ZBROS¸AWICE

KWIECIE¡
2005
ISSN 1507-8973

WYDAWANY PRZEZ WÓJTA I RAD¢ GMINY

BONIOWICE

Nr 3 (53) 2005

Jan Pawe∏ II

CZEKANÓW

* 18.05.1920
†02.04.2005

JASIONA
JAÂKOWICE
KAMIENIEC
KARCHOWICE
KOPIENICA
KSI¢˚Y LAS
LARYSZÓW
¸UBIE
¸UBKI
MIEDARY
PRZEZCHLEBIE
PTAKOWICE
ÂWI¢TOSZOWICE
SZA¸SZA
WIESZOWA
WILKOWICE
ZAWADA
ZIEMI¢CICE

„Âwiat∏oÊç wiekuista niechaj Mu Êwieci,
o Panie,
wÊród Êwi´tych Twoich na wieki”
Bo˝e, który w niewys∏owionej OpatrznoÊci zaliczy∏eÊ swojego s∏ug´
Jana Paw∏a II w poczet Najwy˝szych Kap∏anów,
spraw aby ten, który zast´powa∏ na ziemi Jednorodzonego Syna Twojego,
zosta∏ na wieki przy∏àczony do grona Êwi´tych Papie˝y.
Przewodniczàcy Rady Gminy Zbros∏awice
Andrzej Dramski
Mieszkaƒcy Gminy Zbros∏awice

Wójt Gminy Zbros∏awice
Pawe∏ Kowolik

Dotacje dla przedsi´biorców
i osób bezrobotnych

Meandry w Stodole

z Powiatowego Urz´du Pracy w Tarnowskich Górach

W piàtkowy wieczór 15 kwietnia br.
w Zbros∏awicach mia∏o miejsce ciekawe
wydarzenie artystyczne. W Stodole
pod Strzechà byliÊmy Êwiadkami spektaklu poetycko-muzycznego Beaty Dzielickiej i wystawy obrazów Ireny Szczepaniak. „Meandry” – tak obie panie zatytu∏owa∏y prezentacj´ swojej twórczoÊci.
Wyraz ten oznaczajàcy ornament
w kszta∏cie za∏amujàcej si´ linii odzwierciedla charakter atmosfery panujàcej
w Stodole. Prze˝yliÊmy chwile p∏ynàce
w ró˝nych tonacjach dojrza∏ej i przejrzystej sztuki. Zaprezentowana poezja

Starosta ze Êrodków Funduszu Pracy
mo˝e:
• refundowaç pracodawcy koszty wyposa˝enia i doposa˝enia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego
w wysokoÊci okreÊlonej w umowie;
• przyznaç bezrobotnemu jednorazowo Êrodki na podj´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej;
• refundowaç bezrobotnemu koszty
pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczàce podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Pracodawca, zamierzajàcy wyposa˝yç i doposa˝yç stanowisko pracy dla
skierowanego bezrobotnego, mo˝e z∏o˝yç do Starosty w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce po∏o˝enia tego stanowiska
pracy wniosek (wraz z wymaganymi dokumentami) o refundacj´ ze Êrodków
Funduszu Pracy kosztów wyposa˝enia
lub doposa˝enia stanowiska pracy.
Refundacja ze Êrodków Funduszu
Pracy jest dokonywana po przed∏o˝eniu
rozliczenia poniesionych kosztów, zatrudnieniu na tych stanowiskach skierowanych bezrobotnych oraz spe∏nieniu

warunków, okreÊlonych w umowie cywilnoprawnej zawartej miedzy Starostà
a pracodawcà.
Bezrobotnemu mogà byç przyznawane Êrodki na podj´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej w wysokoÊci okreÊlonej
w umowie, nieprzekraczajàcej jednak
500% przeci´tnego wynagrodzenia.
Bezrobotnemu mogà byç zrefundowane koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczàce podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej do wysokoÊci
80% udokumentowanych kosztów, nie
wy˝szej jednak ni˝ przeci´tne wynagrodzenie.
WysokoÊç przeci´tnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzieƒ zawarcia
umowy.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce
kryteriów przyznawania dotacji zamieszczone sà w regulaminach dost´pnych na stronie internetowej Powiatowego Urz´du Pracy w Tarnowskich Górach www.pup.tgory.pl lub mo˝na je
uzyskaç bezpoÊrednio w PUP w Tarnowskich Górach przy ul. Towarowej 1
pokój nr 114 (parter), tel. 285 50 38.

OG¸OSZENIE
Dzia∏ajàc zgodnie z art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póêniejszymi zmianami) Wójt Gminy Zbros∏awice zawiadamia, ˝e projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoÊci Boniowice, Czekanów, Jasiona, JaÊkowice,
Kamieniec, Karchowice, Kopienica, Ksi´˝y Las, Laryszów, ¸ubie, ¸ubki, Miedary,
Przezchlebie, Ptakowice, Âwi´toszowice, Wilkowice, Zawada, Zbros∏awice,
Ziemi´cice oraz dla obszaru pó∏nocno-zachodniego so∏ectwa Sza∏sza i obszaru
po∏udniowo-wschodniego so∏ectwa Sza∏sza b´dà wy∏o˝one do publicznego wglàdu w dniach od 4 maja 2005 r. do 2 czerwca 2005 r. codziennie za wyjàtkiem dni
wolnych od pracy, w siedzibie Urz´du Gminy Zbros∏awice, w Referacie Gospodarki NieruchomoÊciami i Ochrony Ârodowiska – Zbros∏awice ul. WolnoÊci
109a, pierwsze pi´tro, w godzinach od 9.00 do 14.00.
Ponadto zawiadamia si´, i˝ dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projektach planów rozwiàzaniami odb´dzie si´:
– dla miejscowoÊci ¸ubie, Kopienica, Jasiona, Ksi´˝y Las, JaÊkowice w dniu 18 maja
2005 r. o godz. 17.00 w budynku Domu Parafialnego w ¸ubiu ul. 1 Maja 35
– dla miejscowoÊci Ziemi´cice, Czekanów, Sza∏sza, Przezchlebie, Âwi´toszowice
w dniu 20 maja 2005 r. o godz. 17.00 w Âwietlicy Gminnej w Ziemi´cicach
– dla miejscowoÊci Zbros∏awice, Miedary, Laryszów, Wilkowice, Ptakowice
w dniu 23 maja 2005 r. o godz. 17.00 w Âwietlicy Gminnej w Zbros∏awicach
– dla miejscowoÊci Kamieniec, Boniowice, ¸ubki, Karchowice, Zawada w dniu 24
maja 2005 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkó∏ Gminnych w Kamieƒcu ul. Gliwicka
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadajàce
osobowoÊci prawnej mogà wnosiç uwagi dotyczàce projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoÊci Boniowice, Czekanów, Jasiona, JaÊkowice, Kamieniec, Karchowice, Kopienica, Ksi´˝y Las, Laryszów, ¸ubie, ¸ubki,
Miedary, Przezchlebie, Ptakowice, Âwi´toszowice, Wilkowice, Zawada, Zbros∏awice, Ziemi´cice oraz dla obszaru pó∏nocno-zachodniego so∏ectwa Sza∏sza i obszaru po∏udniowo-wschodniego so∏ectwa Sza∏sza w terminie do 14 dni od zakoƒczenia okresu wy∏o˝enia projektów planów zagospodarowania przestrzennego.
Uwagi nale˝y sk∏adaç na piÊmie do Wójta Gminy Zbros∏awice, 42-674 Zbros∏awice ul. OÊwi´cimska 2.
Dodatkowe informacje uzyskaç mo˝na w Urz´dzie Gminy w Referacie Gospodarki NieruchomoÊciami i Ochrony Ârodowiska, w godzinach od 9.00 do 14.00,
codziennie za wyjàtkiem sobót i dni Êwiàtecznych.
Telefon: 233-77-97 i 233-71-02
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umo˝liwi∏a duchowà podró˝ wÊród obrazów po zakolach nastrojów.
Wykonawcami byli: Aleksandra
Czarnik-Pyciak (recytacja), Krzysztof
Labisz (pianino, saksofon), Adam Wojtas (recytacja, gitara, Êpiew), Jakub
Wrona (pianino), Maciej Zieliƒski (pianino, saksofon).
Obie panie Beata Dzielicka i Irena Szczepaniak nale˝à do Zbros∏awickiego Stowarzyszenia Twórców Amatorów.
Jan Drechsler

Pami´tajmy o Janie Pawle II...
02.04.2005 r. o godzinie 21.37 nastàpi∏a chwila, która pogrà˝y∏a katolików w Polsce i na ca∏ym Êwiecie
w wielkim smutku. Do Ojca Niebieskiego odszed∏ Papie˝ Jan Pawe∏ II.
Po og∏oszeniu ˝a∏oby narodowej
w wielu szko∏ach odby∏y si´ akademie
majàce na celu uczczenie tego wielkiego cz∏owieka. Uczniowie Szko∏y
Podstawowej w Kopienicy tak˝e
uczcili pami´ç Jana Paw∏a II. Wszyscy
zgromadzili si´ w ciszy i wielkiej powadze na szkolnym holu. Po czym pan
Dariusz Mandel przedstawi∏ najwa˝niejsze wydarzenia z ˝ycia i twórczoÊç
Jana Paw∏a II, nast´pnie uczniowie
i nauczyciele zawiàzali kràg i uczcili

zmar∏ego papie˝a minutà ciszy. Dla
przybli˝enia twórczoÊci Jana Paw∏a
II odtworzono fragment „Tryptyku
Rzymskiego”, w którym Ojciec Âwi´ty pisze o swojej Êmierci. Na zakoƒczenie uczniowie wys∏uchali utworu
Gintrowskiego i Kaczmarskiego „Powrót do raju”, który przygotowa∏a pani Beata Owczarek.
W ka˝dej klasie wiszà okolicznoÊciowe gazetki wspominajàce papie˝a
Jana Paw∏a II, a wystawka poÊwi´cona twórczoÊci naszego Wielkiego Rodaka zosta∏a zorganizowana w szkolnej bibliotece.
Dariusz Mandel

Dbajmy o zdrowie
Zak∏ad Opieki Zdrowotnej „FAM – MED” w Zbros∏awicach informuje,
˝e od 1 kwietnia br. przystàpi∏ do realizacji dwóch programów profilaktyki
i promocji zdrowia finansowanych przez NFZ.
Program profilaktyki chorób uk∏adu krà˝enia ma na celu zmniejszenie
zachorowalnoÊci i umieralnoÊci populacji poprzez wczesne wykrywanie, redukcj´ wyst´powania i nat´˝enia czynników ryzyka. Program skierowany jest
do osób ubezpieczonych w NFZ w wieku 35-55 lat, u których do tej pory nie
rozpoznano chorób uk∏adu krà˝enia.
Zapraszamy pacjentów naszych Poradni Lekarza Rodzinnego w Zbros∏awicach, Wieszowie i Miedarach w godzinach przyj´ç od 1 kwietnia do 31
grudnia 2005 r.
Z kolei program profilaktyki raka szyjki macicy ma na celu zmniejszenie
o 20-40% umieralnoÊci kobiet z powodu tej choroby. Program dotyczy populacji kobiet w wieku od 30-53 lat, które nie mia∏y wykonywanego badania
cytologicznego w ciàgu ostatnich 3 lat.
Wszystkie zainteresowane panie zapraszamy od 1 kwietnia do 31 grudnia
2005 r. do Poradni Ginekologicznej w Zbros∏awicach w godzinach pracy tej
poradni.
NZOZ FAM – MED w Zbros∏awicach
dr n. med. Barbara Pietrasiƒska
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Z prac Wójta Gminy
Wójt przygotowa∏ 8 projektów
uchwa∏ Rady Gminy i wyda∏ 26 zarzàdzeƒ w tym w sprawach:
– powo∏ania komisji przetargowej
do udzielenia zamówienia na „Budow´ kanalizacji sanitarnej dla wsi Wieszowa,
– przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania bud˝etu za rok
2004,
– regulaminu udzielania zamówieƒ
publicznych przez Urzàd Gminy Zbros∏awice,
– og∏oszenia wykazu na wydzier˝awienie dzia∏ki nr 32 k. m. 1 i 2 d. 3 po∏o˝onej w Miedarach o powierzchni
0,3515 ha na czas okreÊlony 1 roku,
– zwi´kszenia wydatków wynikajàcych z harmonogramu na I kwarta∏
2005r,
– zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków bud˝etu
Gminy Zbros∏awice na II kwarta∏ 2005
roku,
– nieodp∏atnego nabycia do zasobu
gminy nieruchomoÊci okreÊlonej nr
dzia∏ki 43 o powierzchni 0,04 36 ha,
stanowiàcej drog´ po∏o˝onà w Kopienicy,
– zmiany zarzàdzenia nr 48/2002
Wójta Gminy Zbros∏awice z dn.
05.12.2002r. w sprawie powo∏ania komisji mieszkaniowej,
– og∏oszenia wykazu na wydzier˝awienie dzia∏ki nr 597/161 o powierzchni 0,0770 ha na czas okreÊlony 3 lat po∏o˝onej w Zbros∏awicach.
Ponadto Wójt:
Podjà∏ decyzj´ o zagospodarowaniu
nieruchomoÊci zabudowanej oznaczonej nr dzia∏ek: 37/15,842/4 i 24/15
o pow. ogólnej 4.714 m2 po∏o˝nej
w Ziemi´cicach poprzez wydzier˝awienie w trybie przetargowym.
Wyrazi∏ zgod´ na u˝yczenie So∏ectwu Kopienica dwóch dzia∏ek o nr
734/311 oraz 1060/309 o ∏àcznej powierzchni 0,2954 ha na okres 3 lat
z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
dla mieszkaƒców Kopienicy.
Zajà∏ stanowisko odnoÊnie stosowania ulg i umarzania podatku od nieruchomoÊci gruntów zaj´tych pod drogami, po dok∏adnej analizie ka˝dego
przypadku. W uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika b´dzie
umarza∏ zaleg∏oÊci podatkowe z gruntów pod drogami o ile z tej drogi korzysta co najmniej kilku u˝ytkowników.
Spotka∏ si´ z cz∏onkami Rady So∏eckiej Zawada. Tematem spotkania by∏
problem wyznaczenia gruntu pod
przysz∏y plac zabaw oraz tereny spor-

towe. Ustalono, ˝e realizacja tych zadaƒ nastàpi na terenie przej´tym
od Agencji NieruchomoÊci Rolnych
w Opolu.
Poleci∏ zaopatrzenie Gminnego
Centrum Informacji w Kamieƒcu we
wszystkie druki, potrzebne rolnikom
z terenu gminy w temacie Êrodków
unijnych, wnioski o dop∏aty bezpoÊrednie, zg∏oszenia przemieszczenia
zwierzàt, zg∏oszenia byd∏a i Êwiƒ do rejestru, zmiany stanu stada zwierzàt.
Pozytywnie zaopiniowa∏ projekty
uchwa∏ Rady Gminy dotyczàce planów
zagospodarowania przestrzennego so∏ectwa Wieszowa.
Pozytywnie zaopiniowa∏ wniosek
wspó∏w∏aÊcicieli nieruchomoÊci –
dzia∏ki 2124/127 obr´b Zbros∏awice,
która stanowi cz´Êç drogi ul. S∏onecznej o nieodp∏atne przekazanie
na rzecz Gminy.
Zleci∏
opracowanie
wniosku
do WFOÂ i GW w sprawie otrzymania
dofinansowania na wymian´ pieców
c.o. i docieplanie budynków w ramach
przyj´tego w styczniu przez Rad´
Gminy Programu Ochrony Powietrza.
Podpisa∏ umowy z Klubami Sportowymi, które wygra∏y konkursy na
Êwiadczenie us∏ug z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Poleci∏ przeprowadzenie konkursu
malarskiego i wiedzy w temacie dzia∏alnoÊci przeciwpo˝arowej wÊród dzieci
przedszkolnych i szkó∏ podstawowych.
Uczestniczy∏ w zebraniach wiejskich
so∏ectw ¸ubie, Boniowice, Sza∏sza
i ¸ubki.
W dniu 30.03.2005 r. spotka∏ si´
z wszystkimi so∏tysami, celem omówienia spraw bie˝àcych.
Wraz z Przewodniczàcym Rady
Gminy i radnym z terenu Czekanowa
– Sza∏szy spotka∏ si´ z z-cà dyrektora
i jego wspó∏pracownikami G. D. D. K.
i A Oddzia∏ Katowice, celem omówienia planu napraw dróg krajowych 94
i 78. Niestety poza pracami w ramach
tzw. bie˝àcego utrzymania w roku
2005 z braku Êrodków nie nale˝y si´
spodziewaç wi´kszych robót. Wszystkie prace majà byç przeprowadzone
na terenie naszej Gminy w pierwszej
kolejnoÊci w zakresie ustalonym
wspólnie przez pracowników G. D. D.
K. i A. i Urzàd Gminy do mo˝liwoÊci
ich sfinansowania.
Przed∏o˝y∏ Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie finansowe z wykonania bud˝etu
za rok 2004.
Podjà∏ inicjatyw´ by Zespó∏ Szkó∏
w Kamieƒcu przyjà∏ imi´ Jana Paw∏a II.

Z prac Rady Gminy
18.03.2005 r. – sesja Rady Gminy
Zbros∏awice
Podj´cie uchwa∏ w sprawie: regulaminu okreÊlajàcego w roku 2005 wysokoÊci oraz szczegó∏owe warunki przyznawania dodatków: za wys∏ug´ lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraênych
zast´pstw, kryteria i tryb przyznawania
nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w jednostkach oÊwiatowych, dla których organem prowadzàcym jest Gmina Zbros∏awice oraz wysokoÊç nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
i szczegó∏owe zasady jego przyznawania i wyp∏acania; regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka∏ych
na terenie Gminy Zbros∏awice; zmiany
uchwa∏y w sprawie zwolnieƒ z podatku
od nieruchomoÊci w 2005r. dla przedsi´biorców; ustalenia wysokoÊci op∏at
za zrzut Êcieków dowo˝onych
do oczyszczalni; zmiany formy organizacyjnej Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zbros∏awicach i utworzenia samorzàdowej instytucji kultury pod nazwà

Gminna Bibliotek Publiczna; nadania
statutu Gminnej Bibliotece Publicznej;
powo∏ania Sekretarza Gminy Zbros∏awice; przystàpienia do akcji spo∏ecznej
dla samorzàdowców „Przejrzysta Polska”; zmian w bud˝ecie Gminy Zbros∏awice na rok 2005 – 4 uchwa∏y.
15.03. oraz 12.04.2005 r – posiedzenia Komisji Bud˝etu, Gospodarki
i Rozwoju
Omówienie projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego so∏ectwa Wieszowa oraz zaopiniowanie projektów uchwa∏.
16.03. oraz 13.04.2005 r. posiedzenie
Komisji OÊwiaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej
Opiniowanie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka∏ych
na terenie Gminy Zbros∏awice oraz
statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zbros∏awicach oraz omówienie stanu zdrowia mieszkaƒców naszej gminy.
30.03. oraz 06.04. 2005 r. – posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Ocena wykonania bud˝etu za rok
2004 oraz opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Uwaga szczepienia!
Âlàski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje, ˝e w dniach:

28.04-03.05.2005 r.
na obszarze województwa Êlàskiego zostanie przeprowadzona akcja
ochronnego szczepienia lisów wolno ˝yjàcych przeciwko wÊciekliênie.
Akcja b´dzie kontynuacjà szczepienia z lat ubieg∏ych i wykonana poprzez wyk∏adanie szczepionki z samolotów z wysokoÊci oko∏o 200 metrów, na powierzchni ponad 10 tys. km kw. powierzchni zielonych. Ârednio na 1 km kw. rozrzuconych b´dzie do 25 kostek-przyn´t ze szczepionkà. W sumie na terenie ca∏ego województwa Êlàskiego zostanie wy∏o˝onych ponad 253 tys. szczepionek.
Szczepionka zatopiona jest w przyn´cie w postaci ma∏ych brunatno-zielonkawych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Lisy zapach ten wyczuwajà
z odleg∏oÊci 800 metrów. Szczepionki zostanà wy∏o˝one nie tylko w lasach, ale
i na pozosta∏ych terenach zielonych np. na polach, ∏àkach, w ogródkach dzia∏kowych, a nawet w parkach.
Âlàski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkaƒców województwa
o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Lisy wyczuwajàc zapach cz∏owieka
nie zjedzà dotkni´tej kostki. JednoczeÊnie przypominamy, ˝e przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzaç na tereny niezabudowane zwierzàt domowych.
Akcja wyk∏adania szczepionek w województwie Êlàskim trwa dwa razy do roku na wiosn´ i w jesieni.

D. Musio∏

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję Wszystkim tym,
którzy oddali na mnie głos w wyborach uzupełniających
do Rady Gminy Zbrosławice.
Z poważaniem Rafał Niedbała

Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli
we Mszy Świętej w intencji zmarłego Papieża
oraz wszystkim tym,
którzy dołożyli starań by Gmina oddała godny hołd,
na jaki ten Wielki Człowiek zasłużył.

Wyrażam podziękowanie wszystkim tym,
którzy złożyli mi wyrazy współczucia
z powodu zgonu mej Matki, uczestniczyli w pogrzebie
i tym samym spowodowali,
że te trudne chwile były łatwiejsze do przeżycia.

Wójt Gminy Zbrosławice
Paweł Kowolik

Paweł Kowolik
Wójt Gminy Zbrosławice
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Z ostatniej chw

Zwracamy si´ z proÊbà do firm i przedsi´biorstw o udzielenie pomocy materialnej w postaci artyku∏ów budowlanych i sprz´tu domowego dla rodziny, której cz´Êç domu i dobytek uleg∏ zniszczeniu w czasie po˝aru dnia 20.4.2005 r. w miejscowoÊci Wieszowa.
Kontakt: Kierownik Âwietlicy Gminnej w Wieszowie Kornelia Sikora tel. 273 74 87 w godz. 8.00-11.00 i 15.00-20.00.
Zbros∏awickie Stowarzyszenie Âwietlic Socjoterapeutycznych

ANKIETA
Mieszkam w..........................................................................................................................................................
W okolicy, gdzie mieszkam czuj´ si´ w pe∏ni bezpiecznie
Zgadzam si´ z tym twierdzeniem
[ ] ca∏kowicie
[ ] raczej tak
[ ] raczej nie

[ ] ca∏kiem nie

W sàsiedztwie zwracamy na siebie uwag´
Zgadzam si´ z tym twierdzeniem
[ ] ca∏kowicie
[ ] raczej tak

[ ] ca∏kiem nie

[ ] raczej nie

Na terenie.......................................................................... sta∏em (am) si´ ju˝ kiedyÊ ofiarà przest´pstwa
[ ] tak
[ ] nie
Zg∏osi∏em (am) ten fakt na policj´
[ ] tak
[ ] nie
Czuj´ si´ bezpiecznie:
na ulicy
Zgadzam si´ z tym twierdzeniem
[ ] ca∏kowicie
[ ] raczej tak] raczej nie [ ] ca∏kiem nie

Szanowne Mieszkanki,
Szanowni Mieszkaƒcy!
Zwracam si´ do Paƒstwa z proÊbà
o wype∏nienie anonimowej ankiety,
która pozwoli Komendzie Powiatowej Policji okreÊliç, jakie jest Pana/Pani osobiste poczucie bezpieczeƒstwa
w gminie Zbros∏awice, gdzie i dlaczego czujà si´ Paƒstwo w swojej okolicy
bezpiecznie, a gdzie i dlaczego niebezpiecznie.
Informacje otrzymane od Paƒstwa
pozwolà Policji podjàç stosowne dzia∏ania o charakterze naprawczym.
Wype∏nienie przez Pana/Panià
przed∏o˝onej ankiety jest bardzo
wa˝ne, gdy˝ wiedza, jakà za jej poÊrednictwem otrzymajà instytucje odpowiedzialne za bezpieczeƒstwo
i porzàdek publiczny, wykracza poza ich ocen´ bezpieczeƒstwa.

˚adna wypowiedê
nie zostanie pomini´ta
lub zlekcewa˝ona.

w drodze do szko∏y/ w szkole
Zgadzam si´ z tym twierdzeniem
[ ] ca∏kowicie
[ ] raczej tak

[ ] raczej nie

[ ] ca∏kiem nie

na terenach zielonych
Zgadzam si´ z tym twierdzeniem
[ ] ca∏kowicie
[ ] raczej tak

[ ] raczej nie

[ ] ca∏kiem nie

Liczàc na Paƒstwa przychylnoÊç
z góry dzi´kuj´ za udzielone odpowiedzi, prosz´ jednoczeÊnie o przekazanie wype∏nionych ankiet so∏tysom lub w Urz´dzie Gminy pokój
nr 6.
Pawe∏ Kowolik
Wójt Gminy Zbros∏awice

Omijam w................................................................................................................................. pewne miejsca, poniewa˝ czuj´ si´ tam niepewnie
[ ] tak
[ ] nie
[ ] w ciàgu dnia
[ ] w nocy
Omijam nast´pujàce miejsca........................................................................................................................................................................................
Unikam tych miejsc ze wzgl´du na:
[ ] s∏abe oÊwietlenie
[ ] nieprzejrzystà zabudow´
[ ] strach przed okreÊlonymi zagro˝eniami
Dostrzegam przemoc ze strony „grup m∏odocianych”
[ ] tak
[ ] nie
Je˝eli tak, to w jakiej formie...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Na zakoƒczenie prosz´ udzieliç odpowiedzi na nast´pujàce pytania ogólne:
[ ] m´˝czyzna
[ ] kobieta
Podzia∏ wiekowy:
[ ] do 20 lat
[
[
[
[
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[ ] do 40 lat

[ ] do 60 lat

[ ] powy˝ej 60 lat

] uczeƒ/student
] czynny zawodowo
] bezrobotny
] emeryt/rencista
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Podpalacze zatrzymani
Ponad

rok temu, na prze∏omie
stycznia i lutego, nieznani sprawcy
w Âwi´toszowicach z zak∏adu produkujàcego plastykowe komponenty skradli
elektronarz´dzia warte 1000 z∏ i dla zatarcia Êladów podpalili budynek. Palàca
si´ ˝ywica epoksydowa zaczadzi∏a ca∏e
pomieszczenie, w zwiàzku z tym straty
oszacowano na 41 tysi´cy z∏otych.
W tym roku podczas wyjaÊniania
okolicznoÊci innej sprawy, uda∏o si´

wykryç podpalaczy. Sà nimi dwaj m∏odzi mieszkaƒcy Gminy: 20-letni Andrzej M. oraz 21-letni Andrzej K.
Akt oskar˝enia trafi∏ ju˝ do sàdu,
a m´˝czyznom grozi kara pozbawienia
wolnoÊci do 8 lat.
asp. Mariusz Duda
kierownik Posterunku Policji
w Zbros∏awicach

Przezchlebie niepokonane
J

u˝ po raz trzeci z rz´du bowiem
wygra∏y turniej szachowy w ramach
Wieloboju So∏ectw! Szachowe zmagania zgromadzi∏y rekordowà, jak
do tej pory, liczb´ ekip – 11. Przyczyni∏y si´ do tego Jasiona i Zawada –
niewielkie so∏ectwa (270 i 310 mieszkaƒców), których so∏tysi potrafià jednak zmobilizowaç mieszkaƒców
do sportowej rywalizacji. Chwa∏a im
za to!
Du˝a liczba ekip spowodowa∏a koniecznoÊç rozegrania turnieju przez
podzia∏ na dwie grupy. Âlepy los spowodowa∏, ˝e w jednej grupie znalaz∏y
si´ wszystkie dru˝yny, które w latach
2003 i 2004 zajmowa∏y czo∏owe miejsca w gminnych rozgrywkach szachowych. Postanowiono wi´c, ˝e w przy-

sz∏ym roku turniej b´dzie trwa∏ 2 dni,
aby umo˝liwiç rozegranie go metodà
„ka˝dy z ka˝dym”.
Nad przebiegiem rozgrywek czuwali s´dziowie: Zygmunt Bieƒ (g∏ówny)
i Bernard Socha, a So∏tys Ziemi´cic
wraz z Radà So∏eckà cz´stowali przygotowanymi przez siebie kanapkami,
herbatà i kawà.
Na zdj´ciu finaliÊci: I. Przezchlebie,
II. Jasiona, III. Wieszowa. Punktacja
2005 (poni˝ej) przedstawia klasyfikacj´ po 4-ch konkurencjach. Brak
w niej so∏ectw: JaÊkowic, Karchowic,
Ptakowic, Sza∏szy i Zbros∏awic, gdy˝
nie uczestniczy∏y jeszcze w tym roku
w turnieju.
Wies∏aw Olszewski

Droga warzyw

do naszej kuchni

„Gospodarstwo Ogrodnicze Klimowicz Cecylia i Zbigniew” zajmuje si´
produkcjà najwy˝szej jakoÊci mleka
oraz wielu odmian zbó˝, najwy˝szej jakoÊci warzyw szklarniowych, gruntowych oraz kwiatów.
JesteÊmy w posiadaniu dwóch gospodarstw ogrodniczych (Paczyna i Nisko)
o ∏àcznej powierzchni ponad 22 ha
pod szk∏em oraz gospodarstwa rolniczego w Ksi´˝ym Lesie o powierzchni 2,5
tys. ha.
Pan Zbigniew Klimowicz opowiada
o najwi´kszej w regionie przechowalni
warzyw gruntowych.
– Witam serdecznie. Zechcia∏by Pan
przybli˝yç dok∏adniej mieszkaƒcom naszej gminy zasad´ dzia∏ania przechowalni?
– Znajdujàca si´ w Kamieƒcu przechowalnia warzyw gruntowych posiada
magazyn o pojemnoÊci ok. 3, 8 tys. ton
ch∏odzony poprzez specjalne agregaty,
a tak˝e magazyn o pojemnoÊci ok. 500
ton, nie ch∏odzony.
Warzywa, które sà w nich przechowywane to: marchew, burak, seler, kapusta
pekiƒska oraz por.
Warzywa te s∏u˝à do zaopatrzenia
bezpoÊredniego, czyli dostarczamy je
g∏ównie do sieci supermarketów, cz´Êç
warzyw zakupujà te˝ ko∏a ∏owieckie,
stadniny koni, hodowcy byd∏a i inni
drobni odbiorcy.
W celu przygotowania warzyw
do bezpoÊredniego spo˝ycia, potrzebne sà specjalne linie technologiczne,
na których produkty sà konfekcjonowane, sortowane, myte, uk∏adane

w odpowiednie partie i wysy∏ane do odbiorców.
Ca∏a procedura od momentu posiania, do momentu podania bezpoÊredniemu klientowi jest spe∏niana wed∏ug
wymogów EUREPGAP, czyli systemu
bezpiecznej produkcji rolnej.
Dla bezpieczeƒstwa klientów, specjalne organy kontroli jakoÊci odrzucajà nawet do 40% warzyw, które nie spe∏niajà
warunków. Supermarkety sprawdzajà
zawartoÊç azotanów, azotynów, metali
ci´˝kich i innych pierwiastków szkodliwych. Warzywa muszà mieç te˝ odpowiedni kszta∏t i temperatur´ mià˝szu!
SpecjaliÊci z sieci supermarketów
kontrolujà równie˝ aparatur´ do ochrony roÊlin.
– Czy ta inwestycja stworzy∏a nowe
miejsca pracy dla okolicznych mieszkaƒców?
– Uprawa warzyw zajmuje ok. 100
hektarów. Cz´Êç ziemi zosta∏a pod te
potrzeby wydzielona z przedsi´biorstwa
nasiennego „Ksi´˝y Las”, co spowodowa∏o zwi´kszenie iloÊci miejsc pracy dla
kilkunastu osób.
– Kto nadzoruje inwestycj´?
– Warzywami zajmuje si´ Pani Iwona
Klimowicz – W∏odarczyk.
– Czy móg∏by Pan podpowiedzieç coÊ
na zakoƒczenie naszym rolnikom
w kwestii rozwijania ich produkcji?
– Zapraszam rolników z naszej gminy
do wspó∏pracy ze mnà, gdy˝ mo˝liwoÊci
sà naprawd´ bardzo du˝e.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏ Grzegorz Zwoliƒski

Szachowe zmagania
Biblioteka i OÊrodek Kultury Gminy O˝arowice w Tàpkowicach zorganizowa∏y w dn. 12.04.2005r. IV Szkolny Turniej Szachowy im. Franciszka
Miodka.
Grupa najlepszych szachistów ze Szko∏y Podstawowej w Kamieƒcu
ucz´szczajàcych na zaj´cia kó∏ka szachowego prowadzonego przez trenera I kl., Mistrza Polski, Olimpijczyka Pana Jana Wider´, postanowi∏a
zmierzyç si´ z innymi dru˝ynami.
Naszà szko∏´ reprezentowa∏y dwie dru˝yny:

Punktacja 2005
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

So∏ectwo
Przezchlebie
Miedary
Ziemi´cice
Wieszowa
Laryszów
Czekanów
Zawada
Jasiona
Kamieniec
Boniowice+¸ubki
¸ubie
Âwi´toszowice
Kopienica
Ksi´˝y Las
Wilkowice

Skat
26
30
27
23
29
28
21
20
22
25
0
24
0
0
0

Pi∏ka
29
30
25
24
21
28
26
19
20
17,5
17,5
27
0
23
22

P∏ywanie Szachy
26
30
24
24
28
26
30
28
29
25
20
23
21
27
22
29
23
22
25
0
27
21
0
0
19
20
0
0
0
0

WieÊç z Gminy nr 3 (53) 2005 • Kwiecieƒ

Suma
111
108
106
105
104
99
95
90
87
67,5
65,5
51
39
23
22

Kl. I-III
Natalia Hetmaƒczyk
Dawid Hetmaƒczyk
Bart∏omiej Dziubla
Pawe∏ Pelc

Kl. IV-VI
Emilia Woênica
Tetfejer Sandra
Czapliƒska Anna
Tomasz Mende

Mi∏à niespodziank´ sprawi∏a nam grupa m∏odsza, która zdoby∏a I miejsce w swojej kategorii wiekowej. Na 6 startujàcych dru˝yn uzyska∏a 13,5
pkt, (II m. Kalety 12,5 pkt; III m. Wojska 11,5pkt).
Dru˝yna starsza zaj´∏a wprawdzie 9 miejsce na 12 zespo∏ów, ale Emilia
Woênica z kl. IV zosta∏a nagrodzona za jeden z najlepszych wyników w zawodach.
Dobre wyniki naszych szachistów (to ju˝ nasz drugi turniej w którym
z sukcesami startujemy) nabierze znaczenia gdy uÊwiadomimy sobie, ˝e
kó∏ko dzia∏a dopiero od 6 miesi´cy, a niektórzy z reprezentantów rozpoczynali od „zera”.
Joanna Mansfeld-Mucha
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Segregacja odpadów
Na terenie Gminy coraz bardziej rozwija si´ segregacja Êmieci, kolejne so∏ectwa zosta∏y zaopatrzone w worki do segregacji. Sà to: JaÊkowice, Jasiona,
Kopienia, Ksi´˝y Las, ¸ubie i ¸ubki.
W najbli˝szych dniach worki otrzymajà wszystkie pozosta∏e so∏ectwa, zatem ca∏y teren Gminy b´dzie obj´ty systemem segregacji Êmieci, do czego
goràco Paƒstwa zach´cam.
Wiadomo, ˝e do tego rodzaju gromadzenia odpadów musimy si´ przyzwyczaiç, równie˝ firma odbierajàca worki musi do∏o˝yç wi´kszej starannoÊci
w przestrzeganiu terminów odbioru.
W tym miejscu pragn´ przeprosiç Mieszkaƒców Miedar, Boniowic i Kamieƒca za nieprecyzyjne podanie terminu odbioru w kwietniu. GórnoÊlàska
Agencja Handlowa zapewnia, ˝e tego typu pomy∏ka nie zdarzy si´ nigdy wi´cej i do∏o˝y staraƒ aby wszyscy Mieszkaƒcy byli zadowoleni z jej us∏ug.
W zwiàzku z segregacjà odpadów w workach, mo˝e si´ zdarzaç, ˝e kub∏y
metalowe jakie ju˝ posiadamy nie b´dà nape∏niane tak jak dotychczas, wówczas mo˝na zwróciç si´ do Zak∏adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o zmian´ umowy na wywóz Êmieci. Kube∏ b´dzie opró˝niany co dwa lub
trzy miesiàce, w zale˝noÊci jak Paƒstwo umówicie si´ z Zak∏adem.
Wprowadzony system zbierania odpadów do worków ma przede wszystkim znaczenie ekonomiczne, bo jest to odbiór bezp∏atny (nie p∏acà ani
Mieszkaƒcy, ani Gmina).
Podaj´ Paƒstwu harmonogram wywozu worków:
I piàtek m-ca – Zbros∏awice
I Êroda m-ca – Wieszowa
I czwartek m-ca – Ptakowice, Wilkowice, Laryszów
I piàtek m-ca – Miedary, Boniowice, Kamieniec
II wtorek m-ca – JaÊkowice, Jasiona, Kopienia, Ksi´˝y Las, ¸ubie, ¸ubki.
Dla kolejnych miejscowoÊci zaopatrywanych po raz pierwszy, harmonogram podam w nast´pnym wydaniu gazety.
UWAGA! Je˝eli w wyznaczony dzieƒ zbiórki przypadnie Êwi´to to zbiórka b´dzie w dniu nast´pnym, np. w maju w Zbros∏awicach b´dzie w Êrod´
4 maja.
Je˝eli zdarzy si´, ˝e ktoÊ nie otrzyma pustych worków, prosz´ zg∏osiç si´
do so∏tysa swojej wsi lub do Urz´du Gminy, pokój nr 9.
Pragn´ przypomnieç, ˝e worki nale˝y wystawiç przed bram´ do godz. 8, bo
od tej pory rozpoczyna si´ zbiórka.
Firma zbierajàca prosi aby worki by∏y wystawiane bezwzgl´dnie przed bram´, od strony ulicy, a nie za bram´ od strony posesji. Cz´sto si´ zdarza, ˝e
worki stojà na posesji a na bramie wisi tabliczka „z∏y pies”. W takim przypadku worki nie b´dà odbierane.
W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci prosz´ dzwoniç pod nr tel. 233 77 90

Âwi´to Ziemi
w Kopienicy
Nadesz∏a d∏ugo oczekiwana Wiosna. Niestety wraz z nià ods∏oni∏o si´
to wszystko, co „ukry∏o si´” pod Êniegiem. Uczniowie ze Szko∏y Podstawowej w Kopienicy w ramach Âwi´ta
Ziemi porzàdkowali park wokó∏ szko∏y. Okaza∏o si´ jednak, ˝e po zimie pozosta∏o wiele le˝àcych na ziemi olbrzymich ga∏´zi. Pomoc rodziców by∏a nieunikniona. Przez trzy kolejne soboty

rodzice zaanga˝owali si´ w sprzàtanie
parku i to z widocznym efektem.
W tym miejscu Dyrekcja SP w Kopienicy bardzo dzi´kuje wszystkim wytrwa∏ym uczestnikom sobotnich wysi∏ków w przyszkolnym parku.
Teraz mo˝na ju˝ z radoÊcià obserwowaç budzàca si´ do ˝ycia przyrod´.
Dariusz Mandel

Wymiana szkolna

Zbros∏awice – Brackenheim
W

dniach od 14 do 22 kwietnia
goÊciliÊmy na terenie gminy Zbros∏awice uczniów z partnerskiego miasteczka Brackenheim. W wymianie tej
wzi´∏o udzia∏ 13 uczniów z Niemiec,
13 uczniów z Polski oraz po dwóch
opiekunów z ka˝dej strony.
Wizyta przebiega∏a w przyjacielskiej atmosferze. Jak co roku goÊcie
zakwaterowani byli u rodzin polskich
co da∏o obu stronom mo˝liwoÊç doskonalenia j´zyków obcych. Wycieczki
jakie zorganizowaliÊmy dla naszych
goÊci da∏y im mo˝liwoÊç poznania naszego kraju, naszej kultury a tak˝e historii. ZaprosiliÊmy m∏odzie˝ niemckà
m. in. do Kopalni Zabytkowej w Tarnowskich Górach, na ca∏odzienne

zwiedzanie Krakowa oraz do obozów
KL Auschwitz – Birkenau w OÊwi´cimiu.
Poza tym m∏odzie˝ z Brackenheim
uczestniczy∏a w zaj´ciach szkolnych
w Gminazjum w Zbros∏awicach, Miedarach, Wieszowie i Kamieƒcu.
W przedostatni dzieƒ wymiany
szkolnej zorganizowaliÊmy wieczorek
po˝egnalny dla naszych przyjació∏
z Niemiec. ˚egnajàc naszych goÊci, zaprosiliÊmy ich do przyjazdu w nast´pnym roku co zosta∏o przyj´te z wielkim entuzjazmem.
Uczniowie z Gminazjum ze Zbros∏awic,
Kamieƒca, Wieszowy i Miedar

Urszula Grabiƒska

Zabytkowa studnia w
S

tudnia przy Domu Parafialnym
w ¸ubiu zosta∏a wybudowana w 1850
roku. Âciany tej studni zosta∏y wykonane z kamienia wapiennego. Wykonanie tej Êciany Êwiadczy o du˝ej fachowoÊci dawnych budowniczych.
Przez dziesiàtki lat ¸ubianie, mieszkajàcy w pobli˝u tej studni, czerpali

¸ubiu

z niej wod´. Ze wzgl´du na jej wiek
uznaliÊmy, ˝e jest to zabytek i nale˝y jà
chroniç przed dewastacjà. Dla bezpieczeƒstwa i ozdoby za∏o˝ono nowà pokryw´, ogrodzenie i oÊwietlenie wn´trza studni.
So∏yts ¸ubia Pawe∏ Bujara
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