Konkurs na stanowisko
sekretarza Gminy rozstrzygni´ty
(ciàg dalszy ze str. 1)
Rozmowa z nowym sekretarzem
Gminy Zbros∏awice Katarzynà Sosadà
Co spowodowa∏o, ˝e zdecydowa∏a si´
pani kandydowaç na stanowisko sekretarza Gminy Zbros∏awice?
Katarzyna Sosada: Og∏oszenie
o konkursie wzbudzi∏o we mnie ch´ç
sprawdzenia si´. PomyÊla∏am, ˝e takie
szanse nie zdarzajà si´ cz´sto i czas
podjàç wa˝nà decyzj´, czy chc´ osià
gnàç w ˝yciu coÊ wi´cej ni˝ to co mam
w chwili obecnej. Jako sekretarz b´d´
w wi´kszym stopniu uczestniczy∏a
w ˝yciu gminy i samego Urz´du. Je
stem pe∏na nadziei, ˝e kontakty
z mieszkaƒcami Gminy pomogà mi
w ciàg∏ym udoskonalaniu pracy Urz´
du, a przez to prowadziç b´dà do co
raz wi´kszego poziomu satysfakcji
z obs∏ugi mieszkaƒców, którà Urzàd
pe∏ni we wszystkich obszarach swoje
go dzia∏ania. Stanowisko to daje mi
mo˝liwoÊç wykazania si´ na zupe∏nie
innym polu dzia∏ania. Praca ta ma zu
pe∏nie inny charakter ni˝ to co wyko
nywa∏am do tej pory, pracujàc w refe
racie bud˝etu i finansów.
Jaki ma Pani plan pracy? Czy chce
Pani wprowadziç jakieÊ zmiany w funkcjonowaniu Urz´du Gminy?
Katarzyna Sosada: Jako sekretarz
nie chc´ wprowadzaç rewolucyjnych

Brawa dla

Rozmawia∏a Katarzyna Zyga

Magdy!

(ciàg dalszy ze str. 1)
Bardzo dobrze spisa∏a si´ tak˝e
Aleksandra Dudek, która wywalczy∏a
w tym biegu siódme miejsce, a sztafe
ta dziewczàt w sk∏adzie A. Dudek, J.
CieÊlik i M. Wyle˝o∏ finiszowa∏a
na szóstej pozycji. Nale˝y dodaç, i˝
dziewczyny w tym samym sk∏adzie wy
walczy∏y w lutym z∏oty medal na Igrzy
skach M∏odzie˝y woj. Âlàskiego.
Sukcesów tegorocznej zimy by∏o
wi´cej, najbardziej jednak cieszy fakt
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zmian w Urz´dzie. Widz´ kilka ele
mentów, które mo˝na by usprawniç.
MyÊl´, ˝e dojdziemy do tego stopnio
wo, przy wspólnym zaanga˝owaniu
wójta, kierowników referatów i pra
cowników.
Aby przybli˝yç mieszkaƒcom Gminy
Pani osob´ prosz´ powiedzieç par´ s∏ów
o sobie
Katarzyna Sosada: Ze Zbros∏awi
cami zwiàzana jestem od zawsze, tu
mieszkam i pracuj´.
Jestem m´˝atkà, mam dwoje dzieci.
Jestem absolwentkà Wydzia∏u Histo
ryczno Pedagogicznego Uniwersytetu
w Opolu. Z wykszta∏cenia jestem poli
tologiem i ekonomistà (studia pody
plomowe w Wy˝szej Szkole Biznesu
i Finansów w Katowicach). W Urz´
dzie Gminy w Zbros∏awicach pracuj´
od roku 1994, przesz∏am prawie przez
wszystkie szczeble awansu od referen
ta do g∏ównego specjalisty ds. kontroli
finansowej. Aktualnie koƒcz´ studia
podyplomowe na Akademii Ekono
micznej w Katowicach na kierunku
kontrola finansowa i audyt wewn´trz
ny w jednostkach sektora finansów
publicznych.
Ca∏y swój wolny czas poÊwi´cam ro
dzinie, to jest moje ulubione zaj´cie.
Dzi´kuj´ za rozmow´

i˝ coraz wi´cej dzieci i m∏odzie˝y regu
larnie uczestniczy w zaj´ciach sporto
wych „KARLIKA” promujàc zdrowy
styl ˝ycia jak równie˝ miejscowoÊç
Przezchlebie na terenie kraju.
˚yczàc wszystkim sportowcom
Gminy Zbros∏awice wspania∏ych suk
cesów i z∏otych medali olimpijskich
pozostaj´ ze sportowym pozdrowie
niem

OBOWIÑZEK SZKOLNY
SZANOWNI PA¡STWO!
Ustawa o systemie oÊwiaty
z 7.09.1991r (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr
256 poz. 2572 z póên. zm.) zobowiàzu
je RODZICÓW dzieci w wieku 16 –
18 lat do powiadamiania organów
Gminy o formie spe∏niania obowiàzku
szkolnego lub obowiàzku nauki
i zmianach w tym zakresie.
Ponawiam proÊb´ o z∏o˝enie do 15
kwietnia 2005 r. w Gminnym Zespole
Obs∏ugi Placówek OÊwiatowych w Ka
mieƒcu, ul. Tarnogórska 34 pisem-

nych oÊwiadczeƒ rodziców/prawnych
opiekunów do jakiej szko∏y ponadgim
nazjalnej ucz´szczajà Paƒstwa dzieci.
Przypominam Paƒstwu, ˝e ustawo
wy obowiàzek nauki trwa do18 roku
˝ycia. Niespe∏nienie tego obowiàzku
podlega egzekucji w trybie przepisów
o post´powaniu egzekucyjnym w ad
ministracji.
Z powa˝aniem
Dyrektor GZOPO
Aleksandra Hangiel

GOSPODARSTWO NA MIAR¢

UNII EUROPEJSKIEJ
Rozmowa z panem Damianem
Chlubà, rolnikiem z Kamieƒca, w∏a
Êcicielem nowoczesnej obory.
– Prosz´ w kilku zdaniach opowiedzieç nam o swoim gospodarstwie –
jaka jest jego struktura, powierzchnia, obsada zwierzàt?
– Wraz z ˝onà od dziesi´ciu lat go
spodarujemy na trzydziestu hektarach
ziemi, na której uprawiamy roÊliny
przeznaczone na pasz´ dla byd∏a.
Na poczàtku w gospodarstwie by∏y
cztery krowy, dziÊ, dzi´ki nowej inwe
stycji stado liczy ok. 70 sztuk byd∏a.
– Inwestycja ta by∏a niewàtpliwie
kosztowna, czy zechcia∏by Pan powiedzieç skàd wzià∏ Êrodki na ten cel?
– Pieniàdze na budow´ obory po
chodzà z kredytu bankowego oraz ze
Êrodków w∏asnych. W poczàtkowej fa
zie realizacji projektu próbowa∏em
skorzystaç ze Êrodków unijnych, ale
w moim przypadku dofinansowanie
poprzez fundusze strukturalne okaza
∏o si´ nierealne, dlatego zdecydowa
∏em si´ na wzi´cie kredytu, który
w wyznaczonym terminie musz´ w stu
procentach sp∏aciç.
– Czy napotka∏ Pan na jakieÊ trudnoÊci przy realizacji inwestycji?

– Dzi´ki przychylnoÊci Urz´du
Gminy w Zbros∏awicach, Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich Górach,
oraz Banku Spó∏dzielczego, inwesty
cj´ uda∏o mi si´ zrealizowaç w rekor
dowym czasie trzech miesi´cy, co po
woduje, ˝e zwierz´ta bardzo szybko
zacz´∏y na siebie zarabiaç.
– Czy osiàgnà∏ Pan zamierzony cel?
– Na dzieƒ dzisiejszy mój zamierzo
ny cel zosta∏ w pe∏ni osiàgni´ty, ponie
wa˝ tak nowoczesna obora, to kilka
krotne zmniejszenie czasu pracy
przy obs∏udze stada, g∏ównie
przy udoju. Poza tym ju˝ zauwa˝y∏em
wzrost wydajnoÊci mleka, jak równie˝
wi´kszà zdrowotnoÊç byd∏a, która jest
spowodowana znacznie lepszymi wa
runkami, w jakich teraz przebywajà
zwierz´ta.
– Czy chcia∏by Pan podpowiedzieç
coÊ innym rolnikom?
– Radzi∏bym wszystkim, którzy my
Êlà o rozwoju swoich gospodarstw, ˝e
by uparcie do tego celu dà˝yli, nie
zwa˝ajàc na trudnoÊci, które mo˝na
po drodze spotkaç.
– Dzi´kuj´ za rozmow´
rozmawia∏ Grzegorz Zwoliƒski

Maria Bujok
Trener ULKS „Karlik”
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Z prac Wójta Gminy
Wójt przygotowa∏ 6 projektów uchwa∏
Rady Gminy i wyda∏ 15 zarzàdzeƒ w tym
w sprawach:
– og∏oszenia wykazu na wydzier˝awienie
nieruchomoÊci rolnych niezabudowanych
po∏o˝onych w Zbros∏awicach oznaczonych
nr dzia∏ek: 860/144 o pow. 0,25 ha, na czas
okreÊlony 1 roku, 846/126 o pow. 0,5 ha,
na czas okreÊlony 2 lat, 131/3, 132/4 o pow.
0,7240 ha, na czas okreÊlony 3 lat,
1687/126,1688/126 o pow. 0,5245 ha,
na czas okreÊlony 2 lat,
– nieodp∏atnego nabycia do zasobu gmi
ny nieruchomoÊci stanowiàcej drog´ po∏o˝
nà w Jasionie o pow. 0,1820 ha,
– rozstrzygni´cia otwartego konkursu
ofert na zadania publiczne Gminy Zbros∏a
wice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
– og∏oszenia wykazu na wydzier˝awienie
dzia∏ki nr 1012/4 o pow. 0,2334 ha na czas
okreÊlony 3 lat po∏o˝onej w Zbros∏awicach,
– og∏oszenia wykazu na wydzier˝awienie
dzia∏ek nr 948/151 i 924/134 o pow.
1,3646 ha na czas okreÊlony 2 lat po∏o˝nych
w Zbros∏awicach,
– og∏oszenia wykazu na wydzier˝awienie
dzia∏ki nr 1099/59 o pow. 0,05 ha na czas
okreÊlony 1 roku po∏o˝onej w Ziemi´ci
cach,
Ponadto Wójt:
postanowi∏ przystàpiç do systemu infor
matycznej obs∏ugi g∏osowaƒ w wyborach
do Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP
i referendach ogólnokrajowych w Gminie
Zbros∏awice.
Zapozna∏ si´ ze sprawozdaniem z dzia
∏alnoÊci Gminnego OÊrodka Pomocy Spo
∏ecznej w Zbros∏awicach za okres od stycz
nia do grudnia 2004 r.
Zadania w∏asne – plan 1 389 148,60 z∏, wy
konanie 1 383 354,93 z∏.
Zadania zlecone – plan 2.558.075,60 z∏, wy
konanie 2.547.531,59 z∏.
Przeprowadzono 1006 wywiadów Êrodo
wiskowych. Wp∏yn´∏o 922 wniosków w celu
uzyskania pomocy. Ogó∏em przyznano 731
Êwiadczeƒ w trybie decyzji w tym w ramach
zadaƒ zleconych 92, w ramach zadaƒ w∏a
snych 678.
Wyp∏ata dodatków mieszkaniowych
od 1.1.2004 r. jest ca∏kowicie finansowa
na z bud˝etu gminy. Plan 321 tys. z∏ wyko
nano 320 tys. z∏.
Wójt poleci∏ zwi´kszenie kontroli wyp∏a
canych dodatków mieszkaniowych, zarówno
dokumentów jak równie˝ w terenie oraz za
proponowa∏ rozwa˝enie przeprowadzenia
pewnych akcji np. wydawania ciep∏ych posi∏
ków w okresie zimy.
Zapozna∏ si´ ze sprawozdaniem z reali
zacji „Gminnego programu profilaktyki
i rozwiàzywania problemów alkoholo
wych” za rok 2004.
Program realizowano zgodnie z celami
i za∏o˝onym harmonogramem. Zmniejsze
nie wp∏ywów ze sprzeda˝y alkoholu spowo
dowa∏o ograniczenie dzia∏alnoÊci Êwietlic
socjoterapeutycznych w ciàgu roku szkolne
go. W ramach dzia∏alnoÊci tych˝e Êwietlic
przeprowadzono du˝à akcj´ letnià, na którà
wydatkowano 30 412,78 z∏. Na ˝ywnoÊç dla
dzieci / Êwietlice i akcja letnia/ wydatkowano
29 468,71 z∏. Na umowy zlecenia dla opie
kunów w czasie akcji letniej, pracownika
Punktu Konsultacyjnego, za wywóz Êcie

ków, wod´ i ogrzewanie, wywiady Êrodowi
skowe, badania bieg∏ego psychiatry wydat
kowano 51 767,49 z∏. Na zakup telewizora,
anteny dla Punktu Konsultacyjnego i mate
ria∏ów biurowych na bie˝àcà dzia∏alnoÊç, za
kupy dla poszczególnych grup Êwietlico
wych w ramach akcji letniej 5 212,55 z∏.
Rozszerzono dzia∏alnoÊç punktu konsulta
cyjnego o fili´ w Wieszowie.
Zapozna∏ si´ ze sprawozdaniem z dzia
∏alnoÊci M∏odzie˝owego Biura Pracy w Ka
mieƒcu za rok 2004.
Zarejestrowano 277 osób szukajàcych
prac´ sta∏à. Pozyskano 307 miejsc pracy
sta∏ej. Prac´ sta∏à podj´∏y 83 osoby. Pozy
skano 372 miejsca pracy sezonowej.
Do pracy sezonowej skierowano 144 osoby
uczàce si´ z 156 zarejestrowanych z tego
116 osób uczàcych si´ i studiujàcych podj´
∏o prac´ dorywczà. Zorganizowano 2 kursy
obs∏ugi wózków wid∏owych i kurs wycho
wawców kolonii i obozów w których udzia∏
wzi´∏o 13 osób.
Uczestniczy na bie˝àco w prowadzeniu
„akcji zima” na naszych drogach.
Uczestniczy∏ w pracach komisji, która
dokona∏a wyboru kandydata na nowego se
kretarza gminy.
Nadzoruje prace zwiàzane z przygoto
waniem wyborów uzupe∏niajàcych do Rady
Gminy.
Zapozna∏ si´ i podpisa∏ protokó∏ z kon
troli przeprowadzonej przez Urzàd Kon
troli Skarbowej w sprawie prawid∏owego
rozliczenia podatku VAT z wykonanych in
westycji budowy kanalizacji i wodociàgu
w 2003 a dofinansowanych z Êrodków „SA
PARD”.
Nakaza∏ przeprowadziç analiz´ prawno
finansowà dotyczàcà opodatkowania
ujawnionych w ewidencji gruntów dróg
pod kàtem obowiàzków Urz´du Gminy
w tym terenów oraz mo˝liwoÊci udzielenia
ulg bàdê umorzeƒ.
Otrzyma∏ odpowiedê negatywnà z Ge
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto
strad w Warszawie co do przed∏o˝onego
wariantu przebiegu autostrady A 1.
Spotka∏ si´ z biskupem i ksi´dzem pro
boszczem koÊcio∏a ewangelicko augsbur
skiego.
Uczestniczy∏ w nast´pujàcych zebra
niach – wiejskim w Kamieƒcu oraz Ochot
niczych Stra˝y Po˝arnych i Klubów Sporto
wych. JednoczeÊnie przeprasza mieszkaƒ
ców Jasiony, ˝e nie móg∏ braç udzia∏u w ich
zebraniu wiejskim a Urzàd reprezentowa∏
zast´pca wójta.
Koordynowa∏ na bie˝àco prace nad
opracowywaniem projektów uchwa∏ w spra
wie regulaminu wynagradzania nauczycieli
oraz stypendiów dla uczniów, a których
przyj´cie przez Rad´ Gminy wynika z ustaw
sejmowych.
Organizowa∏ szereg spotkaƒ z przedsta
wicielami ró˝nych instytucji celem uzyska
nia pomocy dla pozyskania Êrodków finan
sowych poza bud˝etowych na: budow´ ka
nalizacji, dokoƒczenie budowy szko∏y
w Kamieƒcu, zakup pojazdu dla OSP Âwi´
toszowice.
Przeprowadzi∏ kontrole stanu zaawan
sowania robót remontowych w oÊrodku
zdrowia w Zbros∏awicach.
Nadzorowa∏ przebieg przetargów na
Êwiadczenie us∏ug z zakresu kultury fizycz

WieÊç z Gminy nr 2 (52) 2005 • Marzec

nej i sportu by móc w tym zakresie wspó∏
pracowaç z naszymi klubami sportowymi.
Uczestniczy∏ w wystawie malarskiej zor
ganizowanej przez galeri´ „Na bruku”
w Bytomiu, prezentowane by∏y prace arty
stów z naszej gminy.
Wraz z ksi´dzem proboszczem parafii
Zbros∏awickiej, so∏tysem oraz pracownika
mi urz´du uczestniczy∏ w pierwszym spo
tkaniu roboczym organizacji Do˝ynek
Gminnych oraz obchodów 700 lecia Zbro
s∏awic. Ustalono termin 10 11.09.2005 r.
Wzià∏ udzia∏ w konferencji w ¸odzi
pod nazwà „Autostrady w Polsce. Szanse
i zagro˝enia dla Gmin, Miast, Powiatów
i Regionów”.

Przeprowadzi∏ rozmowy w Minister
stwie Rolnictwa o mo˝liwoÊci odrolnieƒ te
renów le˝àcych pomi´dzy Boniowicami
a Karchowicami jednoczeÊnie sk∏adajàc
opinie rad so∏eckich obu wsi w tej sprawie.
Sk∏ada podzi´kowanie organizatorom
imprez z okazji Mi´dzynarodowego Dnia
Kobiet, które odby∏y si´ w Kopienicy, Za
wadzie, Wieszowie i w Miedarach, która
w ostatniej chwili zosta∏a odwo∏ana z powo
du choroby uczniów szko∏y a wszystkim Pa
niom ˝yczy by w radoÊci spe∏nia∏y role ostoi
ogniska domowego i sukcesów zawodo
wych.
Zach´ca wszystkich ch´tnych mieszkaƒ
ców do wspó∏tworzenia naszej „gazetki”

Z prac Rady Gminy
17.02.2005 r. posiedzenie Komisji
OÊwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej
Opiniowanie regulaminu okreÊlajà
cego w roku 2005 wysokoÊci oraz
szczegó∏owe warunki przyznawania
dodatków: za wys∏ug´ lat, motywacyj
nego, funkcyjnego, za warunki pracy,
wynagrodzenia za godziny ponadwy
miarowe i godziny doraênych za
st´pstw, kryteria i tryb przyznawania
nagród ze specjalnego funduszu na
gród dla nauczycieli zatrudnionych
w jednostkach oÊwiatowych dla któ
rych organem prowadzàcym jest Gmi
na Zbros∏awice oraz wysokoÊç nauczy
cielskiego dodatku mieszkaniowego
i szczegó∏owe zasady jego przyznawa
nia i wyp∏acania.

22.02.2005 r. – posiedzenia Komisji
Bud˝etu, Gospodarki i Rozwoju
Omówienie jakoÊci wody dostarcza
nej naszym mieszkaƒcom oraz przystà
pienie do ustalenia zakresu rzeczowego
zadaƒ planowanych do wykonania
na drogach gminnych.
23.02. 2005 r – posiedzenia Komisji
Rewizyjnej
Ocena realizacji uchwa∏ Rady Gminy
za rok 2004 oraz zapoznanie si´ z nowe
lizacjà przepisów dot. absolutorium.
24.02.2005 r. oraz 03.03.2005 r. – posiedzenie Komisji Rolnictwa
Omówienie spraw zwiàzanych z podat
kami za drogi wchodzàce w sk∏ad gospo
darstwa rolnego, omówienie dzia∏alnoÊci
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz akcj´ wapnowania gleb.

WieÊci z Jasiony
Dnia 21.02.2005 r. z udzia∏em 39 miesz
kaƒców, w obecnoÊci zast´pcy wójta p. Wie
s∏awa Olszewskiego odby∏o si´ „zebranie
wiejskie”. Zebrani wys∏uchali sprawozdania
z dzia∏alnoÊci so∏tysa i rady so∏eckiej za rok
2004. Ustalono tak˝e najpilniejsze potrzeby
wsi i dokonano podzia∏u bud˝etu so∏eckiego
na 2005 rok.
W czasie zebrania z ca wójta Wies∏aw Ol
szewski wr´czy∏ dyplomy uczestnikom
„Sportowego wieloboju so∏ectw” oraz po
dzi´kowania wolontariuszom uczestniczà
cym w XIII finale „Wielkiej Orkiestry Âwià
tecznej Pomocy”. Zebranie odbywa∏o si´
w budynku prywatnym, gdy˝ we wsi nie ma
pomieszczenia u˝ytecznoÊci publicznej.
W zwiàzku z przystàpieniem Jasiony
do „Âlàskiego Programu Odnowy Wsi”
mieszkaƒcy zostali zapoznani z celowoÊcià
podj´tych dzia∏aƒ przez utworzony wcze
Êniej „Zespó∏ Odnowy Wsi” Najwa˝niejszy
mi zadaniami na najbli˝sze lata jest zdobycie
dzia∏ki i budowa Êwietlicy wiejskiej, która by
∏aby jednoczeÊnie miejscem spotkaƒ ró˝
nych organizacji spo∏ecznych które kiedyÊ
dzia∏a∏y w Jasionie. Miejsce to by∏oby oazà
dla dzieci i m∏odzie˝y, gdzie mog∏yby sp´
dzaç wolny czas i rozwijaç swoje zaintereso
wania. Wokó∏ Êwietlicy mia∏yby znajdowaç
si´ boiska i plac zabaw dla najm∏odszych
mieszkaƒców naszego so∏ectwa. Przyst´pu
jàc do „Âlàskiego Programu Odnowy Wsi”
przyj´liÊmy za cel upodmiotowienie spo∏ecz

noÊci naszej wsi i zwi´kszenie odpowiedzial
noÊci mieszkaƒców za ich miejscowoÊç, po
praw´ standardów jakoÊci ˝ycia oraz zacho
wanie lokalnej to˝samoÊci i piel´gnowanie
tradycji kulturowych. Jasiona jest ma∏à miej
scowoÊcià o du˝ych zasobach przyrodni
czych, kulturowych, po∏o˝onà w obszarach
zalesionych bogatych w ciekawà szat´ roÊlin
nà i ciekawym zarysem historycznym po
czàwszy od 1301 roku. „Zespó∏ Odnowy
Wsi” stworzy∏ plan i program p. t. „Wizja wsi
Jasiona”, „Program krótkoterminowy”
na rok 2005 i „Program d∏ugoterminowy”
przy szczegó∏owej analizie zasobów. Miesz
kaƒcy doskonale zdajà sobie spraw´, ˝e sà to
ambitne cele ale wierzà w pomoc w∏adz
gminnych, które swoim dzia∏aniem pomogà
nam zrealizowaç te zamierzenia. W bie˝à
cym roku zaplanowane jest wykonanie pro
jektu Êwietlicy, dlatego b´dziemy apelowaç
do w∏adz gminy o pomoc technicznà i finan
sowà w realizacji tego zadania. Zadanie to
musi byç szybko wykonane, gdy˝ jest jednym
z za∏àczników wniosku do „Sektorowego
Programu Operacyjnego” w ramach „Re
strukturyzacji i modernizacji oraz rozwoju
obszarów wiejskich, 2004 2006”. Na dzieƒ
dzisiejszy mieszkaƒcy oczekujà wiosny aby
zaczàç porzàdkowaç tereny wokó∏ swoich
posesji i dróg, w myÊl has∏a „czysta wieÊ”.
So∏tys Jan Wysocki
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Klub PRACA
Inicjatorem utworzenia Klubu Po
mocy Kole˝eƒskiej PRACA jest lokal
ny lider, np. wolontariusz, cz∏onek or
ganizacji pozarzàdowej, ksiàdz.
W przypadku Wieszowy w jednym cza
sie zbieg∏y si´ wszystkie te mo˝liwoÊci.
Dzi´ki zaanga˝owaniu Kurii Diece
zjalnej w Gliwicach i osobiÊcie ks. dr
Krystiana Piechaczka, na terenie obj´
tym jej dzia∏aniem powsta∏a idea two
rzenia klubów PRACA, jako miejsc
wsparcia psychicznego i duchowego
osób bezrobotnych i ich rodzin.
Ks. Proboszcz Rudolf Halemba
z Parafii p. w. Trójcy Âwi´tej w Wieszo
wie w∏àczy∏ si´ czynnie w tà akcj´, od
dajàc w bezp∏atne u˝ytkowanie po
mieszczenia salki katechetycznej
wspierajàc ˝yczliwà radà i udzielajàc
pomocy osobom, czy te˝ rodzinom wy
magajàcych natychmiastowej inter
wencji. Dzi´ki osobistemu zaanga˝o
waniu ks. Proboszcza, skupiliÊmy wo
kó∏ idei wolontariatu ludzi ró˝nych
profesji i zainteresowaƒ. Okaza∏o si´,
˝e wÊród mieszkaƒców Wieszowy nie
brakuje pasjonatów, osób z przeró˝ny
mi talentami.
Jako klub PRACA pomagamy oczy
wiÊcie w tym, co dla osoby bezrobotnej
jest najwa˝niejsze, czyli wspólnie po
szukujemy pracy. Analizujemy rynki
pracy wokó∏ Wieszowy, wspó∏pracuje
my z innymi klubami i tam szukamy
szerszej oferty. Pomagamy pisaç listy,
CV, podania. Nie jesteÊmy urz´dem
pracy. Bardziej ukierunkowujemy si´
na integracj´ bezrobotnych w obr´bie
lokalnej wspólnoty, czy te˝ aktywizacj´
tych˝e na rynku ofert pracy.
Jak zawsze do takiej pracy w∏àczajà
si´ jako pierwsi ludzie wra˝liwi, otwar
ci na potrzeby innych, takimi sà: Barba
ra Benjamin, Bernadetta Fragstein, Jo
anna Krok, Ireneusz Robakowski, Te

resa Sukiennik, Iwona Szostak. Nie
ocenionà pomoc otrzymaliÊmy te˝
od p. dr Alicji Wieszo∏ek i p. dr. Krzysz
tofa Grygiera. Du˝ym zaanga˝owa
niem wykaza∏a si´ p. Kornelia Sowa,
udzielajàc w ramach pomocy rodzinie,
korepetycji bezp∏atnych dzieciom z na
szej wioski.
Na terenie Diecezji Gliwickiej jeste
Êmy drugim klubem. Pierwszy powsta∏
w Bytomiu, nast´pny w Pyskowicach.
Na Âlàsku dzia∏a w sumie ok. 30 klu
bów.
Mimo, ˝e do powstania klubu PRA
CA wystarczà same ch´ci, my postara
liÊmy si´ wesprzeç swoje dzia∏ania wie
dzà i doÊwiadczeniem innych. Pi´cioro
wolontariuszy ukoƒczy∏o specjalny
kurs i otrzyma∏o certyfikat uprawniajà
cy do dzia∏aƒ samopomocowych. Zaj´
cia prowadzili nauczyciele akademiccy
z U S i KUL u, skupieni przy Instytucie
Wspó∏pracy i Partnerstwa Lokalnego
w Katowicach.
W bie˝àcej dzia∏alnoÊci klubu takie
wsparcie jest cenne, gdy˝ umo˝liwia
nam uczestnictwo w bezp∏atnych
warsztatach, kursach, szkoleniach.
Najnowszym pomys∏em klubowi
czów z Wieszowy jest wydawanie „No
winek Wieszowskich”. Aktualnie wy
chodzi ju˝ 5 nr lokalnej gazetki i dzi´ki
pomocy so∏tysa i rady so∏eckiej razem
przyczyniamy si´ do integracji miejsco
wej spo∏ecznoÊci, wyszukujemy miej
scowe talenty literackie i aktywizujemy
mieszkaƒców wokó∏ wspólnych spraw.
Wcià˝ czekamy na nowych klubowi
czów. Wszystkie drogi prowadzà do ko
Êcio∏a. Wystarczy zaproponowaç swoje
mu proboszczowi, ˝e chce si´ przy∏à
czyç do ruchu wolontariackiego. No,
i znaleêç wolontariuszy. S∏u˝ymy radà.
Krystyna Stuchlik

Co nas czeka od lipca 2005 roku?
Po raz kolejny s∏u˝bie zdrowia przy
chodzi zmierzyç si´ z problemem, któ
ry przerasta jej finansowe mo˝liwoÊci,
bowiem do koƒca czerwca br. wszystkie
placówki muszà byç przystosowane
do wymogów unijnych.
Dla OÊrodka Zdrowia w Ziemi´ci
cach, który s∏u˝y mieszkaƒcom kilku
okolicznych wsi, oznacza to ˝e, poza
wieloma innymi potrzebami, nale˝y
przede wszystkim zainstalowaç wind´.
Jest to podyktowane potrzebami osób
niepe∏nosprawnych.
Filia OÊrodka w Kamieƒcu te˝ wy
maga modernizacji i nale˝y tam zbudo
waç m.in. podjazd dla niepe∏nospraw
nych. Natomiast Filia OÊrodka w Ko
pienicy przy pomocy w∏adz Gminy zo
sta∏a wyremontowana w ubieg∏ym roku
i dzi´ki temu spe∏nia unijne wymogi.
Przeprowadzenie tak kosztownej in
westycji przekracza mo˝liwoÊci zak∏a
du. Dalsze funkcjonowanie naszej pla
cówki b´dzie mo˝liwe jedynie dzi´ki
wsparcia udzielonego przez Samorzàd
Gminy.

4

Je˝eli nie przeprowadzimy w termi
nie prac przystosowawczych, Sanepid
nie wyda odpowiedniej opinii, Woje
woda nie wyda decyzji o dopuszczeniu
do funkcjonowania, a NFZ nie podpi
sze kontraktu na Êwiadczenie us∏ug.
OÊrodek ten zbudowany kiedyÊ przez
mieszkaƒców w czynie spo∏ecznym, nie
b´dzie móg∏ przyjmowaç pacjentów.
Jest to te˝ zak∏ad pracy, który daje za
trudnienie okolicznym mieszkaƒcom.
Wszyscy pragniemy stabilizacji i spo
kojnego wykonywania pracy. Warun
kiem dalszego leczenia pacjentów, pro
wadzenia dzia∏aƒ profilaktycznych
i rozszerzenia oferty jest modernizacja
i spokojne przejÊcie procesu przystoso
wawczego, bez cià˝àcego nad nami
widma zamkni´cia Zak∏adu.
Mamy nadziej´, ˝e w∏adze samorzà
dowe nie pozostanà oboj´tne wobec
problemów mieszkaƒców tej cz´Êci
Gminy, której Êwiadczymy us∏ugi zdro
wotne.
NZOZ „FAL-MED” w Ziemi´cicach
lek. med. Danuta Flak

I. P¸ATNOÂCI OBSZAROWE
Od 15 marca do 15 maja br. w Biu
rach Powiatowych ARiMR przyjmowa
ne b´dà wnioski o przyznanie p∏atnoÊci
bezpoÊrednich za 2005 r. Po tym termi
nie, lecz nie póêniej ni˝ do 9 czerwca br.
mo˝na b´dzie z∏o˝yç wniosek, lecz
za ka˝dy dzieƒ roboczy opóênienia p∏at
noÊç obni˝ona b´dzie o 1%. Rolnicy,
którzy ubiegali si´ o p∏atnoÊci w 2004 r.
otrzymajà za poÊrednictwem poczty
cz´Êciowo ju˝ wype∏niony formularz
z instrukcjà jego dokoƒczenia.
W roku bie˝àcym rolnik deklaruje we
wniosku: wszystkie dzia∏ki ewidencyjne
wchodzàce w sk∏ad gospodarstwa,
na których po∏o˝one sà grunty rolne,
oraz trwa∏e u˝ytki zielone (∏àki i pastwi
ska). Wpisanie powierzchni trwa∏ych
∏àk i pastwisk zobowiàzuje do tego, ˝e
nie zostanà one w∏àczone do p∏odo
zmianu oraz ˝e nie ulegnie zmniejsze
niu procentowy ich udzia∏ w ogólnej po
wierzchni gospodarstwa.
Jednolita p∏atnoÊç obszarowa w roku
2005 stanowi 30% poziomu dop∏at unij
nych i podwy˝szona b´dzie p∏atnoÊcià
uzupe∏niajàcà do maksymalnie 60%.
II. SYSTEM IDENTYFIKACJI
I REJESTRACJI ZWIERZÑT (IRZ)
Przypominamy o ustawowych obo
wiàzkach (ustawa z dn. 2.04.2004 r.
o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierzàt Dz. U. Nr 91 poz. 872) na∏o˝o
nych na posiadaczy zwierzàt, zwiàza
nych z identyfikacjà i rejestracjà zwie
rzàt gospodarskich. Do podstawowych
obowiàzków, które spe∏niç musi ka˝dy
posiadacz zwierz´cia, nale˝à:
– oznakowanie i rejestracja w BP
ARiMR znajdujàcego si´ w gospodar
stwie byd∏a, owiec, kóz i Êwiƒ oraz ka˝
dorazowe zg∏aszanie ich przemieszcze
nia, padni´cia, uboju i utylizacji zw∏ok
na odpowiednich formularzach.
– prowadzenie w gospodarstwie ksiàg
rejestracji zwierzàt oraz uzyskanie pasz
portu dla byd∏a.
Zwierz´ta nieoznakowane i byd∏o nie
zaopatrzone w paszport, nie mogà byç
przedmiotem handlu.
Nadzór nad systemem IRZ sprawujà
organy Inspekcji Weterynaryjnej, lecz

w przypadku rozbie˝noÊci z danymi
w centralnej bazie danych a informacja
mi od posiadaczy zwierzàt, prawo
do kontroli przys∏uguje równie˝
ARiMR. Osobom upowa˝nionym
do przeprowadzenia kontroli posiadacz
zwierz´cia powinien zapewniç m.in.
wst´p do gospodarstwa, dost´p do zwie
rz´cia, wglàd do dokumentów b´dàcych
przedmiotem kontroli.
Wszelkie formularze i broszury infor
macyjne na temat systemu IRZ dost´p
ne sà równie˝ w GCI w Kamieƒcu.
III. RENTY STRUKTURALNE
Renty strukturalne, jako jeden z in
strumentów PROW, majà zach´caç rol
ników b´dàcych w wieku przedemery
talnym do zaprzestania prowadzenia
dzia∏alnoÊci rolniczej i przekazania po
siadanych gospodarstw rolnych innemu
rolnikowi lub nast´pcy. Rent´ struktu
ralnà przyznaje si´ producentowi rolne
mu, jeÊli spe∏nia on ∏àcznie nast´pujàce
warunki:
– ma ukoƒczone 55 lat, lecz nie osià
gnà∏ wieku emerytalnego i nie ma pra
wa do emerytury lub renty,
– prowadzi∏ nieprzerwanie, co naj
mniej 10 lat dzia∏alnoÊç rolniczà,
– podlega∏ ubezpieczeniu spo∏eczne
mu rolników przez okres co najmniej
5 lat,
– przekaza∏ gospodarstwo rolne o po
wierzchni powy˝ej 1 ha u˝ytków rol
nych,
– zaprzesta∏ prowadzenia dzia∏alno
Êci rolniczej,
– wpisany zosta∏ do ewidencji produ
centów,
– nie posiada zaleg∏oÊci z tytu∏u op∏a
cania sk∏adek na ubezpieczenie spo
∏eczne rolników.
WysokoÊç renty strukturalnej wynosi
od 210% do 440% kwoty najni˝szej
emerytury, wyp∏aca si´ jà co miesiàc,
przez okres 10 lat.
Post´powanie w sprawie przyznania
renty rozpoczyna si´ na pisemny wnio
sek z∏o˝ony przez rolnika lub ma∏˝onka
ubiegajàcego si´ o rent´ strukturalnà,
sk∏adany osobiÊcie do Biura Powiato
wego ARiMR.
D. Musio∏

Zapami´taj terminy wywozu worków!
Od kwietnia br. wprowadza si´ sta∏y harmonogram odbioru odpadów
segregowanych w workach.
– Zbros∏awice – w pierwszy wtorek miesiàca,
– Wieszowa – w pierwszà Êrod´ miesiàca,
– Ptakowice, Wilkowice, Laryszów – w pierwszy czwartek miesiàca,
– Miedary, Boniowice, Kamieniec – w pierwszy piàtek miesiàca.
W dalszym ciàgu sà rozprowadzane worki w nast´pnych, kolejnych
miejscowoÊciach. Przy pierwszej dostawie worków znajdà Paƒstwo karteczk´ z okreÊlonà datà odbioru. W nast´pnej gazetce podam Paƒstwu
ca∏y harmonogram odbioru dla wszystkich miejscowoÊci. Goràco zach´cam do tego sposobu pozbywania si´ Êmieci, zw∏aszcza ˝e jest to bezp∏atne.
Wszelkich informacji w tym temacie mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Gminy
pokój nr 9, tel. 233 77 90.
U. Grabiƒska
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Zawody powiatowe
w pi∏ce siatkowej ch∏opców
24.02.2005 r. w Szkole Podstawowej w Radzionkowie odby∏ si´ „Turniej Po
wiatowy Szkó∏ Podstawowych Minisiatkówki Ch∏opców”. Gmin´ Zbros∏awi
ce reprezentowali uczniowie ze Zbros∏awic, zwyci´zcy turnieju gminnego: Ka
rol Czaja, Aleksander Burda, Tomasz Go∏awski, Przemek Matysiak, Krzysz
tof Pawlica, Dawid Szulc, Daniel KoÊcicki, Przemek Ma∏achowski, Dawid
Morawiec, Arkadiusz Respondek, Krzysztof Sterna. Mecz fina∏owy rozegrali
uczniowie szkó∏ z Nak∏a Âlàskiego i Zbros∏awic. Zwyci´˝yli ch∏opcy z Nak∏a
Âlàskiego pokonujàc wynikiem setów 2: 1 uczniów Zbros∏awic, trzecie miej
sce zaj´li uczniowie SP z Radzionkowa, czwarte SP z Kalet, piàte SP z Pot´
py, szóste SP z Tàpkowic.
Zawody powiatowe i rejonowe w tenisie sto∏owym
25.02.2005 r. Szko∏a Podstawowa nr 3 w Tarnowskich Górach goÊci∏a uczest
ników Zawodów Powiatowych w Tenisie Sto∏owym Szkó∏ Podstawowych. Gmi
n´ Zbros∏awice reprezentowa∏y mistrzynie: Karolina Grzechca, El˝bieta
Skrzypczyk, Anna Kaszuba, oraz vice mistrzynie: Aneta Kordula, Anna Ko
nopna, Angelika Brzeziƒska. W kategorii ch∏opców naszych barw bronili
uczniowie SP z Miedar: Dawid Zimny, Kamil Gajda, Szymon Glinka.

Powiatowa koszykówka w
28 lutego br. w Miedarach zosta∏y
rozegrane Powiatowe Pó∏fina∏y w Ko
szykówce Dziewczàt. W zawodach
bra∏y udzia∏ cztery gimnazjalne dziew
cz´ce dru˝yny z Miedar, Krupskiego
M∏yna, Radzionkowa i Brynka. Im
prez´ zorganizowa∏a Pani mgr Katarzyna Michalska-Kocik, nauczycielka
w fu w Miedarach.
Zawody rozegrano wg zasady ka˝
dy z ka˝dym. W wyniku rozgrywek,
I miejsce i awans do rozgrywek rejo
nowych wywalczy∏a dru˝yna z Brynka,
II miejsce przypad∏o Miedarzankom,
które gra∏y w sk∏adzie: Agnieszka
Brzezina, Ramona Curlej, Nina Pielok, Anna Górnicz, Sonia Zimny, Izabela Gryc, Ewa Galiosz, Magdalena
Jochimek i Katarzyna Kostoƒ.

Miedarach
Podczas zawodów panowa∏a Êwiet
na atmosfera, zawodniczki zagrzewa
ne by∏y do gry goràcym dopingiem
licznej publicznoÊci, co rusz rozlega∏y
si´ dêwi´ki stadionowych tràbek. Za
wody urozmaica∏y miedarski zespó∏
czirliderek. Puchar zwyci´skiej dru˝y
nie z Brynka wr´czy∏ osobiÊcie Z-caWójta Gminy Zbros∏awice Wies∏aw
Olszewski.
Szczególne podzi´kowania nale˝à
sà Pani mgr Katarzynie Michalskiej-Kocik, organizatorowi rozgrywek
i wytrawnemu animatorowi ˝ycia
sportowego Miedarskiego Zespo∏u
Szkó∏.
Adam ¸uç

W klasyfikacji zespo∏owej dziewczàt punktacja wyglàda∏a nast´pujaco:
I miejsce SP nr 3 Tarnowskie Góry – 85 punktów
II miejsce SP Miedary
– 78 punktów
III miejsce SP Zbros∏awice
– 70 punktów
IV miejsce SP nr 9 Tarnowskie Góry – 69 punktów
V miejsce SP Tworóg
– 42 punkty
W klasyfikacji indywidualnej nasze uczennice zaj´∏y:
II miejsce
– Aneta Kordula (SP Miedary)
III miejsce
– El˝bieta Skrzypczyk (SP Zbros∏awice)
Klasyfikacja zespo∏owa ch∏opców wyglàda∏a nast´pujàco:
I miejsce SP nr 3 Tarnowskie Góry – 90 punktów
II miejsce SP Zendek
– 71 punktów
III miejsce SP Miasteczko Âlàskie
– 70 punktów
IV miejsce SP Miedary i Nak∏o Âlàskie – 53 punkty
VI miejsce SP 9 Tarnowskie Góry
– 49 punktów
VII miejsce SP Tworóg
– 46 punktów
4. 03. 2005 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach odby∏y si´
Zawody Rejonowe w Tenisie Sto∏owym Szkó∏ Podstawowych. Do zawodów
zakwalifikowa∏y si´ uczennice z Miedar i Zbros∏awic (uczestniczki zawodów
powiatowych z 25.02.2005).
W klasyfikacji zespo∏owej uczennice SP z Miedar zaj´∏y III miejsce, SP ze
Zbros∏awic V miejsce.
W klasyfikacji indywidualnej uczennica SP ze Zbros∏awic El˝bieta Skrzyp
czyk zaj´∏a II miejsce za uczennicà SP z Sierakowa, a Aneta Kordula uczen
nica SP z Miedar przegra∏a z uczennicà SP nr 3 z Tarnowskich Gór, klasyfiku
jàc si´ na czwartym miejscu.
Maria Teklak

DBAJMY O ZDROWIE
Zak∏ad Opieki Zdrowotnej
„FAM MED” w Zbros∏awicach in
formuje, ˝e od 1 kwietnia br. przy
stàpi do realizacji dwóch progra
mów profilaktyki i promocji zdro
wia finansowanych przez NFZ.
Program profilaktyki chorób
uk∏adu krà˝enia ma na celu zmniej
szenie zachorowalnoÊci i umieral
noÊci populacji poprzez wczesne
wykrywanie, redukcj´ wyst´powania
i nat´˝enia czynników ryzyka. Pro
gram skierowany jest do osób ubez
pieczonych w NFZ w wieku 35 55
lat, u których do tej pory nie rozpo
znano chorób uk∏adu krà˝enia.
Zapraszamy pacjentów naszych
Poradni Lekarza Rodzinnego
w Zbros∏awicach, Wieszowie i Mie

darach w godzinach przyj´ç od
1 kwietnia do 31 grudnia 2005 r.
Z kolei program profilaktyki raka szyjki macicy ma na celu zmniej
szenie o 20 40% umieralnoÊci ko
biet z powodu tej choroby. Program
dotyczy populacji kobiet w wieku
od 30 53 lat, które nie mia∏y wyko
nywanego badania cytologicznego
w ciàgu ostatnich 3 lat.
Wszystkie zainteresowane panie
zapraszamy od 1 kwietnia do 31
grudnia 2005 r. do Poradni Gineko
logicznej w Zbros∏awicach w godzi
nach pracy tej poradni.

Sportowy Dzieƒ Kobiet w Miedarach
Kolejny raz na sportowo obchodzo
no Âwi´to Kobiet w Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Miedarach. W dniu
5 marca w hali sportowej w Miedarach
Dyrekcja Szko∏y pod patronatem Wój
ta Gminy Zbros∏awice zorganizowa∏a
Amatorski Turniej Siatkówki Dru˝yn
Mieszanych (3 kobiety + 3 m´˝czyzn).
Impreza spotka∏a si´ z du˝ym zaintere
sowaniem gminnej (i nie tylko) spo∏ecz
noÊci – oprócz 7 dru˝yn z naszej gminy
zg∏osi∏a si´ tak˝e dru˝yna z Nak∏a Âlà
skiego. Zanim przystàpiono do sporto
wej walki organizatorzy z∏o˝yli wszyst
kim kobietom ˝yczenia i obdarowano
panie ró˝ami, zaprezentowa∏y si´ tak˝e
m∏ode solistki z miejscowego zespo∏u
muzycznego. Organizatorzy zapewnili

pocz´stunek (ciasto, kawa, herbata) dla
sportowców, który przygotowali rodzice
uczniów z ZS P w Miedarach. Póêniej
rozpocz´∏y si´ ju˝ zmagania dru˝yn siat
karskich. Turniej wygra∏a dru˝yna z Na
k∏a Âlàskiego! Kolejne miejsca zaj´∏y
dru˝yny: „M∏ode Wilki” (z Wieszowy),
Kamieniec (nauczyciele i uczniowie
ZS) i Wieszowa.
Najlepsze dru˝yny oprócz tradycyj
nych pucharów i dyplomów otrzyma∏y
tak˝e ufundowane przez Wójta Gminy
s∏odkie upominki w postaci pysznych
tortów. Organizatorzy jeszcze raz gratu
lujà wszystkim zwyci´zcom i zapraszajà
w przysz∏ym roku.
mgr in˝. Sebastian Nowicki

NZOZ „FAM-MED”
w Zbros∏awicach
dr n. med. Barbara Pietrasiƒska
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Wieszowskie Turnieje Podj´li wyzwanie!
W ostatnich tygodniach do Wieszowy bar
dzo ch´tnie przyje˝d˝ajà dru˝yny siatkarskie
zarówno m´skie jak i ˝eƒskie. Dzi´ki inicjaty
wie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kultu
ry Fizycznej „Nasza Sala Gimnastyczna”
w Wieszowie zorganizowano dwa turnieje siat
kówki. W dniach 26 – 27 lutego zorganizowa
no turniej siatkówki dla m´˝czyzn o Puchar
Przewodniczàcego Stowarzyszenia. W tym tur
nieju bra∏o udzia∏ 8 dru˝yn, które zosta∏y po
dzielone na dwie grupy.
Po zaci´tych meczach grupowych Wieszowa
I uplasowa∏a si´ na drugim miejscu w swojej
grupie. W dalszych rozgrywkach spotka∏a si´
z Radzionkowem z którym walczy∏a o III miej
sce. Wjesiennym turnieju organizowanym rów
nie˝ w Wieszowie Radzionków by∏ lepszà dru
˝ynà. Przyst´pujàc teraz do meczu chcieliÊmy
si´ zrewan˝owaç za jesiennà pora˝k´. Po zaci´
tym meczu Wieszowa wygra∏a z Radzionko
wem 2:1. Wszyscy zawodnicy i kibice Wieszow
skiej dru˝yny byli szcz´Êliwi i zadowoleni z uda
nego rewan˝u. O I miejsce rywalizowa∏ Colop
I z Colopem II, obydwie dru˝yny przyjecha∏y
do nas z Helenki. Tutaj lepszà dru˝ynà okaza∏
si´ Colop II, który zdoby∏ I miejsce. Nasza dru
˝yna osiàgn´∏a du˝y sukces zajmujàc III miej
sce, gdy˝ wjesiennym turnieju by∏o znacznie go
rzej. Z pewnoÊcià ten sukces zawdzi´czamy p.
Wac∏awowi Rydzyƒskiemu, który dwa razy
w tygodniu prowadzi nasze zaj´cia.
Drugi turniej siatkówki dziewczàt zorgani
zowano z okazji Dnia Kobiet w dniach 12 13

marca. Równie˝ w tym turnieju bra∏o udzia∏ 8
dru˝yn, które podobnie zosta∏y podzielone
na dwie grupy.
W tych rozgrywkach o III miejsce walczy∏y
panie z Kamieƒca z MDK – Bytom. Lepszà
dru˝ynà okaza∏ si´ Kamieniec, który zajà∏
III miejsce. Po zwyci´stwie dru˝yna z Kamieƒ
ca by∏a bardzo szcz´Êliwa. W meczu fina∏owym
ponownie spotka∏y si´ dru˝yny z Radzionkowa
i Salo Zabrze. W rozgrywkach grupowych zwy
ci´˝y∏ Radzionków. Wszyscy zastanawialiÊmy
si´ jaki b´dzie teraz wynik obydwie dru˝yny
grajà bardzo dobrze. Po bardzo zaci´tym me
czu ponownie Radzionków wygra∏ 2:1 wsetach
i zajà∏ I miejsce. Na tym turnieju dziewcz´ta
stworzy∏y zupe∏nie innà atmosfer´. Ciàg∏y
Êpiew i doping kibiców towarzyszy∏ ka˝demu
spotkaniu. Pan Andrzej Dramski, który jest go
Êciem naka˝dym naszym turnieju stwierdzi∏, ˝e
atmosfera by∏a niepowtarzalna. Zachwyci∏ si´
równie˝ poziomem gry. Szkoda, ˝e nasz so∏tys
nigdy nie jest zainteresowany tym co dzieje si´
na sali gimnastycznej. Nasze Wieszowskie dru
˝yny wypad∏y nieco s∏abiej jednak trudno ocze
kiwaç wielkiego sukcesu po 6 miesiàcach. Dru
˝yny z Radzionkowa i Zabrza trenujà ju˝ od 3
lat. Jednak mamy nadziej´, ˝e w przysz∏ym ro
ku b´dzie znacznie lepiej. W tym turnieju na
grody ufundowa∏ Urzàd Gminy Zbros∏awice,
Rada Rodziców dzia∏ajàca przy Szkole, firma
Colop z Bytomia oraz nasze Stowarzyszenie.

W gimnazjum w Zbros∏awicach
dnia 7.03.2005 r. odby∏ si´ towarzyski
mecz pi∏ki siatkowej, kadra nauczycie
li kontra uczniowie. Wszystko zacz´∏o
si´ od pomys∏u uczniów klasy trzeciej
gimnazjum. Nauczyciele w sk∏adzie:
mgr Marian Szukalski (dyrektor i ka
pitan), ks. proboszcz Romuald Ko
koszka, mgr Maria Teklak, mgr Kata
rzyna Michalska Kocik, mgr Barbara
Szyszko, Joanna Twardawa, mgr
Krzysztof Jaremski podj´li wyzwanie.
Wszyscy byli ciekawi wyniku meczu.
Atuty nauczycieli to wi´ksze doÊwiad
czenie oraz w sk∏adzie troje nauczycie
li wychowania fizycznego. Po stronie
uczniów (Rafa∏ Zimnowodzki – kapi
tan, Celestyna Mika, Adam Kolanek,
Kamila Zawadzka, Kamila Kliczka,
Mateusz Karmaƒski, Piotr Kurek) by∏
zapa∏ do gry, m∏odzieƒcza si∏a oraz
ch´ç zwyci´stwa, której oczywiÊcie na
uczycielom równie˝ nie brakowa∏o.
Zwyci´˝y∏a jednak m∏odzieƒcza we

rwa i zapa∏ do gry. Po pi´ciu setach
pe∏nych emocji, zaci´tej rywalizacji
i poÊwi´cenia pedagodzy ulegli zespo
∏owi uczniów gimnazjum. Teoretycz
nie niemo˝liwe sta∏o si´ faktem zaska
kujàcym wszystkich. Uczniowie rocz
nik 1989 prze∏amali czteroletnià, z∏à
pass´ przegrywajàcych.
Nauczyciele zaproponowali rewan˝
pod koniec tego roku szkolnego.
Uczniowie podj´li wyzwanie, wi´c
wszyscy mo˝emy czekaç na dalsze
sportowe emocje. Wielki rewan˝ ju˝
wkrótce.
Mimo, i˝ dru˝yna gimnazjalistów
sk∏ada∏a si´ g∏ównie z opuszczajàcych
szko∏´ trzecioklasistów, to zarówno
nauczyciele jak i koledzy z m∏odszych
klas majà nadziej´ na kontynuacj´
pi´knej, chocia˝ krótkiej, tradycji ry
walizacji, grona pedagogicznego
z uczniami, na boisku do pi∏ki siatko
wej.
Organizator: Rafa∏ Zimnowodzki

Grzegorz K∏aczek

Poznajmy si´

Przebudzenie Wieszowy!
Po dwóch pierwszych w tym roku, nie
zbyt szcz´Êliwych wyst´pach w Wieloboju
So∏ectw, dru˝yna Wieszowy w sk∏adzie:
Oliwia Cebulla, Karolina Or∏owska, Ra
fa∏ Walisko i Bart∏omiej Plaskowski wy
walczy∏a pierwsze miejsce w p∏ywaniu!
Drugie miejsce zdoby∏a ekipa Laryszo
wa, a trzecie Ziemi´cic. Zawody odbywa

∏y si´ 19 go marca w tarnogórskim Parku
Wodnym i uczestniczy∏y w nich ekipy
z 12 tu so∏ectw. Szachy – to nast´pna
konkurencja wieloboju – do tej pory naj
s∏abiej obsadzona (8 ekip)! Mam nadzie
j´, ˝e 16 kwietnia w Ziemi´cicach b´dzie
wi´cej zwolenników „∏amania g∏owy”!
Wies∏aw Olszewski

Urszula Hajda – Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Zbros∏awicach.
Wdowa, trójka doros∏ych, samodzielnych dzie
ci. Wykszta∏cenie wy˝sze magisterskie. Absol
wentka Akademii Âwi´tokrzyskiej w Kielcach
na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja na
ukowa.
W Gminnej Bibliotece Publicznej pracuje
od 1989 r., natomiast jej kierownikiem jest
od koƒca 1990 r.
U ludzi nie znosi chamstwa, natomiast ceni sobie szczeroÊç i ˝yczliwoÊç.
Lubi podró˝e, pomimo ciàg∏ego kontaktu z ksià˝kami w wolnych chwilach
czyta interesujàce pozycje literackie.
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