³ równie¿ Jaros³aw Kalinowski, wicemarsza³ek Sejmu, który - cytuj¹c
s³owa Wincentego Witosa odwo³a³ siê do tradycji
ch³opskich dzia³añ politycznych oraz oceni³ polityczn¹
sytuacjê w kraju.

Ludowcy przed ¿niwami
gminy wraz ze stra¿akami,
którzy pod wodz¹ Henryka
Snurawy, Prezesa OSP Wieszowa, wystawili 30-osobow¹ reprezentacjê.
Wszyscy zgromadzeni
uczestniczyli w uroczystej
mszy œw. w intencji Ruchu
Ludowego w Sanktuarium
Matki Boskiej Rychwa³dzkiej. Nie tylko jednak S³owo
Bo¿e by³o kierowane do œl¹skich ludowców. Przemówie-

Jednak Zielone Œwi¹tki to
tak¿e czas zabawy, ostatniej
takiej przed nadchodz¹cymi
¿niwami. Nastêpna bêdzie
dopiero w do¿ynki. Nic wiêc
dziwnego, ¿e przygotowano
bogaty program artystyczny.
Uczestnicy wys³uchali
m.in. koncertu,, Czar korzeni'' Katarzyny Gaertner
i zespo³u HAGA. Potem odby³ siê Turniej Pi³ki No¿nej
GILOWICE - RYCHWA£D

Konkurs Przedsiêwziêæ Odnowy wsi

Z okazji jubileuszu 3 czerwca br. przedszkole zorganizowa³o festyn, na który zaproszono by³ych dyrektorów i nauczycieli przedszkola, przedstawicieli gminy Zbros³awice, Kuratorium
Oœwiaty i Zarz¹du Powiatu oraz goœci zwi¹zanych z przedszkolem. W murach przedszkola zgromadzonych powita³a dyrektor Krystyna Trzêsiok, a ciekawy rys historyczny placówki
przedstawi³ historyk W³adys³aw Macowicz - by³y kierownik
szko³y w Kamieñcu. Po uroczystym obiedzie goœcie wziêli
udzia³ we mszy œwiêtej, a nastêpnie przemaszerowali orszakiem, prowadzonym przez orkiestrê dêt¹, do parku w Kamieñcu. Dyrektor powita³a absolwentów przedszkola i zgromadzonych mieszkañców oraz przedstawi³a by³ych i obecnych pracowników placówki. Ciekawy i barwny wystêp zaprezentowa³
zespó³ przedszkolaków z Kamieñca „Kolorowe Nutki” oraz
zespó³ absolwentów „Kamyczki Dramy”. Na scenie zaprezentowa³ siê równie¿ zespó³ taneczny z kamienieckiej szko³y podstawowej. Atrakcj¹ uroczystoœci by³ pokaz tañców klasycznych i latynoamerykañskich grupy tanecznej „Szok” z Gliwic.
Dzieci i rodzice mogli równie¿ skosztowaæ pysznego tortu,
oraz ciast upieczonych specjalnie na tê okazjê oraz wzi¹æ
udzia³ w zabawie tanecznej.
W czasie trwania uroczystoœci mo¿na by³o zwiedziæ wystawê fotograficzn¹ „Przedszkole wczoraj i dziœ”, na której zaprezentowano zdjêcia z ¿ycia przedszkola od lat 50-tych do dnia
dzisiejszego, przyniesione wczeœniej przez absolwentów i pracowników placówki. Mo¿na by³o równie¿ przejrzeæ kroniki
i wpisaæ siê do ksiêgi pami¹tkowej.
Spotkanie po latach absolwentów ze swoimi wychowawcami nios³o ze sob¹ mnóstwo radoœci, ciekawych opowieœci
i anegdot. We wspomnieniach wychowanków przedszkole pozosta³o ukochanym i magicznym miejscem dzieciêcych zabaw,
zawierania pierwszych znajomoœci i przyjaŸni. Piosenki i wystêpy obecnych przedszkolaków przypomnia³y o latach dzieciñstwa, beztrosko spêdzonych w przedszkolu.
Anna Po³oñska

INFORMATOR
Z ¯YCIA
GMINY
ZBROS£AWICE

Podczas sesji Sejmiku Województwa Œl¹skiego radni
uchwalili Program Odnowy Wsi Województwa Œl¹skiego,
w ramach którego og³oszono Konkurs Przedsiêwziêæ Odnowy Wsi. Jest on kierowany do spo³ecznoœci wiejskich, które
chc¹ zaanga¿owaæ siê w realizacjê niewielkich projektów
o charakterze materialnym, takich jak zagospodarowanie
centrów wsi, tworzenie otoczenia przyjaznego dla mieszkañców i przyjezdnych, przedsiêwziêcia zwi¹zane ze sportem,
rekreacj¹ i zachowaniem tradycji. Zasady konkursu wraz
z wnioskiem aplikacyjnym s¹ do pobrania na stronie internetowej Województwa Œl¹skiego www. silesia-region. pl

POMYS£ NA CIEKAWE WAKACJE!
Gminne Centrum Informacji og³asza nabór osób chêtnych do
odbycia wolontariatu. Zdobêdziesz doœwiadczenie w obs³udze
sprzêtu komputerowego i urz¹dzeñ biurowych!

WOLONTARIAT W GCI
WeŸmiesz udzia³ w ciekawych kursach! Spêdzisz mile
czas korzystaj¹c z Internetu! Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami
GCI w Kamieñcu tel. 032 333 87 40.

Gminne Centrum Informacji przyjmuje zapisy
na odp³atny kurs:

OBS£UGI KAS FISKALNYCH
Kurs odbêdzie siê w Zbros³awicach, jego koszt wynosi
65 z³. Osoby zainteresowane prosimy o niezw³oczny
kontakt telefoniczny lub osobisty z Gminnym Centrum
Informacji w Kamieñcu od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. od 8.00 do 20.00, (tel. 032 333 87 40).

Stypendia!
W dniu 27.06.2006r. Rada Powiatu w Tarnowskich Górach podjê³a uchwa³ê w sprawie
zasad udzielania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkó³ ponad-

Redaktor: Katarzyna Sosada
tel. (032) 233 70 18, fax (032) 233 71 00
Adres kontaktowy:
42-674 Zbros³awice ul. Oœwiêcimska 2
e-mail: promocja@zbroslawice.pl
www.zbroslawice.pl/wiesc.htm
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o Puchar Prezesa Zarz¹du
Wojewódzkiego PSL.
Poniewa¿ obchody odbywa³y siê w Beskidzie ¯ywieckim, nie mog³o zabrakn¹æ zabawy przy kapelach
góralskich
w
Oœrodku
Rekreacyjno-Wypoczynko-

wym „BESKIDEK” w Gilowicach. Si³y nadw¹tlone kibicowaniem, tañcami i rozgor¹czkowanymi dyskusjami,
uzupe³niano bigosem i bogatym poczêstunkiem serwowanym przy szwedzkim stole.
Do rodzinnej gminy powracano w pe³ni zadowolenia
z udanej imprezy.
Leszek Boniewski

Serdecznie zapraszamy
m³odzie¿ naszej gminy do
udzia³u w PLENERZE MALARSKIM, który odbêdzie
siê w pierwszej po³owie

PLENER
MALARSKI
sierpnia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach. Organizatorem pleneru
jest mgr Aleksandra Kotliñska - dyrektor szko³y, a udzia³
w zajêciach oraz materia³y
plastyczne s¹ bezp³atne.
Informacje i zg³oszenia
pod numerem telefonu 233
70 53

Uwaga
bezrobotni!
Powiatowy Urz¹d Pracy
w Tarnowskich Górach rozpocz¹³ nowy nabór na bezp³atne szkolenia dla osób
bezrobotnych. Lista szkoleñ
dostêpna jest w Gminnym
Centrum Informacji. O skierowaniu na szkolenie decyduje kolejnoœæ sk³adania
wniosków!
Piotr Bujara

gimnazjalnych i studentów pochodz¹cych
z rodzin znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji
materialnej i posiadaj¹cych sta³e zameldowanie na terenie Powiatu Tarnogórskiego.
Szczegó³y na http: //www.powiat.tarnogorski.pl/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=416&Itemid=36
oraz w GZOPO tel. 032 233 76 50

Sk³ad: „Adam Press” Adam Miszta
tel. 601 179 629;
e-mail: adammiszta@poczta.onet.pl
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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W dniach 23-26 czerwca w Niemczech w ramach wspó³pracy
gmin partnerskich Zbros³awice - Brackenheim odby³ siê turniej pi³ki no¿nej „IFUBA CUP 2006”. Oprócz gospodarzy turnieju i zespo³ów z naszej gminy, wyst¹pili tak¿e reprezentanci gmin partnerskich z W³och (Castagnole delle Lanze) i Francji (Charnay-lesMacon).

Piêæ lat minê³o...

Sportowa integracja
w Brackenheim
Zespo³y zosta³y podzielone wed³ug kategorii wiekowych.
Nasze dwa zespo³y trafi³y do najstarszej grupy (12-14 lat). Dru¿yny gra³y w sk³adach 7 osobowych. W jednej z naszych dru¿yn goœcinnie wyst¹pi³ gracz z W³och - Francesco (nasza ekipa
liczy³a 13 pi³karzy). Po zaciêtych grach w trudnych warunkach
(30 stopniowy upa³) w 6-zespo³owej grupie jedna z naszych
dru¿yn zajê³a IV miejsce, druga dru¿yna awansowa³a do fina³u,
w którym uleg³a gospodarzom 2:0.
Nasi finaliœci otrzymali puchar, wszyscy zawodnicy turnieju dostali medale, a dodatkowo ka¿da gmina otrzyma³a replikê
pi³ki, któr¹ rozgrywane s¹ MŒ 2006. Aby uczestnicy turnieju
mogli siê lepiej poznaæ, dzieñ wczeœniej (w sobotê) zorganizowano turniej dru¿yn mieszanych, gdzie w ka¿dym zespole wyst¹pili zawodnicy z czterech zaprzyjaŸnionych gmin.
Od samego pocz¹tku trwania turnieju, organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom bardzo dobre warunki pobytu, wiele atrakcji, które dostarczy³y niezapomnianych wra¿eñ i satysfakcji zarówno dzieciom jak i opiekunom. W naszych zespo³ach
wyst¹pili: M. Pajor, P. Olszewski, M. P³aska, D. Hajda, J. Œwiderski, M. ¯urek, S. Rakoszek, M. Siwy, J. Owczarek, K. Skandy, M. Lata, D. Szkliniarz, M. Stok³osa.
Opiekunowie: R. Duma³a, S. Nowicki

ci¹g dalszy ze str. 1
Po gor¹cym powitaniu przez Burmistrza Rolfa Kiesera, organizatorów i rodziny, u których mieszkaliœmy, uroczyst¹ kolacj¹ rozpocz¹³ siê pi¹tkowy wieczór partnerski. Nasz¹ obecnoœæ zaakcentowa³ Zespó³ Wokalny „Weso³e Nutki” z Kopienicy, którego œpiewu s³ucha³o blisko 300 zgromadzonych w Bürgerzentrum goœci z ró¿nych stron œwiata.
Sobota up³ynê³a nam na zwiedzaniu
miasta, poznawaniu kultury, spotkaniach z przyjació³mi, wspólnych rozmowach i zabawie przy doskona³ej muzyce. W trakcie sobotniego festynu producenci wina z Niemiec, Francji oraz
W³och serwowali swoje najlepsze produkty. Smak gminy Zbros³awice, nasi
zagraniczni przyjaciele, mogli poznaæ
poprzez degustacjê polskich wyrobów
wêdliniarskich.
Na zakoñczenie naszego krótkiego
pobytu, w niedzielê, odby³y siê oficjal-

ne uroczystoœci piêciolecia wspó³pracy
pomiêdzy Zbros³awicami a Brackenheim oraz 10-lecia partnerstwa Brackenheim z w³oskim Castagnole delle Lanze, podczas których Wójt Pawe³ Kowolik uhonorowany zosta³ z³otym medalem miasta Brackenheim za wk³ad
w zacieœnianie wspó³pracy miêdzynarodowej.
Wyra¿aj¹c opiniê wszystkich
uczestników wyjazdu, muszê powiedzieæ, ¿e organizacja by³a perfekcyjna,
a goœcinnoœæ i serdecznoœæ jakiej doœwiadczyliœmy zapad³a nam g³êboko
w serca.
Jednak wszystko co dobre szybko
siê koñczy. Równie¿ nasza wizyta.
W poniedzia³kowy poranek ¿egnaliœmy siê z naszymi przyjació³mi z perspektyw¹ szybkiego spotkania. Ju¿ za
nieca³y miesi¹c zobaczymy siê ponownie na Jadwigafeœcie w Ziemiêcicach.
Katarzyna Zyga

Miêdzynarodowy Plener Malarsko-Fotograficzny Zbros³awice 2006
Kiedy rodzi siê pomys³, szukamy przyjació³, by
siê nim podzieliæ. Tak by³o i tym razem. By³ pomys³ zorganizowania miêdzynarodowego pleneru
malarsko-fotograficznego i byli ci, którzy popatrzyli nañ przychylnie. Wœród grona przychylnych
osób znalaz³ siê Wójt Gminy Zbros³awice wraz
z ca³ym zarz¹dem, tak wiêc znalaz³y siê i œrodki na
jego realizacjê.
Zaprosiæ byle kogo do udzia³u w takim przedsiêwziêciu jest rzecz¹ ryzykown¹, wiêc skierowa³em zaproszenia do przyjació³ artystów plastyków w kraju i za granic¹, a to siê op³aci³o. Zg³osili siê artyœci, których nazwiska licz¹ siê na rynku sztuki. Nie zapomnia³em te¿ o utalentowanych
plastykach uprawiaj¹cych to trudne rzemios³o
z potrzeby serca z zaprzyjaŸnionej grupy „Faun”.
Tak utworzona grupa zamieszka³a 4 czerwca na
tydzieñ w goœcinnych progach Oœrodka JeŸdzieckiego braci Joñców w Zbros³awicach. Wœród zaproszonych goœci by³a te¿ grupa plastyków, która
z powodu nawa³u prac bra³a udzia³ w przedsiêwziêciu nie nocuj¹c w stadninie.
Kiedy 9 czerwca br. wieczorem wszystkie
prace twórców zawis³y na œcianach oœrodka
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oraz w zabytkowych wnêtrzach „M³yna” okaza³o siê, ¿e jest ich ponad 90. Czêœæ z nich pozostanie w Zbros³awicach i stanie siê zal¹¿kiem
galerii ZbrosArt-u, oraz ozdobi Urz¹d Gminy.
Wœród zwiedzaj¹cych wystawê prac i uczestników uroczystej kolacji na czeœæ plastyków by³
Starosta Tarnogórski Józef Korpak, Wójt Gminy
Zbros³awice Pawe³ Kowolik, oraz Zastêpca
Wójta Wies³aw Olszewski. W przemówieniu

Wójt obieca³, ¿e do³o¿y starañ by Plener Zbros³awicki sta³ siê coroczn¹ tradycj¹, a Starosta
Tarnogórski zaproponowa³ rozszerzenie dzia³añ
plenerowych na ca³y powiat niezale¿nie od istniej¹cego pleneru.
Plener siê skoñczy³. Pozosta³y obrazy i nadzieja na przysz³oœæ, któr¹ to zara¿eni artyœci ¿egnali
siê s³owami: „Do zobaczenia za rok”... Oby.
foto i tekst: Hubert Kalla
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VII Integracyjne Rozgrywki Sportowe - Miedary 2006
20 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach odby³y siê „VII Integracyjne Rozgrywki
Sportowe” zorganizowane przez
Dom Pomocy Spo³ecznej w Miedarach oraz Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Miedar. Celem zawodów
by³a popularyzacja sportu wœród
osób niepe³nosprawnych, integracja
m³odzie¿y ze szkó³ masowych z niepe³nosprawnymi zawodnikami, podsumowanie efektów szkolenia uzyskanych podczas treningów. W zawodach uczestniczy³y 5-osobowe
dru¿yny z Domów Pomocy Spo³ecznej z Nak³a Œl¹skiego, £ubia, Zbros³awic, Tarnowskich Gór „PrzyjaŸñ”,
Rudy Œl¹skiej, Miedar oraz dru¿yna
z Dziennego Oœrodka AdaptacyjnoRehabilitacyjnego ze Strzybnicy. Do
wymienionych dru¿yn dobrano losowo po 2 uczniów z Zespo³u-Szkolno
Przedszkolnego z Miedar.
Zawody rozpoczê³y siê od uroczystego wprowadzenia dru¿yn,
a nastêpnie zapalenia znicza przez

mieszkañca Domu Pomocy z Miedar
Józefa Paczu³ê. Oficjalnego otwarcia
zawodów dokona³ dyrektor DPS
z Miedar mgr Józef Goniwiecha. Zawodnicy rywalizowali w takich kon-

Poziom zawodów by³ wysoki, rywalizacja trwa³a do ostatniej chwili.
Ostatecznie I miejsce zajê³y dru¿yny
z £ubia i Miedar, na II miejscu uplasowa³ siê Dzienny Oœrodek Adapta-

kurencjach jak: bieg z pi³k¹ lekarsk¹,
skok w dal z miejsca, bieg i rzut pi³eczk¹ do celu, strza³ na bramkê, bieg
z przejœciem przez karton, uk³adanie
puzzli. Zawodnikom towarzyszy³ gor¹cy doping publicznoœci.

cyjno-Rehabilitacyjny ze Strzybnicy,
III miejsce ex aequo zajê³y zespo³y
z Rudy Œl¹skiej oraz Nak³a Œl¹skiego, IV miejsce DPS ze Zbros³awic, V
miejsce DPS „PrzyjaŸñ”. Wyniki tej
rywalizacji nie by³y najwa¿niejsze,

tak naprawdê zwyciê¿yli wszyscy,
mog¹c uczestniczyæ w tych zawodach, które niew¹tpliwie sprawi³y
uczestnikom du¿o radoœci i przyjemnoœci.
W czasie zawodów przedstawiciele PCPR-u, wy³onili zwyciêzców
konkursu plastycznego, na wykonanie projektu „Maskotki Integracyjnych Rozgrywek Sportowych”.
W konkursie wziêli udzia³ uczniowie
z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego
z Miedar, Pniowa i Rybnej, oraz
z Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich
Górach. Organizatorzy bardzo serdecznie dziêkuj¹ Dyrekcji, gronu pedagogicznemu
oraz
uczniom
z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego
w Miedarch, za udostêpnienie sali
gimnastycznej oraz wspó³pracê przepe³nion¹ ¿yczliwoœci¹. Jak równie¿
w³adzom gminy Zbros³awice za okazan¹ ¿yczliwoœæ, troskê, wspieranie
inicjatyw na rzecz osób z niepe³nosprawnoœci¹.
Organizatorzy

Siatkarskie sukcesy wieszowian

SP Kopienica druga w Brennej
Ju¿ po raz siódmy w dniach 30-31 maja br. wziêliœmy
udzia³ w VII Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej Gmin
Partnerskich w Brennej. Nasz¹ gminê reprezentowa³o 8
dru¿yn: SP Czekanów, SP Kamieniec, SP Kopienica, SP
Miedary, SP Przezchlebie, SP Wieszowa, SP Zbros³awice,
SP Ziemiêcice. Gospodarze wystawili cztery dru¿yny: SP
1 Brenna, SP 2 Brenna - Bukowa (dwie dru¿yny) oraz SP
Górki Wielkie.
Dru¿yny zosta³y podzielone na cztery grupy i po
uroczystym otwarciu, dokonanym przez w³adze gminy
Zbros³awice i gminy Brenna, o godz. 10:30 rozpoczê³y siê
mecze. Atmosfera towarzysz¹ca rozgrywkom by³a
wspania³a. Z meczu na mecz emocje ros³y, gdy¿ dla
wiêkszoœci zawodników by³ to pierwszy turniej takiej
rangi.
Cztery pierwsze miejsca zajê³y kolejno dru¿yny: SP
Brenna, SP Kopienica, SP Wieszowa, SP Kamieniec.
Zespo³y z Kopienicy i Wieszowy otrzyma³y piêkne
puchary za II i III miejsce, a wszystkim dru¿ynom
wrêczono pami¹tkowe dyplomy.
Na turnieju wybrano 14 najlepszych zawodników pi³ki
no¿nej z naszej gminy, którzy bêd¹ nas reprezentowali na
zawodach sportowych w partnerskiej gminie Brackenheim
w Niemczech.
Monika Kamiñska
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Z koñcem maja wieszowscy siatkarze zakoñczyli sezon, odnosz¹c w tym roku spore
sukcesy. W sezonie 2005/06 Wieszowa zg³osi³a dwie dru¿yny do rozgrywek amatorskiej
ligi zabrzañskiej. Nasze dru¿yny w tych rozgrywkach uczestniczy³y po raz pierwszy.
„Wieszowa I” uczestniczy³a w rozgrywkach I ligi, gdzie ostatecznie zajê³a VIII
miejsce. Znacznie lepiej powiod³o siê „Wieszowie II”, która startowa³a w rozgrywkach
II ligi. Na zakoñczenie rozgrywek Wieszowa
II odebra³a puchar i nagrody za zajêcie III
miejsca. Dla zawodników by³ to do tej pory
najwiêkszy sukces siatkarski w Wieszowie.
W rozgrywkach ka¿dej ligi uczestniczy³o
dwanaœcie dru¿yn. Do tego sukcesu
w znacznym stopniu przyczyni³ siê Wac³aw
Rydzyñski, by³y trener obydwu dru¿yn.
Dziêki odniesionemu sukcesowi dru¿yna
Wieszowa II zosta³a zauwa¿ona przez inne
dru¿yny uczestnicz¹ce w rozgrywkach ligowych i zaproszona do udzia³u w turniejach
siatkarskich.
W Chudowie nasza dru¿yna, po zaciêtym
5-setowym meczu fina³owym, przegra³a
z gospodarzem, zajmuj¹c drugie miejsce.
Kolejny turniej zorganizowa³a dru¿yna

w Przyszowicach, gdzie nasza dru¿yna zajê³a I miejsce. W imieniu obydwu dru¿yn chcê
podziêkowaæ dyrektor Danucie Lihs za umo¿liwienie przeprowadzania treningów w sali
gimnastycznej.
We wrzeœniu obie dru¿yny rozpoczn¹ treningi, na które zapraszamy wszystkich chêtnych, lubi¹cych graæ w siatkówkê. W po³owie maja siatkarze przygotowali na boisku
LKS dwa boiska do gry w siatkówkê pla¿ow¹. Podobnie jak w latach ubieg³ych w czasie wakacji zostan¹ zorganizowane zawody
Grzegorz K³aczek
siatkówki pla¿owej.
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II Gminny Przegl¹d
ci¹g dalszy ze str. 1
Po przemarszu i koncercie obydwu orkiestr
wyst¹pi³ zespó³ taneczny ze szko³y z Wieszowy oraz Chór DFK ze Zbros³awic. Nastêpnie
na scenie pojawi³y siê „Jadwi¿ki” z Ziemiêcic
i „Any” z Przezchlebia.
Drugi dzieñ rozpocz¹³ siê wystêpem „Miedarzan” i „Ma³ego Œl¹ska”. Nastêpnie zgromadzeni podziwiali „Karolinki” z Przezchlebia,
„Weso³e Kumoszki” ze Œwiêtoszowic oraz
dzieci ze szko³y z Wieszowy. Po koncercie zespo³u „Ricco” odby³o siê losowanie g³ównych
nagród loterii fantowej (roweru, DVD i innych), któr¹ przygotowa³a szko³a w Wieszowie. Ca³y dochód z loterii zostanie przeznaczony na zakup nowych okien w szkole
w Wieszowie. Nastêpnie, podobnie jak w sobotê, rozpoczê³a siê zabawa taneczna.
Uczestników festynu odwiedzili ksi¹dz proboszcz R. Halemba oraz starosta powiatu
J. Korpak. Mniejszoœæ niemieck¹ reprezentowali m.in. O. Duk i F. Sikora. Organizatorzy
festynu sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
wszystkim osobom zaanga¿owanym w przygotowanie i przeprowadzenie festynu.
Mniejszoœæ Niemiecka z Wieszowy

16 maja 2006 roku w Zespole Szkó³ w Wieszowie odby³ siê
II etap Miêdzyszkolnego Konkursu Ortograficznego, w kategorii nauczania zintegrowanego
szkó³ podstawowych. W kon-

MISTRZ ORTOGRAFII
kursie tym bra³o udzia³ szeœæ
szkó³ z naszej gminy. Nauczyciele przeprowadzili I etap konkursu w swoich szko³ach. Do
etapu miêdzyszkolnego zakwalifikowa³o siê 17 uczniów (po
jednym uczniu z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej z ka¿dej
szko³y).
Konkurs rozpocz¹³ siê o godzinie 11.00. Uczniowie pisali
ciekawy test ortograficzny,
zró¿nicowany - dla ka¿dej klasy inny. Wszyscy uczestnicy
sprawnie rozwi¹zali zadania testowe. Najwiêksz¹ iloœæ punktów w kategorii klas pierwszych
uzyska³ uczeñ z Wieszowy Adrian Piskorski, na drugim miejscu uplasowa³a siê Katarzyna
Dramska ze Zbros³awic, na

Stra¿ackie zmagania
W dniu 10 czerwca br. na boisku sportowym w Czekanowie odby³y siê
zawody sportowo - po¿arnicze wszystkich jednostek OSP naszej gminy.
Ogó³em wziê³o w nich udzia³ 25 dru¿yn w poszczególnych grupach.
Najliczniejsz¹ grupê stanowi³y tzw. M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze
których by³o a¿ 15. Przy s³onecznej pogodzie i dobrej organizacji
zawodów, jednostki OSP zawziêcie rywalizowa³y w sztafecie oraz
æwiczeniu bojowym, uzyskuj¹c ³¹czny wynik. Im krótszy czas
wykonywania obu konkurencji, tym lepsze miejsce.

Grupa I (m³odzie¿ 12 - 16 lat)
Dziewczyny:
I miejsce - OSP Czekanów
³¹czny czas
168,8 sek.
II miejsce - OSP £ubie
³¹czny czas
195,4 sek.
III miejsce - OSP Œwiêtoszowice
³¹czny czas
261, 4 sek.
Ch³opcy:
I miejsce - OSP Czekanów
³¹czny czas
168,2 sek.
II miejsce - OSP Ksiê¿y Las
³¹czny czas
178,8 sek.
III miejsce - OSP £ubie
³¹czny czas
193,4 sek.
IV miejsce - OSP Zbros³awice
³¹czny czas
194,0 sek.
V miejsce - OSP Œwiêtoszowice
³¹czny czas
201,4. sek.
Grupa II (m³odzie¿ 16 - 18 lat)
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trzecim Dominika Macha
z Miedar. Wœród uczniów klas
drugich pierwsze miejsce zajê³a
Justyna Olender z Kopienicy,
drugie- £ukasz Sztyler z Wieszowy a trzecie- Ewelina Ra-

zmus z Czekanowa. Natomiast
w kategorii klas trzecich pierwsze miejsce uzyska³a Agnieszka
Jarosz z Czekanowa, drugie Izabela Kolanus z Wieszowy, trzecie Magdalena Pielas z Miedar.
Uczniowie ci otrzymali dyplo-

my i nagrody, natomiast pozostali uczestnicy konkursu drobne upominki i pami¹tkowe dyplomy.
W imieniu organizatorów
konkursu - nauczycieli nauczania zintegrowanego z Zespo³u
Szkó³ w Wieszowie - dziêkujê
wszystkim uczestnikom za
przybycie i wziêcie udzia³u
w konkursie, nauczycielom za
ich przygotowanie a Komitetowi Rodzicielskiemu przy naszej
szkole za ufundowanie nagród
i poczêstunku.
Ewa Bulla

Dziewczyny:
I miejsce - OSP Czekanów
³¹czny czas
106,1 sek.
II miejsce - OSP Ksiê¿y Las
³¹czny czas
127,6 sek.
III miejsce - OSP Wilkowice
³¹czny czas
138,3 sek.
IV miejsce - OSP Wieszowa
³¹czny czas
142, 1 sek.
Ch³opcy:
I miejsce - OSP Czekanów
³¹czny czas
98,0 sek.
II miejsce - OSP £ubie
³¹czny czas
106,5 sek.
III miejsce - OSP Œwiêtoszowice
³¹czny czas
117,1 sek.
Najwiêcej emocji i rywalizacji mogliœmy ogl¹daæ przy zmaganiach grupy III (wiek powy¿ej 18 lat), gdzie zaledwie o 0,2 sekundy zwyciêstwo odnios³a po raz pierwszy dru¿yna z OSP Ksiê¿y Las. To miêdzy innymi od
tych stra¿aków zale¿y nasze bezpieczeñstwo, oni w razie potrzeby s³u¿¹
nam pomoc¹, a uzyskane przez nich wyniki œwiadcz¹ o ich sprawnoœci
i wyszkoleniu. Tak wiêc o jednostki z górnej czêœci tabeli mo¿emy byæ spokojni, natomiast te pozosta³e musz¹ trochê wiêcej popracowaæ, aby za rok
przy kolejnych zawodach uzyskaæ lepsze wyniki.
Kobieca Dru¿yna Po¿arnicza (wiek powy¿ej 18 lat)
I miejsce - OSP Czekanów
³¹czny czas
124,1 sek.
Mêskie Dru¿yny Po¿arnicze grupa III (wiek powy¿ej 18 lat)
I miejsce - OSP Ksiê¿y Las
³¹czny czas
97,6 sek.
II miejsce - OSP Czekanów
³¹czny czas
97,8 sek.
III miejsce - OSP Zbros³awice
³¹czny czas
105,4 sek.
IV miejsce - OSP £ubie
³¹czny czas
111,9 sek.
V miejsce - OSP Kamieniec
³¹czny czas
116,4 sek.
VI miejsce - OSP Wilkowice
³¹czny czas
119,8 sek.
VII miejsce - OSP Œwiêtoszowice ³¹czny czas
122,8 sek.
VIII miejsce - OSP Sza³sza
³¹czny czas
128,5 sek.
IX miejsce - OSP Wieszowa
³¹czny czas
130,3 sek.
Zwyciêskie jednostki zakwalifikowa³y siê do zawodów powiatowych, które
odby³y siê w dniu 24 czerwca w Strzybnicy, osi¹gaj¹c bardzo dobre wyniki:
OSP Ksiê¿y Las - IV miejsce w gr. III i IV miejsce w gr. I ch³opców, OSP Czekanów - II miejsce w gr. kobiet i zwyciêstwo w gr. dziewczyn.
Na zakoñczenie zawodów za d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ i zaanga¿owanie
w szeregach OSP uhonorowano dh. Jerzego Smolika i dh. Mariana Wróbla
z Sza³szy, dh. Józefa Gajdê ze Zbros³awic, dh. Stanis³awa Or³owskiego z Kamieñca, dh. Eryka Kulika i dh. Hermana Sterê z Czekanowa, dh. Rudolfa Sikorê z £ubia, dh. Eryka Bednorza z Ksiê¿ego Lasu, oraz dh. Leszka Boniewskiego z Wieszowy za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ na rzecz naszych jednostek.
Dariusz Musio³
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PODZIÊKOWANIE
Spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej w Czekanowie wyra¿a wdziêcznoœæ i podziêkowanie za przekazane wsparcie
przy zakupie pomocy naukowych, bezinteresown¹ pomoc,
¿yczliwoœæ i ofiarnoœæ okazan¹ naszej szkole nastêpuj¹cym fundatorom:
1. FUH Oil-Czek - Klaudiusz Wcis³o z Czekanowa
2. Serwis sprzêtu ppo¿. „P³omyk” - Jerzy Nierobisz,
p. G³owania z Czekanowa
3. MJM Akcesoria samochodowe, przetwarzanie poliuretanu - Jerzy M³odyñski z Sza³szy
4. Piekarnictwo, cukiernictwo - Krystyna Roskosz z Ziemiêcic
5. Us³ugi pogrzebowe - Grzegorz Wojtyczka z Czekanowa
6. Firma AMPO - Marek Binkowski z Czekanowa.

PODZIÊKOWANIE
Dyrektor, uczniowie Szko³y Podstawowej w Czekanowie sk³adaj¹ podziêkowania Paniom ze Sklepu Ogólnospo¿ywczego nr 38 GS „SCh” w Czekanowie za przygotowywanie smacznych kanapek w roku szkolnym 2005/2006.
Alicja Bojdo³ - dyrektor szko³y

PODZIÊKOWANIE
Sk³adam serdeczne podziêkowanie firmom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili siê do organizacji obchodów
60-lecia Gminnego Przedszkola w Kamieñcu.
Dziêkujê Panu H. Staszczyszyn - firma „Carent”, P. K.
Roskosz - Cukiernictwo-Piekarnictwo, Z. Dolnicki - „Cukiernia-Piekarnia”, OSP - Kamieniec.
Pañstwu: A. A. Kapek, K. K. Sosada, R. J. Baranowskim, R. G. Liszka, A. A. Mende, E. Sitarz, P. K. Janoszka,
S. Pyka, P. Herman, P. Szucmajer, T. Kuœ, K. Minkus, K.
Poœpiech, M. Pszowskim, K. Woœ, P. W. Macowiczowi,
Komitetowi Rodzicielskiemu, Zbros³awickiemu Stowarzyszeniu Twórców Amatorów ZbrosArt, Pani R. Buliñskiej
oraz zespo³owi „Kamyczki Dramy”, zespo³owi tanecznemu przy SP w Kamieñcu pod kierunkiem. P. Bogny G¹ska
oraz wszystkim absolwentom, którzy wypo¿yczyli nam
zdjêcia z tego okresu. Mamy wœród Was sprawdzonych
przyjació³ przedszkola.
Dziêkujê
Dyrektor przedszkola - Krystyna Trzêsiok

PODZIÊKOWANIE
Sk³adamy serdeczne podziêkowania: Komitetowi Rodzicielskiemu, ks. proboszczowi - R. Halembie, OSP
w Wieszowie, Radzie So³eckiej oraz sponsorom, za wszelk¹ pomoc udzielon¹ szkole w roku szkolnym 2005/06.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Uczniowie
Zespo³u Szkó³ w Wieszowie

Radosny Dzieñ Matki
Jak wszyscy wiemy 26
maja jest Dniem Matki.
Obchodzony jest w okresie
rozkwitania najpiêkniejszych kwiatów. Aby podziêkowaæ mamom za trud
wychowania, opiekê, troskê, s³owa pocieszenia
w trudnych chwilach
a przede wszystkim za to,
¿e da³y dzieciom najpiêkniejszy dar - ¿ycie, uczniowie z naszej szko³y zaprosili 30 maja swoje mamy
do szko³y.
Z tej okazji przygotowano program artystyczny
pod kierunkiem nauczycieli - Haliny Gral, Ma³gorzaty Skubisz i Ewy Bulla.
Dzieci z klas m³odszych:
drugiej, trzeciej i czwartej
recytowa³y wiersze i œpiewa³y piosenki. M³odzie¿
z klas starszych zaprezen-

towa³a wystêpy wokalno-taneczne. Dla mam
przygotowano poczêstunek
oraz wrêczono laurki,
wykonane w³asnorêcznie
przez uczniów.

Na zakoñczenie spotkania z mamami wszyscy
„artyœci” zaœpiewali gromkie STO LAT przy akompaniamencie akordeonu.
Ewa Bulla

PODZIÊKOWANIE
W imieniu Mieszkañców oraz Pracowników Domu Pomocy Spo³ecznej
w Miedarach wyra¿am t¹ drog¹ serdeczne podziêkowania, za bezinteresown¹,
bezcenn¹ pomoc rzeczow¹ i finansow¹
œwiadczon¹ na rzecz naszego Domu, pomoc w organizacji imprez integracyjnych, sportowych.
Urzêdowi Gminy Zbros³awice,
a w szczególnoœci Wójtowi Gminy Zbros³awice Paw³owi Kowolikowi, jego zastêpcy Panu Wies³awowi Olszewskiemu,
za okazan¹ ¿yczliwoœæ, wsparcie finansowe oraz troskê o jakoœæ ¿ycia osób
niepe³nosprawnych.
Sk³adowi Kolonialnemu Janusz Waloszczyk za us³ugi transportowe i pomoc
w postaci materia³ów budowlanych.
Firmie GACMET za œwiadczenie bezp³atnie drobnych us³ug w zakresie remontów i napraw urz¹dzeñ technicznych.
Firmie „Kostoñ” za okazan¹ ¿yczliwoœæ i pomoc.

So³tysowi Panu Januszowi Waloszczyk za bezinteresown¹ i darmow¹ pomoc przy odœnie¿aniu terenu wokó³
DPS-u i dróg dojazdowych.
Dziêkujê Dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz uczniom z Zespo³u
Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach
za mo¿liwoœæ korzystania z sali gimnastycznej, okazan¹ serdecznoœæ, zrozumienie spraw dotycz¹cych naszych
Mieszkañców.
Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju
Miedar za wspó³pracê, pomoc w zorganizowaniu VII Integracyjnych Rozgrywek Sportowych.
Zespo³owi muzycznemu „PIK Band”,
za d³ugoletni¹ owocn¹ wspó³pracê, zaanga¿owanie w uroczystoœci odbywaj¹ce siê na terenie naszego Domu.
Mieszkañcy, Pracownicy i Dyrektor
Domu Pomocy Spo³ecznej
w Miedarach.

Firma Pogrzebowa „JASEK”
CENTRUM US£UG POGRZEBOWYCH

ul. Zygmunta Starego 27, Gliwice
www.jasek.pl
Rok za³. 1980

Joachim LIPINSKI

Profesjonalizm, Godnoœæ, Kultura i Rozs¹dne Ceny

ul. Mikulczycka 92, Ziemiêcice
ul. Górnicza 11, Tarnowskie Góry
ul. Pomorska 14, Tarnowskie Góry

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

POLECAMY PE£EN ZAKRES US£UG

Firma proponuje specjalistyczn¹ pomoc prawn¹ w zakresie: wszelkich œwiadczeñ
ZUS nale¿nych po osobach zmar³ych, odszkodowañ, postêpowañ spadkowych
i podatkowych z nimi zwi¹zanych.

032 / 384 69 48

Telefony ca³odobowe:
032 / 233 69 90

0 601 40 60 85
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OSP Œwiêtoszowice pocz¹tki swej dzia³alnoœci datuje na 08.12.1887 r.,
tj. od daty uchwalenia Statutu ówczesnej Stra¿y Ogniowej w Ziemiêcicach,
z oddzia³em sikawkowym w Œwiêtoszowicach. Oddzia³ ten, z pocz¹tkiem
ubieg³ego wieku oddzieli³ siê, staj¹c siê samodzieln¹ jednostk¹. W roku
1964 zakoñczono budowê gara¿u oraz œwietlicy, a w roku 1973 ukoñczono
budowê wie¿y. Prace budowlane obecnego obiektu wykonane zosta³y w
czynie spo³ecznym druhów jednostki oraz mieszkañców Œwiêtoszowic, przy
wsparciu materia³owym ówczesnego Urzêdu Rady Gromadzkiej w
Ziemiêcicach. W roku 1993 obiekt zosta³ poddany kapitalnemu remontowi.
Rok 1997, w którym obchodziliœmy jubileusz 110 rocznicy powstania,
by³ znamiennym dla jednostki. Otrzymaliœmy ufundowany przez
mieszkañców Œwiêtoszowic, Ziemiêcic i Przezchlebia sztandar, jednostka
odznaczona zosta³a Z³otym Znakiem Zwi¹zku, oraz w³¹czeni zostaliœmy do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego.

Przekazanie wozu stra¿ackiego
dla OSP Œwiêtoszowice

Festyn na „Dzieñ Dziecka”...
1 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Kamieñcu odby³ siê festyn sportowy z okazji „Dnia Dziecka”. Obfitowa³ on w liczne atrakcje zorganizowane przez grono pedagogiczne Szko³y Podstawowej w Kamieñcu, oraz
nauczycieli wychowania fizycznego Zespo³u Szkó³ w Kamieñcu. Przygotowali oni dla dzieci ciekawe, dru¿ynowe konkurencje sprawnoœciowe.
Najlepsi uczniowie otrzymali pami¹tkowe dyplomy, medale i nagrody.
Dziêki ofiarnoœci wielu sponsorów zorganizowano loteriê fantow¹, stoisko
z kwiatami, napojami i grill z kie³baskami. Nie zabrak³o równie¿ przygotowanych przez mamy, a uwielbianych przez dzieci, domowych wypieków.
Dochód z imprezy zosta³ przeznaczony na leczenie ucznia szko³y.
Dyrekcja szko³y i grono pedagogiczne sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania mamom i babciom za ofiarowanie pysznych domowych ciast,
uczniom klasy IIa Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kamieñcu za pomoc
w organizacji zawodów sportowych, obs³udze stoisk z ciastami, grillem
i napojami, oraz wszystkim sponsorom, którzy przyczynili siê do zorganizowania i uœwietnienia tej wspania³ej imprezy.

... i zawody wêdkarskie
Jak co roku, tym razem 28 maja, Ko³o Wêdkarskie w Kamieñcu zorganizowa³o zawody wêdkarskie z okazji Dnia Dziecka. Zawody te skupiaj¹ co roku wiêksz¹ iloœæ uczestników - w tym roku 49. Tegorocznymi zwyciêzcami zostali: Adam Kolanus, Maciej WoŸnica i £ukasz
Szczêsny. Trzeba tu jednak zaznaczyæ, ¿e nie tylko tryumfatorzy, ale
wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. A to dziêki sponsorom imprezy,
w szczególnoœci firmom dzia³aj¹cym w Wieszowie, za co Zarz¹d Ko³a
Wêdkarskiego sk³ada serdeczne podziêkowania.
Pogoda piêkna, acz wietrzna. Nie pamiêtam tylko czy wia³o od
wschodu, bo wtedy ponoæ ryba daje chodu!
Wies³aw Olszewski
Nasza gmina, pod wzglêdem powierzchni zajmuje drugie miejsce w
województwie, a bezpoœredni obszar znajduj¹cy siê w zakresie OSP
Œwiêtoszowice tj. so³ectwa: Œwiêtoszowice, Ziemiêcice oraz Przezchlebie,
stanowi najwiêkszy terytorialnie obszar obs³ugiwany przez jednostki OSP
naszej gminy. O skutecznoœci i mobilnoœci bojowej jednostki mo¿e
œwiadczyæ m.in. fakt jej uczestnictwa w 130 akcjach ratowniczo-gaœniczych
w okresie lat 2001-2005.
Istotnym wyposa¿eniem, maj¹cym bezpoœredni wp³yw na skutecznoœæ
dzia³añ po¿arniczych, jest wóz po¿arniczy. OSP Œwiêtoszowice w roku 1963
otrzyma³a samochód STAR 20, w 1994 Star 29 (z plandek¹ i zamontowanym
zbiornikiem na wodê), oraz od OSP ¯yglinek wóz bojowy Star A28p (rok
produkcji 1967), a w 1998 r. od Komendy Rejonowej PSP PS T.Góry samochód
Tatra-148 Skuteng 219 (rok produkcji 1973). W dniu 28.04 br. OSP
Œwiêtoszowice, prowadzona przez dh. prezesa Jerzego Grzelka otrzyma³a
istotne wsparcie dla skutecznoœci swoich dzia³añ po¿arniczych w postaci
uroczyœcie przekazanego po karosacji samochodu Star 266. Historia tego
samochodu, zwi¹zana z jego dostosowaniem do wymogów po¿arniczych, wi¹¿e
siê z dniem 04.06.2003 r., kiedy zosta³ przekazany nam od KP PSP w
Tarnowskich Górach. Potem nast¹pi³ d³u¿szy okres, zwi¹zany z pozyskaniem
funduszy na jego karosacjê, pomyœlnie zakoñczon¹ w roku 2005.
Szczególne zas³ugi w procesie jego adaptacji do wymogów po¿arniczych
wnieœli: komendant KP PSP w Tarnowskich Górach, st. bryg. mgr in¿.
Marian Mielniczuk, prezes Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP dh.
Alojzy G¹siorczyk oraz dyr. Biura Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP
dh. Marian Indeka, wiceprezes Zarz¹du Powiatowego PSL w Tarnowskich
Górach oraz cz³onek Zarz¹du Wojewódzkiego dh. Leszek Boniewski,
prezes Zarz¹du OSP w Zbros³awicach dh. Pawe³ Kowolik - wójt gminy,
so³tys Œwiêtoszowic, radny i cz³onek Zarz¹du OSP Œwiêtoszowice, dh.
Benon WoŸnica, cz³onkowie OSP Œwiêtoszowice druhowie Dariusz
Chludziñski, Artur Schneider oraz Witold Szlosarek.
Wyrazy wdziêcznoœci druhowie OSP Œwiêtoszowice sk³adaj¹ tak¿e
Radzie Gminy, prezesowi Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku OSP i cz³onkowi
Zarz¹du Wojewódzkiego dh. Janowi Jenczykowi, maj¹cemu wk³ad w
doprowadzeniu do pomyœlnego zakoñczenia karosacji tego pojazdu.
Uroczystego przekazania kluczyków wozu naczelnikowi jednostki dh.
Dariuszowi Chludziñskiemu, dokonali w trakcie uroczystoœci druhowie: A.
G¹siorczyk, L. Boniewski, P. Kowolik oraz B. WoŸnica. W uroczystoœci
uczestniczy³y ponadto delegacje wszystkich pozosta³ych jednostek OSP gminy
Zbros³awice. Na zakoñczenie wrêczono Odznaki Za Wys³ugê Lat, które
potrzymali druhowie z OSP Œwiêtoszowice: Benon WoŸnica, Krzysztof
Kucharczy, Piotr Mañka, Janusz Mike, Jerzy Grzelka, Piotr W³ochowicz, Artur
Schneider, Witold Szlosarek, Dariusz Chludziñski oraz Sebastian Warzecha.
Jerzy Grzelka

Przedszkole w Ksiê¿ym Lesie nagrodzone w konkursie plastycznym!
25 kwietnia br. dzieci z przedszkola
w Ksiê¿ym Lesie odebra³y g³ówn¹ nagrodê w konkursie plastycznym
„Przedszkolny recykling”, przeprowadzonym przez Muzeum Górnictwa
Wêglowego w Zabrzu w ramach XIII
„Tygodnia Ziemi”. Wziê³o w nim
udzia³ niespe³na 1000 prac nades³anych z ca³ego Górnego Œl¹ska, wy³oniono 5 nagród zbiorowych i 10 indywidualnych.

Cieszymy siê bardzo z sukcesu
naszych dzieci, które osobiœcie,
wraz z nauczycielk¹ Mariol¹ Abramik i dyrektor Krystyn¹ Trzêsiok,
odebra³y nagrody - radiomagnetofon i zabawki.
Mamy nadziejê, ¿e ten sukces
zmobilizuje nas do udzia³u w innych
konkursach i zaowocuje kolejnymi
osi¹gniêciami.
Mariola Abramik

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6
czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do 17.00
Bank Spó³dzielczy w Tarnowskich Górach zaprasza do skorzystania z:
l kredytu wakacyjnego,
l kredytów rolniczych,
l systemu bankowoœci internetowej dla rachunków
oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych i bie¿¹cych.
Posiadaczom rachunków oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych Bank
proponuje karty kredytowe, oraz miêdzynarodowe karty p³atnicze.

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

