
ISSN 1507-8973 WYDAWANY PRZEZ WÓJTA I RADÊ GMINY Nr 7 (66) 2006

WRZESIEÑ
2006

Gminna inauguracja roku
szkolnego 2006/2007 odby³a siê
w Szkole Podstawowej w Zie-
miêcicach. Pani Dyrektor Danuta
Teperek przywita³a wszystkich
zaproszonych goœci, nauczycieli,
rodziców oraz uczniów.

ci¹g dalszy na str. 3

GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

W tym roku 9-10 wrzeœnia
w Wieszowie odby³y siê
Gminne Do¿ynki. Jak tradycja
ka¿e, uroczystoœci rozpoczê³y
siê od mszy œwiêtej, na której
rolnicy ca³ej gminy dziêkowali
za tegoroczne plony. Nastêpnie
wszyscy uczestnicy barwnym
korowodem, przy akompania-
mencie orkiestry dêtej, udali
siê spod koœcio³a na boisko
w Wieszowie. 

ci¹g dalszy na str. 4-5

„Plon niesiemy plon 
w gospodarza dom...”

„Zbros³awicki
Laur” 
dla 

Joanny
Sleziak

Sk³adam serdeczne podziê-
kowania Radzie So³eckiej
Wieszowa, Ksiêdzu Probosz-
czowi Rudolfowi Halembie
i wszystkim mieszkañcom so-
³ectwa, którzy wnieœli wk³ad
w tak dobr¹ organizacjê do¿y-
nek, a tak¿e Ochotniczym
Stra¿om Po¿arnym, delega-
cjom so³ectw, które bra³y
udzia³ w korowodzie, sponso-
rom oraz wszystkim, którzy
przyczynili siê do uœwietnie-
nia tej imprezy.
Wójt Gminy Pawe³ Kowolik

czytaj str. 6

Mieszkañcy nas oceni¹Wójt gminy
Pawe³ Kowolik:

czytaj str. 3
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Wójt podpisa³ 20 zarz¹dzeñ, w tym
w sprawach:

- powierzenia stanowiska dyrektora: Zespo³u
Szkó³ w Zbros³awicach, Zespo³u Szkolno Przed-
szkolnego w Miedarach, Gminnego Przedszkola
w Przezchlebiu, Szko³y Podstawowej w Kamieñ-
cu, Szko³y Podstawowej w Czekanowie, Gminne-
go Przedszkola w Kamieñcu; 

- przedstawienia informacji o przebiegu wy-
konania bud¿etu Gminy Zbros³awice za pierw-
sze pó³rocze 2006 roku oraz informacji o prze-
biegu wykonania planu finansowego samorz¹-
dowej instytucji kultury za pierwsze pó³rocze
2006 roku; 

- nieodp³atnego przekazania œrodków trwa³ych
powsta³ych po zakoñczeniu inwestycji pn. „Budo-
wa kanalizacji w so³ectwie Wieszowa - Zadanie
IIA-Kolektor KSI do studni S-5 oraz Zadanie IIB-
-Kolektor KSII do studni S-76, Kolektor KSII/1,
Kolektor KSII/2”; 

- nieodp³atnego przekazania œrodków trwa³ych
powsta³ych po zakoñczeniu inwestycji pn. „Doci¹-
¿enie oczyszczalni œcieków przez budowê kanali-
zacji sanitarnej w so³ectwie Wieszowa - II etap
czêœæ II oraz czêœæ II - przy³¹cza”; 

- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³-
ki nr 469/58 km. 2 d. 2, dzia³ki nr 462/91 km. 2 d.
3 oraz dzia³ki nr 92 km. 2 d. 3 po³o¿onych w Zbro-
s³awicach; 

- oddania w u¿yczenie nieruchomoœci grunto-
wej po³o¿onej w Ptakowicach na dzia³ce nr 129/6
km. 1 Ludowemu Klubowi Sportowemu „DRA-
MA” Zbros³awice

Ponadto Wójt: 
- ponagli³ dyrektora ZGKiM by ten niezw³ocz-

nie przyst¹pi³ do robót budowy wodoci¹gów
w Zbros³awicach i Przezchlebiu; 

- z³o¿y³ listy dziêkczynne dla osób, które opie-
kowa³y siê m³odzie¿¹ w trakcie „Miêdzynarodo-
wego Tygodnia M³odzie¿y” w Miedarach. 

- przekaza³ czterem uczniom z Zespo³u Szkó³
w Wieszowie nagrody, które otrzymali za udzia³
w ogólnopolskim programie „Zachowaj trzeŸwy
umys³”, który by³ prowadzony pod egid¹ Minister-
stwa Oœwiaty i Sportu. Nagrody dyrektor ZS wrê-

czy³a Darii Kotacha, Wiktorii Mika, £ukaszowi
Pigu³a i Denisowi Wrodarczyk; 

- uczestniczy³ w spotkaniu zorganizowanym
przez spó³kê Vattenfall w Gliwicach, na którym
firma przed³o¿y³a swoje plany dzia³ania na naj-
bli¿sze lata. Zapewniano, ¿e dzia³ania te nastawio-
ne s¹ na poprawê jakoœci przesy³u energii oraz ob-
ni¿kê kosztów. Przedstawiono informacjê, ¿e spó³-
ka Vattenfall sprzedaje pr¹d po najni¿szej cenie
z wszystkich zak³adów energetycznych dzia³aj¹-
cych na terenie Polski; 

- w dniu 4.09 w Szkole Podstawowej w Ziemiê-
cicach dokona³ uroczystego otwarcia roku szkol-
nego 2006/2007, wrêczy³ nominacje nowym dy-
rektorom szkó³ i przedszkoli, którzy wygrali kon-
kursy: Urszuli Gierszewskiej (ZS Zbros³awice),
Irenie Wierszeñ (SP Miedary), Weronice Sukienik
(GP Przezchlebie), Joannie Mansfeld-Mucha (SP
Kamieniec), Katarzynie Kuczora (SP Czekanów),
Brygidzie Jagla (GP Kamieniec), a nauczycielom,
którzy zdali egzamin - Akty Nadania Stopnia Na-
uczyciela Mianowanego; 

- kontrolowa³ przebieg prac budowlanych,
monta¿owych i wyposa¿eniowych celem oddania
nowej, nowoczesnej sto³ówki w Zespole Szkó³
w Kamieñcu. Gdy Rada Gminy zaakceptuje dofi-
nansowanie zakupu przedmiotów drobnego wypo-
sa¿enia to w paŸdzierniku st³ówka zacznie funk-
cjonowaæ. Do korzystania z jej us³ug zg³osi³o siê
ju¿ ponad 300 uczniów; 

- przed³o¿y³ biskupowi diecezji gliwickiej wy-
niki przeprowadzonego referendum na temat
nadania Zespo³owi Szkó³ w Kamieñcu imienia Ja-
na Paw³a II (oddano 393 g³osy za, 15 przeciw
i 3 niewa¿ne). Po akceptacji wniosku przez bisku-
pa zostanie ustalony termin nadania imienia tej
placówce; 

- wraz z wszystkimi wójtami i burmistrzami
podpisa³ w Starostwie Powiatowym porozumie-
nie, które upowa¿nia starostwo o wyst¹pienie do
ZPORR o œrodki unijne na dodatkowe zajêcia
w szko³ach; 

- wyst¹pi³ do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwo-
ju Gminy Zbros³awice o cesjê praw autorskich
konkursu „Lauru Zbros³awickiego” na rzecz Gmi-
ny. Nagrody zosta³y wrêczone podczas Do¿ynek
Gminnych a o laureatach wiêcej na str……

- uczestniczy³ w uroczystoœciach do¿ynkowych
w Boniowicach, Ksiê¿ym Lesie, Kamieñcu, Zawa-

dzie, Czekanowie, £ubiu, Karchowicach no
i Gminnych Do¿ynkach w Wieszowie; 

- wzi¹³ udzia³ w spotkaniu z organizatorami
Do¿ynek Gminnych, podczas którego podziêko-
wa³ ka¿demu, kto bra³ udzia³ w organizacji tej im-
prezy b¹dŸ j¹ sponsorowa³. Myœlê, ¿e impreza wy-
pad³a doskonale i tym samym godnie podziêkowa-
liœmy rolnikom za ich wartoœciow¹ pracê; 

- spotka³ siê z rodzinami, które przyjmowa³y
naszych goœci z zagranicy podczas Jadwigafestu.
Podziêkowa³ rodzinom za ich trud i wysi³ek ale
i radoœæ z jak¹ ugoœcili naszych przyjació³ z Nie-
miec, W³och, Wêgier i Francji. Wielce pocieszaj¹-
cym jest fakt, ¿e wszystkie rodziny uczestnicz¹ce
w tym spotkaniu wyrazi³y zadowolenie i¿ mog³y
goœciæ osoby przyjezdne i zadeklarowa³y chêæ
przyjêcia ich do siebie w nastêpnym roku. To cie-
szy, bo ju¿ by³o s³ychaæ gdzie niegdzie utyskiwa-
nia, ¿e to tylko niepotrzebny wysi³ek; 

- spotka³ siê z cz³onkami Rady So³eckiej Prze-
zchlebia, gdzie us³ysza³ wiele cierpkich i gorzkich
s³ów. Skargi te dotyczy³y braku wody i kanalizacji,
nie wyczyszczonych rowów, zatkanych przepustów,
¿e niepotrzebna nam wspó³praca z gminami zagra-
nicznymi, ¿e przy ma³ych dochodach powinniœmy
rozmawiaæ z mieszkañcami, by w wiêkszym stopniu
podwy¿szyæ podatki, komu i na co budujemy œcie¿ki
konne i ¿e w ogóle zapominamy o Przezchlebiu. Ska-
la tych roszczeñ wielce mnie zdziwi³a i zaskoczy³a.
Do tej pory za wzór najlepiej zurbanizowanej miej-
scowoœci stawia³em Przezchlebie - bo tam jest przed-
szkole, szko³a, drogi asfaltowe, chodniki, kanaliza-
cja, dostêp do gazoci¹gu, poprawiona komunikacja
publiczna czyli prawie wszystko, co do ¿ycia po-
trzebne. 

Wiadomo, ¿e jest jeszcze wiele potrzeb, ale nie
tak du¿o jak w innych miejscowoœciach. Wiem, ¿e
przed laty, gdy funkcjonowa³a ha³da to dochody by³y
wiêksze - tak dla bud¿etu Rady So³eckiej jak i gmi-
ny. Od paru lat dochody te, w zwi¹zku z zamkniê-
ciem ha³dy, nie wp³ywaj¹ ani do kasy so³eckiej a ni
do gminnej, a by³a to kwota niema³a, bo oscylowa³a
w granicach 1,5 mln z³ rocznie. W tej chwili i gmina
i Rada So³ecka musi sobie radziæ bez tych œrodków.
Myœlê, ¿e na dziœ w tym temacie wszystko, ale na
pewno, gdy bêdzi mi dane byæ dalej wójtem, to na ze-
braniu wiejskim wrócimy do spraw poruszanych na
spotkaniu i wspólnie omówimy je bardziej szczegó-
³owo. 

23.08. oraz 13.09.2006 r. - posiedzenie Komisji Oœwiaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej

Zapoznanie siê z wynikami egzaminów zewnêtrznych szó-
stoklasistów i trzecich klas gimnazjalnych oraz wyjazd do Ze-
spo³u Szkó³ w Kamieñcu celem zapoznania siê z mo¿liwoœcia-
mi szybkiego ukoñczenia sto³ówki. 

24.08. oraz 14.09.2006 r. - posiedzenie Komisji Re-
wizyjnej

Ocena efektów pracy Komisji, skutecznoœæ podejmowanych
rozwi¹zañ w realizacji wniosków Komisji, przyjêcie sprawozdania
z wykonania bud¿etu Gminy Zbros³awice za I pó³rocze 2006r.

28.08. oraz 18.09.2006 r. - posiedzenie Komisji Bud¿etu,
Gospodarki i Rozwoju 

Omówienie stanu realizacji prac na drogach gminnych za-
planowanych na bie¿¹cy rok, omówienie stanu realizacji Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz przyjêcie sprawozda-
nia z wykonania bud¿etu Gminy za I pó³rocze 2006r. 

28.08.2006 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa
Ocena strat w rolnictwie spowodowanymi susz¹ oraz

ostatnimi opadami deszczu.

Z prac Wójta Gminy

Z prac Rady Gminy Przypominamy, ¿e ka¿dy w³aœciciel lub
zarz¹dca nieruchomoœci ma ustawowy obo-
wi¹zek gromadziæ odpady w pojemnikach
do tego przystosowanych i musi mieæ sto-
sown¹ umowê na ich wywo¿enie. Nie wszy-
scy mieszkañcy maj¹ zawarte umowy na

wywóz odpadów sta³ych (z kub³ów). W naj-
bli¿szym czasie we wszystkich miejscowo-
œciach bêdzie przeprowadzona wyrywkowa
kontrola posiadania takich umów. 

Mieszkañcy maj¹ szereg mo¿liwoœci po-
zbycia siê œmieci zgodnie z obowi¹zuj¹cym
prawem, wystarczy skorzystaæ z systemu
segregacji œmieci, czy z odbioru odpadów

wielkogabarytowych. Niestety, zdarza siê
jeszcze, ¿e niektórzy mieszkañcy butelki
plastikowe pal¹ w piecach, powoduj¹c za-
truwanie siebie i okolicy. Takie przypadki
proszê zg³aszaæ do Referatu Ochrony Œro-
dowiska tel. 032 233 77 97. 

Poniewa¿ Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Zbros³awicach
nie ma mo¿liwoœci aby w pe³ni zrealizo-
waæ zamówienia na wywo¿enie nieczy-
stoœci z szamb, proponujê zwracaæ siê do
innych firm, których telefony
prezentujemy poni¿ej. 

Urszula Grabiñska

REMONDIS Gliwice tel. 032 231 08 58 (odpady sta³e i p³ynne) 
ALBA Radzionków tel. 032 396 92 99 (odpady sta³e i p³ynne) 
MPGK Toszek tel. 032 233 43 92 (odpady p³ynne) 
MPGK Pyskowice tel. 032 233 26 01 (odpady sta³e) 
REMONDIS Tarnowskie Góry tel. 032 285 46 18 (odpady sta³e i p³ynne) 

INFORMACJA O WYWOZIE ODPADÓW
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W zwi¹zku z wprowadzeniem
z dniem 28 sierpnia 2006 roku zmiany
obs³ugi mieszkañców województwa
œl¹skiego w sprawach paszportowych,
mieszkañcy gminy Zbros³awice wnio-

ski paszportowe sk³adaæ bêd¹ w Tere-
nowym Punkcie Paszportowym w Sta-
rostwie Powiatowym w Tarnowskich
Górach, ul. Sienkiewicza 16. Odbioru
paszportu bêdzie mo¿na dokonaæ
w Terenowej Delegaturze Paszporto-
wej w Bytomiu, ul. Wroc³awska 122. 

Dopuszcza siê przypadki z³o¿enia
wniosku w innej jednostce paszporto-
wej z terenu województwa œl¹skiego,
jednak¿e w tym przypadku wskazane
miejsce odbioru paszportu powinno
znajdowaæ siê w delegaturze paszpor-
towej, w³aœciwej dla obecnego miej-
sca zamieszkania wnioskodawcy. 

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 umieral-
noœci 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 7 paŸdziernika br. na czczo do Oœrod-
ka Zdrowia w Zbros³awicach przy ul. Piastowskiej 3 w go-
dzinach 8.00 - 10.00 (tel. 233-70-30)

STAROSTA ZAPRASZA
NA SPOTKANIE

Starosta Tarnogórski, Józef Kor-
pak, zaprasza Mieszkañców Gminy
Zbros³awice na spotkanie zatytu³owa-
ne „Sprawy naszego Powiatu”, które
odbêdzie siê w Œwietlicy Gminnej
w Zbros³awicach (ul. Wolnoœci 97)
w dniu 3 paŸdziernika 2006 roku
(wtorek) o godz. 17.00. Jest to ósme
ju¿ z cyklu spotkañ Starosty z miesz-
kañcami naszego Powiatu, które od-
bywaj¹ siê we wszystkich naszych
gminach. Poprzednie spotkania odby-
³y siê w Tarnowskich Górach, Ra-
dzionkowie, Œwierklañcu, Kaletach,
Krupskim M³ynie, Miasteczku Œl¹-
skim i O¿arowicach. Spotkanie jest
okazj¹ do porozmawiania ze Starost¹
o problemach naszej lokalnej spo³ecz-
noœci sprawach dotycz¹cych m. in. re-
montów dróg, ochrony œrodowiska,
s³u¿by zdrowia, bezrobocia i aktywi-
zacji lokalnego rynku pracy. 

W sprawie paszportów

Urz¹d Gminy Zbros³awice prze-
prowadzi badanie profilaktyczne -
USG piersi dla mieszkanek z tere-
nu gminy (bez ograniczeñ wieko-
wych). Koszt badania wynosi 38,00
z³. Pacjentka p³aci 18,00 z³, a pozo-
sta³e koszty pokrywa Urz¹d. 

Badania zostan¹ przeprowadzone
w nastêpuj¹cych terminach: 
1) Ziemiêcice - 16 paŸdziernika br.

od godz 13.00 do ostatniej miesz-
kanki i 19 paŸdziernika br. od
godz. 12.00 do ostatniej miesz-
kanki (tel. 233-68-68), 

2) Zbros³awice - 17 paŸdziernika od
godz. 8.00 do godz. 14.00 i 27
paŸdziernika od godz. 12.00 do

ostatniej mieszkanki (tel. 233-70-
30), 

3) Miedary - 17 paŸdziernika br. od
godz. 14.30 do ostatniej miesz-
kanki (tel. 233-72-50) 

4) Kopienica - 18 paŸdziernika br. od
godz. 8.00 do 14.00 (tel. 233-12-
78) 

5) Kamieniec - 19 paŸdziernika br.
od godz. 9.00 do godz. 11.00 (tel.
233-78-27) 

6) Wieszowa - 20 paŸdziernika br. od
godz. 8.00 do godz. 14.00 (273-
73-52) 
Prosimy rejestrowaæ siê osobi-

œcie lub telefonicznie.

Maria Langer

DBAJMY O NASZE ZDROWIE

Mija czwarty rok kadencji sa-
morz¹dowej. Czas na podsumo-
wanie dzia³añ, które zosta³y po-
czynione przez wójta gminy... 

Cztery lata minê³y, mieszkañcy
sami oceni¹, czy decyzje które po-
dejmowa³em by³y s³uszne, czy te¿
nie. Przedstawiê fakty, które, moim
zdaniem zas³uguj¹ na uwagê: 

zgodnie ze Strategi¹ Gminy za
najwa¿niejsze wœród zadañ inwe-
stycyjnych uwa¿am kanalizacjê te-
renu gminy, skanalizowaliœmy trzy
miejscowoœci, jesteœmy w trakcie
czwartej - Wieszowy. Wyst¹piliœmy
z wnioskami o dofinansowanie ze
œrodków zewnêtrznych - niestety,
nie uda³o siê do tej pory tych œrod-
ków pozyskaæ. Mam nadziejê, ¿e
z nowego unijnego bud¿etu na lata
2007-13 uda nam siê pozyskaæ
œrodki, które pozwol¹ w znacznej
czêœci kontynuowaæ to trudne
i kosztowne zadanie inwestycyjne. 

A w pozosta³ych dziedzinach?

Poza kanalizacj¹ na uwagê za-
s³uguj¹ te¿ inne inwestycje, rozbu-
dowa Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w Kamieñcu, ostatnio pra-
cujemy nad uruchomieniem sto-
³ówki w tym w³aœnie zespole, poza
tym budowa nowych sal gimna-
stycznych w Miedarach i Wieszo-
wie, boisko z piêkn¹, sztuczn¹ mu-
raw¹ w Kamieñcu oraz Program
Ograniczenia Niskiej Emisji.

Wspomnia³ Pan o zdobywa-
niu œrodków na wspó³finansowa-
nie zadañ inwestycyjnych. Czy
mia³ na myœli œrodki pochodz¹ce
z funduszy unijnych?

Nie tylko. Jeœli chodzi o inne
œrodki, o które zabiegamy, po-
chwaliæ siê nale¿y pozyskiwanymi
œrodkami z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej, w sumie w ci¹gu
tych czterech lat kwota po¿yczek
i dotacji, które uzyskaliœmy to oko-
³o 6 mln z³.

Powróæmy zatem do zadañ in-
westycyjnych realizowanych
przez gminê... 

Poza tymi g³ównymi inwesty-
cjami wa¿n¹ pozycj¹ w corocznych
bud¿etach s¹ wydatki na nasze
gminne drogi. Z roku na rok coraz
wiêcej œrodków przeznaczamy na
ich utrzymanie. W ci¹gu ostatnich
czterech lat wydaliœmy na ten cel
prawie 3,5 mln z³, a w chwili obec-
nej jesteœmy w trakcie podpisywa-
nia umowy z Wojewod¹ na remont
mostu w Zawadzie, który zostanie
przeprowadzony w roku przysz³ym,
a kwota dotacji ZPORR na to za-
danie wynosi ponad 400 tys. PLN. 

Kolejn¹ spraw¹ o której chcê
powiedzieæ s¹ zadania zwi¹zane
z szeroko pojêt¹ oœwiat¹, wszyscy
zdajemy sobie sprawê, ¿e inwesto-
wanie w m³ode pokolenia to nasza
przysz³oœæ. Dlatego te¿ dbamy by
nasze placówki oœwiatowe repre-
zentowa³y odpowiedni poziom. Co-
rocznie istotn¹ pozycjê w bud¿ecie
gminy stanowi¹ wydatki na utrzy-
manie bie¿¹ce i remonty w szko-
³ach i przedszkolach. 

Chcia³bym jeszcze powiedzieæ
kilka s³ów o wspó³pracy z gminami
partnerskimi. Minê³o 5 lat od mo-
mentu, kiedy moja poprzedniczka

w imieniu Gminy Zbros³awice pod-
pisa³a pierwsz¹ umowê partnersk¹
z Brackenheim. Rok póŸniej na-
wi¹zaliœmy wspó³pracê z Charnay-
-les-Macon z Francji, natomiast
w 2004 r. podpisa³em umowê
o przyjaŸni z Wêgrami z Tarnale-
lesz. Przez ten czas stosunki miê-
dzy naszymi gminami bardzo siê
zacieœni³y. Na pocz¹tku wspó³pra-
cy by³y oficjalne, spotykaliœmy siê
g³ównie na szczeblu urzêdniczym.
Lecz dziêki coraz czêstszym spo-
tkaniom równie¿ naszych miesz-
kañców, relacje z partnerskich sta-
³y siê przyjacielskimi. Wiem, ¿e
wielu naszych mieszkañców na-
wi¹za³o trwa³e przyjaŸnie z rodzi-
nami i wzajemnie siê odwiedzaj¹.
O swoich zagranicznych przyja-
cio³ach mówi¹ z sympati¹, przyjaŸ-
ni¹ i wielkim szacunkiem. Dziêki
uczestnictwu w wielu wspólnych
imprezach, festynach i festiwalach
wiemy dziœ o sobie du¿o wiêcej.
Poznaliœmy wzajemnie swoj¹ kul-
turê, obyczaje, zachowania i dziêki
temu lepiej siê rozumiemy. 

To tyle o plusach tej koñcz¹-
cej siê kadencji. Czego nie uda³o
siê zrealizowaæ? 

Najwiêkszym minusem, moim
zdaniem jest fakt, ¿e nie uda³o nam
siê pozyskaæ œrodków zewnêtrz-
nych w takiej wysokoœci, jakbyœmy
tego chcieli. Nale¿y jednak stwier-
dziæ, ¿e mimo faktu i¿ nie wszystkie
wnioski o dofinansowanie zostaj¹
pozytywnie za³atwione, to nale¿y
ci¹gle o te œrodki wnioskowaæ
i z nich w miarê mo¿liwoœci korzy-
staæ. Dziêkujê a rozmowê

Rozmowa z wójtem gminy Zbros³awice, Paw³em
Kowolikiem, na posumowanie kadencji: 

Mieszkañcy nas oceni¹



4 Wieœæ z Gminy nr 7 (66) wrzesieñ 2006

ci¹g dalszy ze str. 1
W tym roku, oprócz tradycyjnych koron

i piêknie przyozdobionych bryczek, mo¿na
by³o podziwiaæ scenki rodzajowe przygoto-
wane przez mieszkañców Wieszowy jak: œwi-
niobicie, skubanie pierza, pranie i wa³kowanie
oraz rajsk¹ wyspê. 

Tegoroczni starostowie Jolanta Nierobisz i
Tomasz Siegel przekazali wójtowi tradycyjny
bochen chleba. Po oficjalnej czêœci przysz³a
kolej na wystêpy artystyczne. Na pocz¹tku
zaprezentowa³ siê Zespó³ Pieœni i Tañca
"Ma³y Œl¹sk". Podczas tego wystêpu
mogliœmy podziwiaæ doskona³¹ technikê
tancerzy oraz piêkne polskie stroje ludowe.
Wreszcie na scenie pojawi³a siê gwiazda wie-
czoru „Gang Marcela”.  Bisom nie by³o koñ-
ca. PóŸniej do póŸnych godzin trwa³a zabawa
taneczna przy muzyce zespo³u „Duo z Wie-
szowy”. 

Drugi dzieñ rozpocz¹³ siê od meczu siat-
kówki Wieszowa - Reszta Gminy, zakoñczo-
nego wynikiem 3: 1. W tym samym czasie na
scenie prowadzone by³y gry i zabawy dla
dzieci. Kolejnym sportowym widowiskiem
by³ pokaz sztuk walki „Taekwondo”. Roze-
grano równie¿ spotkanie pi³ki siatkowej
dziewcz¹t Gimnazjum - Liceum, w którym

lepsze okaza³y siê uczennice z gimnazjum. 
Wystêpy artystyczne rozpoczê³y siê od

okolicznoœciowego programu przygotowane-
go przez uczniów ze szko³y w Wieszowie. Ze-
spó³ wokalny z Kopienicy zaprezentowa³ po-
pularne piosenki. Nastêpnie publicznoœæ
podziwia³a wielk¹ sprawnoœæ i ¿ywio³owoœæ
tancerzy z zespo³u "Crazy Rock" z klubu Ju-
bilat w Tarnowskich Górach. M³odzie¿ z tego
zespo³u przez 30 min tañczy³a rock'n'rolla do
muzyki z lat 60, czym zachwyci³a publicz-
noœæ. Wójt Gminy wrêczy³ nastêpnie „Laur
Zbros³awicki' Joannie Sleziak i 'Lwa Zbros³a-
wickiego' Zbros³awickiemu Stowarzyszeniu
Œwietlic Socjoterapeutycznych. 

O godz. 18.30 rozpoczê³o siê losowanie
g³ównych nagród loterii fantowej. Tutaj nale-
¿¹ siê s³owa podziêkowañ dla tych którzy
ofiarowali nagrody rzeczowe w tegorocznej
loterii. 
Tego wieczoru gwiazd¹ by³ zespó³ Orfeusz.
Przy dŸwiêkach greckiej muzyki wiêkszoœæ
widzów œwietnie siê bawi³a na parkiecie, tañ-
cz¹c miêdzy innymi s³ynnego „Zorbê”. Po
wystêpie wszyscy udali siê na boisko gdzie po
raz pierwszy w Wieszowie odby³ siê przepiêk-
ny pokaz sztucznych ogni.                              

Grzegorz K³aczek

„Plon niesiemy plon, w gospodarza dom...”
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Zawsze jenym z najbardziej spektakularnych punktów œwiêta plonów s¹ pokazy
koron. W tym roku podczas konkursu koron komisja doceni³a pracê wszystkich so³ectw
przyznaj¹c równorzêdne nagrody i trudno siê temu dziwiæ, bo jak widaæ na zdjêciach
wszystkie korony s¹ przepiêkne. W ka¿dej z nich widaæ kunszt artystów i ogromn¹ pra-
cê wszystkich wykonawców. Gratulujemy pomys³ów!

Do¿ynkowe korony w pe³nym blasku
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PODZIÊKOWANIA
Sk³adam serdeczne po-

dziêkowania wszystkim ak-

tywnym mieszkañcom Ja-

siony, a szczególnie dzie-

ciom i m³odzie¿y, za wyko-

nanie piêknej korony do-

¿ynkowej oraz uczestnic-

two w korowodzie. 

Jan Wysocki 
So³tys Jaœkowic 

PODZIÊKOWANIE
Dziêkujê wszystkim uczestnikom

Gminnych Do¿ynek w Wieszowie oraz
do¿ynek w Ksiê¿ym Lesie, którzy okaza-
li mi swoj¹ wra¿liwoœæ i wsparcie. Go-
r¹ce podziêkowania kierujê do Ofiaro-
dawców wp³at pieniê¿nych. Pañstwa
pomoc wynios³a w Wieszowie 3 298 z³
i w Ksiê¿ym Lesie 3 392 z³. Dziêki Pañ-
stwu moja nadzieja na wyzdrowienie
znalaz³a nowy i solidny fundament. 

Szczególne s³owa wdziêcznoœci kie-
rujê do So³tysów Wieszowy i Ksiê¿ego
Lasu oraz dla Pana Manfreda Skrzyp-
czyka, którzy okazali mi tak wiele serca

i zrozumienia. Dziêki takim ludziom jak
Oni mogê patrzeæ w przysz³oœæ z opty-
mizmem. 

Bart³omiej Dziubla

30 sierpnia br. obcho-
dzi³a 95 urodziny najstar-
sza mieszkanka Jasiony,
Pani Eugenia Poskart.
Z tej okazji sk³adamy Do-
stojnej Jubilatce najser-
deczniejsze ¿yczenia zdro-
wia, wszelkiej pomyœlnoœci
i pogody ducha na nadcho-
dz¹ce lata. 

So³tys i Rada So³ecka
Jasiony

7 paŸdziernika 2006 r. 
Rada So³ecka 

Kamieñca 
zaprasza na 

KARTOFELFEST
Wyst¹pi¹: Piotr Szefer,
Œl¹ska Rodzina Ever, 

Od 19.00 
zabawa taneczna 

- gra zespó³,, For You”. 

Jedzonko: placki, krup-
nioki, pieczonki, pancz-

kraut, 

kartofle z ogniska 
gratis! 

Dochód bêdzie 
przekazany dla chorego

Bartka Dziubla. 

Serdecznie zapraszamy!

Pocz¹tek o godz. 15.00. 

Podczas Do¿ynek Gminnych
w Wieszowie Wójt Gminy Pawe³
Kowolik wraz z przedstawicielem
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwo-
ju Gminy Zbros³awice - Andrze-
jem Terleckim wrêczyli nagrody
laureatom konkursu o „Zbros³a-
wicki Laur” za rok 2005. W tym
roku nagrodê g³ówn¹ przyznano
Pani Joannie Sleziak. 

Zespó³ „Miedarzanie”, którego
10-lecie obchodziliœmy w tym roku,
jej w szczególnoœci zawdziêcza za-
równo powstanie jak i wszelkie suk-
cesy artystyczne. Do najwiêkszych
nale¿y zdobycie w 2002 r. nagrody
Grand Prix na festiwalu Œl¹skie
Œpiewanie. 

„Miedarzanie” wystêpuj¹ rów-
nie¿ za granic¹, gdzie ich wystêpy
zawsze ciesz¹ siê uznaniem publicz-
noœci. Pani Joanna Sleziak poœwiêca
pracy z zespo³em du¿o czasu. Nie
tylko projektuje stroje, ale i zabiega
o pozyskanie funduszy na nie. Stara
siê o to, by zespó³ mia³ w swoim re-
pertuarze ró¿ne uk³ady choreogra-
ficzne, ucz¹c tym samym m³odzie¿
historii, kultury i obyczajów regio-
nu, w którym ¿yje. Oprócz „duszy
artystycznej” wykazuje du¿e zdol-
noœci organizatorskie. To dziêki nim

zespó³ tak du¿o podró¿uje, promu-
j¹c nasz region i gminê. 

Nagrodê „Zbros³awickiego Lwa”
przyznano natomiast Zbros³awic-
kiemu Stowarzyszeniu Œwietlic So-
cjoterapeutycznych, które niesie po-
moc dzieciom i m³odzie¿y oraz in-
nym osobom ¿yj¹cym na co dzieñ
w trudnej sytuacji materialnej. Cele
te realizuje m. in. poprzez: tworze-
nie i prowadzenie œwietlic socjotera-
peutycznych, programy wsparcia
socjalnego i psychologicznego, pro-

gramy kulturalno-oœwiatowe i spor-
towo-rekreacyjne, prowadzenie
dzia³alnoœci szkoleniowej w zakre-
sie problemów wynikaj¹cych z cho-
roby alkoholowej i innych zagad-
nieñ dotycz¹cych wychowania
i profilaktyki. Realizuj¹c powy¿sze
cele Stowarzyszenie opiera siê wy-
³¹cznie na spo³ecznej pracy swoich
cz³onków, a na szczególne wyró¿-
nienie zas³uguje praca Prezesa sto-
warzyszenia - Jana Wysockiego. 

Wies³aw Olszewski

„Zbros³awicki Laur” dla Joanny Sleziak

Na zdjêciu: Nagrody odebrali: Jan Wysocki - Prezes Zbros³awickie-
go Stowarzyszenia Œwietlic Socjoterapeutycznych oraz w imieniu Joan-
ny Œleziak - wychowankowie z „Miedarzan” 

¯YCZENIA

W dniach 15 - 17 wrzeœnia br. odby³a siê ju¿ trzynasta
Ogólnopolska Akcja „Sprz¹tanie Œwiata”. Tematem tego-
rocznej akcji by³a selektywna zbiórka odpadów - jej upo-
wszechnianie w naszych domach, miejscach prac, itp. 

Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Kamieñcu, zgodnie z wielo-
letni¹ tradycj¹, przy³¹czyli siê do dzia³ania. Nasza szkolna
akcja „Sprz¹tanie Œwiata 2006” zosta³a zorganizowana
w pi¹tek, 15 wrzeœnia. W tym dniu uczniowie klas drugich
oraz klasy: III b, III c i III d Gimnazjum posprz¹tali teren Ka-
mieñca, natomiast klasa III a uda³a siê, wspólnie z Ko³em £o-
wieckim „¯ubr” - Ksiê¿y Las, do lasu niedaleko Ptakowic. 

Uczniowie klasy III a, po odbyciu pouczaj¹cej dyskusji
z ³owczym, zaopatrzeni w rêkawice i worki, ruszyli do pracy.
Efektem by³o wype³nienie 25 worków ró¿norodnymi odpa-
dami (g³ównie papier i szk³o). Nasze leœne, porz¹dkowe
przedsiêwziêcie zosta³o zakoñczone ogniskiem z pieczeniem
kie³basek. Po zakoñczeniu sprz¹tania uczniowie jednog³oœnie
stwierdzili, ¿e „Sprz¹tanie Œwiata” to nie tylko wspania³a
przygoda z ekologi¹, ale jednoczeœnie œwietna zabawa. 

W imieniu szko³y chcia³abym serdecznie podziêkowaæ
Ko³u £owieckiemu „¯ubr” - Ksiê¿y Las za kolejn¹, tak wspa-
niale zorganizowan¹ akcjê.

Marta Masternak

Sprz¹tanie Œwiata 2006
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Firma Pogrzebowa „JASEK”
ul. Zygmunta Starego 27, Gliwice

www.jasek.pl

Profesjonalizm, Godnoœæ, Kultura i Rozs¹dne Ceny
lorganizacja i obs³uga pogrzebów lprzewozy w kraju i za granic¹ l
nowoczesne ch³odnie lw³asna kaplica lus³ugi cmentarne, kremacyjne
i kamieniarskie lpalmy, wieñce i wi¹zanki lpogrzeby 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

Joachim LIPINSKI

CENTRUM US£UG POGRZEBOWYCH

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

POLECAMY PE£EN ZAKRES US£UG
Telefony ca³odobowe:

032 / 384 69 48                032 / 233 69 90                  0 601 40 60 85

Od pocz¹tku wrzeœnia br. Izba
Przemys³owo-Handlowa w Tarnow-
skich Górach rozpoczê³a realizacjê
projektu „Za³ó¿ w³asn¹ firmê”
w ramach „Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego”, dzia³anie 2.5 Promocja
Przedsiêbiorczoœci. 

Celem projektu jest wspieranie two-
rzenia nowych mikroprzedsiêbiorstw
w powiecie tarnogórskim. W projekcie
mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby fizyczne, nie
zarejestrowane jako bezrobotne, za-
mieszka³e na terenie powiatu tarnogór-
skiego, zamierzaj¹ce rozpocz¹æ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹. Priorytetowo trakto-
wani bêd¹ ludzie m³odzi do 25 roku ¿y-
cia. Z projektu wykluczone s¹ osoby,
które prowadzi³y dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹ po 1 stycznia 2004 r.

Ka¿dy uczestnik bêdzie móg³ sko-
rzystaæ z bezp³atnych specjalistycz-
nych us³ug szkoleniowo-doradczych. 

Kolejnym etapem projektu jest
wsparcie finansowe, o które bêd¹ mo-
gli ubiegaæ siê ci spoœród uczestników
projektu, którzy zarejestruj¹ w³asn¹
firmê. Pomoc finansowa mo¿e byæ
udzielona w formie wsparcia pomo-
stowego i jednorazowej dotacji inwe-
stycyjnej. Wysokoœæ dotacji uzale¿-
niona jest od wysokoœci wydatków in-
westycyjnych, o pokrycie których
ubiega siê przedsiêbiorca. Nie mo¿e
przekraczaæ maksymalnej wartoœci
20000 PLN oraz pokrywaæ wiêcej ni¿
75 % wydatków inwestycyjnych.
Koszty inwestycji, które nie zostan¹
pokryte ze œrodków dotacji przedsiê-
biorca ma obowi¹zek pokryæ z wk³adu
w³asnego (min. 25%). 

Rekrutacja do projektu rozpoczyna
siê w paŸdzierniku br., a szczegó³owe
informacje na temat projektu mo¿na
uzyskaæ w Biurze IPH pod numerem
telefonu 032 39 33 311

„Za³ó¿ w³asn¹ firmê”

Gminne Centrum
Informacji og³asza na-
bór osób chêtnych do
odbycia wolontariatu.
Zdobêdziesz doœwiad-
czenie w obs³udze
sprzêtu komputerowego
i urz¹dzeñ biurowych! 

WeŸmiesz udzia³
w ciekawych kursach,
a tak¿e spêdzisz mile
czas korzystaj¹c z In-
ternetu!

Wszystkie osoby za-
interesowane prosimy
o kontakt osobisty lub
telefoniczny z pracow-
nikami GCI w Kamieñ-
cu, ul Tarnogórska 4a
tel.  032 333 87 40. 

Piotr Bujara

WOLONTARIAT 
W GCI 
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ci¹g dalszy ze str. 1
Odczyta³a list Ministra Eduka-

cji Narodowej. Wójt gminy -
Pawe³ Kowolik, wraz z uczniem
klasy II £ukaszem Glagla, uro-
czyœcie otworzy³ rozpoczynaj¹cy
siê kolejny rok nauki oraz zachê-
ci³ wszystkich uczniów i nauczy-
cieli do gorliwej pracy. 

Uczniowie naszej szko³y
uœwietnili uroczystoœæ ciekawym
programem artystycznym, w któ-
rym nie zabrak³o poezji, tañca,
piosenek i utworów instrumental-
nych.

Po czêœci artystycznej z r¹k
Dyrektor GZOPO - A. Hangiel
oraz Wójta Gminy Zbros³awice -

Paw³a Kowolika powierzenie
funkcji dyrektorów szkó³ i przed-
szkoli otrzymali: U. Gierszewska,
B. Jagla, K. Kuczora, J. Mans-
feld-Mucha, W. Sukienik, J.
Wierszeñ. Nauczyciele: R. Duma-
³a, K. Klyta, S. Mika, J. Wójcik
z³o¿yli œlubowanie i wrêczono im
Akty Nadania Stopnia Nauczycie-
la Mianowanego. 

Bardzo sympatycznym mo-
mentem uroczystoœci by³o wrê-
czenie przez dyrektor i wycho-
wawcê, rogów obfitoœci uczniom
klasy pierwszej. Tym s³odkim ak-
centem weszliœmy w nastêpny
okres wytê¿onej pracy.

Irena Glagla i Edyta Wójcik

ROSN¥ ZASI£KI SOCJALNE
Od 1 paŸdziernika przez najbli¿sze trzy lata bêd¹ obowi¹zywa³y

nowe kryteria wsparcia z pomocy spo³ecznej. Wy¿sze te¿ bêd¹
œwiadczenia. Pierwszy raz zweryfikowano progi dochodowe oraz
kwoty niektórych œwiadczeñ. Weryfikacja bêdzie przeprowadzana
co trzy lata. Jeœli jednak przed up³ywem tego okresu oka¿e siê, ¿e
dochód uprawniaj¹cy do œwiadczeñ jest ni¿szy ni¿ minimum egzy-
stencji, kryteria mog¹ byæ podniesione wczeœniej. 

Od 1 paŸdziernika br. roku kwota dochodu uprawniaj¹cego do
œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej dla osoby samotnej wynosi 477 z³,
a na osobê w rodzinie - 351z³. W zwi¹zku z tym bêdzie wy¿sza mak-
symalna kwota zasi³ku sta³ego: zamiast dotychczasowych 418 z³ bê-
dzie to 444 z³.                 Kierownik oœrodka - mgr Urszula Furtak

GMINNA INAUGURACJA



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

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:

lkredytu wakacyjnego, 

lkredytów rolniczych,

lsystemu bankowoœci internetowej dla rachunków
oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych i bie¿¹cych.

Posiadaczom rachunków oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych Bank
proponuje karty kredytowe, oraz miêdzynarodowe karty p³atnicze. 

Szanowny Czytelniku!

Proponujemy nowoczesne materia³y stosownie do potrzeb i mo¿li-
woœci finansowych naszych klientów. Jesteœmy autoryzowanym dys-
trybutorem firm FAST oraz PARGOT MOSAIC. 

Posiadamy mieszalniki kolorów w systemach FAST CEAC
i ARCHEMIE. U nas mo¿na dobraæ kolor tynku czy farby wg wzor-
ników katalogowych lub w³asnych wzorców, w cenach bez naliczania
kosztów manipulacyjnych. Czas oczekiwania od 30min. do 24 godzin.

Zdobyta wiedza i doœwiadczenie oraz œcis³a wspó³praca z produ-
centami, pozwala nam podejmowaæ realizacjê zamówieñ nietypo-
wych lub trudnych. 

Chêtnie porozmawiamy o korzyœciach z ocieplenia budynku, o dobo-
rze koloru elewacji, ozdobnych tynkach do wnêtrz. Poka¿emy jak wy-
konaæ, modne ostatnio, cieniowane tynki „Retro”. 

Zapewniamy pe³n¹ obs³ugê handlow¹: doradztwo techniczne, szybki
czas realizacji, transport materia³ów na budowê na terenie gminy i okoli-
cy. Zaopatrujemy klientów indywidualnych, instytucje i firmy wyko-
nawcze. Wspó³pracujemy z wieloma firmami wykonawczymi, które
mog¹ wykonaæ roboty budowlane 

z wykorzystaniem dostarczonych przez nas, na budowê materia³ów. 
Proponujemy materia³y wysokiej jakoœci w cenach producenta.

Wszystkie materia³y (szczególnie kompletne systemy ociepleñ) sprze-
dajemy w korzystnych rabatach. 

26 lat 
na rynku

Od 10 lat 
w Czekanowiedocieplenia, tynki, farby, kleje

Jak solidnie ociepliæ dom, odnowiæ elewacjê, przebudowaæ wnêtrze

42-677 Czekanów, ul. Gliwicka 10
tel./fax: 032 230 64 49, 0 601 43 57 08
e-mail: fasada@fasada.net.pl
www.fasada.gliwice.pl

UWAGA:
Dla mieszkañców Gminy Zbros³awice - NIESPODZIANKA:
- na ka¿dy zakup dokonany do koñca roku 2006 - dodatkowy

rabat w wys. 5 % oraz
- upominek dla zakupów powy¿ej 1000 z³otych. 

Zapraszamy
do 

Czekanowa


