ZBROS¸AWICE

BONIOWICE
CZEKANÓW

Wójt przygotowa∏ 14 projektów
uchwa∏ Rady Gminy i wyda∏ 33 zarzàdzenia w tym w sprawach:
– powo∏ania komisji do udzielenia
zamówienia na „Dostaw´ nawozu
wapniowego tlenkowego /odm. 03 /
o zawartoÊci min 60% CaO”, oraz zamówienia na „Dostaw´ nawoWN:–ÊÊÊÊWAÊ/:WQcaó
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Dla tych, co odeszli
2 listopada w Dzieƒ Zaduszny
w Szkole Podstawowej w Kopienicy
w uroczysty sposób wspomniano znane osoby, które odesz∏y do wiecznoÊci
w tym roku. Pierwszy wyst´p dla
uczniów odby∏ si´ rano, a drugi dla rodziców wieczorem.
Scenariusz i scenografi´ przygotowa∏y panie Beata Owczarek i Jolanta
Chmura. Przedstawienie rozpoczà∏
utwór Czes∏awa Niemena „Dziwny
jest ten Êwiat”. S∏uchacze wys∏uchali
informacji o jego ˝yciu i twórczoÊci,
a nast´pnie chór szkolny „Weso∏e nutki” przy akompaniamencie pana Arkadiusza Piguli wykona∏ trzy pieÊni
Czes∏awa Niemena: „Wspomnienie”,
„Sen o Warszawie” i „Pod papugami”.
Pod zdj´ciem Czes∏awa Niemena zap∏onà∏ znicz.
Kolejnà przedstawionà osobà by∏
wybitny poeta polski, laureat Literackiej Nagrody Nobla, Czes∏aw Mi∏osz.
Uczniowie recytowali dwa jego wiersze: „Ziarenko maku” i „Nasza ojczyzna”. Znicz zap∏onà∏ pod zdj´ciem
Czes∏awa Mi∏osza.

Kolej przysz∏a na Jacka Kaczmarskiego. Uczniowie s∏uchajàc informacji o jego ˝yciu i twórczoÊci mogli dowiedzieç si´ o trudnych czasach, w jakich przysz∏o mu tworzyç. Jego pieÊni
by∏y umocnieniem w walce z oprawcami komunistycznymi, a pieÊƒ „Mury”
sta∏a si´ hymnem „SolidarnoÊci”. Podczas pieÊni „Mury” zap∏onà∏ kolejny
znicz.
Zabrzmia∏ jeszcze jeden utwór Jacka Kaczmarskiego – „Powrót”. Zosta∏
on napisany ku czci jednej z najbardziej tragicznych postaci okresu jego
twórczoÊci, bestialsko zamordowanego przez UB ks. Jerzego Popie∏uszki.
Od tego haniebnego czynu min´∏o 20
lat. Pod zdj´ciem s∏ugi bo˝ego ks. Jerzego Popie∏uszki zap∏onà∏ znicz.
By∏a to niezapomniana lekcja historii, poezji i muzyki. Piel´gnowanie takich wartoÊci jest o wiele cenniejsze ni˝
naÊladowanie obcych naszej kulturze
zwyczajów jak Halloween.
Dariusz Mandel

Zarzàd Stowarzyszenia „Czysta Drama” informuje mieszkaƒców so∏ectw:
Zbros∏awice, Ptakowice, Wilkowice i Laryszów, ˝e dnia 31 grudnia 2004 roku koƒczy
si´ czteroletni okres wp∏acania Êrodków pieni´˝nych na rzecz budowy przy∏àczy kanalizacji sanitarnej do swoich budynków mieszkalnych.
Koszt przy∏àcza ustalony zosta∏ w wysokoÊci 1200,00 PLN/dom.
Wobec powy˝szego prosimy mieszkaƒców o wp∏acenie do koƒca roku 2004 brakujàcych na swoich kontach Êrodków pieni´˝nych do wy˝ej wymienionej wysokoÊci
(t. j. 1200,00 PLN/dom)

Informacja dla osób
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
Referat Spraw Obywatelskich przypomina przedsi´biorcom prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà o koniecznoÊci uzupe∏nienia wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej o brakujàce dane, tj. numer ewidencyjny PESEL oraz okreÊlenie przedmiotu wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej
zgodnie z Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alnoÊci (PKD). Powy˝szych zmian nale˝y dokonaç do dnia 31 grudnia 2004 r. Po up∏ywie wyznaczonego terminu
uzupe∏nienie wpisu b´dzie podlegaç op∏acie 50 z∏. Wnioski sà do pobrania
w Urz´dzie Gminy (budynek Banku Spó∏dzielczego, I pi´tro pok. 7) lub
na stronie internetowej www.zbroslawice.bip.tc.pl. Wszelkie dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç pod nr tel. 2337735

Przemek Sikora
cierpi na rzadkà i niebezpiecznà
chorob´ aplazj´. ˚eby jà wyleczyç
konieczny jest przeszczep szpiku
kostnego. Szukanie dawcy, niezb´dne leki, badania i rehabilitacja poprzeszczepowa sà bardzo kosztowne. Tymczasem zarówno jego rodzice jak i siostra zostali wykluczeni
po badaniu jako potencjalni dawcy
szpiku. Poszukiwania jednego dawcy to koszt do tysiàca z∏otych lecz
ca∏kowite przebadania to 20-tyÊ z∏.
Dlatego potrzebne sà pieniàdze.
Pienià˝ki mo˝na wp∏acaç na konto
nr: 20 1050 1214 1000 0007 0001

8484 Bank Âlàski S.A. VII Odzia∏
w Katowicach, z dopiskiem „na leczenie Przemka Sikory”!
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Zespó∏ Szkó∏ w Wieszowie
W rocznic´ oddania do u˝ytku sali gimnastycznej w Wieszowie zorganizowano
festyn sportowy. Organizatorami byli: Zespó∏ Szkó∏ w Wieszowie i Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej „Nasza Sala Gimnastyczna”. W bogatym programie artystycznym nie zabrak∏o akcentów humorystycznych takich jak: „Jesienny pokaz mody” czy „Mini playback show”. Zaproszony zespó∏ taƒca nowoczesnego „Pasja” zaprezentowa∏ ciekawe uk∏ady taneczne i bardzo podoba∏ si´ publicznoÊci. Równie˝ goràce brawa zebra∏ klub sportowy z Bytomia za pokaz judo. Kolejnym punktem programu by∏ mecz siatkówki dziewczàt. Wszyscy mieszkaƒcy Wieszowy mogli braç czynny udzia∏ w licznych konkursach sportowych. Podczas trwania festynu mo˝na by∏o zakupiç przepyszne ciasta domowej roboty przygotowane
przez rodziców. GimnazjaliÊci prowadzili loteri´ fantowà. Na zakoƒczenie festynu
odby∏a si´ zabawa taneczna.
Szko∏a Podstawowa w Ziemi´cicach
13 paêdziernika Szko∏a Podstawowa Êwi´towa∏a podwójnie: ze wzgl´du
na Dzieƒ Edukacji Narodowej, który przypada 14 paêdziernika oraz dlatego, ˝e
130 lat temu pierwsi uczniowie przekroczyli próg budynku szko∏y. Program artystyczny zosta∏ wzbogacony o wyst´p klasy I oraz V. Nie zabrak∏o tak˝e popisów wokalnych i tanecznych uczniów oraz gry na instrumentach. Pani dyrektor Danuta Teperek opowiedzia∏a o sukcesach i pracy szko∏y oraz w imieniu grona pedagogicznego i rady rodziców wr´czy∏a podzi´kowania wszystkim tym, którzy od wielu lat
pomagajà uczniom naszej szko∏y. Dyplom z tytu∏em „Przyjaciel Szko∏y” otrzymali:
D. Flak, K. Roskosz, K. Biskupek, B. Jendrysik. S. Kowalski. Pani A. Pietraszuk zapozna∏a zebranych z tym, w jaki sposób uda∏o si´ „Zostaç Szko∏à z Klasà”.
Szko∏a Podstawowa w Zbros∏awicach
19 paêdziernika 2004 r. odby∏y si´ zawody pi∏ki no˝nej szkó∏ podstawowych. Wyniki przedstawiajà si´ nast´pujàco: 1 miejsce – Szko∏a Podstawowa Miedary; 2
miejsce – Szko∏a Podstawowa Wieszowa; 3 miejsce – Szko∏a Podstawowa Zbros∏awice; 4 miejsce – Szko∏a Podstawowa Czekanów; 5 miejsce – Szko∏a Podstawowa
Kamieniec; 6 miejsce – Szko∏a Podstawowa Przezchlebie; 7 miejsce – Szko∏a Podstawowa Ziemi´cice; 8 miejsce – Szko∏a Podstawowa Kopienica. By∏y to drugie zawody wg kalendarza imprez sportowych po czwórboju lekkoatletycznym w Kamieƒcu. Kolejnà dyscyplinà b´dzie tenis sto∏owy.
III Szachowy Turniej im. Franciszka Miodka
27 paêdziernika w Zespole Szkó∏ Publicznych nr 2 w Tarnowskich Górach zorganizowano turniej szachowy, w którym uczestniczy∏y równie˝ szko∏y z terenu gminy Zbros∏awice. Turniej odbywa∏ si´ w czterech kategoriach: klasy 1-3, klasy 4-6,
gimnazjum oraz liceum.
Szko∏a Podstawowa ze Zbros∏awic wystawi∏a dru˝yn´ w kategorii klas 4-6.
W sk∏ad dru˝yny weszli uczniowie: Julianna Zdaƒska, Przemek Ma∏achowski, Jakub Prussak i Denis Kowalski, którzy zdobyli dru˝ynowo drugie miejsce w turnieju. Najlepszy wynik w dru˝ynie zdoby∏a Julianna Zdaƒska zdobywajàc 4,5 punktu
na pi´ç mo˝liwych.
Szko∏´ Podstawowà z Kamieƒca reprezentowa∏y dwie dru˝yny w kategoriach
klas 1-3 oraz 4-6. W sk∏adzie dru˝yny m∏odszej znaleêli si´: Natalia Hetmaƒczyk,
Pawe∏ Pelc, Bart∏omiej Dziubla, Bartosz Matysiak, Pawe∏ Sikora a dru˝yn´ starszà
reprezentowali: Anna Czapliƒska, Tomasz Mende, Grzegorz Strzelczyk oraz Emilia Woênica. Dru˝yna m∏odsza zaj´∏a dru˝ynowo drugie miejsce. Godny uwagi jest
równie˝ fakt, ˝e Anna Czapliƒska z dru˝yny starszej zaj´∏a pierwsze miejsce indywidualnie wygrywajàc wszystkie partie.
Szko∏a Podstawowa w Kopienicy
30 paêdziernika zorganizowano piàty bal dobroczyƒców pod has∏em: „Ca∏a
szko∏a taƒczy”. Na bal zaproszono wszystkie osoby, które przyczyni∏y si´ do
rozwoju i upi´kszania szko∏y. Na tablicy w holu wymieniono ich nazwiska. Pojawi∏
si´ równie˝ napis: „Naszà szko∏´ w zgodnym trudzie upi´kszajà dobrzy ludzie”.
Klub Stodo∏a w Zbros∏awicach
Stodo∏a pod Strzechà zaprasza na interesujàce koncerty, które sà cz´Êcià
XIII GórnoÊlàskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej. Dni Nadrenii Pó∏nocnej Westfalii w Województwie Âlàskim.
Koncert jazzowy – Hugo Read Quartett (w ska∏dzie: Hugo Read, Norbert
Scholly, Christian Ramond, Peter Weiss) odb´dzie si´ 27 listopada br. o godz. 20.00
Za dostarczenie informacji do Kàcika Informacyjnego dzi´kuj´: paniom: Danucie
Lihs, Irenie Glagla, Edycie Wójcik, Marii Teklak, panu Dariuszowi Mandel oraz w∏aÊcicielom „Stodo∏y pod Strzechà”
Kamila S∏awik

3

Pierwszaki,
koty,
pasowanie...
PRZEZCHLEBIE
„Idà pierwszaki – dawne maluchy.
Jeden w drugiego to same zuchy...”
– s∏owa te najlepiej oddajà atmosfer´
uroczystoÊci „Dnia Pierwszoklasisty”,
która, jak co roku odby∏a si´ dnia 1
paêdziernika w Szkole Podstawowej
w Przezchlebiu. Nasze wspania∏e
pierwszaki z wielkim zapa∏em przedstawi∏y program artystyczny bez najmniejszych oznak tremy, mimo ˝e
wÊród zaproszonych goÊci obecni byli
przedstawiciele w∏adz gminy. WÊród
publicznoÊci zasiedli tak˝e nie mniej
przej´ci rodzice bohaterów tego wydarzenia. Najwa˝niejszym punktem
uroczystoÊci by∏o Êlubowanie, w którym rozpoczynajàcy edukacj´ uczniowie przyrzekali broniç dobrego imienia szko∏y i sumiennie wype∏niaç swoje szkolne obowiàzki. Aby od poczàtku zaszczepiç w nich trosk´ o Êrodowisko naturalne, podarowano im
pi´kne „Drzewko pierwszoklasisty”,
które nasi Mali Ekolodzy zasadzili
przed swojà szko∏à. Zaproszeni goÊcie
otrzymali wykonane przez dzieci
z szyszek, symbolizujàce màdroÊç
i wiedz´ sowy.

˚yczymy naszym kochanym pierwszakom, aby podarowane im przez
dyrektor Hann´ Miczk´ zaczarowane
o∏ówki pomog∏y im w zdobywaniu
wiedzy i osiàganiu sukcesów w tym
niewàtpliwie trudnym, ale pasjonujàcym uczniowskim ˝yciu.
Sylwia Jezierska, Teresa Ciasto
KAMIENIEC
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Aleksandra Czarnik-Peciak
(opiekun Samorzàdu Uczniowskiego
LO w Kamieƒcu)

ZBROS¸AWICE
Dzieƒ 12 paêdziernika by∏ bardzo
uroczysty dla 32 pierwszoklasistów
Szko∏y Podstawowej w Zbros∏awicach
i ich rodziców. Tego dnia odby∏o si´
PASOWANIE NA UCZNIA. Po wyst´pie artystycznym nawiàzujàcym
do tego wydarzenia oraz uroczystym
Êlubowaniu, dyrektor szko∏y mgr Urszula Gierszewska, tradycyjnym, du˝ym
o∏ówkiem, pasowa∏a dumnych pierwszaków. W uroczystoÊci szkolnej uczestniczy∏a równie˝ dyrektor Gminnego
Zespo∏u Obs∏ugi Placówek OÊwiatowych mgr Aleksandra Hangiel. Imponujàco wyglàda∏o wk∏adanie na g∏ówk´
ka˝dego dziecka biretów. Mi∏à niespodziankà by∏y upominki od kole˝anek
i kolegów z klasy czwartej. UroczystoÊç
zakoƒczy∏a si´ s∏odkim pocz´stunkiem
przygotowanym przez rodziców.
Wychowawczynie obydwu klas
pierwszych, panie Brygida Pigu∏a i Teresa Ciukaj, ˝yczà swym wychowankom
samych ciekawych i radosnych chwil
w szkole.
Teresa Ciukaj, Brygida Pigu∏a

Wraz z poczàtkiem paêdziernika
po raz kolejny spo∏ecznoÊç uczniowska Liceum Ogólnokszta∏càcego
w Kamieƒcu uroczyÊcie przyj´∏a
do swego grona nowy rocznik pierwszoklasistów. Wieczór ten raz na zawsze zmaza∏ z „nowych” pi´tno kota.
WÊród Êmiechu, zabawy i gwaru dokonano symbolicznego przyci´cia kocich ogonków i wàsów, pi∏owano kocie pazurki i wycierano mleko spod
nosa.
Aby podkreÊliç specyfik´ naszej
szko∏y po∏o˝onej wÊród pól, lasów
i ∏àk, ca∏à imprez´ utrzymano w stylu
wiejskim (country).
Konkurencje zr´cznoÊciowo-artystyczne, w których uczestniczyli ucznio-

Legendy – Miedary
Diabelski skarb
Niedaleko od cegielni w Miedarach mieli swoje pola dwaj gospodarze. W czasie orki, jeden z nich
wyora∏ p∏ugiem mnóstwo z∏ota.
Z radoÊci zaczà∏ krzyczeç: Z∏oto...
tutaj jest z∏oto!...!. Jednak˝e
w tym samym momencie z∏oto
znikn´∏o ponownie pod ziemià.
Nie znikn´∏oby gdyby tak g∏oÊno
nie wo∏a∏ i to po imieniu. Gdy nadesz∏a palmowa niedziela, gospodarz wybra∏ si´ na pole z zamiarem wykopania z∏ota. Uwa˝nie si´
rozglàdajàc nikogo nie zauwa˝y∏
w pobli˝u. Gdy stanà∏ nad miejscem, gdzie z∏oto powinno si´
znajdowaç, nagle ni stàd ni zowàd,
stanà∏ przed nim diabe∏ w myÊliwskim stroju. Ch∏op si´ tak przelàk∏, zrozumia∏ bowiem, ˝e by∏ to
skarb diab∏a, ˝e czym pr´dzej
uciek∏ do domu.

wie, by∏y sprawdzianem pomys∏owoÊci
organizatorów i poczucia humoru
„pierwszaków”.
Ku zadowoleniu jednych i drugich
próba wypad∏a pomyÊlnie. Salwy
Êmiechu wywo∏a∏ pokaz mody (modelki i modele ubierali si´ po omacku). Slalom mi´dzy snopami s∏omy
z zawiàzanymi oczami, uczyni∏ z zwyk∏ych uczniów baletmistrzów, a konkurs KARAOKE rozko∏ysa∏ ca∏à sal´.
By∏a te˝ okazja do tego, by oficjalnie
namalowaç karykatur´ swego wychowawcy. W tym zakresie m∏odzie˝ okaza∏a si´ bardzo utalentowana i pomys∏owa.
Uroczysta przysi´ga, którà w obecnoÊci wielu Êwiadków z∏o˝yli pierwszoklasiÊci, to jednoczeÊnie uj´ta
w zabawnà form´ deklaracja wiernoÊci Regulaminowi Zespo∏u Szkó∏.
Namacalnym dowodem przebytej
„próby kota” jest imienne zaÊwiadczenie o przyj´ciu do grona licealistów.

W niedziel´ palmowà diabe∏
pali pieniàdze
Jeszcze dziÊ starsi ludzie majà
w zwyczaju, aby w niedziel´
po mszy odwiedziç swoje pole.
Skàd si´ wzià∏ ten zwyczaj ma∏o kto
ju˝ pami´ta, a dotyczy∏ on przede
wszystkim niedzieli palmowej.
Otó˝ podczas uroczystej mszy,
w niedziel´ palmowà, diabe∏ wyciàga∏ z ziemi zakopane pieniàdze i pali∏ je. Kto chcia∏ zdobyç te pieniàdze
musia∏ w niedziel´ palmowà zaopatrzyç si´ w dwie poÊwi´cone rzeczy –
na przyk∏ad: ró˝aniec i poÊwi´conà
palm´ i iÊç na pole poszukaç miejsca,
gdzie jasny p∏omieƒ zdradza∏ miejsce
palenia si´ pieni´dzy. Jednà z tych
poÊwi´conych rzeczy nale˝a∏o wrzuciç na ogieƒ, a drugà zatrzymaç
przy sobie. By∏o to wa˝ne, gdy˝ poÊwi´cone rzeczy chroni∏y przed diabelskà mocà.

Poznajmy si´
Krzysztof Czekaj, lat 50, ˝onaty, 16-letni syn. Od 7 lat zatrudniony na stanowisku Pe∏nomocnika Wójta ds. Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych. Obecnie Przewodniczàcy Gminnej
Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych. Z wykszta∏cenia specjalista psychoterapii
uzale˝nieƒ. Pe∏ni funkcj´ dyrektora Zak∏adu
Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w P∏awniowicach. Z natury optymista, lubi narty, p∏ywanie.
Podstawowy problem to brak czasu na dobrà
ksià˝k´, koncert, teatr, a wi´c na zaj´cia, które uwielbia.
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