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„Miedarzanie
Êladami wieszcza ”
Zespó∏ PieÊni i Taƒca Miedarzanie po kilkumiesi´cznych przygotowaniach wyjecha∏ na Litw´, aby zaprezentowaç nasz
kraj na Mi´dzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Suk, suk, rateli”
18 maja 2004 r. ca∏y zespó∏ z uÊmiechem na twarzy ˝egna∏ si´ z rodzicami,
którzy z nutkà niepewnoÊci przekazywali ostatnie przestrogi swoim dzieciom. PoruszaliÊmy si´ nocà, po pustych drogach. Ka˝dy zaczà∏ si´ zastanawiaç – Jak to b´dzie? Czy mnie poznajà? Czy przyjaêƒ znów zakwitnie?
Dok∏adnie rok temu to Litwini goÊcili
w Polsce. Nawiàza∏y si´ wtedy jakieÊ
wi´zi, ale nikt nie by∏ do koƒca przekonany, czy jeszcze kiedyÊ si´ spotkamy. A tu niespodzianka. Min´liÊmy
Warszaw´, Suwa∏ki, litewskà granic´.
Wszyscy z zainteresowaniem spoglàdaliÊmy w okna, gdzie rozpoÊciera∏ si´
tylko polny krajobraz. Kowno – cel naszej wycieczki – przywita∏o nas ch∏odno i deszczowo. Zmusi∏o nas tak˝e
do przestawienia zegarków godzin´
do przodu. Kiedy podjechaliÊmy
pod wyznaczony adres, litewscy przyjaciele powitali nas uÊmiechem i kwiatami. Wraz z kwiatami otrzymaliÊmy
zakwaterowanie u rodzin, z którymi
mieliÊmy sp´dziç nast´pne dni.
Z lekkà niepewnoÊcià pojechaliÊmy,
ka˝dy w innà stron´, aby nast´pnego
dnia spotkaç si´ w zoo i podzieliç wra˝eniami po pierwszej nocy na litewskiej ziemi. Nast´pnie swoje kroki
skierowaliÊmy do starego klasztoru,
a potem na wzgórze widokowe. Podziwiajàc Kowno i ca∏à pi´knà okolic´
zrozumieliÊmy skàd ta mi∏oÊç
„Do tych pól malowanych zbo˝em
rozmaitem, wyz∏acanych pszenicà, po-

srebrzanych ˝ytem”. Po tych sentymentalnych chwilach ka˝dy z nas potrzebowa∏ oddechu wspó∏czesnoÊci.
ZaznaliÊmy go na wieczornej dyskotece.
Nast´pnego dnia wraz ze wschodem
s∏oƒca rozpocz´liÊmy m´czàce próby
przed popo∏udniowym wyst´pem.
Przed galowym koncertem wzi´liÊmy
jeszcze udzia∏ w otwarciu wystawy polskiej sztuki ludowej, Êpiewajàc najpopularniejsze polskie pieÊni przed pracownikami ambasady naszej ojczyzny.
Milowymi krokami zbli˝aliÊmy si´
do celu naszego wyjazdu – otwarcia
Festiwalu „Suk, suk, rateli”. Wybi∏a
18-ta, kiedy z sercem na ramieniu

i flagà polskà w d∏oni weszliÊmy
na g∏ównà scen´. Wyst´p zosta∏ nagrodzony gromkimi brawami. Wszyscy
byli pod wielkim wra˝eniem Êlàskiej
kultury, a my zm´czeni udaliÊmy si´
do naszych tymczasowych domów.
Najwi´kszà atrakcjà by∏ barwny pochód ulicami Kowna, zakoƒczony kolejnym wyst´pem przed szerokà publicznoÊcià. Niedzielny poranek powitaliÊmy w litewskim koÊciele, gdzie
podczas
mszy
podzi´kowaliÊmy
za wspania∏e chwile Êpiewajàc „Czarnà Madonn´”. W tym dniu mia∏ te˝
premier´ nasz wyst´p w strojach beskidzkich.
(ciàg dalszy na str. 7)

JADWIGAFEST 2004
Organizatorzy zapraszajà na VI Mi´dzynarodowy Festiwal w Ziemi´cicach, który odb´dzie si´ w dniach od 30 lipca
do 1 sierpnia 2004 r. Szczegó∏owy program zamieszczamy na s. 6

Z prac Rady Gminy
16.06.2004 r. Sesja Rady Gminy
Zbros∏awice
Zapoznanie si´ z informacjà nt.
wyp∏aty zasi∏ków przez Gminny
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej oraz nt.
oÊwiaty na terenie gminy, podj´cie
uchwa∏ w sprawie: za∏o˝enia publicznego gimnazjum w Wieszowie; utworzenia Zespo∏u Szkó∏ w Wieszowie;
okreÊlenia granic obwodu publicznego Gimnazjum w Zbros∏awicach, ul.
WolnoÊci 97, publicznego gimnazjum
w Miedarach, ul. G∏ówna 26 oraz publicznego gimnazjum w Wieszowie,
ul. Bytomska 62; ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gmin´ Zbros∏awice; upowa˝nienia Wójta Gminy Zbros∏awice
do wykonywania kompetencji organu
prowadzàcego szko∏y i placówki
zwiàzanych z og∏aszaniem i przeprowadzaniem konkursów na stanowisko dyrektora szko∏y lub placówki;
wskazania przedstawiciela organu
prowadzàcego szko∏´ do udzia∏u
w komisji konkursowej wy∏aniajàcej
kandydata na stanowisko dyrektora
Zespo∏u Szkó∏ w Wieszowie; zawarcia przez Gmin´ Zbros∏awice umowy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie
przedsi´wzi´cia „Budowa boisk spor-

towych przy Zespole Szkó∏ w Kamieƒcu” do kwoty 260.000 z∏; zasad
udzielania stypendiów dla uczniów
szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych; zmian w bud˝ecie Gminy Zbros∏awice na rok
2004 – 9 uchwa∏, zaciàgni´cia przez
Gmin´ Zbros∏awice kredytu bankowego preferencyjnego d∏ugoterminowego w Banku Ochrony Ârodowiska
w wysokoÊci 75.208,06 z∏ na realizacj´
zadania inwestycyjnego pod nazwà
„Przystosowanie kot∏owni w SP
Wierszowa dla potrzeb sali gimnastycznej – budowa kot∏owni na biopaliwo”; zmian w planie wydatków inwestycyjnych stanowiàcych za∏àcznik
nr 8 do Uchwa∏y Nr XI/203/03 Rady
Gminy w Zbros∏awicach z dnia 31
grudnia 2003r. w sprawie bud˝etu
Gminy Zbros∏awice na rok 2004;
zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym stanowiàcym za∏àcznik
nr 15 do Uchwa∏y Rady Gminy
w Zbros∏awicach nr XI/203/03 z dnia
31 grudnia 2003r. w sprawie bud˝etu
Gminy Zbros∏awice na rok 2004,
zmiany Uchwa∏y Nr XIII/224/04 Rady Gminy Zbros∏awice z dnia 02 marca 2004r., zmiany Uchwa∏y Nr
XIV/242/04 Rady Gminy Zbros∏awice z dnia 27 kwietnia 2004; zaciàgni´-

Zbros∏awice dn. 29 czerwca 2004 r.

OG¸OSZENIE
O ROZPRAWIE
ADMINISTRACYJNEJ
Wójt Gminy Zbros∏awice informuje, i˝ w dniu 27 lipca 2004 r. o godz.
13,00 w budynku domu parafialnego w ¸ubiu ul. 1 Maja 35 odb´dzie si´ rozprawa administracyjna, w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu dla inwestycji p. n. „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej GSM –
900 MHz BT – 22770 ¸ubie na dzia∏ce nr 398/53”. Inwestorem inwestycji jest
POLKOMTEL S.A. w Warszawie.

BADANIE
ONKOLOGICZNE
Urzàd Gminy ponownie organizuje badanie onkologiczne piersi / USG /.
Panie, które do tej pory nie bra∏y udzia∏u w tym badaniu, zach´cam do skorzystania.
Badanie przeprowadzi onkolog w dniu 23 lipca br. w oÊrodkach zdrowia:
– Ziemi´cicach od godz. 8.00 do godz. 12.00 / telef. 233-70-30 /
– Zbros∏awicach od godz. 12.00, / telef. 233 – 68 – 68 /
Koszt badania wynosi 40 z∏, pacjentka p∏aci 20 z∏, pozosta∏e koszty pokrywa Urzàd Gminy.
Maria Langer
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cia przez Gmin´ Zbros∏awice kredytu d∏ugoterminowego w banku wybranym w drodze przepisów ustawy
Prawo zamówieƒ publicznych w wysokoÊci 429.242,54 z∏ na realizacj´ zadaƒ inwestycyjnych pod nazwami
„Budowa boisk sportowych przy ZS
w Kamieƒcu”, „Projekty kanalizacji
dla 21 so∏ectw”, „Przystosowanie kot∏owni w SP Wieszowa dla potrzeb
sali gimnastycznej – modernizacja
gospodarki cieplnej” oraz „Budowa
wodociàgu w Przezchlebiu”; zmian
w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004; do˝ywiania uczniów w szko∏ach podstawowych, gimnazjach, oraz szko∏ach ponadgimnazjalnych; szczegó∏owych
warunków przyznawania i odp∏atnoÊci za us∏ugi opiekuƒcze lub specjalistyczne us∏ugi opiekuƒcze, warunków
cz´Êciowego lub ca∏kowitego zwolnienia od op∏at za us∏ugi opiekuƒcze
lub specjalistyczne us∏ugi opiekuƒcze
oraz pobierania tych op∏at; uchwalenia „Gminnego Programu aktywizacji spo∏ecznoÊci lokalnej szczególnie
zagro˝onej spo∏ecznà marginalizacjà”; nawiàzania wspó∏pracy partnerskiej Gminy Zbros∏awice z Gminà
Tarnalelesz.

27.05.2004 r. oraz 14.06.2004 r. –
posiedzenie Komisji Bud˝etu, Gospodarki i Rozwoju
Omówienie dzia∏alnoÊci OSP,
analiza sposobów pozyskiwania
Êrodków pomocowych i pozabud˝etowych oraz zaopiniowanie projektów uchwa∏ wchodzàcych na najbli˝szà sesj´.
02.06.2004 r. – posiedzenie Komisji
OÊwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej
Omówienie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy.
08.06.2004 r. – posiedzenie Komisji
Rolnictwa
Omówienie spraw zwiàzanych
z ochronà roÊlin i okresowymi przeglàdami opryskiwaczy.
23.06.2004 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Kontrola materia∏ów roboczych
zwiàzanych z procedurà opracowania
planu przestrzennego zagospodarowania Gminy oraz przygotowanie
do kontroli zadaƒ statutowych realizowanych przez Gminny Zespó∏ Obs∏ugi Placówek OÊwiatowych.

Z prac Wójta Gminy
Wójt przygotowa∏ 16 projektów uchwa∏ Rady Gminy i wyda∏ 33 zarzàdzenia
w tym w sprawach:
– nieodp∏atnego nabycia do zasobu gminy nieruchomoÊci stanowiàcej drog´ gminnà, po∏o˝onej w Ptakowicach b´dàcej w∏asnoÊcià Agencji W∏asnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa. Nabyto nieodp∏atnie nieruchomoÊç okreÊlonà nr
dzia∏ki 167/5 o pow. 0,1431 ha.
– nieodp∏atnego nabycia do zasobu gminy nieruchomoÊci na cele sportu
i rekreacji po∏o˝onej w Ptakowicach, b´dàcej w∏asnoÊcià Agencji W∏asnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa. Nabyto nieodp∏atnie nieruchomoÊç okreÊlonà nr
dzia∏ki 165/5 o pow. 0,0688 ha.
– powo∏a∏ komisj´ egzaminacyjnà dla nauczycieli ubiegajàcych si´ o stopieƒ
nauczyciela mianowanego.
Ponadto Wójt:
– przygotowa∏ projekt uchwa∏y Rady Gminy w sprawie zaciàgni´cia przez
Gmin´ Zbros∏awice kredytu bankowego d∏ugoterminowego w wysokoÊci
429.242,54 z∏ na realizacj´ zadaƒ inwestycyjnych:
„Budowa boisk sportowych przy ZS w Kamieƒcu”,
„Projekty kanalizacji dla 21 so∏ectw”,
„Przystosowanie kot∏owni w SP Wieszowa dla potrzeb sali gimnastycznej –
modernizacja gospodarki cieplnej” oraz „Budowa wodociàgu w Przezchlebiu”.
– przygotowa∏ projekt uchwa∏y Rady Gminy w sprawie zaciàgni´cia przez
Gmin´ Zbros∏awice kredytu w Banku Ochrony Ârodowiska w wys.
75.208,06 z∏. na realizacj´ zadania inwestycyjnego pod nazwà „Przystosowanie
kot∏owni w SP Wieszowa dla potrzeb sali gimnastycznej – budowa kot∏owni
na biopaliwo”.
– pozytywnie zaopiniowa∏ projekt uchwa∏y Rady Gminy w sprawie przekszta∏cenia Zespo∏u Szpitali Miejskich z siedzibà przy ul. Mirowskiej 15
w Cz´stochowie, polegajàcego na likwidacji oddzia∏u Otolaryngologii Miejskiego Szpitala im. dr L. Rydygiera.
– realizowa∏ uchwa∏´ Rady Gminy w sprawie utworzenia w nowym roku
szkolnym Gimnazjum w Wieszowie.
– przeanalizowa∏ z so∏tysami post´py w realizacji gminnych inwestycji i prac
modernizacyjno-remontowych.
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Kanalizacja c.d.
„Co dalej z kanalizacjà?” to cz´sto powtarzajàce si´ pytanie, na które w kilku zdaniach postaram si´
udzieliç odpowiedzi.
W ubieg∏ym roku zakoƒczono budow´ sieci kanalizacyjnej w Ziemi´cicach i Âwi´toszowicach. Jesienià
roku 2003 rozpocz´to budow´ przepompowni i kanalizacji t∏ocznej
Wieszowa-Âwi´toszowice i w chwili
obecnej prace na tym obiekcie sà ju˝
na ukoƒczeniu. Inwestycja ta kosztowa∏a oko∏o 1 mln z∏.
Kanalizacja sanitarna w Wieszowie ma docià˝yç istniejàcà oczyszczalni´ Êcieków w Przezchlebiu.
Obecnie koƒczymy projektowanie
modernizacji oczyszczalni w Przezchlebiu, do której b´dà przekazywane Êcieki z Wieszowy.
Na etapie koƒcowym jest równie˝
projektowanie zbiorczej oczyszczalni Êcieków dla miejscowoÊci Kamieniec, Boniowice, Zawada, Karcho-

wie, Zbros∏awice, Ptakowice, Laryszów, Wilkowice i ¸ubki. W bie˝àcym roku zostanie równie˝ rozpocz´ta procedura projektowania kanalizacji dla so∏ectw, w których projektów kanalizacji jeszcze nie ma.
Przypominam, ˝e projekty kanalizacji zosta∏y wykonane dla Boniowic,
Kamieƒca, ¸ubek, Zbros∏awic, Ptakowic, Wilkowic i Laryszowa.
„A skàd pieniàdze?” – sytuacja
wymaga tego aby do maksimum wykorzystywaç mo˝liwoÊci pozyskiwania dotacji. W ubieg∏ym roku z∏o˝yliÊmy 5 wniosków do programu SAPARD, czyli maksimum tego co
Gmina mog∏a wnioskowaç. Trzy
wnioski dotyczy∏y kanalizacji dla
miejscowoÊci Wieszowa a dwa pozosta∏e kot∏owni w szkole w Wieszowie
oraz boiska w Kamieƒcu. OtrzymaliÊmy 2 promesy o przyznaniu Êrodków, niestety nie ma wÊród nich kanalizacji w Wieszowie. Nale˝y do-

daç, ˝e ta sytuacja dotyczy oko∏o
90 % gmin, które z∏o˝y∏y wnioski
o dofinansowanie kanalizacji w ramach programu SAPARD. Ze swej
strony Gmina zapewni∏a ju˝ finansowanie tzw. wk∏adu w∏asnego sk∏adajàc wniosek (wst´pnie zatwierdzony)
do WFOÂiGW w Katowicach, jak
równie˝ przeprowadzi∏a przetargi
z tzw. klauzulà zawieszajàcà.
Obecnie rozpocz´liÊmy dzia∏ania
majàce na celu z∏o˝enie wniosku
o dofinansowanie budowy kanalizacji (i nie tylko) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Z tego programu mo˝emy korzystaç dopiero
obecnie po wejÊciu do Unii. Obecnie
opracowujemy elementy niezb´dne
do wnioskowania o Êrodki, czyli Program Rozwoju Lokalnego i studia
wykonalnoÊci dla inwestycji o dofinansowanie których b´dziemy si´
ubiegali. Ca∏a procedura wnioskowania i oceny jest „nieco” skomplikowana, i nie warto jej tutaj opisywaç, natomiast warto dodaç, ˝e nasze wnioski o dofinansowanie budowy kanalizacji w Wieszowie i o modernizacj´ mostu w Zawadze zosta-

nà na pewno w wyznaczonym terminie z∏o˝one. W przypadku pozytywnych decyzji inwestycje te w przysz∏ym roku realizowane.
„I co dalej?” – b´dziemy dalej
sukcesywnie zabiegaç, o wszelkie
êród∏a dotacji. W dniu dzisiejszym
trudno jest powiedzieç jak potoczà
si´ losy funduszy strukturalnych, ze
wzgl´du na fakt, i˝ jest to pierwszy
konkurs w ramach ZPORR. Mamy
jednak nadziej´, ˝e b´dà one pozwala∏y prowadziç inwestycje w co najmniej takim tempie jak w roku 2003.
Nie oznacza to, ˝e w roku bie˝àcym
˝adnych inwestycji poza kanalizacjà
nie prowadzimy – realizujemy dalej
budow´ Zespo∏u Szkó∏ w Kamieƒcu,
budow´ zespo∏u boisk sportowych,
przebudow´ kot∏owni w szkole
w Wieszowie, modernizacj´ wodociàgu w Miedarach, Ptakowicach
i Przezchlebiu (projekt).
Pieniàdze z Unii Europejskiej wymagajà du˝ego nak∏adu pracy
i na pewno nie sà ∏atwe do uzyskania, dok∏adamy jednak˝e wszelkich
staraƒ, aby je pozyskiwaç nadal.
Roman Kowolik

Sukcesy sportowe uczennic ze Szko∏y Podstawowej
w Wieszowie
II pó∏rocze bie˝àcego roku szkolnego obfitowa∏o w wydarzenia sportowe. Dziewcz´ta ze Szko∏y Podstawowej w Wieszowie godnie reprezentowa∏y naszà gmin´ w powiecie
i rejonie. Najpierw wygra∏y turniej
gminny w siatkówce i koszykówce,
kwalifikujàc si´ tym samym do zawodów powiatowych, które odby∏y si´
w Radzionkowie. W koszykówce
dziewcz´tom zabrak∏o 1 kosza (2
punktów) do zdobycia II miejsca.
W siatkówce by∏y jednak niepokona-

ne i zaj´∏y I miejsce przechodzàc
do zawodów rejonowych, które by∏y
rozegrane w Lubliƒcu. Tutaj dziewcz´ta przegra∏y tylko ze szko∏ami
sportowymi (Lubliniec i Tarnowskie
Góry), zdobywajàc ostatecznie
III miejsce.
Sukcesy te zawdzi´czamy nast´pujàcym uczennicom, które nie szcz´dzi∏y si∏ przygotowujàc si´ pod kierunkiem p. Bo˝eny ˚urek do poszczególnych zawodów: Wilczek M.,
˚y∏a K., Kozak A., Mazur K., Lis B.,

Gminne zakoƒczenie edukacji
25 czerwca br. w Zespole Szkó∏
w Miedarach odby∏o si´ uroczyste zakoƒczenie roku szkolnego w gminie
Zbros∏awice. Impreza, pieczo∏owicie
przygotowywana przez miedarskich nauczycieli i uczàcà si´ m∏odzie˝, odby∏a
si´ w szkolnej hali sportowej.
Na uroczystoÊç przybyli: zast´pca
wójta Wies∏aw Olszewski, przewodniczàca Komisji OÊwiaty – Zofia Woêniak, radny gminy Wilhelm Glinka, dyrektor Gminnego Zespo∏u Obs∏ugi Placówek OÊwiatowych Aleksandra Hangiel, dyrektorzy placówek oÊwiatowych
z terenu gminy Zbros∏awice, grono pedagogiczne Zespo∏u Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach, rodzice
uczniów i sami wychowankowie.
Zebranych przywita∏a miedarska
m∏odzie˝, wykonujàc w barwnych strojach z okresu Ksi´stwa Warszawskiego
przepi´knego poloneza. Prowadzenie

uroczystoÊci powierzono absolwentom
gimnazjum – Magdalenie Glince i Mateuszowi Maƒce. Po taƒcu goÊci przywita∏a dyrektor Zespo∏u Aleksandra Kotliƒska. W imieniu w∏adz gminnych
g∏os zabra∏ zast´pca wójta, który
w imieniu wójta podzi´kowa∏ nauczycielom za w∏o˝ony trud w wychowanie
i nauk´ dzieci i m∏odzie˝y.
Osza∏amiajàcy wyst´p mia∏a uczennica klasy pierwszej szko∏y podstawowej Magdalena Pielas. Wykonujàc
mocnym g∏osem popularnà piosenk´
„Jedziemy autostopem” wprawi∏a
wszystkich w zdumienie i zachwyt.
Za zorganizowanie ca∏ej imprezy szczególne podzi´kowania nale˝à si´ dyrekcji i gronu pedagogicznemu Zespo∏u
Szkó∏ w Miedarach oraz dzieciom
i m∏odzie˝y za ambitne przygotowanie
sali i opraw´ artystycznà.
Adam ¸uç
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Krogulewska A., Baczyƒska M., Lihs
K., ˚y∏a A., Krzyszczyk P., – z kl.
VI oraz Or∏owska K., K∏aczek K., Sikora O., Cebulla O. – z kl. V.
Pochwa∏a nale˝y si´ dziewcz´tom
równie˝ za bardzo dobrà gr´ i zakwalifikowanie si´ do zawodów rejonowych (III miejsce w powiecie)
w tenisie sto∏owym (2,5 punkta dzieli∏o je od zdobycia III miejsca).
Szczególne gratulacje nale˝à si´
Magdalenie Wilczek i Karolinie Or∏owskiej, które indywidualnie zaj´∏y

V i VII miejsce w rejonie tarnogórsko – lublinieckim w tenisie sto∏owym.
Droga do sukcesu nie by∏a ∏atwa
dziewcz´ta musia∏y si´ sporo napracowaç ˝eby dojÊç tak wysoko, pokonaç wiele szkó∏, szczególnie trudno
by∏o wygraç ze szko∏ami miejskimi!
Pragniemy serdecznie podzi´kowaç w∏adzom naszej gminy za zorganizowanie przejazdów na wy˝ej wymienione zawody.
Bo˝ena ˚urek

Kronika policyjna
9 czerwca Zbros∏awice ul. Piaskowa – nieznany sprawca po uprzednim wybiciu okna dosta∏ si´ do mieszkania, skàd skrad∏ telewizor m-ki Philips, dekoder Cyfry + oraz gotówk´.
9 czerwca Sza∏sza ul. LeÊna – nieznany sprawca skrad∏ samochód m-ki
AUDI A8 o wartoÊci 45 000 z∏.
10 czerwca, Przezchlebie ul. Szkolna – nieznany sprawca skrad∏ z gara˝u
samochód m-ki BMW 320 o wartoÊci 60 000 z∏ na szkod´ obywatela Niemiec
14 czerwca zatrzymano mieszkaƒca Ksi´˝ego Lasu, który ukrad∏ ubrania
i artyku∏y przemys∏owe na szkod´ mieszkanki Kamieƒca.
19 czerwca zatrzymano w bezpoÊrednim poÊcigu 4 sprawców uprowadzenia i pobicia mieszkaƒca miejscowoÊci Wieszowa.
20 czerwca Czekanów ul. Gliwicka – nieznany sprawca w∏ama∏ si´ do sklepu GS, skàd skrad∏ artyku∏y monopolowe i tytoniowe. WartoÊç strat – 8500 z∏
21 czerwca Karchowice ul. Bytomska – nieznany sprawca ukrad∏ z parkingu samochód m-ki Toyota Yaris o wartoÊci 35.100 z∏
23 czerwca Czekanów ul. Gliwicka – nieznany sprawca skrad∏ samochód
m-ki AUDI 80 o wartoÊci 22 000 z∏.
29 czerwca funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wszcz´li poÊcig za skradzionym samochodem m-ki VW Transp. PoÊcig zakoƒczy∏
si´ w okolicach Szpitala Powiatowego w Starych Tarnowicach gdzie sprawca
porzuci∏ pojazd i zbieg∏ w pobliski las.
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Tydzieƒ

z graffiti

Od marca 2004 r. uczestniczyliÊmy w warsztatach plastycznych, podczas
których uczyliÊmy si´ malowania graffiti. Celem tych spotkaƒ by∏o przygotowanie projektów graffiti o tematyce europejskiej. Podobne warsztaty odbywa∏y si´ w niemieckim Brackenheim, w∏oskim Castagnolle della Lanze oraz
francuskim Charnay-les-Macon. M∏odzie˝ z tych gmin mia∏a razem z nami
uczestniczyç w wielonarodowej wymianie m∏odzie˝y we Francji. Na poczàtku
maja, z powodu rezygnacji grupy w∏oskiej, wymiana nieomal nie dosz∏a
do skutku. Tylko dzi´ki determinacji Francuzów dosz∏o do spotkania w Charnay-les-Macon.
Nasza siedmioosobowa grupa
pod opiekà nauczyciela graffiti oraz
pracownika Urz´du Gminy uczestniczy∏a w spotkaniu m∏odzie˝y
w dniach 22-27 czerwca 2004 r. ZabraliÊmy ze sobà przygotowane
wczeÊniej prace, które przedstawia-

∏y ciekawe miejsca w naszej gminie
oraz motyw zwiàzany z wstàpieniem
Polski do Unii Europejskiej. Prace
te sta∏y si´ cz´Êcià wystawy „Wycieczka do Polski” zorganizowanej
przez Merostwo Charnay-les-Macon oraz miejscowych Polaków.

Program pobytu obejmowa∏
zwiedzanie szko∏y plastycznej oraz
muzycznej w Macon, teatru narodowego, muzeum prehistorycznego
oraz wejÊcie na gór´ Solutre. Poza tym uczestniczyliÊmy w Festiwalu Musik O’Pluriel, podczas którego w pierwszy dzieƒ prezentowa∏y
si´ zespo∏y latynoskie, natomiast
drugiego dnia grano muzyk´ celtyckà.
Ca∏a nasza grupa zosta∏a zakwaterowana u rodzin francuskich. Komunikacja, pomimo tego, ˝e wi´kszoÊç Francuzów nie zna∏a j´zyków
obcych, przebiega∏a doÊç sprawnie.
Je˝eli nawet w pewnym momencie
dosz∏o do nieporozumieƒ, to
po chwili stawa∏y si´ one powodem
do Êmiechu.

Marla, Laryszów: „Szkoda, ˝e
m∏odzie˝ z innych krajów nie
uczestniczy∏a w spotkaniu.”
Daniel, Zbros∏awice: „Francuzi
tworzyli zamkni´tà grup´... Jestem
bardzo zadowolony z tego wyjazdu.
W przysz∏oÊci bardzo ch´tnie wezm´ udzia∏ w podobnych spotkaniach.”
Basia, Wilkowice: „Plan ca∏ego
spotkania by∏ bardzo napi´ty. Bardzo podoba∏ mi si´ Festiwal”
Dorota, Czekanów: „Nasza grupa by∏a bardzo zgrana”

Uczestnicy

Ewelina, Laryszów: „Szkoda, ˝e
spotkanie trwa∏o tak krótko. Pi´ç
dni to za ma∏o...”

Strona francuska oraz polska podzieli∏y si´ kosztami zorganizowania spotkania. Francuzi sfinansowali wy˝ywienie i zakwaterowanie
m∏odzie˝y i opiekunów oraz zadeklarowali zwrot kosztów podró˝y.
Urzàd Gminy Zbros∏awice pokry∏
koszty warsztatów plastycznych,
ubezpieczeƒ oraz pokry∏ cz´Êciowo
wk∏ad w∏asny uczestników.

Sabina, Zbros∏awice: „Pomys∏
na nast´pne spotkanie? – ¸amanie
stereotypów”

Taki wyjazd to niepowtarzalna okazja do wzajemnej integracji dzieci,
personelu oraz rodziców, poznania
smaku przygody i ciekawych zakàtków

rodzimej turystyki. Dlatego te˝ ju˝
dziÊ planujemy kolejne woja˝e.

Maga, Kamieniec: „Spotkanie
by∏o bardzo ciekawe. Zosta∏am mile zaskoczona. Nasza grupa by∏a
Êwietna. Zyska∏am ciekawe znajomoÊci”

PRZEDSZKOLAKI
na turystycznym szlaku
Wycieczka to frajda i Êwietna zabawa nie tylko dla starszych ale równie˝
ma∏ych dzieci. Dlatego te˝, z myÊlà
o nich personel Gminnego Przedszkola nr 4 w Âwi´toszowicach, zorganizowa∏ pod koniec roku szkolnego wyjazd
do Parku LeÊnych Atrakcji w Ustroniu.
Chocia˝ pogoda ostatnio p∏ata nam
figle, trafiliÊmy chyba na najpi´kniejszy dzieƒ tego lata. Dzi´ki temu dzieci
mog∏y podziwiaç uroki pi´knej przyrody Beskidzkiej, obserwowaç ˝ycie
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leÊnych zwierzàt, uczestniczyç w pokazie lotów ptaków drapie˝nych.
Z prawdziwà fascynacjà i wzruszeniem ws∏uchiwa∏y si´ w treÊç znanych
opowieÊci, prezentowanych w „Alei
Bajek”, uto˝samiajàc si´ z poszczególnymi ich bohaterami. Hitem i atrakcjà
okaza∏ si´ równie˝ bogato wyposa˝ony
plac zabaw, gdzie dzieci mog∏y przez
chwil´ odetchnàç i zabawiç si´. Szczególnym zainteresowaniem cieszy∏ si´
wyciàg linowy, tor motorowy i trampolina.

Szarlota MiÊkiewicz
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„Zostawcie m∏odzie˝y
samodzielnoÊç”
Pod takim has∏em prowadzony by∏
I Festiwal Folklorystyczny Dzieci
i M∏odzie˝y w Wechmar w Niemczech, w którym udzia∏ wzi´∏a dzieci´co-m∏odzie˝owa grupa taneczna
„Schönwälder
Trachtengruppe”
z DFK Zbros∏awice
Udzia∏ w nim wzi´∏o ponad 100
zespo∏ów folklorystycznych (oko∏o
1600 uczestników) g∏ównie z Niemiec, ale tak˝e z zagranicy: Rosji,
W´gier, Ukrainy, Czech, Austrii,
Szwajcarii.
Festiwal rozpoczà∏ si´ w piàtek 28
maja uroczystym otwarciem, którego dokona∏a pani Minister Federalna ds. M∏odzie˝y, Rodziny i Seniorów – Renata Schmidt
Podczas wieczoru polsko-nie-

mieckiego nasza grupa taneczna wykona∏a opraw´ artystycznà. Ca∏y
program nagrywany by∏ przez telewizje MDR. W sobot´ rano po Êniadaniu w sto∏ówce w koszarach,
w których mieszkaliÊmy, pojechaliÊmy do Wechmaru, gdzie odbywa∏y
si´ wyst´py. Nasz zespó∏ wyst´powa∏
trzykrotnie: przed Domem Kultury,
przed koÊcio∏em ewangelickim oraz
w programie mi´dzynarodowym.
W niedziel´, grupa uczestniczy∏a
we mszy Êw. w koÊciele przy klasztorze oo. Karmelitów w Ohrdruff Êpiewajàc „Pod Twà obron´ ojcze na niebie”. Po mszy prze˝yliÊmy bardzo
mi∏y moment naszej wizyty w Niemczech, kiedy to podesz∏y do nas dwie
kobiety i ze ∏zami w oczach dzi´ko-

Rodzinny festyn
w Kamieƒcu
29 Maja 2004r. po raz drugi z rz´du w Szkole Podstawowej w Kamieƒcu odby∏ si´ Festyn Rodzinny, na który przybyli mieszkaƒcy oraz zaproszeni goÊcie, wójt gminy Pawe∏ Kowolik
i wice wójt Wies∏aw Olszewski.
W programie by∏y wyst´py artystyczne dzieci z kamienieckiego
przedszkola, podstawówki i gimnazjum. Bogaty program zawiera∏ wiersze, piosenki i pokazy taƒców wspó∏czesnych. Festyn obfitowa∏ w liczne
atrakcje takie jak: rodzinne zawody
sportowe, dru˝ynowe konkurencje
sprawnoÊciowe oraz loteri´ fantowà.
Komitet Rodzicielski zorganizowa∏
sprawnie dzia∏ajàcy bufet i grill z kie∏baskami. Du˝e zainteresowanie
wzbudzi∏y mo˝liwoÊci obserwacji nieba za pomocà teleskopu, jazda na koniu i poznanie dzia∏ania wozów stra˝y po˝arnej. Dope∏nieniem programu festynu by∏a wieczorna zabawa
taneczna na Êwie˝ym powietrzu.
Dyrekcja szko∏y i grono pedagogiczne sk∏adajà serdeczne podzi´ko-

wania rodzicom i sponsorom, którzy
przyczynili si´ do zorganizowania
i uÊwietnienia tej wspania∏ej rodzinnej imprezy.
Krystyna Berbeç
Sponsorzy „Festynu Rodzinnego”:
Rejonowy Urzàd Pocztowy w Chorzowie, PZU S.A. w Tarnowskich Górach, BS w Tarnowskich Górach,
Zak∏ad Produkcyjny Hoop S.A.,
w Tychach, Zak∏ad Ogrodniczy w Paczynie, Prymat, Polmarkus Sp. z o. o.
z Pyskowic, Point Luk ze Zbros∏awic,
Sklep „Aloes” w Zbros∏awicach,
F. H. Mueller – Janoszka, Restauracja „Apollo” ze Zbros∏awic, Komitet Rodzicielski SP w Kamieƒcu,
Ogrodnictwa: Wieszowa, Ptakowice,
Zbros∏awice, So∏ectwa: Boniowice,
Karchowice, ¸ubki, Ksi´˝y Las,
Urzàd Gminy Zbros∏awice, Hurtownia Napoi Andrzej Potempa, Gaster
Sp. z o. o., Restauracja „Bary∏ka”
w Kamieƒcu
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wa∏y nam za t´ chwil´ „polskoÊci”
w ich koÊciele. Obie panie od wielu
lat mieszkajà na terenie tej jedynej
w okolicy katolickiej parafii.
Tego dnia nasza grupa wyst´powa∏a jeszcze na rynku oraz ko∏o Domu Kultury.
Chcia∏bym przy okazji podzi´kowaç wszystkim uczestnikom tego wy-

jazdu za zaanga˝owanie, niez∏à dyscyplin´ i wytrwa∏oÊç podczas imprezy.
Szczególne s∏owa uznania wyra˝am
Sabinie Golkowskiej, która przygotowa∏a grup´ do wyst´pów.
Jan Tlatlik
Opiekun grupy

Legendy – Laryszów
O Êwietlikach
O naturze i pochodzeniu Êwietlików wysuwano w dawnych czasach
ró˝ne teorie, mi´dzy innymi i takie, ˝e:
1. Êwietliki to sà p∏omyki wydobywajàce si´ z szyi cz∏owieka bez g∏owy,
2. Êwietliki to pokutujàce duchy,
które muszà tak d∏ugo krà˝yç a˝ ich
ktoÊ nie wyzwoli,
3. je˝eli Êwietlik towarzyszàc cz∏owiekowi wskazywa∏ mu drog´, to
cz∏owiek jest zobowiàzany mu za to
podzi´kowaç. Takie podzi´kowanie
wyzwala Êwietlika z pokuty,
4. je˝eli Êwietlikowi oka˝e si´ niewdzi´cznoÊç, cz∏owieka mo˝e spotkaç nieszcz´Êcie.
KiedyÊ póênym wieczorem Êwietlik
towarzyszy∏ pewnemu cz∏owiekowi
oÊwietlajàc mu drog´ a˝ do samego
domu. Gdy ten bezpiecznie znalaz∏
si´ ju˝ przed swoimi drzwiami, zakpi∏
sobie ze Êwietlika. Wtedy ten, podpali∏ mu swoim p∏omyczkiem plecy.
Skàd si´ wzi´∏y w Laryszowie
wielkie g∏azy kamienne
Wszyscy wiedzà, ˝e wiele skarbów
jest do dziÊ nie odkopanych. Gdzie
one sà, o tym tylko sam diabe∏ wie.
Ch´ç dokopania si´ do skarbu, sk∏oni∏a takiego jednego do zmowy z diab∏em.
Wybra∏ si´ na pole, rozpali∏ wielkie
ognisko i zawo∏a∏ na diab∏a. Ten z rogami na g∏owie i Êwiat∏em bijàcym
z jego ust zjawi∏ si´ natychmiast. Czego chcesz ode mnie? – zapyta∏.
Chc´ wykopaç skarb – odezwa∏ si´
ch∏op.
Diabe∏ wyciàgnà∏ papier, obcià∏ g´sie pióro, nast´pnie nacià∏ mu palec

i kaza∏ pisaç: „Mojà dusz´ sprzedaj´
diab∏owi”. Zl´kniony ch∏op wzià∏ pióro i zaczà∏ pisaç. Podyktowane zdanie
jednak nie napisa∏ do koƒca, przera˝ony rzuci∏ to wszystko diab∏owi i zaczà∏ uciekaç. W diable zawrza∏o. Z∏apa∏ za wielkie kamienie i zaczà∏ rzucaç za ch∏opem. Szkody ˝adnej nie
mog∏y mu wyrzàdziç, gdy˝ nie napisa∏
wszystkiego do koƒca.
Olbrzymie g∏azy mo˝na jeszcze
do dziÊ spotkaç porozrzucane po Laryszowie.
Zapad∏y szynk
To nieszcz´Êcie spotka∏o ludzi ze
Zbros∏awic jadàcych na ∏àk´ po siano.
W pewnym miejscu fura si´ zapad∏a
i razem z ludêmi wszystko zaton´∏o.
Staw, jaki w tym miejscu powsta∏, by∏
bardzo g∏´boki. Próbowano póêniej
go zasypaç, ale bez skutku, wszystko
przepada∏o gdzieÊ w g∏´binie.
Starzy ludzie powiadajà, ˝e kiedyÊ,
bardzo dawno temu sta∏ w tym miejscu szynk, który nagle zapad∏ si´
pod ziemi´. Gdy wokó∏ by∏o bardzo
cicho, to s∏ysza∏o si´ z g∏´bi jeszcze
muzyk´.
Duch ∏àki
Od Laryszowa ku Starym Tarnowicom ciàgn´∏a si´ bardzo wielka ∏àka.
Dla przechodzàcych tamt´dy nocà
ludzi by∏a niezwykle zdradliwa. Gubili drog´ i b∏àdzàc do samego rana, nie
mogli zorientowaç si´ gdzie sà. KiedyÊ nawet pies, wielki jak ciel´, straci∏
tam orientacj´. Prowadzony na ∏aƒcuchu, zaczà∏ kr´ciç si´ w ko∏o, stajàc
si´ bezu˝ytecznym dla towarzyszàcych mu ludzi.
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WIESZOWA– KANALIZACJA

WIADOMOÂCI
z Jasiony
Dnia 23 maja br. o godz. 15 00
w miejscowoÊci Jasiona obchodziliÊmy
uroczystoÊç 100-lecia istnienia kaplicy
pod Wezwaniem Êw. Rodziny. Uroczystà msz´ Êw. koncelebrowa∏ ks. pra∏at Franciszek Bailon w asyÊcie ks.
Proboszcza Parafii ¸ubie Karola Kudlek i ks. proboszcza Zygmunta Jaworka pochodzàcego z Jasiony. Opraw´ muzycznà w czasie mszy stanowi∏a
orkiestra d´ta z Wielowsi oraz chór
dzieci´cy z Jasiony. Pomimo, niesprzyjajàcej pogody, we mszy uczestniczyli
nie tylko mieszkaƒcy Jasiony lecz równie˝ okolicznych miejscowoÊci.

Natomiast w dniu 5 czerwca br. odby∏a si´ impreza z okazji Dnia Dziecka, którà zorganizowa∏a nasza Rada
So∏ecka. Od godz. 17 00 do póênego
wieczora trwa∏a zabawa dla dzieci
i m∏odzie˝y. Odby∏y si´ mecze siatkówki, przeciàganie liny, Êpiewy, taƒce, dyskoteka itp. By∏y s∏odycze, napoje, drobne upominki za udzia∏y w konkursach.
Dzi´kuj´ Radzie So∏eckiej i mieszkaƒcom Jasiony za pomoc w zorganizowaniu imprez.
So∏tys Jasiony
Jan Wysocki

MISTRZ ORTOGRAFII
Dnia 3 czerwca 2004r w Szkole
Podstawowej w Wieszowie odby∏ si´
II etap Gminnego Konkursu Ortograficznego, w kategorii szkó∏ podstawowych. W konkursie tym bra∏y udzia∏
wszystkie szko∏y z naszej gminy.
I etap konkursu przeprowadzili nauczyciele j´zyka polskiego w swoich
szko∏ach, w wyniku czego do dalszego
etapu przesz∏o szesnastu uczniów
(po dwóch uczniów z ka˝dej szko∏y).
Punktualnie o godzinie 10 uczniowie rozpocz´li pisaç dyktando. Tekst
dyktanda by∏ ciekawy pod wzgl´dem
pu∏apek ortograficznych jak i pe∏en
humoru. Uczestnicy konkursu mieli
najwi´kszy k∏opot z pisownià wyrazów
takich jak: „widzimisi´”, „poniewczasie”, „ciemi´˝eniu”, „hyzia”, „mia˝d˝àce”. Jednak˝e wspaniale z tymi wyrazami poradzi∏a sobie uczennica

z Miedar, Dorota Jaworek, nie zrobi∏a
ona w tekÊcie ani jednego b∏´du
i otrzyma∏a medal Mistrza Ortografii.
Drugie miejsce zdoby∏ Robert Skoludek z Przezchlebia, natomiast trzecie
miejsce Kamil Kafczyk ze SP z Kamieƒca.
Uczniowie ci otrzymali dyplomy
i nagrody ksià˝kowe, natomiast pozostali uczestnicy konkursu pamiàtkowe
teczki i dyplomy.
Dzi´kujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przybycie i udzia∏,
a nauczycielom za przygotowanie
uczniów do konkursu.

Dobieg∏a koƒca budowa pierwszego etapu kanalizacji w Wieszowie. Wykonano rurociàg t∏oczny
do Âwi´toszowic, a przepompownia
za zbiornikiem mo˝e przyjmowaç
Êcieki.
Kanalizacja Wieszowy i pozosta∏ych so∏ectw jest inwestycjà wymagajàcà du˝ego nak∏adu Êrodków finansowych. Nie mo˝na jej wykonaç
wy∏àcznie w∏asnymi Êrodkami bud˝etowymi. Niezb´dne i potrzebne
sà tu Êrodki pomocowe krajowe
i wsparcie funduszami unijnymi.
Rurociàg t∏oczny i przepompowni´
w Wieszowie wykonano w 100%
z bud˝etu Gminy (60 % to umorzenie po˝yczki z WFOSiGW, a 40%
to GFOSiGW)
W 2004 r. planowano rozpoczàç
dalsze etapy kanalizacji w Wieszowie. W tym celu Urzàd Gminy przeprowadzi∏ procedur´ przetargowà.
Wykonawcy przystàpià do prac, gdy
b´dà Êrodki pomocowe. Tych,
o które wyst´powano do Oddzia∏u
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
do tej pory nie ma, stàd opóênienie
w wykonawstwie. W lipcu i sierpniu

b´dà jednak sk∏adane wnioski
o Êrodki z funduszy strukturalnych
na wykonawstwo dalszej cz´Êci kanalizacji w Wieszowie, a docelowo
w pozosta∏ych so∏ectwach.
Zarzàd Stowarzyszenia Budowy
Kanalizacji w Wieszowie zach´ca
mieszkaƒców Wieszowy do wp∏acenia tzw. udzia∏u w∏asnego na przy∏àcza. Wp∏aty na dotychczasowych
zasadach mo˝na realizowaç w Banku Âlàskim w Zabrzu Rokitnicy.
Od 01.07.2004 r. uleg∏y zmianie numery kont bankowych, jednak ksià˝eczki wp∏at, które posiadajà
mieszkaƒcy Wieszowy nie tracà
wa˝noÊci. Mo˝na dalej na ich podstawie p∏aciç sk∏adki TYLKO
I WY¸ÑCZNIE w Banku Âlàskim.
Przelewy z innych banków, wp∏aty
w innych bankach i placówkach
pocztowych nale˝y dokonywaç
na konto: 33 1050 1588 1000 0022
3336 8055
Je˝eli Paƒstwo b´dà mieli wàtpliwoÊci, prosz´ o kontakt osobisty
lub telefoniczny – nr tel. 273 74 21.
Stowarzyszenie Budowy Kanalizacji
Ireneusz Robakowski

organizatorzy:
Dyrektor SP z Wieszowy
mgr Danuta Lihs
Nauczyciel j´zyka pol.
mgr Ma∏gorzata Skubisz

Po naszymu,
czyli po Êlonsku!
8 czerwca w Szkole Podstawowej w Przezchlebiu mia∏o miejsce niecodzienne wydarzenie-Êwi´to pod has∏em: „Dzieƒ Âlàski w Naszej Szkole”.
Najpierw by∏y intensywne przygotowania i niepokój: „Czy si´ uda?”
Uda∏o si´! GoÊcie nie zawiedli, pogoda dopisa∏a. Zmobilizowali si´ wszyscy zainteresowani przedsi´wzi´ciem. Nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale
przede wszystkim rodzice. Bo to w∏aÊnie oni zadbali, aby nie zabrak∏o wypieków i domowego jod∏a: prawdziwie Êlàskiego ˝uru, wiejskiej maÊlanki
z kartoflami, krupnioków i ˝ymloków, fetu ze szpyrkami i wielu innych
maszkietów.
Na przygotowanej przez nauczycieli wystawie „Z naszych dziejów”, mo˝na by∏o podziwiaç wiekowe urzàdzenia, narz´dzia, stroje i przybory codziennego u˝ytku naszych przodków. Mo˝na równie˝ by∏o zapoznaç si´
z historià wsi Przezchlebie i okolicy.
OczywiÊcie nie zabrak∏o te˝ Êlonskich wiców, skeczy, wierszy i konkursów
na „Rychtik Âlonzoka”. Najwi´kszy zaÊ aplauz zyska∏ szkolny teatrzyk, który przedstawi∏ w j´zyku gwarowym „Czerwonego Kapturka”. W przedstawieniu wzi´∏y udzia∏ tak˝e absolwentki Szko∏y Podstawowej z Przezchlebia.
Âlàskie przyÊpiewki, bery i bojki urozmaica∏y przednià zabaw´ do koƒca
festynu!
Beata Piwowarczyk
Barbara Wichary
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POLSKA I KRAJE
NIEMIECKOJ¢ZYCZNE
W celu zach´cenia dzieci do lepszego poznania krajów obszaru niemieckoj´zycznego zorganizowano
w Szkole Podstawowej w Kamieƒcu
Gminny Konkurs Wiedzy o Polsce
i Krajach Niemieckoj´zycznych.
W konkursie wzi´li udzia∏ uczniowie szkó∏ podstawowych z Kamieƒca, Kopienicy, Miedar, Wieszowy,
Zbros∏awic i Ziemi´cic. Trzyosobowe dru˝yny, wy∏onione podczas eliminacji szkolnych, zmaga∏y si´
w siedmiu konkurencjach. Uczniowie musieli rozwiàzaç testy i krzy˝ówki wykazujàc si´ przy tym wiedzà
z geografii, historii, tradycji i kultury
Polski, Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Jedno z zadaƒ polega∏o na przyporzàdkowaniu nazwisk do portretów
s∏awnych ludzi.
Najwi´kszà wiedzà wykazali si´
uczniowie ze Szko∏y Podstawowej
w Zbros∏awicach, którzy zaj´li I miejsce przed Szko∏à Podstawowà w Wieszowie i Szko∏y Podstawowej w Miedarach. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiàtkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe w postaci gier
komputerowych, przyborów szkolnych i ksià˝ek, które ufundowane zosta∏y przez dzia∏ajàce na terenie naszej gminy Ko∏a Terenowe Towarzystwa Spo∏eczno-Kulturalnego LudnoÊci Pochodzenia Niemieckiego.
Organizator konkursu, nauczycielka j´zyka niemieckiego ze Szko∏y
Podstawowej w Kamieƒcu mgr in˝.
Barbara Wicha-Kudlek sk∏ada serdeczne podzi´kowania Ko∏om Ternowym DFK w Ziemi´cicach, Kopienicy-¸ubiu, Wieszowie i Zbros∏awicach za wspó∏prac´ i ufundowane
nagrody, a nauczycielom j´zyka niemieckiego z poszczególnych szkó∏
za przygotowanie uczniów do konkursu, przeprowadzenie eliminacji

szkolnych i prac´ w gminnej komisji
konkursowej.
Natomiast uczniowie Gimnazjum
w Kamieƒcu kolejny raz reprezentowali naszà Gmin´ w Warszawie podczas fina∏u Ogólnopolskiego Konkursu J´zyka Niemieckiego dla
Gimnazjalistów, który zorganizowany zosta∏ przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli J´zyka Niemieckiego oraz Instytut Goethego. W finale
wzi´∏o udzia∏ 128 gimnazjalistów
z ca∏ej Polski, a wÊród nich czworo
uczniów z kamienieckiego gimnazjum. By∏y to uczennice klasy III:
Ewa Gralla, Sonia Kaczmarczyk
i Edyta Kudlek oraz uczeƒ klasy I –
Mateusz Jendrysik.
Konkurs sk∏ada∏ si´ z cz´Êci pisemnej i ustnej i oparty by∏ na mi´dzynarodowych zasadach uzyskiwania certyfikatów z znajomoÊci j´zyków obcych. Najlepszy wynik wÊród
wy˝ej wymienionych uczestników
uzyska∏a Edyta Kudlek, która z cz´Êci ustnej otrzyma∏a maksymalnà
iloÊç punktów
Etap ogólnopolski poprzedzony
by∏ etapem szkolnym, w którym ∏àcznie bra∏o udzia∏ 10657 uczniów z 696
gimnazjów z ca∏ej Polski. Do tego
etapu przystàpi∏o 37 uczniów z kamienieckiego gimnazjum, z których
13 zakwalifikowa∏o si´ do etapu regionalnego, który mia∏ miejsce
w Gliwicach.
Uczestnicy konkursu dzi´kujà serdecznie nauczycielom j´zyka niemieckiego za przygotowanie ich
do udzia∏u w konkursie oraz opiek´
podczas kolejnych etapów. Natomiast szczególne podzi´kowania
kierujà do pana dyrektora mgr Z. Teperka za to, ˝e zasponsorowa∏ finalistom wyjazd do Warszawy
Barbara Wicha-Kudlek

Festiwalowe echa
W dniach 10 i 11 lipca br. Dom Pomocy Spo∏ecznej w ¸ubiu pod patronatem Starosty Tarnogórskiego mgr
in˝. Józefa Korpaka oraz wsparciu finansowemu przyznanemu przez Zarzàd Powiatu Tarnogórskiego, zorganizowa∏ V Festiwal Piosenki ¸ubie
2004 pod has∏em „Ludzie z zaburzeniami psychicznymi – spo∏eczeƒstwu”.
Uczestniczyli w nim mieszkaƒcy
z 35 domów pomocy spo∏ecznej przeznaczonych dla ludzi chorych psychicznie i niepe∏nosprawnych intelektualnie z województw: dolnoÊlàskiego, opolskiego, Êlàskiego i ma∏opolskiego, a tak˝e wykonawcy
z Groﬂhennersdorf k/Zittau.
Impreza ta, jak zresztà poprzednie,
mia∏a na celu zmian´ spojrzenia spo∏eczeƒstwa na ludzi dotkni´tych chorobà psychicznà i niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Impreza ta pokazuje, ˝e ludzie z zaburzeniami psy-

chicznymi to nie osoby agresywne,
których trzeba si´ baç i unikaç.
W dzisiejszym Êwiecie szybkich
przemian spo∏ecznych, gdy wzrasta
liczba osób dotkni´tych zaburzeniami
psychicznymi, sposób postrzegania
tych ludzi i ich akceptacji staje si´ coraz wi´kszym problemem spo∏ecznym.
Nasz Festiwal daje nam wszystkim
mo˝liwoÊç oswajania si´ z problemem choroby psychicznej, pokazuje,
˝e nie trzeba si´ tych ludzi baç, ˝e
choroba ta ma nie tylko swoje mroczne odbicie, ale posiada tak˝e radosnà, pi´knà stron´.
Ponadto festiwal jest miejscem,
gdzie osoby chore mogà zaspakajaç
swoje potrzeby a szczególnie potrzeb´
samoakceptacji, akceptacji oraz realizowaç swoje dà˝enia, pragnienia itp.
Festiwal ma równie˝ aspekt terapeutyczny.
Organizatorzy

Miedarzanie

„

Kalendarz imprez
zg∏oszonych przez organizatorów
30, 31 lipiec, 1 sierpieƒ 2004r. – festyn parafialny „Jadwigafest” – Ziemi´cice
1 sierpieƒ 2004r. godz. 15.30 – odpust i festyn w Laryszowie
7,8 sierpieƒ 2004r. – staw w Kamieƒcu – Turniej So∏ectw – lot go∏´bii
14 sierpieƒ 2004r. godz. 10.00 – staw w Kamieƒcu – Turniej So∏ectw –
w´dkarstwo + podsumowanie wyników za lot go∏´bii
11,12 wrzesieƒ – do˝ynki gminne
25 wrzesieƒ 2004r. godz. 10.00 – Przezchlebie – Turniej So∏ectw – bieg
prze∏ajowy
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Êladami wieszcza ”
(ciàg dalszy ze str. 1)
Co dobre szybko si´ koƒczy, wi´c
i nasz pobyt w Kownie dobieg∏ koƒca. W strugach deszczu i ∏ez po˝egnaliÊmy „zast´pcze rodziny” i wyruszyliÊmy w krótki podbój Wilna.
Tam, po godzinnym wyst´pie w jednym z wileƒskich gimnazjów, rozpocz´liÊmy zwiedzanie stolicy Litwy.
Najwi´ksze wra˝enie zrobi∏o na nas
Stare Miasto. Spacerujàc pi´knymi
uliczkami podziwialiÊmy prawos∏awne cerkwie, katolickie koÊcio∏y, pomniki, pa∏ace Êwiadczàce o bogatej
historii miasta. W czasie tej przechadzki wsz´dzie towarzyszy∏ nam
duch Mickiewicza. Jednak najbar-

dziej wzruszajàcym momentem, b´dàcym dope∏nieniem udanego pobytu na Litwie by∏a modlitwa przy cudownym obrazie Matki Boskiej
Ostrobramskiej.
Zesz∏oroczne przyjaênie nawiàzane z litewskim zespo∏em Kalvelis
znów by∏y w rozkwicie, ale trzeba by∏o wracaç do Polski. Po˝egnanie by∏o bardzo wzruszajàce i pe∏ne emocji. Do autokaru wsiadaliÊmy ze s∏owem „ačiu” na ustach, co znaczy
dzi´kuj´.
Miedarzanka
Madzia Kostoƒ.
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Dzieƒ Dziecka
Sportowo w Wieszowie
W Szkole Podstawowej w Wieszowie odby∏ si´ festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka. Atrakcji i dobrej
zabawy by∏o co niemiara! O 9.00 odby∏ si´ wyst´p artystyczny dzieci
z klasy III, a nast´pnie mini playback show przygotowany przez
uczniów klas starszych. O godz.
10.00, wspólnie z zaproszonà szko∏à
z Miedar, obejrzeliÊmy pokazy sztuk

walki (Ju – Jitsu) zawodników z klubu „Kodokan” z Gliwic. Z wielkim
zainteresowaniem oglàdali je ch∏opcy, podziwiajàc sprawnoÊç i umiej´tnoÊci zawodników. Potem rozpocz´∏a si´ rywalizacja sportowa mi´dzy
szko∏ami. W pi∏ce no˝nej ch∏opców:
I miejsce zdoby∏a po zaci´tej walce
szko∏a z Miedar, a II z Wieszowy.
WÊród dziewczàt by∏o odwrotnie:

I miejsce Wieszowa, II Miedary. Podobnie by∏o w siatkówce, gdzie lepsi
byli ch∏opcy z Miedar, a dziewcz´ta
z Wieszowy. Szko∏y podzieli∏y si´
wi´c miejscami po równo!
RównoczeÊnie odbywa∏y si´ konkursy sportowe dla dzieci z klas
m∏odszych ze Szko∏y Podstawowej
w Wieszowie, gdzie koƒcowa klasyfikacja wyglàda∏a nast´pujàco: I miej-

sce – klasa III, II miejsce – klasa I,
a III miejsce – klasa II. Uczestnicy
otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Komitet Rodzicielski.
Pragniemy podzi´kowaç w∏adzom
naszej gminy, które zapewni∏y dojazd na pokazy sztuk walki zawodnikom z Gliwic.
Bo˝ena ˚urek

Ekologicznie w Przezchlebiu
Natomiast uczniowie Szko∏y Podstawowej z Przezchlebia wybrali si´
na piknik ekologiczny do Rud Raciborskich, na „Ekopodchody”–
marsz na orientacj´, których arenà
by∏o arcydzie∏o XIX-wiecznej sztuki ogrodowej – Park Przypa∏acowy.
Ich uczestnicy prze˝yli fascynujàcà
przygod´, odnajdujàc wÊród Êcie˝ek
i dróg przypa∏acowego parku liczne
ciekawe okazy roÊlin. JednoczeÊnie
poznali bogaty Êwiat parkowej flory, w ciekawy i niebanalny sposób
zaznajamiajàc si´ z nowymi gatunkami roÊlin, cz´sto pomnikowymi.
Dodatkowym atutem zaj´ç by∏a
wspó∏praca dzieci w mniejszych

grupach, a element rywalizacji pomi´dzy zespo∏ami z pewnoÊcià podniós∏ poziom atrakcyjnoÊci zaj´ç
i zabawy. Zwyci´skie zespo∏y otrzyma∏y w nagrod´ pamiàtkowy dyplom!
Nast´pnie na terenie oÊrodka
edukacyjnego Zespo∏u Parków Krajobrazowych Województwa Âlàskiego, zorganizowano dzieciom pieczenie kie∏basek.
Kolejnà atrakcjà by∏o zwiedzenie
„Wioski Indiaƒskiej” – poznawanie
˝ycia i zwyczajów Indian to nowatorski i skuteczny sposób kszta∏towania postaw proÊrodowiskowych.
Podczas zwiedzania indiaƒskich ti-

pi, obozowiska, totemów, a nawet
platform, na których sk∏adano cia∏o
zmar∏ych uczestnicy zostali zach´ceni do nawiàzania takiego kontaktu z przyrodà, w którym doÊwiadczyli wiele emocji – zachwyt, podziw i respekt!
Taƒce, Êpiewy, rytua∏y szamana
pobudzi∏y wyobraêni´ oraz pouczy-

∏y – „My jesteÊmy czàstkà Ziemi
i ona jest czàstkà nas. Co spotyka
Ziemi´, spotyka tak˝e jej synów„(cyt. mowy wodza Indian Seatle).
W doskona∏ych humorach i pe∏ni
wra˝eƒ wróciliÊmy do domów.
Barbara Wichary

Poznajmy si´

POLCZYK PAWE¸
– ˝onaty, 3 dzieci, radny czwartej
kadencji. Obecnie na rencie, wczeÊniej
pracowa∏ jako kierowca w Zak∏adzie
Rolnym Ksi´˝y Las.
Udziela si´ spo∏ecznie.
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