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JADWIGAFEST 2004
Ju˝ po raz szósty mieszkaƒcy Âwi´toszowic, Ziemi´cic i Przezchlebia zorganizowali wielki parafialny festyn JADWIGAFEST 2004.
Impreza ta z roku na rok cieszy si´ coraz wi´kszym powodzeniem, w czasie jej
trwania do Ziemi´cic przyje˝d˝ajà goÊcie z ca∏ego kraju jak równie˝ z zagranicy. W tym roku goÊciliÊmy mieszkaƒców
Niemiec, Francji i W´gier.
Urozmaicony i atrakcyjny program
rozbawi∏ wszystkich przyby∏ych na festyn.
Po tradycyjnym, barwnym korowodzie, który rozpoczyna co roku imprez´
wystàpi∏ francuski zespó∏ m∏odzie˝owy
„SEMTAZONE”, a po koncercie ka˝dy
z uczestników mia∏ szans´ wystàpiç
przed publicznoÊcià z wybranà piosenkà
karaoke. Piàtkowy wieczór wspólnie zakoƒczyliÊmy utworzeniem na murawie
boiska wielkiego europejskiego kr´gu
przyjaêni.

Sobota, to dzieƒ gier, zabaw i konkursów dla dzieci i doros∏ych. WalczyliÊmy
mi´dzy innymi o tytu∏ mistrza Polski
w dojeniu sztucznej krowy oraz w jeêdzie
szybkiej na sedesie. Walka by∏a bardzo
zaci´ta, a do pobicia rekordu Polski
w dojeniu krowy zabrak∏o tylko 200 ml
mleka.
Niedziel´, ostatni, a zarazem najbardziej uroczysty dzieƒ festynu rozpocz´liÊmy mszà Êwi´tà w parafialnym koÊciele
pw. Êw. Jadwigi w Ziemi´cicach. Bardzo
wa˝nym wydarzeniem tego dnia by∏o
podpisanie umowy partnerskiej o wspó∏pracy pomi´dzy gminami Zbros∏awice,
a w´gierskà gminà Tarnalelesz. Do wyjàtkowych atrakcji tego dnia nale˝a∏
równie˝ koncert w´gierskiej orkiestry
d´tej, jak równie˝ mi´dzynarodowy
mecz pi∏ki no˝nej Parafia Ziemi´cice
kontra Reszta Âwiata. Zwyci´stwo 2:1
w tym pojedynku odnios∏a dru˝yna

w sk∏ad, której wesz∏o pi´ciu Francuzów,
pi´ciu Niemców i jeden W´gier. Program festynu ubarwi∏y tradycyjnie wyst´py naszych parafialnych zespo∏ów: „Karolinka”, „Jadwi˝ki”, „Weso∏e Kumoszki” i „Any”. Wiele emocji wzbudzi∏ równie˝ Turniej Trójwsi o Puchar Przechodni Ksi´dza Proboszcza. Po wyrównanej
walce ostateczne zwyci´stwo odnios∏a
czteroosobowa dru˝yna z Ziemi´cic,
która w tym roku przej´∏a puchar
na w∏asnoÊç.
Dzi´kujàc wszystkim sponsorom:
Urz´dowi Gminy Zbros∏awice, Starostwu Powiatowemu Tarnowskie Góry,
panom Marcinowi Joƒcy oraz Rafa∏owi
Mateja z zespo∏em „Duo”, by∏ym i sta∏ym mieszkaƒcom parafii Ziemi´cice
i wielu, wielu innym zapraszam
na VII Parafialny JADWIGAFEST 2005.
Maria Bujok

Stra˝acki Obóz
W dniach od 31 lipca do 7 sierpnia
br. szesnastu nastolatków wraz
z opiekunem biwakowa∏o w zabyt-

kowym kompleksie parkowym
w Âwierklaƒcu. Odbywa∏ si´ tam bowiem Mi´dzynarodowy Obóz Stra-

˝acki Dru˝yn M∏odzie˝owych. 174
m∏odych ludzi z Polski i Niemiec
na 7 dni zamieszka∏o w wojskowych
namiotach. Do dyspozycji mieli boisko, punkt pocztowy, radiow´ze∏
a tak˝e gazetk´ obozowà. By∏y wycieczki do Wieliczki, Kopalni Zabytkowej i Aquaparku w Tarnowskich
Górach. M∏odym stra˝akom najbardziej do gustu przypad∏o jedzenie.
Na niewielu obozach mo˝na liczyç
na frytki, kotlety czy sa∏atki,
a wszystko za sprawà kucharek z Pa∏acu Kawalera, w którym jedliÊmy
posi∏ki. Przez ca∏y czas trwa∏o wspó∏zawodnictwo mi´dzy grupami w takich kategoriach jak: czystoÊç i porzàdek w namiocie, siatkówka, dwa
ognie, bieg na orientacj´ czy zawody
po˝arnicze. W klasyfikacji generalnej ch∏opcy z naszej gminy zaj´li
drugie miejsce zdobywajàc srebrne
medale ust´pujàc jedynie dru˝ynie
z Niemiec. Stra˝acka m∏odzie˝ nie

tylko wypoczywa∏a – druhny i druhowie uczyli si´ podstaw ratownictwa
medycznego, ∏àcznoÊci radiowej
a tak˝e na bie˝àco zapoznawali si´
z pracà stra˝aków i ich sprz´tem.
Tak du˝y i z wielkim rozmachem
zorganizowany obóz odby∏ si´ po raz
pierwszy. Jego organizacji podj´li
si´ dzia∏acze Ochotniczych Stra˝y
Po˝arnych powiatu tarnogórskiego.
Dla wi´kszoÊci uczestników obozu,
by∏ to pierwszy w ˝yciu zorganizowany wyjazd na wypoczynek. Zarzàd
Gminnej OSP Zbros∏awice tak˝e aktywnie w∏àczy∏ si´ w organizacj´ ca∏ego przedsi´wzi´cia, czego efektem
by∏a nasza 16-to osobowa grupa
m∏odzie˝y. Dzieci z naszej gminy
pod kierownictwem i opiekà Joachima Pieczki prze˝y∏y Êwietnà przygod´, która zapewne na d∏ugie lata
utkwi im w pami´ci. W obozie
uczestniczyli: Anna Gaik, Aurelia
Olszewska, Joanna Kalus, Monika
Pieczka, Izabela Ordon, Justyna Dziambor, Katarzyna Skandy,
Nina Janoszka, Katarzyna Helios,
Katarzyna Ulfik, ¸ukasz Olszewski,
Denis Czmok, Micha∏ Aplik, Kamil
John, Micha∏ Mainka, Kamil Mike.
Joachim Pieczka

To by∏y wakacje
Wzorem lat poprzednich Komisja
Przeciwdzia∏ania Problemom Alkoholowym aktywnie w∏àczy∏a si´
w organizacj´ letniego wypoczynku
dzieci. Tegoroczne wakacje –
zw∏aszcza w lipcu – nie rozpieszcza∏y nas pi´knà pogodà i s∏oƒcem,
a jak wiadomo „w czasie deszczu
dzieci si´ nudzà”. Majàc to na uwadze, w dniach 5-17 lipca, zorganizowaliÊmy du˝à „Letnià Akcj´” w ramach, której w 7 szko∏ach naszej
gminy odbywa∏y si´ zaj´cia o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
liczne wycieczki, grupowe wyjazdy
na basen i oczywiÊcie zaj´cia Êwietlicowe, zabawy i konkursy. Wszystko
to uzupe∏nione by∏o codziennym,
smacznym i obfitym posi∏kiem. Akcja cieszy∏a si´ bardzo du˝ym powodzeniem, doÊç powiedzieç, ˝e wzi´∏o
w niej udzia∏ ponad 180 dzieci ze
Zbros∏awic, Kopienicy, Wieszowy,
Miedar, Ziemi´cic, Przezchlebia
i Kamieƒca.
Programy realizowane w Êwietlicach ró˝ni∏y si´ harmonogramem
i scenariuszem, ale zaj´cia trwa∏y
po 5 godzin dziennie i tak np.:
– dzieci z Przezchlebia by∏y na basenie w Gliwicach, w kinie Bajka
na projekcji filmu „Shreek”, zwiedza∏y Muzeum Zamku Piastowskiego, uczestniczy∏y w konkursie plastycznym, w wycieczce do Ustronia,
pieszej wycieczce nad Jezioro Cze-
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chowickie i wycieczce do „Ani Fantazji” w Tarnowskich Górach,
– dzieci ze Zbros∏awic odwiedzi∏y
w ramach wycieczek Tarnowskie Góry, Gliwice i Opole wraz ze zwiedzaniem zoo i skansenu wsi opolskiej,
– dzieci z Ziemi´cic – wycieczka
do Ustronia, do LeÊnego Parku Niespodzianek, ponadto gry i zabawy
ruchowe (koszykówka, siatkówka)
i zaj´cia socjoterapeutyczne,
– dzieci z Miedar – wyjazdy na basen do Tarnowskich Gór, do Gliwic
(zwiedzanie Palmiarni) i do Opola
(zwiedzanie zoo i rynku) a ponadto
zaj´cia Êwietlicowe, gry, zabawy,
– dzieci z Kopienicy – wycieczki
do Gliwic, na basen, rowerowa wycieczka do Taciszowa i szlakiem
okolicznych zabytków, wycieczki autokarowe do P∏awniowic i na basen
do Tarnowskich Gór,
– dzieci z Wieszowy – wycieczki
do Mirowa i Bobolic wraz ze zwiedzaniem ruin Êredniowiecznych
zamków, do Zielonej i nad zalew
Chech∏o, zaj´cia sportowe, komputerowe gry edukacyjne, zaj´cia Êwietlicowe,
– dzieci z Kamieƒca – wyjazd
do „Sztolni Czarnego Pstràga”,
na basen do Tarnowskich Gór,
do kina, zaj´cia socjoterapeutyczne,
profilaktyczne i zabawy Êwietlicowe.
Ostatniego dnia, przy wspó∏pracy
Zbros∏awickiego Stowarzyszenia

Âwietlic Socjoterapeutycznych, zorganizowaliÊmy w Miedarach wspólnà imprez´ integracyjnà, na której
zjawili si´ wszyscy uczestnicy. By∏y
kie∏baski, taƒce i wyst´py artystyczne, du˝o Êmiechu i zabawy.
S∏owa podzi´kowania za prac´
nale˝à si´ te˝ wychowawcom i opiekunom, rekrutujàcym si´ w tym roku w ca∏oÊci, spoÊród nauczycieli
naszych szkó∏. To dzi´ki ich zaanga˝owaniu i fachowoÊci dzieci mia∏y
zapewnione bezpieczeƒstwo i mam
nadziej´ 2 tygodnie niezapomnianych wra˝eƒ.
Krzysztof Czekaj

Wzorem lat ubieg∏ych, tak˝e
w tym roku dzieci z gminy Zbros∏awice wyjecha∏y na dwutygodniowe kolonie letnie.
Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej we wspó∏pracy z Kuratorium
OÊwiaty i Komendà Choràgwi ZHP
w Katowicach pozyska∏ 30 bezp∏atnych miejsc. Pi´cioro dzieci
do miejscowoÊci Stegna wyjecha∏o
ju˝ 28.06.2004 r.; pozosta∏e dzieci wyjecha∏y do Zawady k/K∏obucka
15.07.2004 r. i 01. 08. 2004 r. Dzieci
wróci∏y zadowolone, wypocz´te, pe∏ne wra˝eƒ i wspomnieƒ.
Urszula Furtak
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Z prac Wójta Gminy Z prac Rady Gminy
Wójt przygotowa∏ 6 projektów
uchwa∏ Rady Gminy i wyda∏ 32 zarzàdzenia w tym w sprawach:
– og∏oszenia wykazu na wydzier˝awienie dzia∏ek nr 1125/94, 700/7
oraz 396/7 o ∏àcznej powierzchni
0,7818 ha, po∏o˝onych w Ptakowicach na okres 3 lat,
– powo∏ania Pe∏nomocnika do
Spraw Rozwoju Lokalnego,
– powo∏ania Horyzontalnego
Zespo∏u do Spraw Rozwoju Lokalnego,
– og∏oszenia wykazu na wydzier˝awienie na okres 3 lat nieruchomoÊci gruntowej oznaczonej nr
dzia∏ki 572/81 o pow. 0,2426 ha po∏o˝onej w Zbros∏awicach,
– powo∏ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespo∏u Szkó∏
w Wieszowie; Dyrektorem zosta∏a
pani Danuta Lihs.
– nieodp∏atnego nabycia do zasobu gminy nieruchomoÊci stanowiàcej zabudowanà dzia∏k´ po∏o˝onà
w Zawadzie b´dàcej w∏asnoÊcià
Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa. Nabyto nieruchomoÊç
okreÊlonà nr dzia∏ki 36/18 o pow.
1 15 43 ha.
– nieodp∏atnego nabycia do zasobu gminy nieruchomoÊci stanowiàcej zabudowanà dzia∏k´ po∏o˝onà
w Miedarach b´dàcej w∏asnoÊcià
Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa. Nabyto nieruchomoÊç
okreÊlonà nr dzia∏ki 305/45 o pow.
0.34 59 ha.
– nieodp∏atnego nabycia do zasobu gminy nieruchomoÊci stanowiàcej zabudowanà dzia∏k´ po∏o˝onà
w Ptakowicach b´dàcej w∏asnoÊcià
Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa.
Nabyto nieruchomoÊç okreÊlonà
nr dzia∏ki 1348/234 o pow.
0 11 48 ha.
– nieodp∏atnego przekazania pulsatorów ulicznych na przejÊciach
dla pieszych przy drogach powiatowych w miejscowoÊci ¸ubie i Zbros∏awice na rzecz Powiatu Tarnogórskiego.
Ponadto Wójt:
– przed∏u˝y∏ umow´ u˝yczenia
na okres 3 lat, budynku po∏o˝onego
w Czekanowie przy ul. Kolejowej 3c
na cele statutowe OSP w Czekanowie,
– zobowiàza∏ pracowników
Gminnego Centrum Informacji
do przeprowadzenia akcji informacyjnej w sprawie rent strukturalnych dla rolników,
– zleci∏ przeprowadzenie remontów w nast´pujàcych obiektach:
• Szko∏y Podstawowej w Zbros∏awicach /przek∏adka dachu/,
• Szko∏y Podstawowej w Przezchlebiu /adaptacja mieszkania
na pomieszczenia lekcyjne/,

• OÊrodka Zdrowia w Kopienicy
/cz´Êciowy remont i malowanie/,
• Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Czekanowie /pokrycie dachu papà/,
• Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Âwietoszowicach /cz´Êciowy remont remizy i wymiana okien, wykonany przez so∏tysa, cz∏onkinie zespo∏u „Weso∏e Kumoszki” i stra˝aków/.
Poza tym:
– rozpocz´to i na bie˝àco nadzorowane sà nast´pujàce inwestycje
oraz remonty: budowa kot∏owni
na biopaliwo w Szkole Podstawowej
w Wieszowie /wspó∏finansowane
z programu SAPARD/, budowa zespo∏u boisk sportowych przy Zespole
Szkó∏ w Kamieƒcu /wspó∏finansowane z programu SAPARD/, dalsza budowa Zespo∏u Szkó∏ w Kamieƒcu
/roboty wykoƒczeniowe parteru
i piwnicy segmentu „C” – sto∏ówka
/brak Êrodków finansowych na zakup
wyposa˝enia sto∏ówki/,
– kontynuowane sà prace na drogach,
– zakoƒczono procedur´ przetargowà i rozpocz´te zostanà prace
oÊwietlenia ulicznego JaÊkowic,
– kontynuowano prace projektowe: w fazie koƒcowej sà prace projektowe modernizacji oczyszczalni
Êcieków w Przezchlebiu i budowy
oczyszczalni w Kamieƒcu, ruszajà
prace projektowe kanalizacji dla
miejscowoÊci Czekanów, Sza∏sza,
Karchowice i Zawada oraz wodociàgu dla miejscowoÊci Przezchlebie,
– zakoƒczono nast´pujàce inwestycje oraz remonty: budowa przepompowni Êcieków Wieszowa-Âwi´toszowice / jest to pierwszy etap budowy kanalizacji w Wieszowie/, remont ul. Bocznej w Laryszowie,
– z∏o˝ono wniosek do Marsza∏ka
Województwa Âlàskiego o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego
inwestycji p. n. „Odbudowa mostu
drogowego w Zawadzie”,
– opracowano i przyj´to Program
Rozwoju Lokalnego – który jest konieczny przy sk∏adaniu wniosków
o pomoc finansowà ze Êrodków
strukturalnych UE,
– opracowano studium wykonalnoÊci dla inwestycji p. n. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w so∏ectwie
Wieszowa wraz z modernizacjà
oczyszczalni Êcieków w Przezchlebiu” celem z∏o˝enia do 30.08.04r.
wniosku do Marsza∏ka Województwa Âlàskiego o dofinansowanie
w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego,
– zatwierdzono wst´pny projekt
„Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji”, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Gminy.
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28.07.2004 r. Sesja Rady Gminy
Zbros∏awice
Podj´cie uchwa∏ w sprawie: powo∏ania komisji do spraw opracowania projektu uchwa∏y Rady Gminy w sprawie
ustalenia dni i godzin otwierania oraz
zamykania placówek handlu detalicznego, zak∏adów gastronomicznych
i zak∏adów us∏ugowych dla ludnoÊci;
wyra˝enia opinii co do 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 Ludwika Rydygiera; zmian
w bud˝ecie Gminy Zbros∏awice na rok
2004 – 6 uchwa∏; zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2004, przystàpienia do Âlàskiej
Organizacji Turystycznej; zmiany
Uchwa∏y nr XV/265/04 Rady Gminy
Zbros∏awice z dnia 16 czerwca 2004r.
w sprawie 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 Wieszowa dla potrzeb sali gimnastycznej – budowa kot∏owni na biopaliwo”; Programu Rozwoju Lokalnego.
07 i 21.07. oraz 11.08.2004 r – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Kontrola Gminnego Zespo∏u Obs∏ugi Placówek OÊwiatowych oraz
ocena dokumentów zwiàzanych z likwidacjà nielegalnego wysypiska
Êmieci zlokalizowanego na terenie by∏ego PGR Czekanów.

19.07.2004 r. oraz 17.08.2004 r. –
posiedzenie Komisji Bud˝etu, Gospodarki i Rozwoju
Omówienie stanu bezpieczeƒstwa
publicznego w Gminie i wspó∏pracy
z policjà, zapoznanie si´ ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji oraz zadaƒ rzeczowych na drogach na rok
2004, zaopiniowanie projektów
uchwa∏.
14.07. oraz 18.08.2004 r. posiedzenie Komisji OÊwiaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej
Zapoznanie si´ z informacjà nt.
dzia∏alnoÊci amatorskiego ruchu artystycznego na terenie gminy, dzia∏alnoÊcià Stacji Opieki CARITAS i Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
oraz zaopiniowanie projektów uchwa∏.
19.08.2004 r. – posiedzenie Komisji
do spraw opracowania projektu
uchwa∏y Rady Gminy w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zak∏adów gastronomicznych i zak∏adów us∏ugowych dla ludnoÊci
Prace nad opracowaniem w/w projektu uchwa∏y.
02.07. oraz 20.08.2004 r. – posiedzenie Komisji Rolnictwa
Organizacja skupu p∏odów rolnych
na terenie naszej gminy oraz opiniowanie wniosku dot. przekwalifikowania gruntów rolnych na budowlane
w zwiàzku z przygotowaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego so∏ectw.
Zbros∏awice, dnia 24.08.2004 r.

KOMUNIKAT
Mi´dzygminny Zwiàzek Komunikacji Pasa˝erskiej informuje o zmianach
numerów linii autobusowych:
• Powsta∏a linia nr 712 – zast´pujàca dotychczasowà lini´ nr S112
obs∏ugujàcà przewozy szkolne na terenie Zbros∏awic (kursy z Przezchlebia),
• Powsta∏a linia nr 153 – wyodr´bniona z linii nr 134/II i wykonujàca zadania na trasie Tarnowskie Góry – Ksi´˝y Las – Kopienica – Pyskowice, a której trasa w du˝ym

stopniu nie pokrywa si´ z trasà linii
nr 134,
• Powsta∏a linia nr 738 – zast´pujàca lini´ nr S134 obs∏ugujàcà przewozy szkolne na terenie Zbros∏awic
(kursy z Wieszowy),
• Powsta∏a linia nr 791 – zast´pujàca lini´ nr S191 obs∏ugujàcà przewozy szkolne na terenie Zbros∏awic
(kursy z JaÊkowic i Kopienicy).

Podzi´kowanie
Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Zbros∏awicach sk∏ada serdeczne
podzi´kowanie Firmie PPHU AGRO CENTRUM – Pana Krzysztofa
J´droszkowiaka z Czekanowa za okazanà bezinteresownà pomoc na rzecz
podopiecznych OÊrodka.
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DZIA¸ALNOÂå M¸ODZIE˚OWEGO BIURA PRACY
W KAMIE¡CU
W I PÓ¸ROCZU 2004 ROKU
W okresie od stycznia do czerwca
2004 r. w M∏odzie˝owym Biurze Pracy
w Kamieƒcu zarejestrowano 195 osób
szukajàcych pracy sta∏ej oraz 90 szukajàcych pracy dorywczej. Pozyskano 172
oferty pracy sta∏ej, 100 osób skierowano na rozmowy kwalifikacyjne a 62
osoby podj´∏y prac´.
Ponadto pozyskano 208 ofert pracy
sezonowej, na rozmowy kwalifikacyjne
skierowano 87 osób a 71 osób podj´∏o
prac´ sezonowà.
Dzia∏alnoÊç szkoleniowa M∏odzie˝owego Biura Pracy (MBP) w Kamieƒcu kszta∏towa∏a si´ nast´pujàco:
Od sierpnia ubieg∏ego roku MBP
w Kamieƒcu we wspó∏pracy z pracownikami Gminnego Zespo∏u Opieki
Placówek OÊwiatowych w Kamieƒcu
kompletowa∏o dokumentacj´ oraz
przed∏o˝y∏o wniosek o Êrodki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie na dzia∏alnoÊç
zwiàzanà z podnoszeniem i zmianà
kwalifikacji zawodowych mieszkaƒców
wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W grudniu 2003 r. dyrektorzy 4 szkó∏ (z Czekanowa, Miedar, Wieszowy oraz Zbros∏awic) otrzymali pozytywnà odpowiedê dotyczàcà
finansowania przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
szkoleƒ i sprz´tu. Zaskoczeniem by∏a
du˝a iloÊç szkó∏, którym przyznano
Êrodki, gdy˝ by∏y to dotacje przyznawane w ca∏ej Polsce, wi´c konkurencja
by∏a niema∏a.
Pierwsze miesiàce roku to szereg
przygotowaƒ, by bez zak∏óceƒ przeprowadziç szkolenia (szukanie ch´tnych

osób do skorzystania z kursów, wyszukiwanie najkorzystniejszych ofert firm
oferujàcych sprz´t komputerowy, przygotowywanie sal wyk∏adowych itp.).
Od marca do maja br. w poszczególnych szko∏ach odbywa∏y si´ kursy komputerowe i kursy dotyczàce zak∏adania
i prowadzenia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz poruszania si´ po rynku pracy. Uczestnicy kursów komputerowych odbyli 30-godzinne szkolenia
z zakresu obs∏ugi programu MsWord
i MsExcel. Szkolenia prowadzili pracownicy Fundacji w S∏u˝bie Wsi z Wroc∏awia na komputerach przenoÊnych.
Drugi rodzaj kursów obejmowa∏ zagadnienia dotyczàce zak∏adania i prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
aspekty prawne prowadzenia firmy
oraz temat aktywnego poszukiwania
pracy. W maju br. zakoƒczy∏y si´
wszystkie planowane kursy.
Efektem pozyskanych przez Gminny Zespó∏ Obs∏ugi Placówek OÊwiatowych i M∏odzie˝owe Biuro Pracy w Kamieƒcu 60.000 z∏otych by∏o przeszkolenie 286 mieszkaƒców gminy Zbros∏awice (w wi´kszoÊci bezrobotnych) oraz
zakup sprz´tu komputerowego na
kwot´ 26.400 z∏, który jest u˝ytkowany
przez uczniów gminnych szkó∏.
W pierwszej po∏owie br. odby∏y si´
równie˝ p∏atne kursy obs∏ugi wózków
wid∏owych oraz kurs wychowawców
kolonii i obozów, w których udzia∏
wzi´∏o 13 osób.
Ponadto 37 osób skorzysta∏o z doradztwa zawodowego.

Kronika policyjna
13 lipca 2004 r. w Przezchlebiu przy ul. Dworcowej nieznany sprawca dokona∏ w∏amania do pomieszczenia gospodarczego skàd skrad∏ motocykl.
15 lipca 2004 r. w Ksi´˝ym Lesie z terenu posesji przy ul. Wiejskiej nieznany sprawca dokona∏ kradzie˝y samochodu osobowego marki BMW 520i
na szkod´ obywatela Niemiec.
20 lipca 2004 r. w Miedarach na ul. WolnoÊci dzi´ki szybkiej reakcji mieszkaƒców uj´to mieszkaƒca Tarnowskich Gór, który dokona∏ kradzie˝y roweru górskiego o wartoÊci 1500 z∏.
20 lipca 2004 r. w Wieszowie przy ul. Bytomskiej kierujàcy motocyklem
marki Yamacha nie zachowa∏ nale˝ytej ostro˝noÊci w wyniku czego utraci∏
panowanie nad pojazdem i uderzy∏ w przydro˝ny znak drogowy doznajàc obra˝eƒ cia∏a.
22 lipca 2004 r. w Zbros∏awicach przy ul. Spokojnej nieznany sprawca dokona∏ kradzie˝y samochodu marki VW Passat o wartoÊci 60 tys. z∏ na szkod´ obywatela Niemiec.
26 lipca 2004 r. w Ziemi´cicach przy ul. Mikulczyckiej nieznany sprawca
dokona∏ kradzie˝y samochodu Audi A-3 o wartoÊci 45 tys. z∏ na szkod´ obywatela Niemiec.
27 lipca 2004 r. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Zbros∏awicach zatrzymali mieszkaƒca gminy, który w okresie od listopada 2003 do lipca bie˝àcego roku dokona∏ szeregu w∏amaƒ i kradzie˝y. Sàd Rejonowy w Tarnowskich Górach zastosowa∏ wobec niego areszt tymczasowy.
31 lipca 2004 r. w Przezchlebiu przy ul. Szkolnej nieznany sprawca dokona∏ kradzie˝y samochodu VW Passat o wartoÊci 20 tys. z∏ na szkod´ obywatela Austrii.
4 sierpnia 2004 r. w Wieszowie przy ul. Dworcowej kierowca autobusu
MZKP linii 132 z nieustalonej przyczyny ugodzi∏ no˝em w klatk´ piersiowà
Dariusza W. lat 28 powodujàc jego zgon. Post´powanie prowadzi KPP
w Tarnowskich Górach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach. Sàd Rejonowy w Tarnowskich Górach wobec podejrzanego
zastosowa∏ areszt tymczasowy.
5 sierpnia 2004 r. w Zbros∏awicach przy ul. OÊwi´cimskiej nieznany
sprawca dokona∏ kradzie˝y samochodu Audi 80 wartoÊci 15 tys. z∏ na szkod´ obywatela Niemiec.
5 sierpnia 2004 r. Funkcjonariusze Posterunku Policji Zbros∏awice odzyskali VW Passata skradzionego na terenie Bytomia.
5 sierpnia 2004 r. w Zbros∏awicach przy ul. WolnoÊci nieznani sprawcy usi∏owali dokonaç kradzie˝y samochodu BMW o wartoÊci 180 tys. z∏ na szkod´
obywatela Niemiec.
17 sierpnia 2004 r. w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia nieznani sprawcy
usi∏owali dokonaç kradzie˝y Mercedesa 220E na szkod´ obywatela Niemiec.

Aleksandra Stolarska

KOMUNIKAT POLICJI!!!

CLIVE HARRIS w Zbros∏awicach
Na proÊb´ ludzi chorych Fundacja
Clive’a Harrisa organizuje, po raz kolejny w Zbros∏awicach spotkanie
z uzdrowicielem. Leczenie jest bezp∏atne, dobrowolne ofiary przyjmowane sà po spotkaniu z uzdrowicielem.
CLIVE HARRIS w Zbros∏awicach
b´dzie w dniu 23 wrzeÊnia 2004 roku
w po∏udnie w Âwietlicy Gminnej,
ul. WolnoÊci 97.
Dla osób potrzebujàcych (zw∏aszcza cierpiàcych z powodu chorób no-

wotworowych, bia∏aczki, choroby Downa i innych ci´˝kich schorzeƒ) pragnàcych skorzystaç z us∏ugi uzdrowiciela a nie posiadajàcych jeszcze bezp∏atnych biletów, b´dà one dodatkowo wydawane we wtorek 14 wrzeÊnia
2004 r. od godz. 9.00 w Gminnej Bibliotece publicznej, ul. WolnoÊci 97.
Fundacja Clive’a Harrisa
Poznaƒ

Informacja
Zbros∏awickie Stowarzyszenie Âwietlic Socjoterapeutycznych podj´∏o si´
realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebujàcym
(PEAD) na terenie ca∏ej gminy. Jest to ogromne przedsi´wzi´cie polegajàce na nieodp∏atnym przekazywaniu ˝ywnoÊci najubo˝szym mieszkaƒcom.
Stowarzyszenie oczekuje pomocy innych organizacji i osób fizycznych
w transporcie i rozdziale ˝ywnoÊci. Bli˝sze informacje mo˝na uzyskaç
pod numerem: 602-104-723
Prezes Stowarzyszenia – Jan Wysocki
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Posterunek Policji w Zbros∏awicach zwraca si´ z proÊbà do wszystkich
mieszkaƒców o przekazanie istotnych informacji zwiàzanych z kradzie˝ami pojazdów na terenie Gminy Zbros∏awice.

Punktacja wieloboju so∏ectw po 6 konkurencjach
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

So∏ectwo
Wieszowa
Kamieniec
Laryszów
Ziemi´cice
Przezchlebie
Sza∏sza
Czekanów
Miedary
Boniowice+¸ubki
Ptakowice
Zbros∏awice
Wilkowice
Karchowice
Ksi´˝y Las
¸ubie
Âwi´toszowice
Kopienica
Zawada
Jasiona
JaÊkowice

Skat Pi∏ka
29
27
30
26
23
29
25
25
26
20
27
28
20
30
24
24
22
23
28
17
21
0
0
21
0
16
0
22
0
18
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0

Narty Szachy Go∏´bie W´dk. Suma
25
27
30
27
165
27
24
26
29
162
29
26
18
30
155
28
29
20
24
151
24
30
29
18
147
19
23
23
21
141
26
28
15
0
119
21,5
25
15
0
109,5
23
0
15
23
106
0
0
22
28
95
30
0
24
19,5 94,5
0
0
28
25
74
0
0
27
26
69
0
0
25
19
66,5
21,5
0
19
0
58,5
0
0
15
22
56
20
0
15
0
35
0
0
21
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Tarnalelesz – trzecià zagranicznà
gminà partnerskà Zbros∏awic
Tradycjà sta∏y si´ coroczne spotkania
mieszkaƒców gminy Zbros∏awice z mieszkaƒcami gmin partnerskich. Na prze∏omie
lipca i sierpnia br. goÊciliÊmy 72 osoby
z Brackenheim, Charnay-les-Macon oraz
Tarnalelesz. Spotkanie to pokry∏o si´ z organizowanym w dniach 30 lipca – 1 sierpnia Jadwigafestem. Najliczniejszà grup´ –
46 osób – stanowili mieszkaƒcy w´gierskiej
gminy Tarnalelesz, wÊród których przewa˝a∏y dzieci oraz m∏odzie˝ z orkiestry d´tej.
Zarówno z niemieckiego Brackenheim, jak i francuskiego Charnay-les-Macon
odwiedzi∏o nas 13 osób. W sk∏ad grupy
francuskiej wchodzi∏ równie˝ zespó∏ Semtazone, znany z wyst´pów w ubieg∏ym roku, który koncertowa∏ dwukrotnie: 30
lipca podczas Jadwigafestu oraz 31 lipca
w „WiÊniowym Sadzie” w Tarnowskich
Górach.
Program pobytu goÊci obejmowa∏ nie
tylko udzia∏ w festynie w Ziemi´cicach,
ale równie˝ zwiedzanie Krakowa oraz
Kopalni Zabytkowej w Tarnowskich Gó-

rach. Ca∏a wizyta skupia∏a si´ wokó∏
dwóch wa˝nych punktów: sobotniej konferencji zatytu∏owanej „Szansa na wspólnà Europ´ w aspekcie wspó∏pracy miast
bliêniaczych – stereotypy a rzeczywistoÊç”
oraz niedzielnego podpisania umowy
o wspó∏pracy pomi´dzy Zbros∏awicami
i w´gierskà gminà Tarnalelesz.
Podczas konferencji przedstawiciele
gmin partnerskich oraz zaproszeni wyk∏adowcy wyg∏osili referaty na temat funkcjonujàcych w ich kraju stereotypów o innych narodowoÊciach. Porównali stereotypy z doÊwiadczeniami nabytymi w dotychczasowej wspó∏pracy gmin. W dyskusji wzi´li udzia∏ mieszkaƒcy, którzy bardzo
ch´tnie wypowiedzieli si´ na temat swoich doÊwiadczeƒ w nawiàzywaniu kontaktów z mieszkaƒcami innych gmin. Zwrócili uwag´, ˝e w∏aÊnie dzi´ki wspó∏pracy
miast bliêniaczych uda∏o si´ obaliç wiele
stereotypów.
Najbardziej uroczyste spotkanie nastàpi∏o 1 sierpnia. Wójt gminy Zbros∏a-

wice Pawe∏ Kowolik oraz Wójt gminy
Tarnalelesz Akos Palkovics na oczach
kilkuset osób podpisali umow´ partnerskà. Ten moment zosta∏ uÊwietniony
hymnami: polskim, w´gierskim oraz
„Odà do radoÊci” – hymnem Unii Europejskiej w wykonaniu orkiestry d´tej
z Tarnalelesz.
Po raz pierwszy Gmina Zbros∏awice
goÊci∏a tak znacznà liczb´ osób z zagranicy. Cieszy fakt, ˝e wszystkich goÊci uda∏o
si´ umieÊciç w domach prywatnych. Rodziny bardzo zaanga˝owa∏y si´ w wizyt´

goÊci, organizujàc im czas wolny. W Miedarach zorganizowano dla m∏odzie˝y dyskotek´, rodziny spotyka∏y si´ ze swoimi
goÊçmi przy ogniskach i grillach. Taka jest
w∏aÊnie idea tych spotkaƒ – bezpoÊrednie
nawiàzanie kontaktów pomi´dzy mieszkaƒcami gmin partnerskich.
Chcia∏abym podzi´kowaç wszystkim,
którzy pomagali mi w organizacji tej wizyty
oraz rodzinom, które goÊci∏y mieszkaƒców
gmin partnerskich w swoich domach.

W jaki sposób postrzega si´ W´grów?
Polaków i Niemców?
• W´grzy sà nie bardzo znani, dlatego
nie bywajà obiektem swoistych karykatur;
• Z historii znane sà albo najazdy Hunów dowodzonych przez nieustraszonego
Atyll´, albo cesarzowa Sissi z czasów cesarstwa Austro-W´gierskiego;
• W´grzy sà nierozerwalnie zwiàzani
z muzykà i taƒcem bliskim cygaƒskim;
• Wyobra˝a si´ ich jako dumnych kawalerzystów;
• W´gier jest bezpoÊredni w obyciu,
jak te˝ pos∏uszny hierarchii
• W´grzy z pewnoÊcià posiadajà jakieÊ
wady, ale rzadko minàç ich mo˝na na ulicy albo zobaczyç samochód z w´gierskimi
rejestracjami na naszych autostradach;

k´ – jak g∏osi przys∏owie, które z dozà
pewnego humoru powtarzajà nawet sami
Polacy;
• Polacy sà te˝ g∏´bokimi katolikami,
a ich kraj jest ostojà tradycyjnego katolicyzmu, który wyda∏ Êwiatu papie˝a;
• Kobiety polskie sà raczej pi´kne i zadbane, a ich ubrania kolorowe;

Kamila S∏awik

Rozpoczynamy cykl referatów dotyczàcych stereotypów, które zosta∏y odczytane podczas
konferencji „Szansa na wspólnà Europ´ w aspekcie wspó∏pracy miast bliêniaczych” w dniu
31 lipca 2004 r. Prezentacj´ rozpoczynamy od referatu pani Simone Ducert z francuskiej gminy Charnay-les-Macon pt.: „Stereotyp W´gra, Polaka i Niemca a doÊwiadczenie gminy Charnay-les-Macon ze wspó∏pracy z gminami bliêniaczymi”

Stereotyp W´gra,

Polaka i Niemca
a doÊwiadczenie gminy Charnay-les-Macon
ze wspó∏pracy z gminami bliêniaczymi
Ka˝dy z nas postrzega w pewien sposób drugiego cz∏owieka, jest to naturalne
dla mieszkaƒców wszystkich krajów. Wyobra˝enie to wzmaga si´ jednak wraz
z przekroczeniem granic paƒstwowych.
Nie interesujàc si´ g∏´biej konkretnà spo∏ecznoÊcià poddajemy si´ presji popularnych legend i wyobra˝eƒ jej dotyczàcych.
Zniekszta∏camy obraz owej grupy etnicznej na kszta∏t karykatury. Tak spreparowana wizja danego narodu mo˝e byç czasami zabawna lub dziwna, mo˝e prowadziç ku pewnym niebezpieczeƒstwom,
którym na imi´ rasizm.
Przyczynà takiego a nie innego obrazu
cudzoziemskich nacji sà fakty historyczne,
jest równie˝ swoista zazdroÊç, przede
wszystkim jednak rysujàc jej „portret pami´ciowy” zwracamy bardziej uwag´
na wady ni˝ na zalety. Powszechnie funkcjonujàce stereotypy sà w nas niezmiernie
ugruntowane, ale wydaje si´, i˝ wraz
z rozwojem turystyki, promocjà podró˝y,
mi´dzynarodowà wymianà coraz bardziej
si´ zmieniajà. Jest rzeczà rzadko spotykanà, aby po powrocie z podró˝y zagranicz-

nej turysta nie by∏ zadowolony ze swojego
pobytu, oraz a˝eby nie zobaczy∏ obcokrajowców w innym Êwietle, ni˝ takim,
do którego by∏ przyzwyczajony. W tym
w∏aÊnie kierunku zmierza poszerzenie
Unii Europejskiej i to jest jednym z celów
wspó∏pracy pomi´dzy gminami.
Tylko ˝yjàc obok obcokrajowców
i dzielàc ich zwyczaje i kultur´ jesteÊmy
w stanie poznaç si´ lepiej. JeÊli chcemy
dzieliç wspólnie przysz∏oÊç musimy koniecznie uczyç si´ jeden od drugiego, podobnie jak powinniÊmy zdecydowanie
zwalczaç wzajemne przesàdy i iluzje. Naturalnà jest jednak dla ka˝dej jednostki
obrona w∏asnej kultury i wartoÊci grupowych. Dlatego proÊciej mo˝emy „zaszufladkowaç” innych.
Stereotypy istniejà; wszyscy posiadamy
okreÊlonà opini´ o bliênich. Aby lepiej
poznaç opini´ Francuzów o ich europejskich przyjacio∏ach przedstawiamy poni˝ej ma∏à sond´ przeprowadzonà wÊród
zró˝nicowanej wiekowo i spo∏ecznie populacji. Pozwoli ona zapewne uwolniç si´
od niektórych zniekszta∏conych wizji.
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• Przeciwnie Polacy, którzy sà „oswojeni” z naszym krajem, poniewa˝ wielu
z nich wyemigrowa∏o do Francji; wiele rodzin francuskich ma równie˝ swoich
przodków polskiego pochodzenia;
• Wiemy tak˝e, ˝e ojciec Marii Leszczyƒskiej, ma∏˝onki Ludwika XV, panowa∏ w Lotaryngii;
• Polacy postrzegani sà przede wszystkim jako górnicy i robotnicy. Lubià wód-

• Niemcy sà naszymi najbli˝szymi sàsiadami. Razem prze˝yliÊmy dramat
ostatnich dwóch wojen, które Êwiadczà
o wzajemnym niezrozumieniu obu spo∏ecznoÊci. Wskazanym jest, aby ludzie
wyciàgn´li w∏aÊciwe wnioski z tej tragedii;
• Niemiec postrzegany bywa jako amator piwa i kie∏basy. Raczej pot´˝ny i silny
w∏aÊciciel du˝ego samochodu, lubi komfort. Niemcy wytwarzajà produkty solidne
i odporne;
• Przeci´tny Niemiec lubi szorty i pla˝´, jest równie˝ wielkim mi∏oÊnikiem
przyrody;
• Niemcy sà bardzo zorganizowani
i zdyscyplinowani, ale wydaje si´, ˝e czasem brakuje im fantazji.
(ciàg dalszy na str. 6)
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Stereotyp W´gra, Polaka i Niemca
(ciàg dalszy ze str. 5)
Zrozumia∏ym jest samo przez si´, ˝e
w mieÊcie Charnay, które prze˝y∏o trwajàcà dwadzieÊcia pi´ç lat histori´ przyjaêni
stereotypy upad∏y, zaÊ niektóre karykaturalne portrety narodowoÊci przesta∏y
funkcjonowaç ze wzgl´du na pog∏´bionà
znajomoÊç dwóch obcych sobie spo∏ecznoÊci. Z tego samego powodu ∏àczymy si´
z Polskà otwierajàcà si´ na Europ´, organizujàc coroczne, regularne spotkania. Podobnie z W´grami konkretyzujemy mi´dzysàsiedzkie zbli˝enie.
Bàdêmy nieufni stereotypom i karykaturom prowadzàcym do uniformizacji!
Strze˝my si´ odziedziczonych ideologii,
b´dàcych cz´sto przestarza∏ymi i opartymi
na s∏abych fundamentach. Nauczmy si´ –
w duchu wspólnej przysz∏oÊci europejskiej
– poznawaç bliênich. Uwypuklijmy nasze
bogactwo intelektualne i wra˝liwoÊci.

wiej”, takimi jakimi jesteÊmy w rzeczywistoÊci, bez „maski”, ze swoimi zaletami, ale
i s∏aboÊciami. Stereotypy sà bardziej zró˝nicowane. Nie sàdêmy po wyrazie twarzy –
jak mawia∏ La Fontaine, poeta francuski,
który pozostawi∏ nam moralizatorskie
„Bajki”. Ca∏oÊç zachowania t∏umaczyç
mo˝na przesz∏oÊcià, zakorzenieniem
w okreÊlonej kulturze, Êrodowisku, religii...
Nasze doÊwiadczenie z gminami zbliêniaczonymi przekona∏o nas, ˝e Niemcy,
Polacy, W´grzy sà bardzo goÊcinni. OdkryliÊmy równie˝, ˝e wszyscy czynià wiele wysi∏ku w kierunku lepszego porozumiewania si´ pomimo ró˝nic j´zykowych, dziedzinie, w której my – Francuzi mamy jeszcze wiele do zrobienia. PoznaliÊmy te˝
ogromne zdolnoÊci adaptacyjne, jak i wartoÊci intelektualne i artystyczne u naszych
partnerów, co zmusza nas do pokory.

Lepiej si´ poznaç to przecie˝
lepiej si´ rozumieç
To w∏aÊnie jest celem wspó∏pracy pomi´dzy naszymi gminami. Kiedy sp´dza si´
razem czas prezentujemy si´ „prawdzi-

Bàdêmy otwarci na drugich, bàdêmy tolerancyjni. Wzorujmy si´ na zaletach innych i twórzmy zjednoczonà Europ´, która b´dzie mog∏a wyciàgnàç d∏oƒ do reszty
Êwiata.
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Siatkówka pla˝owa
W dniach 7 i 8 sierpnia w Wieszowie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej „Nasza Sala Gimnastyczna” zorganizowa∏o III Mistrzostwa
Wieszowy w siatkówce pla˝owej.
Do turnieju zg∏osi∏o si´ 17 dru˝yn,
które podzielono na dwie kategorie.
W pierwszej kategorii dzieci´co-m∏odzie˝owej startowa∏o 9 dru˝yn: 5 dru˝yn dziewczàt, 2 dru˝yny mieszane i 2
dru˝yny ch∏opców. W kategorii doros∏ych startowa∏o 8 dru˝yn: w tym 1 mieszana i 7 m´skich.
W sobot´ od godziny 15.00 rywalizacje rozpocz´∏y dru˝yny dzieci´co-m∏odzie˝owe. Po dwugodzinnych zmaganiach wy∏oniono cztery dru˝yny, które
awansowa∏y do niedzielnego fina∏u.
Od godz. 17.00 rywalizacj´ rozpocz´li
doroÊli – tutaj równie˝ wy∏oniono cztery dru˝yny, które awansowa∏y do fina∏u.
Niedzielne fina∏y w kategorii dzieci´co-m∏odzie˝owej rozpocz´∏y si´
od godz. 15.00. Po dwóch zaci´tych meczach sklasyfikowano dru˝yny, które
gra∏y o 3 i 4 miejsce. IV m-ce zaj´∏y:
Magdalena Wilczek i Magdalena Krogólewska, III miejsce zaj´li: Katarzyna
Cichoƒ i Rafa∏ Woênicka. Nast´pnie
rozpoczà∏ si´ mecz fina∏owy, w wyniku

którego Katarzyna K∏aczek i Agnieszka
Adamek zosta∏y wicemistrzyniami Wieszowy. Mistrzyniami Wieszowy w tym
roku zosta∏y: Angelika Grabarczyk
i Sandra Sikora.
Po godzinie 17.00 rozpocz´∏y si´ fina∏y doros∏ych. Równie˝ tutaj cztery dru˝yny rozegra∏y mecze o awans do walki
o Mistrzostwo Wieszowy. Pierwszy
mecz fina∏owy o III miejsce rozstrzygnà∏ si´ dopiero w trzecim secie.
IV miejsce zaj´li: Rafa∏ Walisko i Ryszard Snurawa, III miejsce zdobyli: Robert Tobór i Grzegorz K∏aczek. Pasjonujàcy mecz o tytu∏ mistrzowski przysporzy∏ wszystkim widzom niepowtarzalnych emocji sportowych. W wyniku
tej rywalizacji tytu∏ wicemistrzowski wywalczyli: Wojciech OleÊko i Dawid Hanusek. Mistrzostwo Wieszowy zdobyli:
Andrzej Adamek i Jan Nouman.
Zarzàd Stowarzyszenia dzi´kuje
wszystkim osobom, które pomog∏y w organizacji turnieju. Wszystkim zawodnikom gratulujemy sportowego sukcesu
i stworzenia mi∏ej sportowej rywalizacji.
Wszystkich ch´tnych grajàcych w siatkówk´ pla˝owà zapraszamy do Wieszowy za rok na IV Mistrzostwa Wieszowy.
Grzegorz K∏aczek

11 i 12 wrzeÊnia 2004 r. – w Ksi´˝ym Lesie

PROGRAM DO˚YNEK
sobota – 11 wrzeÊnia 2004 r.
godz. 16.30

godz. 19.00
godz. 22.00

mecz pi∏ki no˝nej o „Puchar So∏tysa Ksi´˝ego Lasu”:
rolnicy Ksi´˝ego Lasu – pracownicy Przedsi´biorstwa
Nasiennego Ksi´˝y Las.
koncert zespo∏u „Miros∏aw Szo∏tysek i Weso∏e Trio”
zabawa taneczna (Zespó∏ „FOR YOU”)

niedziela – 12 wrzeÊnia 2004 r.
godz. 13.00

godz. 18.00
godz. 18.30
godz. 22.30

Msza Âw. Do˝ynkowa w KoÊciele w Ksi´˝ym Lesie
– korowód do˝ynkowy z KoÊcio∏a na plac przy remizie
stra˝ackiej
– przekazanie chleba
– koncert orkiestry d´tej
– wyst´p „Zespo∏u PieÊni i Taƒca Miedarzanie”
– konkurs koron i korowodów
– pokaz taƒca nowoczesnego
zakoƒczenie konkursu „LAUR ZBROS¸AWICKI” i wr´czenie nagród
„Zespó∏ Mirka J´drowskiego” – czterogodzinny program
rozrywkowy
zabawa taneczna (Zespó∏ „KOSTAR”)

Prosimy wszystkie so∏ectwa gminy Zbros∏awice do wzi´cia udzia∏u w korowodzie do˝ynkowym oraz w konkursie koron.

Serdecznie zapraszamy

UWAGA ROLNICY!
Zainteresowanych przyznaniem
RENTY STRUKTURALNEJ oraz
dofinansowaniem projektu INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH
ROLNYCH prosimy o zg∏aszanie si´
do dnia 24 wrzeÊnia br. do so∏tysów,
w celu sporzàdzenia imiennej listy
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ch´tnych uzyskaniem pomocy w tym
zakresie. W zwiàzku z tym w dniu 30
wrzeÊnia br. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich
Górach, przy ul. Kar∏uszowiec 5 przeprowadzone zostanie szkolenie informacyjne obejmujàce te projekty.

Poznajmy si´
Ireneusz Robakowski lat 60 – radny
z woli wyborców z Wieszowy, wykszta∏cenie wy˝sze
ekonomiczne, ˝onaty, 2 dzieci. Przewodniczàcy Stowarzyszenia Budowy Kanalizacji w Wieszowie.
Cz∏onek Komisji OÊwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej oraz Komisji Bud˝etu, Gospodarki i Rozwoju. Swojà dzia∏alnoÊcià w samorzàdzie gminnym pragnie s∏u˝yç mieszkaƒcom Wieszowy i gminy.
Zainteresowania: problematyka spo∏eczna i sport.
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