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Jadwigafest - Ziemiêcice 2006

Ju¿ po raz ósmy

W ostatnich dniach lipca br.
odby³ siê w Ziemiêcicach tradycyjny, jak zwykle bardzo
udany, festyn parafialny Jadwigafest 2006. T³umy ludzi
sprowadzi³ do Ziemiêcic urozmaicony program imprezy, jak
równie¿ swojsko zaopatrzone
bufety. Parafianie koœcio³a pw.
Œw. Jadwigi w Ziemiêcicach
jak zwykle stanêli na wysokoœci zadania i czasami resztkami si³ ju¿ po raz ósmy dokonali tego wspania³ego dzie³a.
ci¹g dalszy na str. 6

Na zdjêciu od lewej: Gerhard Weber, Christine Dubois, Jean-Marc Paris, Carlo
Mancuso, Akos Pankovics, Pawe³ Kowolik, Felice Bonardi, Andrzej Dramski.

DO¯YNKI GMINNE W WIESZOWIE
PROGRAM
sobota - 9 wrzeœnia 2006 r.
godz. 15.00 - Msza Œw. do¿ynkowa w Koœciele Parafialnym
· Korowód do¿ynkowy z Koœcio³a na boisko
· Przekazanie chleba
· Koncert Górniczej Orkiestry Dêtej z Miechowic
· Wystêp Zespo³u „Ma³y Œl¹sk” z Radzionkowa
· Konkurs koron i korowodów
godz. 18.00 - GWIAZDA WIECZORU - „GANG MARCELA”
godz. 20.00 - Zabawa taneczna
niedziela - 10 wrzeœnia 2006 r.
godz. 15.00 - Gry i zabawy dla dzieci
· Pokaz walk Taekwon-Do
· Wystêpy zespo³ów szkolnych
· Losowanie g³ównych nagród loterii fantowej
godz. 19.30 - Humor œl¹ski - Piotr Szefer z córk¹
godz. 20.30 - GWIAZDA WIECZORU - grecka grupa „ORFEUSZ”
godz. 22.00 - Pokaz pirotechniczny
Inne atrakcje i imprezy towarzysz¹ce:
· weso³e miasteczko dla dzieci
· loteria fantowa
Serdecznie zapraszamy!

W zwi¹zku z wyst¹pieniem
na terenie gminy Zbros³awice
d³ugotrwa³ej suszy, która dotknê³a rolników indywidualnych, Komisja powo³ana przez
Wojewodê Œl¹skiego oszacowa³a straty na gruntach rolnych nastêpuj¹cych upraw:

SKUTKI
SUSZY
- rzepak
o
powierzchni
1612,51 ha
- zbo¿a jare o powierzchni
2140,63 ha
- zbo¿a ozime o powierzchni
2468,9 ha
- roœliny okopowe o powierzchni 73,89 ha
- ³¹ki i pastwiska o powierzchni 417,66 ha
- warzywa o powierzchni
99,72 ha
ci¹g dalszy na str. 2

Najpierw zainteresowa³ siê nim gospodarz. Wyda³o mu siê
dziwne, ¿e nie wylatywa³ z gniazda jak inne ptaki. Sta³ tylko
i co jakiœ czas rozpoœciera³ skrzyd³a. Gospodarz wzi¹³ lornetkê
i obserwowa³ ptaka. Zauwa¿y³, ¿e jest przywi¹zany do gniazda… sznurkiem! Szybko zawiadomi³ Urz¹d Gminy. Œci¹gniêto na miejsce stra¿ po¿arn¹ i weterynarza. Przestraszony bocian, bo o nim mowa, gdy zobaczy³ zbli¿aj¹cy siê wysiêgnik
stra¿acki, próbowa³ uciec. Zawis³ na gnieŸdzie, co na szczêœcie
u³atwi³o weterynarzowi odciêcie sznurka.
Ju¿ na ziemi lekarz rozci¹³, oplataj¹ce nogê bociana, wiêzy,
które zostawi³y po sobie g³êboki œlad, wskazuj¹cy na to, ¿e bo-

Na ratunek bocianowi

VIII Miêdzynarodowy Tydzieñ M³odzie¿y
5 sierpnia do szko³y w Miedarach zawita³a m³odzie¿ z Francji, Niemiec, Wêgier
i Polski. Rozpocz¹³ siê VIII Miêdzynarodowy Tydzieñ M³odzie¿y. W tym roku po
raz pierwszy bra³a w nim udzia³ równie¿
m³odzie¿ z Wêgier.
Impreza rozpoczê³a siê wystêpem Jolanty Nowary i koncertem Tacjany Gackiej z zespo³em. W niedzielê wspólnie
z naszymi zagranicznymi kolegami zwiedzaliœmy Kraków. Podczas kolejnych dni
byliœmy w siedzibie Sejmiku Wojewódzkiego w Katowicach, w Gliwicach podziwialiœmy bujn¹ roœlinnoœæ Palmiarni oraz
odwiedziliœmy gliwick¹ Radiostacjê.
W œrodê zawitaliœmy do Ojcowa, a czwartek by³ dniem refleksji nad przesz³oœci¹
- zwiedziliœmy Obóz Koncentracyjny
w Oœwiêcimiu. Czwartkowy wieczór up³yn¹³ nam przy radosnych dŸwiêkach francuskiego zespo³u SEMTAZONE. Pi¹tkowe popo³udnie spêdziliœmy w zbros³awickiej stadninie koni, gdzie odby³ siê miêdzynarodowy turniej siatkówki, a wieczorem wspólnie œpiewaliœmy przy ognisku.
Po rozmowie z naszymi zagranicznymi
kolegami dowiedzieliœmy siê, ¿e stan polskich dróg jest podobny do stanu wêgierskich. Wêgrom zasmakowa³y równie¿ pol-

skie s³odycze. Francuzi natomiast cieszyli
siê, ¿e mogli spotkaæ znajomych z poprzedniego Tygodnia M³odzie¿y. Niemcy
uwa¿aj¹ Polaków za bardzo goœcinnych,
szczodrych i otwartych. Niew¹tpliwie
wszystkim Tydzieñ bardzo siê podoba³.
By³ okazj¹ do poznania ró¿nych kultur.
Dorothe’a uwa¿a, ¿e komiczny by³ niekiedy sposób porozumiewania siê: mieszanie
wielu jêzyków z jêzykiem gestów oraz pomoc wszystkiego, co akurat by³o pod rêk¹.
Beni zachwyca³ siê polsk¹ kuchni¹. Tu nale¿y z³o¿yæ szczególne podziêkowania na
rêce naszych wspania³ych kucharek oraz
wszystkich osób dbaj¹cych o porz¹dek
w czasie naszego pobytu w szkole. Dziêkujemy równie¿ gminie za organizacjê
VIII Miêdzynarodowego Tygodnia M³odzie¿y, wszystkim opiekunom i nauczycielom, dbaj¹cym o nasze bezpieczeñstwo
oraz wszystkim, którzy przyczynili siê do
tego, by impreza mog³a siê odbyæ.
Tydzieñ siê skoñczy³, ale zosta³y wspania³e wspomnienia, numery telefonów,
podpisy na koszulkach oraz poczucie jednoœci, a byæ mo¿e i przyjaŸnie na ca³e ¿ycie. W sobotê po¿egnaliœmy siê, ale mamy
nadziejê, ¿e tylko na rok.
Ma³gorzata Skrzypczyk

Zak³ad Opieki Zdrowotnej Skutki suszy
ci¹g dalszy ze str. 1
„FAM -MED”
Zniszczenia
wszystkich

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:

upraw zosta³y oszacowane na
47,3 % w skali gminy.
Komisja wyst¹pi³a do Wojewody Œl¹skiego o udzielenie
pomocy poszkodowanym rolnikom poprzez przyznanie kredytów preferencyjnych.
Mariola Czaja

ciek bardzo d³ugo by³ na uwiêzi. Ptaka przewieziono do lecznicy zwierz¹t i opatrzono. Gospodarze zgodzili siê, by bociek
doszed³ do siebie w ich zagrodzie. Wszyscy byli pewni, ¿e na
zimê wyl¹duje w ZOO, bo pora odlotów siê zbli¿a, a bocian
s³aby i nie wiadomo, czy potrafi lataæ. Jaka by³a radoœæ gospodarzy, gdy nastêpnego dnia zaraz po otwarciu komórki, bocian
wzbi³ siê w powietrze i wróci³ do gniazda! By³ tak spragniony
latania, ¿e ca³y dzieñ kr¹¿y³ nad okolic¹. Wszystko wskazuje
na to, ¿e nabierze si³ i odleci wraz z innymi bocianami na po³udnie.
Akcja ratowania boæka mia³a miejsce w Zbros³awicach
i uda³a siê dziêki szybkiej reakcji Pañstwa Drzymotów, nieodp³atnej pomocy medycznej lekarza weterynarii, Mateusza Mazura, z lecznicy zwierz¹t w Zbros³awicach oraz Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej z Tarnowskich Gór.
Anna Po³oñska

ZMIANY W ŒWIADCZENIACH RODZINNYCH
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej informuje, ¿e
z dniem 1 wrzeœnia 2006 roku zmianie ulegaj¹ wysokoœci
zasi³ków rodzinnych. Informacje o zmianach dostêpne s¹ na
stronie internetowej www.zbroslawice.pl b¹dŸ w siedzibie
GOPS w Kamieñcu.

SPROSTOWANIE
W ostatnim numerze
„Wieœci z Gminy”, w podziêkowaniach b³êdnie za-

mieœciliœmy nazwisko Pana
Jerzego Miodyñskiego. Za
pope³niony b³¹d serdecznie
przepraszamy!
Redakcja

chorób uk³adu kr¹¿enia
W ramach programu zostan¹ wykonane
oznaczenia poziomu glukozy i lipidów we
krwi oraz pomiar ciœnienia têtniczego.
Zapraszamy w sobotê 9 wrzeœnia br. na czczo
do Oœrodka Zdrowia w Zbros³awicach przy
ul. Piastowskiej 3 w godzinach: 8.00 - 10.00
(tel. 233-70-30)
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Z prac Wójta Gminy
Wójt wyda³ 46 zarz¹dzeñ, w tym w sprawach:
- powo³ania Komisji Przetargowej do udzielenia
zamówienia na wykonanie œcie¿ek konnych na terenie gminy Zbros³awice;
- powo³ania Komisji Przetargowej do udzielenia
zamówienia na remont oczyszczalni œcieków przy
Zespole Szkó³ w Kamieñcu;
- powo³ania Komisji Przetargowej do udzielenia
zamówienia na Modernizacjê Oczyszczalni Œcieków w Przezchlebiu - czêœæ osadowa;
- powo³ania Komisji Przetargowej do udzielenia
zamówienia na wykonanie remontu ulicy Koœciuszki w Zbros³awicach - Etap I;
- powo³ania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia na wykonanie modernizacji drogi
gruntowej transportu rolnego Œwiêtoszowie - Czekanów;
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ki nr 894/102-czêœæ km. 4 d. 1, po³o¿onej w Czekanowie;
- zrzeczenia siê udzia³u we wspó³w³asnoœci nieruchomoœci po³o¿onej w gminie Chorzów o pow.
0.0060 ha;
- powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli: SP w Kopienicy, ZSP w Miedarach, SP
w Ziemiêcicach, ZS w Wieszowie, ZS w Kamieñcu,
ubiegaj¹cych siê o awans na stopieñ nauczyciela
mianowanego;
- zamkniêcia list oczekuj¹cych do udzia³u
w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zbros³awice dla obiektów indywidualnych przewidzianych do realizacji w 2006 roku” dla
wariantów 5, 6, 7, 8;
- og³oszenia wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y;
- przekazania nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w £ubkach Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ek: nr 298/27 km. 1 obr. Nierada, nr 578/142 km.
1 d. 3 obr. Kêpczowice, nr 922/150 km. 1 d. 3 obr.
Kêpczowice;
- powo³ania komisji do ustalenia zu¿ycia paliwa
(litra¿owania) pojazdów jednostek OSP Zbros³awice i OSP Œwiêtoszowice;
- zmiany stawki czynszu regulowanego za najem
lokali mieszkalnych;

- szkolenia ludnoœci w zakresie powszechnej samoobrony w gminie Zbros³awice;
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ki
nr 1098/59 km. 3 d. 1 po³o¿onej w Ziemiêcicach;
Ponadto Wójt:
- nadzorowa³ pracê powo³anej przez wojewodê
komisji ustalaj¹cej straty rolników powsta³e w wyniku suszy. O jej pracy w innym miejscu;
- uczestniczy³ w kilku spotkaniach, na których
omawiano sprawê podzia³u œrodków unijnych na lata 2007-2013. Na województwo œl¹skie przyznano
ostatecznie 1.570 mld euro, co wg potrzeb zg³oszonych przez gminy i miasta jest sum¹ znacznie niewystarczaj¹c¹. Ponadto wiêkszoœæ z tej kwoty zostanie przeznaczona na zadania priorytetowe jak:
autostrada A-1, port lotniczy czy trasa œrednicowa.
Wynika z tego, ¿e pozyskanie tych œrodków na zadania gminy bêdzie trudne… ale wiêcej na ten temat
w kolejnym numerze gazetki;
- w dniu 13.07 br. razem z delegacj¹ starostwa
powiatowego na czele ze starost¹, dyrekcj¹ Zarz¹du
Dróg Powiatowych i so³tysami dokona³ objazdu
i kontroli dróg powiatowych. W wyniku tego spotkania przyspieszono wykonanie niektórych nak³adek lecz jeszcze wiele dziur zosta³o do za³atania,
o co dalej bêdziemy walczyæ;
- podpisa³ umowê z WFOŒiGW na przydzia³ po¿yczki w kwocie 2,3 mln z³ na budowê kanalizacji
sanitarnej w Wieszowie;
- uczestniczy³ w nadzwyczajnym zgromadzeniu
Agencji Rozwoju Lokalnego „Agrotur” w Krupskim M³ynie;
- 22.07. z okazji Œwiêta Policji uczestniczy³
w zorganizowanym z tej okazji pikniku, gdzie podziêkowa³ naszym funkcjonariuszom za roczn¹
s³u¿bê i przekaza³ do ich dyspozycji dwa skutery;
- spotka³ siê z dyrektorem Powiatowego Urzêdu
Pracy w temacie dalszej wspó³pracy w walce z bezrobociem;
- dokona³ analizy realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i zaleci³ pracownikom urzêdu
zintensyfikowanie prac. Prosi tych mieszkañców,
którzy zostali objêci programem w tym roku, by siê
nie wycofywali, bo grozi to niewykonaniem zadania
i tym samym zwrotem pozyskanych œrodków
z WFOŒiGW;
- poleci³ dyrektorom szkó³ by z³o¿yli wnioski
o pozyskanie œrodków finansowych na dodatkowe
zajêcia w szko³ach, w ramach konkursu og³oszone-

Z prac Rady Gminy
5.07. oraz 16.08.2006 r. - sesje
Rady Gminy Zbros³awice
Podjêcie uchwa³ w sprawie:
zmian w bud¿ecie gminy Zbros³awice na rok 2006 - 13 uchwa³; przyst¹pienia gminy Zbros³awice do konkursu otwartego na dofinansowanie
ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego; wyra¿enia zgody na
zawarcie porozumieñ w sprawie
przyst¹pienia gminy Zbros³awice do
projektu realizowanego przez powiat
tarnogórski w zwi¹zku z og³oszonym
konkursem 8/2.1a/2006 „Dotacje dla
szkó³ na projekty rozwojowe” oraz
projektu realizowanego przez starostê tarnogórskiego, pn. „Spora szansa dla uczniów” na stypendia dla
uczniów zamieszkuj¹cych tereny
wiejskie i uczêszczaj¹cych do szkó³

ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnogórskiego; zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbros³awice dla
obszaru so³ectw: Czekanów, Miedary, Œwiêtoszowice, dla czêœci so³ectw Boniowice i Karchowice;
wy³¹czenia z granic opracowania
zmian projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Zbros³awice dla so³ectwa
Przezchlebie - terenów oznaczonych
na za³¹czniku graficznym symbolem
ZH; zmiany Statutu Miêdzygminnego Zwi¹zku Komunikacji Pasa¿erskiej w Tarnowskich Górach; wyeliminowania dop³ywu zanieczyszczeñ
do G³ównych Zbiorników Wód Podziemnych 330 - Gliwice i 327 Lubliniec - Myszków pochodz¹cych z od-
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go przez Ministerstwo Edukacji we wspó³pracy ze
starostwem powiatowym;
- bra³ udzia³ w VIII Jadwigafeœcie, którego
wspó³organizatorem w du¿ym udziale jest urz¹d.
W tym roku ten udzia³ siê jeszcze zwiêkszy³ dziêki
sprzeda¿y wina, przywiezionego przez naszych
przyjació³ z Niemiec, Francji i W³och, którzy ca³y
zysk przekazali na rêce ksiêdza proboszcza;
- wraz ze wspó³pracownikami zorganizowa³ i czuwa³ nad sprawnym i przyjaznym pobytem u nas naszych goœci z gmin partnerskich. W tym miejscu
dziêkujê rodzinom za przyjêcie w swych domach goœci, którzy odjechali zadowoleni z pobytu;
- rozpatrywa³ mo¿liwoœæ zakupu fotoradaru do
zamontowania na pojazd, co kosztowa³oby ok.
50.000 z³, jednak musia³aby tu byæ pe³na wspó³praca z Komend¹ Powiatow¹, a koszt mandatu nie by³by dochodem gminy, wiêc z braku finansów od³o¿y³
sprawê do za³atwienia na póŸniej;
- z powodu spadania dachówek z dachu urzêdu
podj¹³ decyzjê o przeprowadzeniu remontu zadaszenia budynku;
- nakaza³ zorganizowaæ, w ramach dzia³alnoœci
œwietlic socjoterapeutycznych, „Akcjê Wakacyjn¹
2006”. W jej ramach pracowa³o 7 œwietlic: w Zbros³awicach, Miedarach, Kamieñcu, Wieszowie, Kopienicy, Przezchlebiu i Ziemiêcicach, z zajêæ których skorzysta³o 175 dzieci. O atrakcyjnoœci zajêæ
mog¹ coœ powiedzieæ ich uczestnicy;
- dziêkuje pani sekretarz gminy za zorganizowanie Miêdzynarodowego Tygodnia M³odzie¿y w naszej gminie. Zadowoliæ m³odzie¿ i to z ró¿nych krajów Europy nie jest ³atwo. Wiem jednak, ¿e m³odzi
ludzie z Wêgier, Niemiec, Francji i W³och czuli siê
tu dobrze i nie ¿a³owali przyjazdu;
- bra³ udzia³ w uroczystym otwarciu, z msz¹
œwiêt¹, nowej hali produkcyjnej zak³adu PC Partners w Œwiêtoszowicach;
- nadzorowa³ przebieg prac kanalizacyjnych
w Wieszowie, prac projektów kanalizacji w Sza³szy,
gdzie w zwi¹zku z brakiem zgody w³aœcicieli na
przebieg trasy kana³ów, by³y k³opoty z jej zaplanowaniem;
- dziêkuje komendantowi gminnemu dr. Joachimowi Pieczka za opiekê nad MDP, która przebywa³a na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Zakopanem-Kirach;
- bra³ udzia³ w festynie odpustowym w Laryszowie.

padów Zak³adów Chemicznych
w Tarnowskich Górach, negatywnego rozpatrzenia skarg w zakresie
udzielania pomocy spo³ecznej oraz
uznania skargi w zakresie udzielenia
informacji o przyznanych na gospodarstwo rolne dotacjach za zasadn¹.
21.06. oraz 26.07.2006 r. - posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Ocena realizacji zadañ w zakresie
komunalizacji gruntów na realizacjê
zadañ w³asnych gminy, sprzeda¿
mienia komunalnego, ocena zaopatrzenia w wodê mieszkañców gminy
oraz budowa wodoci¹gu do terenów
przeznaczonych pod zabudowê.
22.06. oraz 19.07.2006 r. - posiedzenia Komisji Oœwiaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Zapoznanie siê z dzia³alnoœci¹
kulturaln¹ prowadzon¹ w so³ec-

twach gminy Zbros³awice oraz
omówienie tematu zwi¹zanego
z badaniami profilaktycznymi
mieszkañców gminy oraz opiniowanie projektów uchwa³.
28.06., 18.07. oraz 10.08.2006 r.
- posiedzenia Komisji Bud¿etu,
Gospodarki i Rozwoju
Zaopiniowanie zmian planów zagospodarowania
przestrzennego
gminy Zbros³awice dla so³ectw:
Œwiêtoszowice, Przezchlebie, Miedary oraz Boniowice i Karchowice,
zapoznanie siê ze stanem skanalizowania gminy, omówienie tematu
zwi¹zanego z op³at¹ adiacenck¹ oraz
opiniowanie projektów uchwa³.
10.07.2006 r. posiedzenie Komisji Rolnictwa
Ocena stanu upraw rolnych na terenie gminy.
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Og³oszenie
Wójt gminy Zbros³awice informuje, ¿e zosta³y wywieszone na okres 21 dni tj. od 16.08.2006r. do 6.09.2006r. na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Zbros³awicach przy ul.
Oœwiêcimskiej 2 wykazy nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- nieruchomoœæ po³o¿ona w Kopienicy przy ul. 1-go
Maja, okreœlona nr dzia³ki 36 o pow. 1.257 m2 k. m. 6 dod.
1 obrêb Kopienica, zapisana w KW nr 49246.
Nieruchomoœæ jest zabudowana budynkiem mieszkalnym. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN).
Termin sk³adania wniosków osobom, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu, na podst. art. 34 ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami, okreœla siê na dzieñ
27.09.2006 r.

PODZIÊKOWANIE

Komitet Rodzicielski przy Zespole Szkó³ w Wieszowie sk³ada serdeczne podziêkowania panu
przewodnicz¹cemu Rady Gminy Andrzejowi
Dramskiemu za pomoc i zaanga¿owanie osobiste
w zorganizowaniu loterii fantowej.
Dziêkujemy sponsorom: pañstwu Wandzie
i Henrykowi Lis, Gra¿ynie i Henrykowi Or³owskim, Anecie i Tomaszowi Siegel, ksiêdzu Rudolfowi Halembie, Radzie So³eckiej, pani Danucie Lihs
oraz w³aœcicielom sklepów Prommy, Paw³owicz,
Mathea, Stuchlik, Pi¹tkowski, Ziob, Król, Piernikarczyk, Poœpiech i Mikosz.
Podziêkowania sk³adamy równie¿ gospodarzowi terenu LZS panu Andrzejowi Lis.1(teri8smsk01876 Tc0.Lis, -1(czyuje pia, Graski4(zakresi.02ski

Firma Pogrzebowa „JASEK”
CENTRUM US£UG POGRZEBOWYCH
Joachim LIPINSKI

Rok za³. 1980

ul. Zygmunta Starego 27, Gliwice
www.jasek.pl

Profesjonalizm, Godnoœæ, Kultura i Rozs¹dne Ceny

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

O organizacja i obs³uga pogrzebów O przewozy w kraju i za granic¹ O
nowoczesne ch³odnie O w³asna kaplica O us³ugi cmentarne,
kremacyjne i kamieniarskie O palmy, wieñce i wi¹zanki O pogrzeby
bezgotówkowe O 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

4

Telefony ca³odobowe:
032 / 233 69 90

0 601 40 60 85

S³u¿ymy przez ca³¹ dobê 231 13 47
Wieœæ z Gminy nr 6 (65) sierpieñ 2006

Odnowiony choæ nie odgadniony
W pierwszej po³owie maja br. dziêki ofiarnoœci
i sk³adkom pieniê¿nym, mieszkañcy Ziemiêcic odnowili
przydro¿ny krzy¿, znajduj¹cy siê przy ul. Mikulczyckiej
w kierunku Przezchlebia. Prace renowacyjne trwa³y oko³o dwóch tygodni. Uroczystego poœwiêcenia odnowionego krzy¿a dokona³ ks. pr. Józef German, 24 maja w czasie procesji obchodzonych dni krzy¿owych. Wyryty rok
1865 œwiadczy, ¿e w³aœnie wtedy w tym miejscu stan¹³
krzy¿. Jest jeszcze jedna informacja, a mianowicie na pocz¹tku lat 60-tych wielka wichura i burza zwali³y krzy¿
na ziemiê. Wiêcej wiadomoœci na temat historii krzy¿a
niestety do tej pory nie uda³o siê nikomu ustaliæ. I tu ma³a proœba, je¿eli ktoœ dysponuje jakimiœ informacjami lub
innymi wiadomoœciami na ten temat, prosimy o kontakt.
Wszystkim sk³adamy podziêkowania za okazan¹ pomoc w tym szlachetnym czynie.
So³tys i Rada So³ecka Ziemiêcic

Trwa Turniej So³ectw
19 sierpnia rozegrano
dwie konkurencje Turnieju So³ectw - trójbój lekkoatletyczny i wêdkarstwo.
W obydwu tych konkurencjach tryumfowa³o so³ectwo Wieszowa. Widaæ,
¿e mimo absencji w lotach
go³êbi, nie „odpuszczaj¹”.
Postawa godna naœladowania! Bardzo sympatyczna jest równie¿ obecnoœæ kibiców Wieszowy.
Taka w³aœnie mia³a byæ
idea tego turnieju. Jednak
mieszkañcy wiêkszoœci
so³ectw nie s¹ zainteresowani udzia³em w tych
zmaganiach. So³tysi skar¿¹ siê, ¿e niemal nêkaj¹
mieszkañców, by wziêli
udzia³ w poszczególnych
konkurencjach. Zw³aszcza trudno o zawodniczki.
Nawet nagroda pieniê¿na
z przeznaczeniem na
sprzêt sportowy dla soMiejsce
iejsce

1

So³ectwo
Miedary

Nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ, by zaczê³y siê
powroty artystów na
zbros³awick¹ ziemiê.
Pierwszy z powrotów
mia³ miejsce 22 lipca,
a to za spraw¹ Joli i Andrzeja Terleckich - znanych w regionie architektów zieleni, którzy na
terenie swego ogrodu
urz¹dzili jednodniowy
otwarty wernisa¿ prac
Marka Jennera, ³¹cz¹cego fotografiê z malarstwem.

Powrót artysty
Czêœæ prac by³a efektem tygodniowego pobytu pana Marka
w Zbros³awicach na Miêdzynarodowym Plenerze MalarskoFotograficznym. Goœci by³o tylu, ¿e z trudem mieœcili siê w goœcinnym ogrodzie, w gustowny sposób prowadzonym przez pani¹ Jolê. Jednym z goœci by³ znany w ca³ej Polsce nestor fotografii Jerzy Lewczyñski. By³ to ju¿ trzeci wernisa¿ plenerowy
w tym ogrodzie, a zapowiadaj¹ siê nastêpne z udzia³em równie
znanych artystów. W przysz³oœci mo¿e uda siê przenosiæ te wystawy w takie miejsce, by by³y dostêpne dla szerszego grona
wielbicieli sztuki i to przez du¿e „S”.
Foto i tekst Hubert Kalla

Wymiana dowodów osobistych

³ectw, które wziê³y udzia³
we wszystkich konkurencjach, nie zmieni³a sytuacji. Zmniejsza siê nawet
iloœæ ekip w poszczególnych konkurencjach np.
lot go³êbi w 2005 - 16,
w 2006 - 12 ekip; wêdkarstwo 2005 - 15, w 2006 11. Te sygna³y ka¿¹ siê
zastanowiæ nad celowoœci¹ organizacji turnieju

w roku przysz³ym. Tymczasem nastêpna konkurencja t.j. bieg na dystansie ok. 2 km ju¿ 19 wrzeœnia w Przezchlebiu.
Wies³aw Olszewski
Na zdjêciu Piotr Szweda z Ziemiêcic - zwyciêzca wszystkich trzech konkurencji trójboju lekkoatletycznego.

Przypomina siê o obowi¹zku wymiany dowodów osobistych
wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. w nastêpuj¹cych terminach:
Dowody wydane w latach
Termin wymiany
1992-1995
1 stycznia - 31 grudnia 2006 r.
1996-2000
1 stycznia 2007 r. - 31 grudnia 2007 r.
Wymagane dokumenty:
· wype³niony wniosek o wydanie dowodu osobistego
· op³ata 30 z³ w kasie Urzêdu Gminy
· 2 aktualne zdjêcia (3,5x4,5 lewy pó³profil, odkryte lewe ucho)
· skrócony odpis aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie
wst¹pi³y w zwi¹zek ma³¿eñski) skrócony odpis aktu ma³¿eñstwa (aktualnie noszonym nazwiskiem)
Wniosek o wydanie dowodu osobistego nale¿y z³o¿yæ osobiœcie. Dowód osobisty równie¿ odbiera siê osobiœcie.
Biuro Dowodów Osobistych prosi, aby nie zwlekaæ z wymian¹ dowodów osobistych na koniec obowi¹zuj¹cego terminu tj.
31.12.2007 roku.

Skat Pi³ka P³ywanie Szachy Go³êbie Trójbój Wêdk. Suma
27

30

26

29

28

26,5

25

191,5

¯YCZENIA
24 lipca br. obchodzi³a 90.
urodziny Dostojna Jubilatka

2

Laryszów

30

28

27

23

27

25

29

189

3

Przezchlebie

28

29

28

28

26

26,5

22

187,5

4

Ziemiêcice

25

26

24

27

24

28

26

180

5

Wieszowa

26

27

29

30

0

30

30

172

6

Jasiona

19

20

23

24

30

29

23,5

168,5

7

Zawada

24

24

22

22

20

23

23,5

158,5

8

Kamieniec

22

18

0

26

29

24

20

139

9

Boniowice+£ ubki

29

17

19

0

25

0

27

117

10

Czekanów

23

23

30

25

0

0

0

101
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Anna Pigulla
z Wieszowy
Kochanej Babci, Prababci
i Matce Chrzestnej chcemy
z³o¿yæ najlepsze ¿yczenia
zdrowia i b³ogos³awieñstwa
Bo¿ego na dalsze lata.

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

Naszej drogiej Seniorce
Pani

Ehrentraudzie
Swierzy
z okazji Jubileuszu 75 Rocznicy Urodzin ¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci
sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

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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ci¹g dalszy ze str. 1
28 lipca, w pi¹tkowe popo³udnie, barwny
korowód przejecha³ ulicami naszej parafii.
Na uwagê zas³u¿y³y piêknie przyozdobione
domy, pojazdy wioz¹ce m.in. „Niemowlaków” i „Przedszkolaków” z Ziemiêcic,
„Pierwszoklasistów” ze Œwiêtoszowic czy
„Meksykanów” z Przezchlebia. Uczestników
korowodu wita³y t³umy mieszkañców poszczególnych so³ectw. W Przezchlebiu
szczêœcie wszystkim przynios³o spotkanie z

nizanta godnie reprezentowa³ so³tys Helmut
Kapek, który z okazji tego wspania³ego jubileuszu otrzyma³ pami¹tkow¹ kartkê urodzinow¹, na której ¿yczenia z³o¿yli prawie
wszyscy uczestnicy Jadwigafest.
Podsumowuj¹c tê VIII miêdzynarodow¹
parafialn¹ imprezê rozrywkow¹, sk³adam
serdeczne podziêkowania wszystkim tym,
którzy pomogli w jej organizacji. W szczególnoœci dziêkujê ks. pr. Józefowi Germanowi oraz mieszkañcom Œwiêtoszowic, Zie-

Jadwigafest - Ziemiêcice 2006
Stra¿acki wypoczynek
najm³odszych
Wakacje to dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej czas wypoczynku i wyjazdu na kolonie czy obozy. Tak¿e nasi
najm³odsi, zrzeszeni w M³odzie¿owych Dru¿ynach Po¿arniczych przy OSP mogli doœwiadczyæ odpoczynku
pod namiotami. ¯ycie obozowe, gdzie rekreacja przeplata³a siê z nauk¹ zasad ochrony przeciwpo¿arowej
i ratownictwa medycznego, na d³ugo utkwi¹ w pamiêci
naszych dzieci. MDP gminy Zbros³awice w te wakacje
uczestniczy³a w obozie stra¿ackim nad morzem w miejscowoœci Unieœcie ko³o Mielna oraz w obozie miêdzynarodowym w Zakopanem - Kiry.
W dniach od 5 - 12 sierpnia 2006r. odby³ siê IV Miêdzynarodowy Obóz M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych w Zakopanem - Kiry. Uczestniczy³a w nim m³odzie¿ z Litwy, Ukrainy, Niemiec oraz Polski. Z terenu
gm. Zbros³awice w obozie bra³o udzia³ 5 cz³onków
MDP (Magdalena Buk, Aleksandra Skowron, Monika
Pieczka, Patrycja Prokop i Anna Skowron) wraz z opiekunem dh. Joachimem Pieczk¹. Zwiedzili oni wiele
piêknych miejsc, takich jak: Jaskinia MroŸna, Dolina
Koœcieliska, Guba³ówka, Sanktuarium Maryjne, skocznia narciarska, Morskie Oko oraz Pañstwowa Stra¿ Po¿arna. Odby³a siê równie¿ wycieczka do S³owacji na
baseny termalne. W wolnych chwilach organizowane
by³y szkolenia stra¿ackie i konkurencje sportowe. Wieczorami odbywa³y siê ogniska, zabawy i dyskoteki. Mimo, ¿e pogoda nie zawsze dopisywa³a, uczestnicy byli
bardzo zadowoleni.
Ostatniego dnia, gdy nadesz³a pora rozstania z zaprzyjaŸnionymi osobami, wszyscy byli przygnêbieni.
W te letnie dni zawarto wiele nowych przyjaŸni, a mile
spêdzone wakacje na pewno utkwi¹ g³êboko w pamiêci.
uczestniczki obozu w Zakopanem

kominiarzem, a Ziemiêcice opanowa³y Dobre Czarownice, czêstuj¹ce przeje¿d¿aj¹cych
Eliksirem M³odoœci. W Œwiêtoszowicach natomiast powita³a nas grupa Emerytów Spragnionych Dobrobytu. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹
tegorocznego festynu by³ udzia³ zespo³ów artystycznych z zaprzyjaŸnionego z gmin¹
Brackenheim, jak równie¿ degustacja win
niemieckich, francuskich i w³oskich. Cieszymy siê bardzo, ¿e impreza rozros³a siê nie
tylko poza granice naszej gminy, powiatu czy
województwa, ale równie¿ poza granicê kraju. Dowodem na to jest chocia¿by sk³ad dru¿yny pi³karskiej „Reszty Œwiata”, w której
wœród zawodników byli m.in. Niemcy, Wêgrzy, W³osi i… prawdziwi górale z Wis³y
(maj¹c w sk³adzie aktualnych Mistrzów
Œwiata wynik oczywiœcie by³ przes¹dzony).
Miss Jadwigafestu zosta³a Polka, przezchlebianka Iwona Bielesz, natomiast tytu³ Mistera wywalczy³ Bela Kovacs z Wêgier. Sobotni
wieczór urozmaici³a równie¿ miêdzynarodowa, s³owacko-polska kapela góralska „Tekla
Klebetnica”.
Tegoroczny festyn zbieg³ siê z 720 rocznic¹ powstania miejscowoœci Ziemiêcice. Sole-

miêcic i Przezchlebia, wójtowi gminy Zbros³awice Paw³owi Kowolikowi, staroœcie Powiatu Tarnogórskiego Józefowi Korpak oraz
naszym radnym powiatowym Danucie Flak i
Andrzejowi Dul, Gerhardowi Weber, przedstawicielowi gminy Brackenheim, zarz¹dowi
DFK Ziemiêcice, Mariuszowi Dudzie
i wszystkim pracownikom Posterunku Policji
z Kamieñca, jednostkom OSP z terenu gminy
i wszystkim pozosta³ym sponsorom imprezy.
Dziêkuj¹c za wszystko zapraszam na IX Jadwigafest w przysz³ym roku!
Maria Bujok

Wójt gminy Zbros³awice pragnie serdecznie podziêkowaæ wszystkim mieszkañcom,
którzy goœcili w swoich domach przedstawicieli gmin partnerskich. W sumie z Niemiec,
Francji, Wêgier i W³och przyby³o ponad 60
osób, które zosta³y przyjête bardzo ciep³o
i serdecznie. Wszyscy wyje¿d¿ali zadowoleni
i pewni tego, ¿e nawi¹zali nowe znajomoœci
i przyjaŸnie, które w przysz³oœci zaowocuj¹
jeszcze niejednym takim spotkaniem.

Najlepszy

EKO GROSZEK
www.ekogroszek.info.pl
tel./fax 032 232 31 82

z
dostaw¹
do domu
w
workach
po 25 kg

Du¿o ciep³a za przystêpn¹ cenê

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:
O kredytu wakacyjnego,
O kredytów rolniczych,
O 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

