W

niedzielê 12 stycznia
2003 r. w Koœciele
Œw. Jadwigi w Ziemiêcicach
odby³ siê Gminny Koncert
Kolêd i Pastora³ek. Organizatorem by³ Urz¹d Gminy
w Zbros³awicach. Od godz.
15-tej koœció³ brzmia³ nastrojowymi dŸwiêkami pieœni
œwi¹tecznych wykonanych
przez chóry o zró¿nicowanym
stylu i repertuarze – jako
pierwszy wyst¹pi³ Zespó³
instrumentalny III klasy Szko³y Podstawowej z Ziemiêcic,
nastêpnie kolejno wystepowali: Zespó³ „Figlarne skrzaty” z Przedszkola w Œwiêtoszowicach, Chór DFK ze
Zbros³awic, Zespó³ dzieciêcy
„Weso³e nutki” z Kopienicy,
Weso³e Kumoszki ze Œwiêtoszowic, Zespó³ dzieciêcy
„Karolinka” z Przezchlebia,
Zespó³ „Any z Przezchlebia”,
Zespó³ dzieciêcy „Kamyczki

Dramy z Kamieñca”, Chór
„Jadwi¿ki z Ziemiêcic”.
Ulegaj¹c niepowtarzalnej
atmosferze i melodyce przepiêknych kolêd i pastora³ek
wzruszona widownia wtórowa³a artystom w ich nastrojowych œpiewach.
Monika Kamiñska

W imieniu Urzêdu Gminy sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim
chórom za udzia³ w Koncercie.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê Ksiêdzu
Proboszczowi Józefowi
German za prowadzenie
Koncertu.
Wójt Gminy
Pawe³ Kowolik

W I kwartale br. up³ywa kadencja
so³tysów i rad so³eckich wybranych
w 1999 r. Nowe wybory odbêd¹ siê
w terminach ustalonych przez Radê
Gminy w Zbros³awicach, której fragmenty publikujemy poni¿ej.
Wybory so³tysów i rad so³eckich
dokonuj¹ w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej
liczby kandydatów stali mieszkañcy
so³ectwa uprawnieni do g³osowania. Przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania nale¿y rozumieæ osoby, które
s¹ zameldowane na pobyt sta³y na
terenie danego so³ectwa oraz osoby
stale zamieszkuj¹ce na terenie so³ectwa bez sta³ego zameldowania,
które wpisa³y siê do rejestru wyborców w Urzêdzie Gminy w Zbros³awicach. Oczywiœcie za wyborców
uwa¿a siê tylko te osoby, które
najpóŸniej w dniu wyborów ukoñcz¹
18 lat.
Po¿¹dane jest zatem, aby wyborcy zabrali ze sob¹ dowód osobisty,
który to dokument, w razie w¹tpliwoœci potwierdzi uprawnienia jego
posiadacza do udzia³u w wyborach
so³tysa i rady so³eckiej.

- przekazania nieruchomoœci po³o¿onej w Kamieñcu przy ul. Tarnogórskiej 4a, dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbros³awicach.
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ek nr 334/7 k.m. 8
o pow. 3.0050 ha oraz 335/6 k.m.
o pow. 1.7312 ha po³o¿onych
w Wieszowie.
- obni¿enia ceny wywo³awczej
w drugim przetargu nieruchomoœci po³o¿onej w Wieszowie.
Obni¿ono w drugim przetargu
o 10% cenê wywo³awcz¹ dzia³ki
nr 361/10 k.m.8, ustalon¹ przy
og³aszaniu pierwszego przetargu.
- obni¿enia ceny wywo³awczej
w drugim przetargu nieruchomoœci po³o¿onej w Wieszowie.
Obni¿ono w drugim przetargu
o 10% cenê wywo³awcz¹ dzia³ki
nr 364/10 k.m.8 ustalon¹ przy
og³aszaniu pierwszego przetargu.

- powo³ania komisji przetargowej
dla przeprowadzenia przetargu na
wykonanie operatów szacunkowych dla wyceny nieruchomoœci
zabudowanych i niezabudowanych dla potrzeb Urzêdu Gminy
Zbros³awice.
- powo³ania komisji przetargowej
dla przeprowadzenia przetargu na
wykonanie us³ug geodezyjnych
w 2003 r. dla potrzeb Urzêdu Gminy w Zbros³awicach.
- powo³ania komisji do udzielenia
zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na „Utrzymanie, remonty i modernizacja
rowów, przepustów, studzienek
i kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Zbros³awice”.
- powo³ania komisji do udzielenia
zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na „Bie¿¹ce
utrzymanie dróg remonty cz¹stkowe”.

31.12.2002 r. – sesja Rady Gminy.
Przyjêto bud¿et Gminy Zbros³awice na rok 2003.
Dokonano zmian /7 uchwa³/
w bud¿ecie gminy na rok 2002.
Powo³ano komisjê dyscyplinarn¹
I i II instancji oraz komisjê inwentaryzacyjn¹.
Podjêto uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmian
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Zbros³awice dla obszaru
so³ectwa Sza³sza /2 uchwa³y/.
Przyjêto plan pracy Komisji Rady
Gminy oraz plan pracy Rady Gminy na rok 2003.
9 i 23.01. – posiedzenie Komisji
Statutowej
Prace nad dostosowaniem Statutu do aktualnie obowi¹zuj¹cej
ustawy o samorz¹dzie gminnym.

Terminy oraz miejsca zebrañ wiejskich

Wyborcy bêd¹ g³osowaæ za pomoc¹ kart do g³osowania. Przy wyborze so³tysa nale¿y postawiæ jeden
znak „x” w kratce z lewej strony obok
nazwiska kandydata, którego
chcemy wybraæ. Postawienie znaku
„x” obok wiêkszej liczby kandydatów
powoduje niewa¿noœæ g³osu.
Przy wyborze rady so³eckiej g³osujemy stawiaj¹c znak „x” w kratce
obok co najmniej jednego nazwiska
kandydata i nie wiêcej ni¿ bêdzie to
wynikaæ z uchwa³y podjêtej przez
zebranie wiejskie. Zebranie wiejskie
ma mo¿liwoœæ ustalenia liczby cz³onków rady so³eckiej w granicach od 5
do 7 osób, zatem od uchwa³y konkretnego zebrania wiejskiego bêdzie
zale¿a³o to, czy bêdziemy mogli postawiæ znak „x” w kratkach obok
piêciu, szeœciu albo siedmiu nazwisk.
Postawienie znaku „x” obok wiêkszej

1. Boniowice
2. Czekanów
3. Jasiona
4. Jaœkowice
5. Kamieniec
6. Karchowice
7. Kopienica
8. Ksiê¿y Las
9. Laryszów
10. £ubie
11. £ubki
12. Miedary
13. Ptakowice
14. Przezchlebie
15. Sza³asza
16. Œwiêtoszowice
17. Wieszowa
18. Wilkowice
19. Zawada
20. Zbros³awice
21. Ziemiêcice

14.03.2003r.
21.03.2003r.
27.02.2003
11.04.2003r.
03.03.2003r.
11.03.2003r.
20.03.2003r.
13.03.2003r.
26.02.2003r.
25.02.2003r.
28.02.2003r.
20.02.2003r.
10.03.2003r
28.03.2003r.
31.05.2003r.
18.03.2003r.
19.03.2003r.
26.03.2003r
07.03.2003r.
21.02.2003r.
27.03.2003r.

liczby nazwisk ni¿ liczba cz³onków
rady so³eckiej ustalona przez zebranie wiejskie powoduje niewa¿noœæ
g³osu.
Ponadto informujê wszystkich zainteresowanych udzia³em w wybo-

godz. 18.00
godz. 17.00
godz. 18.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 18.00
godz. 18.00
godz. 18.00
godz. 18.00
godz. 17.30
godz. 18.00
godz. 18.00
godz. 18.00
godz. 17.30
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 18.00
godz. 18.00
godz. 18.00
godz. 18.00
godz. 18.30

22.01. – posiedzenie Komisji
Rewizyjnej
Analiza dzia³alnoœci Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbros³awicach.
24.01. – posiedzenie Komisji
Rolnictwa
Nawi¹zanie wspó³pracy z Komisj¹ Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach.
Dyskusja nad mo¿liwoœciami
nabywania przez rolników naszej
gminy gruntów Agencji Rolnej
Skarbu Pañstwa w Opolu.
24.01. – posiedzenie Komisji
Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju
Analiza planu zadañ rzeczowych
na rok 2003.
Zapoznanie siê z Planem Ochrony
Œrodowiska Gminy Zbros³awice.

Zespól Szkól Ogólnokszta³c¹cych w Kamieñcu ul. Gliwicka 6
OSP Czekanów
u Pana Latoski w Jasionie ul. Pyskowicka 3
Zak³ad Œlusarski ul. Wiejska 2
Zespól Szkol Ogólnokszta³c¹cych w Kamieñcu ul. Gliwicka 6
Restauracja Violetta Karchowice ul. Bytomska
Dom Parafialny w £ubiu
Gminne Przedszkole w Ksiê¿ym Lesie
Laryszowka / budynek starej szko³y / ul. Wolnoœci 67
Dom Parafialny w £ubiu
Œwietlica So³ecka w £ubkach ul Wiejska
Œwietlica Gminna w Miedarach
Biblioteka Publiczna w Ptakowicach
Œwietlica So³ecka w Przezchlebiu
Stra¿nica OSP w Sza³szy
Stra¿nica OSP w Œwiêtoszowicach
Œwietlica Gminna w Wieszowie
Remiza OSP Wilkowice
„KuŸnia” w Zawadzie
Œwietlica Gminna w Zbros³awicach
Œwietlica Gminna w Ziemiêcicach

rach so³tysów i rad so³eckich, ¿e
organizacjê oraz kompetencje organów so³ectwa reguluje uchwa³a Nr
XXII/183/96 Rady Gminy w Zbros³awicach z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie uchwalenia statutów so³ectw

gminy Zbros³awice. Akt ten mo¿na
otrzymaæ w Urzêdzie Gminy w Zbros³awicach przy ul. Oœwiêcimskiej 2
w pokoju nr 6.
Stanis³aw Garncarz
Sekretarz Gminy

Komunikat
Informujemy wszystkich Odbiorców us³ug, ¿e
z dniem 1 stycznia 2003r. obowi¹zuje Ustawa
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu œcieków (Dz.U.Nr 72 z 2001 r. poz.
747), która w rozdziale 6 zawiera nastêpuj¹ce
przepisy karne i kary pieniê¿ne:
Artyku³ 28.
1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodê
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, podlega karze grzywny do
5.000.-z³.
2. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na
urz¹dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinaj¹cym,
podlega karze grzywny do 5.000.-z³.
3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego do wykonania czynnoœci okreœlonych w art.7 wc ustawy (Przedstawiciele
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, po
okazaniu legitymacji s³u¿bowej i pisemnego upowa¿nienia, maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoœci lub
do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu
przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego,
wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu ich wskazañ,
dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia
przegl¹dów i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez
przedsiêbiorstwo, a tak¿e sprawdzenia iloœci i jakoœci
œcieków wprowadzanych do sieci) podlega karze
grzywny do 5.000.-z³.
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, wprowadza
œcieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, podlega karze
ograniczenia wolnoœci albo grzywny do 10.000.-z³.
5. Obok orzeczenia kary organ orzekaj¹cy mo¿e na³o¿yæ
obowi¹zek zap³aty nawi¹zki na rzecz przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, w wysokoœci
1.000.-z³ za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³o bezumowne pobieranie wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych

lub wprowadzanie œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych tego przedsiêbiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust.
1-3, nastêpuje na podstawie przepisów Kodeksu
postêpowania w sprawach o wykroczenia.
W zwi¹zku z powy¿szym ZGKiM Zbros³awice prosi
wszystkich Odbiorców, którzy korzystaj¹ z dostawy
wody, jak równie¿ i odprowadzaj¹ œcieki do zbiorowych
urz¹dzeñ kanalizacyjnych, o:
1/ sprawdzenie poprawnoœci opomiarowania i przy³¹czenie wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej do sieci wodoci¹gowej Zak³adu,
2/ poprawnoœci przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej,
3/ zaktualizowania danych zawartych w umowie.
Wszelkie nieprawid³owoœci prosimy zg³aszaæ w Zak³adzie najpózniej do dnia 30 kwietnia 2003 r.
Informujemy, ¿e z dniem. 5 maja 2003 r. Zak³ad przyst¹pi
do czynnoœci kontrolnych w tym zakresie.
Prosimy o umo¿liwienie dostêpu do wszystkich urz¹dzeñ
wodno-kanalizacyjnych znajduj¹cych siê na Pañstwa
nieruchomoœciach pracownikom Zak³adu. Pracownicy
bêd¹ posiadali legitymacje s³u¿bowe oraz pisemne
upowa¿nienie do przeprowadzenia kontroli.
Jednoczeœnie uprzedzamy, ¿e ujawnienie po tym terminie nielegalnych punktów poboru wody i odprowadzania
œcieków bêdzie karane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Informacji dot. urz¹dzeñ wodoci¹gowych udziela oddzia³
wodoci¹gów Zak³adu pod nr telefonu 233-70-92 .
Informacji dot. urz¹dzeñ kanalizacyjnych udziela dzia³
techniczny Zak³adu pod. nr telefonu 233-70-74 (p. K. Sosada) od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7 do 15.
DYREKTOR
ZGKiM Zbros³awice

W dniach 20, 21, 24 i 25 marca br. przeprowadzony zostanie
pobór mê¿czyzn urodzonych
w 1984 r. zameldowanych na
terenie gminy Zbros³awice.
Obowi¹zkowi stawienia siê do
poboru podlegaj¹ tak¿e mê¿czyŸni urodzeni w latach 19791983, którzy dot¹d nie stawili
siê do poboru.
Spe³nienie obowi¹zku podlega
na zg³oszeniu siê poborowego
do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tarnogórskim Centrum
Kultury ul. Sobieskiego 7.
Osoby zameldowane na terenie
gminy a przebywaj¹ce zagranic¹ proszone s¹ o uregulowanie obowi¹zku meldunkowego i dokonanie wymeldowania na okreœlony czas lub na
pobyt sta³y.

Od 1 stycznia 2003r. wprowadza siê obowi¹zek wymiany
dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia
2001r. w nastêpuj¹cych terminach:
Dowody wydane w latach /
Termin wymiany:

4. lutego w Œwietlicy Gminnej
w Ziemiêcicach odby³ siê turniej
szachowy dla dzieci i m³odzie¿y.
Sêdzi¹ by³ Franciszek Boczar, znany
kiedyœ szachista i mi³oœnik tej piêknej
dyscypliny sportowej. Pojedynki na
szachownicach by³y bardzo zaciête
i wyrównane. Nasi m³odzi szachiœci
pokazali lwi pazur i du¿e umiejêtnoœci. Turniej wygra³ kol. Tomasz
Ibrom gromadz¹c 5 punktów. Sprawi³ sobie ³adny prezent bo akurat
tego dnia skoñczy³ 14 lat. Miejsce 2
dla Stanis³awa Ga³¹zki równie¿ 5
punktów. Natomiast na 3 miejscu
uplasowa³ siê Remigiusz Kaczmarczyk - 4 punkty. Najm³odszym
uczestnikiem turnieju by³ siedmioletni Iremeusz D³ugosz, którego nies-
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tety zjad³a trema ale by³ zadowolony.
Zwyciêscy otrzymali pami¹tkowe
dyplomy a wszyscy s³odycze i owoce. Turniej odby³ siê pod patronatem
Rady So³eckiej w Ziemiêcicach.
Pragniemy podziêkowaæ Panu
Franciszkowi Boczar za pomoc
i fachowe wskazówki. W nied³ugim
czasie odbêdzie siê symultana szachowa z udzia³em Pana Franciszka
i miejscowych szachistów. Ju¿
dzisiaj zapraszamy.
W czwartek 23. stycznia odby³o
siê podsumowanie konkursu na
naj³adniejsz¹ posesjê w okresie
Bo¿onarodzeniowym. Organizatorzy, czyli Rada So³ecka i Rada Parafialna zaprosili do œwietlicy w Zie-

miêcicach wszystkich wyró¿nionych. Jury w sk³adzie: S. Koperwas,
J. Molenda, M. WoŸnica, A. Mainka, H. Kuklok, A. Szygu³a, oceni³o
konkurs w nastêpuj¹cy sposób:
1 miejsce - Karol Drzyma³a, 2 miejsce - Józef Wicha i Eugeniusz Ibrom,
3 miejsce - Helmut Hopner. Ponadto
wyró¿nienie zostali: Rita Smolik,
Helmut Nowak, Alfred Kowolik,
Dariusz Lisek, Stanis³aw Koperwas. Specjalne wyró¿nienie otrzyma³ równie¿ Ksi¹dz Proboszcz Józef
German za dekoracjê budynku Plebani i wnêtrza koœcio³a.
Rada So³ecka
w Ziemiêcicach

1962-1972 – od dnia 1 stycznia
2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
1973-1980 – od dnia 1 stycznia
2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
1981-1991 – od dnia 1 stycznia
2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
1992-1995 – od dnia 1 stycznia
2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
1996-2000 – od dnia 1 stycznia
2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 wrzeœnia 2002 r.
zmieniaj¹ca ustawê o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach
osobistych oraz ustawy o dzia³alnoœ
ci gospodarczej (Dz.U Nr 183 z dnia 5
listopada 2002 r., poz. 1522).
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sobotê dnia 11 stycznia 2003 r. do sali
gimnastycznej
Szko³y Podstawowej w Miedarach
przyjecha³y dru¿yny pi³karskie z 17
so³ectw na Turniej Halowej Pi³ki
No¿nej.
I miejsce w turnieju zajê³a dru¿yna
so³ectwa Sza³sza, II miejsce dru¿yna
z Ptakowic, III miejsce dru¿yna z so³ectwa Ksiê¿y Las. Najwiêcej bramek
strzeli³ zawodnik dru¿yny z Ziemiêcic
Bernard Cichorowski.
Puchary i dyplomy wrêczyli dru¿ynom – Wójt Gminy Pawe³ Kowolik
i Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pan
Andrzej Dramski.
Poczêstunek dla zawodników
sponsorowa³ Pan Gerard Gacki
z Miedar.
Urz¹d Gminy w Zbros³awicach
sk³ada serdeczne podziêkowania
wszystkim zawodnikom za udzia³
oraz Panu Marianowi Szukalskiemu za prowadzenie turnieju.
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ sponsorowi oraz
Pani Dyrektor Szko³y Podstawoej
w Miedarach za pomoc w organizacji.
Informujemy ¿e 15 lutego 2003 r.
o godz. 10-tej w Restauracji Bary³ka
w Kamieñcu odbêdzie siê Turniej Skata .
Uwaga: W sportowym Wieloboju
So³ectw o Puchar Wójta Gminy
Zbros³awice mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie mieszkañcy poszczególnych so³ectw /wymagane sta³e
zameldowanie w danym so³ectwie/, którzy nie uprawiaj¹ czynnie
danej dyscypliny. Niepe³noletni
zawodnicy winni posiadaæ zgodê
rodziców do udzia³u w zawodach.
Zawodnicy startuj¹ na w³asn¹
odpowiedzialnoœæ. W zawodach
wezm¹ udzia³ zawodnicy tylko
tych so³ectw, które dokonaj¹ zg³oszenia na tydzieñ przed zawodami
w Urzêdzie Gminy. Punktacja:
I miejsce – 20 pkt., II miejsce – 19
pkt., III miejsce – 18 pkt. ... itd.
Monika Kamiñska

KAMIENIEC
Grudzieñ to piêkny czas, czas oczekiwania na œwiêta
Bo¿ego Narodzenia.
Od wielu pokoleñ w naszej chrzeœcijañskiej tradycji
znany jest piêkny sposób wyra¿ania emocji œwi¹tecznych
- to jase³ka. Rodowód tego typu przedstawieñ siêga
jeszcze czasów œredniowiecznych, kiedy to tworzono
proste fabu³y, z weso³ymi scenkami. Po dziœ dzieñ czyni
siê starania, aby przetrwa³ zasadniczy scenariusz, zachowany zosta³ te¿ charakter g³ównych postaci bior¹cych udzia³ w przedstawieniu oraz scenografia. Nie
inaczej by³o i tym razem, czyli w jase³kach przygotowanych przez uczniów Szko³y Podstawowej w Kamieñcu.
Dziêki œwietnej opiece re¿yserskiej ksiêdza proboszcza
Franciszka Jêdraka i oprawie muzycznej pod nadzorem
Pani Rity Bulinskiej mieliœmy sposobnoœæ obejrzenia
naprawdê dobrego popisu talentów naszej m³odzie¿y.
Mogliœmy ujrzeæ zarówno szopkê betlejemsk¹, jak
i wszystkie postaci bior¹ce udzia³ w bo¿onarodzeniowym
cudzie. Byli i pasterze, i trzej królowie, anio³y i diab³y,
Œwiêta Rodzina i anielskie chóry, a na scenie prawdziwe
siano i drewniana szopka. Na scenie pojawi³y siê te¿
prawdziwe talenty. Przy takich okazjach dowiadujemy siê
,i¿ mamy wielu uczniów szkó³ muzycznych, graj¹cych na
instrumentach.
W kamienieckich jase³kach zagrali miêdzy innymi
siostry Skrzypczyk, Krzysiek Trzêsicki, Marta Król - na
pianinie oraz Dagmara Bulinska na flecie poprzecznym.
W przedstawieniu z dnia 29 grudnia zagra³a te¿ goœcinnie
Paulina Bochenek, m³oda skrzypaczka z Niemiec. Ciekawym europejskim akcentem by³o przygotowanie przez
chór klasy V kilku kolêd z repertuaru innych narodów,
czy¿by Szko³a Podstawowa z Kamieñca ju¿ wesz³a do Unii
Europejskiej? By³ to na pewno mi³y akcent, zw³aszcza, i¿
chór klasy V jest zdecydowanie mi³y dla ucha. Weso³ego
akcentu dostarczono równie¿, bo chyba wszystkich
rozbawi³ diabe³ w wykonaniu Patryka Pajora.
Jase³ka nie by³a tylko dla dzieci i m³odzie¿y, Dyr. szko³y
mgr Joanna Mansfeld Mucha wraz gronem pedagogicznym zorganizowa³a przedstawienie tego misterium bo¿onarodzeniowego dla ca³ej spo³ecznoœci kamienieckiej.
Dnia 29 grudnia przy ciep³ej herbacie i tradycyjnym
pierniku œwi¹tecznym wszyscy goœcie mogli podziwiaæ

wystêpy i uczestniczyæ we wspólnym kolêdowaniu.
Szkoda, ¿e takie wydarzenia, podobnie jak œwiêta Bo¿ego
Narodzenia s¹ tylko raz w roku. Ale có¿ tam, poczekamy,
przecie¿ to tylko nieca³e 12 miesiêcy...

ZBROS£AWICE

Jolanta Nawrat
Krystyna Berbeæ

Tymi s³owami dzieci z klasy III rozpoczê³y swój monta¿
literacko-muzyczny przygotowany z okazji Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Nie zabrak³o tak¿e tradycyjnych jase³ek
przygotowanych przez uczniów klas II.
Program artystyczny zachwyci³ ca³¹ widowniê bogactwem i ró¿norodnoœci¹ treœci wigilijnych ubarwionych
podk³adem muzycznym.
W œwietle migoc¹cej choinki dzieci wspólnie z pracownikami szko³y kolêdowali, ³amali siê op³atkiem, sk³adali
sobie ¿yczenia œwi¹teczno-noworoczne.

KOPIENICA

Blanka Dydak
Barbara Ochman
„...i ¿ycz szczêœcia ca³emu œwiatu,
niech siê wszystkie serca rozwesel¹”.

W piêkny grudniowy wieczór do Szko³y Podstawowej
w Kopienicy zawita³o mnóstwo goœci: byli przedstawiciele gminy Zbros³awice - na czele z panem wójtem
Paw³em Kowolik, radni, dyrektorzy zbros³awickich szkó³,
so³tysi, a przede wszystkim wielu mieszkañców Kopienicy, £ubia i Jasiony, którzy przybyli obejrzeæ wystêpy
dzieci.
Wspólne kolêdowanie rozpoczê³o siê pod go³ym niebem, w œwietle gwiazd i reflektorów oraz przyjemnym
cieple rozpalonych ognisk. W ciszy, która zapanowa³a
woko³o, us³yszeliœmy dŸwiêki gitary i na pocz¹tku nieco
nieœmia³e g³osy - to maluchy z zerówki z przyjêciem
zaœpiewa³y m.in. „Gdzie taki malutki...”, Do szopy hej
pasterze...” Potem wyst¹pi³y kolejne klasy - ka¿da ze
swoim oryginalnym repertuarem - intonuj¹c znane i mniej
popularne pastora³ki.

R

ówno 100 lat temu w Wieszowie zawi¹za³a siê Ochotnicza Stra¿
Po¿arna. W ci¹gu stulecia stra¿acy z nara¿eniem ¿ycia ratowali
dobytek nie tylko Wieszowian, ale tak¿e okolicznych mieszkañców. Dla uczczenia tak wa¿nego faktu w dniu 16 lutego br. zorganizowany zosta³ uroczysty capstrzyk, na który przyby³ prezes Zarz¹du
G³ównego OSP pose³ Miros³aw Pawlak.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê od odprawy zastêpu stra¿ackiego. Druh
Grzegorz Janoszka zg³osi³ prezesowi
Pawlakowi gotowoœæ bojow¹ stra¿aków. Nastêpnie Henryk Snurawa
prezes OSP Wieszowa zapozna³ zebranych goœci z histori¹ powstania jednostki. Po poœwiêceniu przez ksiêdza
Rudolfa Halembê odremontowanej stra¿nicy, stra¿acy wraz z zebranymi goœci
w szyku i ze sztandarem przemaszerowali do pobliskiej œwietlicy, gdzie odby³a
siê czêœæ artystyczna uroczystoœci.
Licznie zebrani mieszkañcy gromkimi oklaskami nagradzali wystêpuj¹ce na
scenie dzieci ze szko³y podstawowej w Wieszowie tak¿e „Any” z Przezchlebia.
Mieszkañcy dowiedzieli siê przy tej okazji, ¿e w gminie ukonstytuowa³ siê
Zarz¹d Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego prezesem zosta³ koordynator
i za³o¿yciel tej partii Leszek Boniewski. Nowoprzyjêtym cz³onkom legitymacje
cz³onkowskie PSL wrêczy³ pose³ Miros³aw Pawlak i cz³onek Prezydium ZW
PSL w Katowicach Zygmunt Wilk. Prezesem nowopowsta³ego ko³a PSL
w Wieszowie zosta³ Tomasz Siegiel, pe³ni¹cy we wsi funkcjê so³tysa.
Podczas uroczystoœci zebrani sk³adaj¹c sobie ¿yczenia dzielili siê op³atkiem.
Spotkanie zaszczycili tak¿e: wójt gminy Zbros³awice Pawe³ Kowolik, cz³onek
ZP PSL w Tarnowskich Górach Zygmunt Adrianek, komendant PSL w Tarnowskich Górach brygadier M. Mielniczuk i przewodnicz¹cy Rady Gminy
Andrzej Dramski.
Prezes OSP Wieszowa
Henryk Snurawa

Dnia 22 stycznia 2003 r. w Œwietlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbros³awicach odby³a sie niecodzienna uroczystoœæ.
W tym dniu Przedszkole w Zbros³awicach wspólnie z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ zorganizowa³o Dzieñ Babci i Dziadka.
Do tej pory uroczystoœæ ta odbywa³a siê w przedszkolu, ale tym
razem w celu pog³ebienia wspó³pracy ze œrodowiskiem odst¹piono od tradycji.

W uroczystoœci wziê³y udzia³
nie tylko Babcie i Dziadkowie, ale
równie¿ zaproszeni goœcie: zastêpca wójta Gminy Zbros³awice -

Po raz pierwszy w Zbros³awicach
w karnawale bawi¹ siê tak¿e Seniorzy – dlaczego nie!
W ca³ym pracowitym, zabieganym
¿yciu tych chwil w karnawale by³o
bardzo niewiele, a dla niektórych prawie wcale. Trudne to by³y czasy naszej
m³odoœci, lata 50-60-te – czekaliœmyjest nied³ugo po wojnie, doczekamy
lepszych czasów, bêdzie nam lepiej.
I jest lepiej, jednak¿e nie dla wszystkich
szczególnie pod wzglêdem finansowym.
Lata m³odoœci mamy za sob¹, inna
jest te¿ kolej „rzeczy najwa¿niejszej”,
staroœæ stwarza nam nowe problemy
i ograniczenia.

Dnia 17 grudnia 2002r w Restauracji
Safari w so³ectwie Wieszowa odby³o
siê spotkanie op³atkowe dla samotnych, starszych i niepe³nosprawnych
mieszkañców gminy, przygotowane
przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Zbros³awicach z/s w Kamieñcu i Stacjê Caritas.
Z rozes³anych zaproszeñ do 140 osób
z gminy Zbros³awice skorzysta³o 80. By³o
to ju¿ ósme spotkanie op³atkowe, które
wczeœniej mia³o miejsce w Karchowicach, Miedarach, Kamieñcu i sta³o siê ju¿
tradycj¹.
By³ barszcz z uszkami, pieczony karp,
makówki i owoce, a wszystko za spraw¹
ludzi dobrej woli. Spêdzony mile czas przy
stole wigilijnym uœwietni³ jak co roku
muzyczny zespó³ „Kostar” oraz wystêp
dzieci ze szko³y podstawowej z Wieszowej i Przezchlebia, które w³asnorêcznie
wykona³y dla zaproszonych goœci kartki
z ¿yczeniami i œwi¹teczne miko³aje.
Spotkania op³atkowe, w których
uczestnicz¹ tradycyjnie w³adze gminy

Ale my Seniorzy, zahartowani w trudach ¿ycia nie pozwolimy aby nam
umknê³y te nik³e chwile przyjemnoœci
jakie nam jeszcze zosta³y. Dziêki Dotacji
Urzêdu Gminy – 18 stycznia w Sali
Œwietlicy Gminnej zabrzmia³ a muzyka,
zagrane utwory by³y nie tylko do tañczenia, ale i do pos³uchania gdy¿ by³y
melodyjne, piêknie wykonane i mi³e dla
ucha.
Poczêstunek skromnie skalkulowany
z drobnej sk³adki, w³asnorêcznie przez
kilka naszych cz³onkiñ skomponowany
i podany uprzyjemni³ nam to muzyczne
spotkanie. Niektóre nasze Panie zaskoczy³y nas wszystkich pomys³owym
przybraniem g³owy, by³ nawet strój
Chinki.
Trzymajmy siê wiêc mocno; laski,
leków i co tam kto ma, kto mo¿e to i potañczy a muzyki pos³uchaæ, po¿artowaæ, porozmawiaæ zawsze mo¿na i tak
zamierzamy „trzymaæ” !
Gizela Dewor
i Gerda Soczyñska

oraz Ksi¹dz proboszcz Rudolf Halemba,
s¹ dla wielu osób jedyn¹ okazj¹
podzielenia siê op³atkiem, wspólnego
biesiadowania po³¹czonego ze œpiewaniem kolêd.
Wszyscy uczestnicy spotkania zostali
obdarowani œwi¹tecznymi paczkami i pami¹tkowym zdjêciem. W celu u³atwienia
przybycia na spotkanie op³atkowe, dziêki
uprzejmoœci przewoŸnika pana Telesfora
Rzeczkowskiego i Ksiêdza Dyrektora
Domu Pomocy Spo³ecznej w Zbros³awicach zapewniamy wszystkim zaproszonym goœciom przewóz w obydwie
strony.
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Zbros³awicach i Stacja „Caritas” sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie: za
przychylnoœæ i pomoc w zorganizowaniu
spotkania op³atkowego w³adzom gminy,
koœcio³a - Parafii Œw. Trójcy w Wieszowie, Parafii Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny w Zbros³awicach,

WIESZOWA

Pan Andrzej Dramski, przewodnicz¹ca Komisji Kultury - Pani
Zofia WoŸniak oraz autorka opowiadañ o Œl¹sku - Pani Jadwiga
Dragon. Dzieci zaprezentowa³y
ciekawy monta¿ s³owno-muzyczny, który wzruszy³ wszystkich obecnych.
Po poczêstunku zasponsorowanym przez Bibliotekê, Radê
Gminy i Przedszkole czas min¹³
bardzo szybko. Mamy nadziejê,
¿e ta impreza na sta³e wpisze siê
w kalendarz kulturalnych wydarzeñ w Zbros³wicach.
Bibliotekarze

Jak zwykle, zab³ysn¹³ chórek szkolny” Weso³e nutki”,
który brawurowo wykona³ bliskie nam kolêdy. Zrobi³o siê
ciep³o, nastrojowo, dlatego w³¹czyliœmy siê do dzieciêcych œpiewów, wspólnego kolêdowania.
Choæ wokó³ by³o mroŸno, w naszych sercach zapanowa³ spokój i radoœæ, a przes³anie koncertu: „B¥D
DOBRY DLA LUDZI”, wzbudzi³o w nas nadziejê, doda³o
otuchy.
Potem ka¿dy kupi³ pami¹tkê na œwi¹tecznym kiermaszu
- czego tu nie by³o! I ozdoby choinkowe i kartki œwi¹teczne, malowanki na szkle, anio³ki z makaronu...; napiliœmy siê czegoœ gor¹cego i ruszyliœmy do auli szkolnej.
Tu czeka³y ju¿ nas kolejne atrakcje bo¿onarodzeniowe
przedstawienie! Trzy akty Jase³ek wprawia³y w zadumê,
poucza³y, ale te¿ rozbawia³y, a gra aktorska m³odziutkich
artystów - ujê³a wszystkich. Podziêkowaliœmy im „deszczem oklasków”.
Sylwia Szczurek

GS Samopomoc Ch³opska w Zbros³awicach, Piekarni P. Biskupek, P. Rozkorz,
P. Helios, Zespo³owi „Kostar”, uczniom
szko³y podstawowej w Wieszowie
i Przezchlebiu, P. Rafa³owi Kunyk - Restauracja Safari, kierowcom: P. Henrykowi
Lis - Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe, P.
Józefowi Czerman, P. Teresie Ga³¹zka Autoreperator, Firmie GJOMEX sc. Macioszek z Karchowic, Firmie GACMET
z Miedar, Prcowni artystycznej w rzeŸbie,
P.Zygfrydowi Kostoñ - Przedsiêbiorstwo
Instalacyjno Monta¿owe w Miedarach, P.
Eugeniuszowi Œwierczyna, P. Aleksandrze Król - Apteka w Kamieñcu, P. Annie
Mateja, Zarz¹dowi Banku Spó³dzielczego
w Tarnowskich Górach o/ Zbros³awice
oraz Zarz¹dowi RSP Zbros³awice.
GOPS Zbros³awice i Stacja Caritas

Uczniowie klas V i VI Szko³y
Podstawowej w Czekanowie z nauczycielk¹ Urszul¹ Wrzos wspó³pracuj¹c z ksiêdzem marianem
Krojenk¹, zorganizowali akcjê
charytatywn¹ na rzecz miezkañców Domu Dziecka w Stolarzowicach. Liczne dary zebrane wœród
mieszkañców Czekanowa, zosta³y dostarczone do Domu Dziecka
w Stolarzowicach przez uczniów
i ich rodziców: pana Piotra Buka
i pana Jerzego Kalusa. Wszyscy
uczestnicy akcji otrzymali gor¹ce
podziêkowania.
U. Wrzos

ZIEMIÊCICE
W dniach 13 i 18 grudnia w Szkole Podstawowej w Ziemiêcicach odby³y siê przedstawienia Bo¿onarodzeniowe.
Pierwszy wystêp ogl¹dali uczniowie szko³y oraz
zaproszone dzieci z pobliskich przedszkoli. Drugi wystêp
zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ pan w-ce wójt Wies³aw
Olszewski, radna pani Maria Bujok, przedstawiciel
miejszoœci niemieckiej pan Józef Wicha, proboszcz ks.
Józef German oraz przedsyawiciele rodziców uczniów.
Przedstawienie rozpoczê³a klasa VI, która pod opiek¹
wychowawcy - pani Edyty Wójcik, przygotowa³a przedstawienie dotycz¹ce Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Nastêpnie wyst¹pi³a klasa V. Pod opiek¹ katechety pana
Dariusza Mandla przygotowa³a inscenizacje, w której
uczniowie przedstawiali sceny biblijne omawiane podczas lekcji katechezy. Pierwsza scena odbywa³a siê
w raju, gdzie Adam i Ewa pope³nili grzech i oddalili siê
od Boga. Jednak Bóg nie zostawi³ cz³owieka samego,
obieca³ Zbawiciela. W drugiej scenie Archanio³ Gabriel
zwiastuje Maryii, i¿ pocznie Syna Bo¿ego. Kolejne sceny
zwi¹zane by³y z Bo¿ym Narodzeniem: przybycie Józefa
i Maryii do Betlejem, narodzenie Jezusa oraz przybycie
pasterzy. Inscenizacjê zakoñczy³a sentencja uczniów „wszyscy ofiarujmy nasze serca Zbawicielowi”.
W tegorocznych jase³kach nie zabrak³o równie¿ koncertu kolêd, który rozpoczê³a uczennica klasy I Ewa
Suchanek, graj¹c kolêdy na kibordzie. Nastêpnie wyst¹pi³
szkolny zespó³ „Iskierki”, który wykona³ kolêdy w jêzyku
polskim, angielskim i niemieckim. Koncert zakoñczyli
uczniowie klasy III, którzy pod kierunkiem muzycznym
wychowawcy pani Renaty Niewelt wykonali kolêdy na
cymba³kach. Pani Renata akompaniowa³a im na flecie.
Po czêœci artystycznej uczniowie wrêczyli zaproszonym
goœci¹ drobne upominki w postaci stroików i kartek.
Goœcie oraz dyrektor szko³y pani Danuta Teperek z³o¿yli
wszystkim ¿yczenia œwi¹teczne. Radoœæ prze¿ywania
Œwi¹t umili³ s³odki poczêstunek. I w tej rodzinnej i œwi¹tecznej atmosferze zakoñczy³o siê jase³kowe spotkanie.
Dariusz Mandel

W dniu 19 stycznia br. w Œwietlicy Gminnej w Wieszowie odby³y siê „Jase³ka i koncert kolêdowy”, który
zorganizowali Ksi¹dz Proboszcz Rudolf Halemba i Kornelia
Sikora.
Licznie przybyli mieszkañcy (ponad 250 osób) zobaczyli
doskonale zorganizowane przedstawienie w którym
wyst¹pili: uczniowie Gimnazjum nr 4 z Zabrza Rokitnicy
z „Szopk¹ po Œl¹sku”dzieci przedszkolne z Przedszkola
w Wieszowie z „Jase³kami bo¿onarodzeniowymi”,
uczniowie Szko³y Podstawowej w Wieszowie z inscenizacjami „Wiersze, kolêdy i Pastora³ki” oraz „Zaginiony
dzwoneczek”, chór Scholi Parafialnej z „Kolêdami i
pastora³kami”.
Nastêpnie odby³ siê indywidualny konkurs œpiewania
kolêd, który prowadzi³ i ocenia³ (nagradza³) ksi¹dz
Halemba. Fundatorami skromnych upominków by³a
Parafia w Wieszowie oraz Urz¹d Gminy. Z pierwszej czêœci
koncertu najbardziej (poza wykonawcami) zadowoleni
byli rodzice i opiekunowie ma³ych artystów. Ponadto
nadmieniæ nale¿y, ¿e w tym samym dniu przeprowadzona
zosta³a akcja zbierania datków „Dzieci dzieciom”, podczas
której zebrano kwotê 1076,05 z³otego, z przeznaczeniem
na dofinansowanie wyjazdu „na zielon¹ szko³ê”. Drug¹
czêœci¹ by³ koncert kolêdowy Górniczej Orkiestry Dêtej
KWK Miechowice, któr¹ prowadzi³ kapelmistrz Józef
S³odczyk. Ponad 50 osobowa orkiestra wykona³a kolêdy
i pastora³ki wzbudzaj¹c aplauz publicznoœci. W szczególnoœci wszyscy zapamiêtali indywidualne wykonania
kolêd przez poszczególnych cz³onków orkiestry.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e jase³ka by³y ju¿ zorganizowane po
raz pi¹ty.
Andrzej Dramski
PRZEZCHLEBIE
Szko³a Podstawowa w Przezchlebiu mo¿e poszczyciæ
siê kolejnymi sukcesami. 20.01.2003 uczniowie naszej
szko³y wziêli udzia³ w II etapie konkursu Rok 2002 Miêdzynarodowym Rokiem Gór, zorganizowanym przez
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Œl¹ska w Katowicach. W ramach prezentacji przebrana za góralkê
z okolic Istebnej, Anita Kowolik, uczennica kl. VI.
zaœpiewa³a piosenkê „Góralskie œpiewanie” i wyg³osi³a
gwar¹ „winsz góralski”.
Du¿e zainteresowanie jury wzbudzi³ przygotowany
przez uczniów z pomoc¹ nauczycieli poster na orstwii
z ozêbcami, który w bardzo interesuj¹cy sposób przedstawia³ dzia³ania szko³y przeprowadzone w ramach
œwiêtowania kultury i tradycji góralskiej oraz przyrody gór.
Wspólny wysi³ek uczniów i nauczycieli zosta³ uwieñczony
wyró¿nieniem i cennymi dla szko³y nagrodami - sprzêtem
mikroskopowym i albumami przyrodniczymi.
Sukcesem zakoñczy³ siê równie¿ udzia³ naszych uczniów w IV Wojewódzkim Przegl¹dzie Zespo³ów Szopkowych, który odby³ siê 24.01.2003 w Pyskowicach.
W Przegl¹dzie wziê³o udzia³ kilkanaœcie zespo³ów ze szkó³
podstawowych i gimnazjów. Nasze Jase³ka bardzo podoba³y siê zarówno widzom jak i jurorom i uplasowa³y siê na
III miejscu. Nagrod¹ okaza³ siê radiomagnetofon, który
bardzo ucieszy³ ca³y zespó³.
Serdecznie dziêkujemy Gminie Zbros³awice za sfinansowanie naszego wyjazdu do Pyskowic.
Beata Piwowarczyk i Barbara Wichary

Bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y jest jednym z wielu bardzo wa¿nych zadañ
jakie wype³nia szko³a. Niew¹tpliwie ka¿da instytucja zajmuj¹ca siê kszta³ceniem i wychowaniem dzieci i m³odzie¿y stara siê optymalnie realizowaæ ten cel.

N

auczyciele zbros³awickich
szkó³ podejmuj¹c jakiekolwiek dzia³ania staraj¹ siê
wyeliminowaæ wszelkie zagro¿enia i niebezpieczeñstwa. Wraz z okresem rozwoju dziecka zachodz¹ ró¿norodne
przemiany. Kszta³tuje siê osobowoœæ pod
wp³ywem bodŸców ze œwiata zewnêtrznego, jednostka d¹¿y do uzyskania samodzielnoœci. A co za tym idzie - oczywiœcie
fala zagro¿eñ, wp³yw grup rówieœniczych
(czêsto niekorzystny), nieumiejêtnoœæ
kontrolowania rodz¹cych siê emocji czy
autodestrukcyjne zachowania. Widzimy
zatem, ¿e wszelkie dzia³ania skierowane
ku zapewnieniu bezpieczeñstwa i zdro-

Zajêcia organizowane w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Miedarach
imprezy artysyczne:
21 stycznia - Jase³ka dla rodziców
uczniów. Zaproszono równie¿ goœci
z Domu Pomocy Spo³ecznej w Miedarach,
24 stycznia - Program artystyczny
zaprezentowany przez mieszkañcóe
Domu Pomocy Spo³ecznej w Miedarach,
25 stycznia - bal przebierañców.
Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach pragn¹
z³o¿yæ serdeczne podziêkowania
dla zespo³u „Kostar”, który bez-

ŒWIÊTOSZOWICE
W grudniu ubieg³ego roku zespó³
„Figlarne Skrzaty” z Gminnego Przedszkola nr 4 w Œwiêtoszowicach wzi¹³
udzia³ w Miêdzyszkolnym Przegl¹dzie
Inscenizacji Bo¿onarodzeniowych,
którego organizatorem by³o Górnoœl¹skie Centrum Edukacyjne w Gliwicach. Nasze dzieci by³y jednymi
z najm³odszych uczestników tego
przegl¹du i stanê³y przed bardzo trudnym zadaniem, a mianowicie rywalizacj¹ ze starszymi od siebie zespo³ami w kategorii klas I III szko³y pod-

wia dzieci i m³odzie¿y nale¿y organizowaæ ju¿ w klasach pocz¹tkowych. Dlatego w Szkole Podstawowej w Zbros³awicach tradycj¹ sta³o siê, ¿e wraz
z pocz¹tkiem nowego roku szkolnego
organizowane jest spotkanie pierwszaków z policjantem. Celem takiego spotkania jest omówienie zagadnieñ zwi¹zanych z bezpieczn¹ zabaw¹ oraz bezpiecznym zachowaniem siê na drogach.
W obu zbros³awickich szko³ach podejmowanych jest szereg czynnoœci ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy
teoretycznej i praktycznej z zakresu
zdrowia i bezpieczeñstwa. Nauczyciele
wykorzystuj¹ w tym celu ró¿norodne

interesownie zagra³ podczas balu.
27 stycznia - 30-osobowa grupa
z zespo³u „Miedarzanie” wyjecha³a
na piêciodniowe warsztaty
wokalno-taneczne do siedziby
„Œl¹sk” w Ko-szêcinie. Wyjazd ten
zosta³ ufundo-wany przez Marsza³ka
Województwa Œl¹skiego za I
miejsce w „Œl¹skim œpiewaniu”,
1 lutego - bal karnawa³owy dla doros³ych zorganizowany przez Radê
Rodziców przy pomocy obs³ugi, administracji i nauczycieli.
Podczas ferii dzieci mog¹ korzystaæ z organizowanych: zajêæ sportowych, wokalno-tanecznych, warsztatów plastyczneych, zajêæ z komputerem, zajêæ teatralnych, spotkañ
stawowej. Nie przeszkodzi³o im to
jednak w osi¹gniêciu sukcesu. Po
wspania³ym wystêpie uzyska³y dwa
niezale¿ne wyró¿nienia: jedno - przyznane przez organizatorów przegl¹du,
drugie przez Teatr Muzyczny w Gliwicach. W nagrodê ka¿de dziecko
otrzyma³o puzzle oraz darmowy bilet
wstêpu na dowolnie wybrany spektakl w/w teatru.
Po dniu pe³nym wra¿eñ i emocji
wszystkie dzieci wróci³y zadowolone
i szczêœliwe. My równie¿ cieszymy
siê z sukcesu naszych ma³ych artystów i ¿yczymy im dalszych
osi¹gniêæ artystycznych (i nie tylko)
w przedszkolu a od wrzeœnia w szkole
podstawowej.
Zuzanna Korgel

metody, s¹ to: pogadanki, dyskusje,
rozmowy indywidualne, nagrania video
oraz najczêœciej stosowane æwiczenia
o charakterze zabawy. Æwiczenia te
przede wszystkim maj¹ na celu kszta³towanie postaw tolerancji i akceptacji,
nabycie umiejêtnoœci radzenia sobie
w sytuacjach zagro¿enia czy pog³êbianie
rozumienia zasad bezpieczeñstwa.
Poza rutynowymi zagadnieniami
takimi jak bezpieczna zabawa, bezpieczeñstwo na drodze, bezpieczeñstwo
w szkole (g³ównie na przerwach), rozwijane s¹ te¿ problemy presji grup
rówieœniczych, uzale¿nienia od œrodków
odurzaj¹cych (w tym od alkoholu i nikotyny). Nauczyciele w swoich programach
nie pominêli równie¿ kwestii rozwijania
asertywnoœci. Nieumiejêtnoœæ mówienia „NIE” sta³a siê jeszcze jednym problemem stwarzaj¹cym sytuacje zagro¿enia.
S¹dzê jednak, i¿ dzia³ania nauczycieli Szko³y Podstawowej i Gimnazjum
w Zbros³awicach by³yby o wiele bardziej
skuteczne, gdyby zosta³y poparte od-

powiedni¹ reakcj¹ œrodowiska lokalnego.
Dlatego apelujemy do rodziców i spo³ecznoœci lokalnej o zwiêkszenie czujnoœci i zwrócenie uwagi na to co dzieje
wokó³ nas. Nie przechodŸmy obojêtnie
widz¹c, ¿e nastoletni uczeñ stoi z papierosem na przystanku! Nie odwracajmy
siê w druga stronê kiedy spostrzegamy,
¿e ktoœ obcy natarczywie zaczepia
dzieciaka! Ju¿ wkrótce zaczynaj¹ siê
ferie zimowe, przypomnijmy naszym
dzieciom o zachowaniu œrodków ostro¿noœci w pobli¿u zamarzniêtego jeziora
czy rzeki.
Postarajmy siê choæ przez kilka minut
porozmawiaæ ze swoj¹ pociech¹.
Jesteœmy przecie¿ doroœli, mamy szeroki
baga¿ doœwiadczeñ, tyle wiemy o ¿yciu,
o zagro¿eniach czyhaj¹cych w ka¿dym
zak¹tku. Nie b¹dŸmy egoistami! Wszyscy razem nauczyciele, rodzice i spo³eczeñstwo lokalne mo¿emy zdzia³aæ
znacznie wiêcej. To proste - zacznijmy
rozmawiaæ ze swoimi dzieæmi!

przyjació³ ksi¹zki, zajêæ wokalnych
z jêzyka niemieckiego, ciekawostek
przysrodniczych.
zajêcia sportowe:
27 stycznia - I Turniej Pi³ki No¿nej
Halowej Trampkarzy Miedary 2003.
Uczestniczy³o w nim 5 dru¿yn: Tarnowiczanka I, Tarnowiczanka II, Miedary I (m³odzie¿), Miedary II (doroœli),
Wieszowa. Puchar otrzyma³a dru¿yna Tarnowiczanka, II miejsce zajê³y
Miedary, III miejsce - Tarnowiczanka
31 stycznia - I Turniej Siatkówki Grup
Amatorskich Miedary 2003. Udzia³
wziê³o 6 dru¿yn: Tarnowskie Góry
Geodeci, Nak³o Rastal, £ubie oraz
dwie dru¿yny z Miedar. I miejsce
zajê³a dru¿yna Tarnowskie Góry Geodeci, II miejsce- £ubie, III miesjce Nak³o.
7 lutego - I Turniej Pi³ki No¿nej dla
Dzieci.

Dom Pomocy Spo³ecznej w £ubiu

WYNIKI
WYBORÓW
UZUPE£NIAJ¥CYCH
W CZEKANOWIE
1. Ewald Gruszka - 131
2. Kazimierz ¯ydek - 44
3. Jerzy Felner - 40
4. Jerzy Matysiak - 27
5. Marcin Zelder - 22

Dydak Blanka

ARTE
ZNACZY
SZTUKA
Sztuka - czo³owe osi¹gniêcie ludzkoœci, ma na celu nie tylko zaspokojenie
potrzeby estetyki ale i prze¿yæ duchowych cz³owieka. W³aœnie dla tego “ducha” w naszym Domu powsta³ zespó³
ARTE. Przekonaliœmy siê, ¿e sztuka to
najwspanialsza metoda rehabilitacji osób
psychicznie chorych, ³¹cz¹ca w sobie
elementy ruchu, wysi³ek intelektualny,
dykcjê etc. a nadto g³êbokie prze¿ywanie
sztuki przez du¿e S daje naszym chorym
mieszkañcom mo¿liwoœæ wyra¿enia
swoich prze¿yæ, emocji a w rezultacie
daje im wyzwolenie.
Zespó³ ARTE istnieje w naszym Domu
od 1995 r. i w zmiennym sk³adzie rekrutuje tak Mieszkañców jak i pracowników.
Repertuar jest bardzo szeroki od przedstawieñ bajek, w tym w³asnych, nowych
aran¿acji i inscenizacji znanych przebojów pop listy, po przedstawienia jase³kowe oraz koncerty kolêd. Zespó³ uœwietnia
nasze domowe imprezy i w formie prezentu dla naszych Mieszkañców daje
koncerty - ostatnio kolêd w ca³kowicie
nowej aran¿acji. Czasem to Mieszkañcy
robi¹ niespodziankê pracownikom.
Najczêœ-ciej jednak wszyscy cz³onkowie
zespo³u prezentuj¹ siê na zewn¹trz. Dla
wszystkich jest to wielkie prze¿ycie,
ukoronowanie wielomiesiêcznych æwi-

Od urodzenia mieszkaniec Œwiêtoszowic, 28 lat,
¿ona Joanna, córka Oliwia, mgr in¿. automatyki na
Politechnice Œl¹skiej, studia na Horsens Polytechnic
w Danii, studia podyplomowe informatyki na
Uniwersytecie Opolskim, w³ada jêzykiem niemieckim, angielskim, rosyjskim i prostym francuskim, pracownik Urzêdu Gminy od 1999 roku,
od 2003 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji, najwiêksza wada - ci¹gle zajêty, zaleta
- wszechstronnoœæ, zainteresowania: informatyka,
film, szeroko pojêta technika.

czeñ i prób. Wielk¹ zalet¹ zespo³u jest to, ¿e ka¿dy Mieszkaniec ma w nim swoje miejsce, nawet Ci o których myœli siê, ¿e nie mo¿na z nich wydobyæ ¿adnego wyrazu artystycznego. Mieszkañcy niedostêpni, zamkniêci w sobie, zaczynaj¹ przejawiaæ zainteresowanie, a tak¿e wzruszenia, co ma niebagatelny wp³yw na proces leczenia. Jednak Ci
mieszkañcy jako - chocia¿by statyœci prze¿ywaj¹ wystêpy najg³êbiej i najbardziej siê
ciesz¹ z udanego wystêpu. Prze¿ywanie ¿ywej sztuki jest u nich najg³êbsze.
Artyœci z zespo³u wystêpuj¹ na ka¿dej imprezie, przegl¹dzie wszêdzie gdzie nas tylko
zaprosz¹. Uœwietniaj¹ okoliczne imprezy: Dni Rodziny, Dni Pyskowic, Spotkania op³atkowe w Starostwie Powiatowym, Spotkania Integracyjne Osób Niepe³nosprawnych
i wiele, wiele innych. W ubieg³ych latach wystawiali Jase³ka bo¿onarodzeniowe
w okolicznych koœcio³ach, w roku bie¿¹cym by³ to koncert s³owno-muzyczny kolêd.
Dom organizuje od trzech lat Festiwal Piosenki promuj¹cy zdrowie psychiczne oraz
integruj¹cy spo³ecznoœæ z ludŸmi chorymi. Tam Zespó³ ma mo¿liwoœæ zaprezentowania
siê i konfrontacji z zespo³ami z innych Domów. Festiwal by³ tak¿e pretekstem do pierwszego w historii Zespo³u wystêpu na antenie telewizji publicznej.
Zespó³ ma bardzo ambitne plany. Wiedz¹c jak wielk¹ moc ma muzyka, która jak
wiadomo ³agodzi obyczaje, znaj¹c g³êboki sens oddzia³ywania muzyki na organizm cz³owieka, na jego samopoczucie, zdrowie, wspó³¿ycie w zgodzie z sob¹ i innymi ludŸmi,
ci¹gle przygotowuje nowe programy: koncert pieœni wielkopostnych, koncert pieœni
biesiadnych (majówki), inscenizacja Nocy Œwiêtojañskiej, oprawa muzyczna sta³ych
imprez wpisanych w kalendarz domowy (Jesienne spotkania, Karczma piwna etc.). Programy te w dowolnej konfiguracji mo¿na wykorzystywaæ w ró¿nych okolicznoœciach.
Jednak najwiêkszym osi¹gniêciem Zespo³u jest sukces rehabilitacyjny osób chorych
psychicznie, poniewa¿ w trakcie prób, zespó³ nacisk k³adzie na czynnik terapeutyczny,
w formie dialogu instrumentalnego (rozmowy za pomoc¹ dŸwiêków, psychodramy,
wyra¿anie emocji poprzez taniec) co jest najistotniejsze. Poniewa¿ ka¿dy Mieszkaniec
znajduje w nim swoje miejsce, ka¿dy w jakimœ stopniu zaspakaja swoje potrzeby
wy¿szego rzêdu: pracy, bycia dla drugiego cz³owieka i dawania mu radoœci, akceptacji,
samoakceptacji, przynale¿noœci i bycia potrzebnym.
W naszej codziennej pracy o to w³aœnie chodzi. Wypada nam wszystkim ¿yczyæ
Zespo³owi wytrwa³oœci w swojej pracy i wielu, wielu sukcesów, tak¿e medialnych.

Wójt Gminy Zbros³awice og³asza II-gi przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ek budowlanych, po³o¿onych
w Wieszowie przy ul. Wolnoœci k.m. 8:
1. dzia³ka nr 361/10 o pow. 722 m2, cena wywo³awcza: 18.630,- z³., wadium: 1.100,- z³.
2
2. dzia³ka nr 364/10 o pow. 725 m , cena wywo³awcza: 18.720,- z³., wadium: 1.100,- z³.
W planie zagospodarowania przestrzennego dzia³ki przeznaczone s¹ pod teren zabudowy
mieszkaniowej i us³ugowej.
oraz dzia³ki po³o¿onej w Zbros³awicach przy ul. Piaskowej k.m. 2 dod.1 obr. Ptakowice:
2
1. dzia³ka nr 154/3 o pow. 612 m , cena wywo³awcza: 5.880,- z³., wadium: 500,- z³.
Dzia³ka przeznaczona jest w planie zagospodarowania pod teren rzemios³a produkcyjnego.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 28.02.2003r. w Œwietlicy Gminnej w Zbros³a- wicach przy ul.
Wolnoœci 97 o godz. 1200. Wadia w podanych wysokoœciach nale¿y wp³acaæ do dnia
24.02.2003r. do godz. 1200 w Kasie Urzêdu Gminy w Zbros³awicach przy ulicy Oœwiê
cimskiej 2. Pe³nomocnicy osób fizycznych winni przedstawiæ notarialnie poœwiadczone
pe³nomocnictwo. Jednoczeœnie informuje siê, ¿e skutkiem uchylenia siê od zawarcia
umowy po wygranym przetargu jest przepadek wp³aconego wadium. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny. Bli¿szych informacji na temat
nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki
Nieruchomoœciami i Ochrony Œrodowiska w Zbros³awicach przy ul. Wolnoœci 109 (Bank
Spó³dzielczy I piêtro pok. nr 4) tel. 233-71-02.
OFERTA
Wójt Gminy Zbros³awice informuje, ¿e istnieje mo¿liwoœæ nabycia w drodze rokowañ
atrakcyjnie po³o¿onych dzia³ek budowlanych w miejscowoœci £ubie przy ul. D³ugiej:
2
1. dzia³ka nr 414/112 o pow. 887 m , ceny z drugiego przetargu: 10.640,- z³
2
2. dzia³ka nr 415/112 o pow. 1.174 m , 14.000,- z³.
2
3. dzia³ka nr 416/112 o pow. 1.181 m , 14.070,- z³.
2
4. dzia³ka nr 417/112 o pow. 681 m , 12.240,- z³.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w jednym kompleksie. W planie zagospodarowania przestrzennego
przeznaczone s¹ pod teren zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej (dopuszczenie us³ug
nieuci¹¿liwych). Dzia³ki posiadaj¹ bezpoœredni dostêp do energii elektrycznej i wodoci¹gu.
W przypadku zainteresowania kupnem w/w dzia³ek mo¿na sk³adaæ oferty z proponowan¹
cen¹ lub przybyæ do tut. Urzêdu w celu przeprowadzenia rokowañ w terminie do dnia
7.03.2003r.
Wszelkich informacji na temat oferowanych dzia³ek mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki
Nieruchomoœciami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Gminy w Zbros³awicach ul. Wolnoœci 109
(budynek Banku Spó³dzielczego I piêtro, pok. nr 4, tel 233-71-02 ).

Pana Gotfryda znam od niedawna, dok³adnie od czasu
kiedy zaczê³am pracowaæ w Urzêdzie Gminy. Zawsze
uwa¿a³am Go za osobê bardzo skromn¹. Umawiaj¹c siê
na rozmowê z nim, da³ mi odczuæ, ¿e nie lubi udzielaæ
wywiadów, gdy¿ nie chcia³by chwaliæ siê swoimi
osi¹gniêciami.
- „Ludzie sami oceni¹ moja pracê” powiedzia³. A jest co oceniaæ. Pan
Horzela by³ so³tysem w Zbros³awicach
od 26 lat, a dok³adnie piastowa³ to stanowisko od 2 stycznia 1977r.
- „To by³o mi³e 26 lat - przyzna³ z uœmiechem na twarzy - najwiêksz¹ satysfakcjê
sprawia³ mi fakt, ¿e zawsze by³em wœród
ludzi. Stara³em siê, by wszyscy mieszkañcy mogli na mnie liczyæ. Ka¿dy móg³
przyjœæ do mnie ze swoimi problemami.
Jednak wiadomo, ¿e wszystkim dogodziæ siê nie da.”
Na pytanie o trudne okresy urzêdowania, odpowiedzia³: „zdecydowanie
stan wojenny. Najpierw kartki na cukier,
potem na miêso i papierosy. Ale moje
„so³tysowanie” to przede wszystkim mi³e
wspomnienia. Zawsze dobrze uk³ada³a
siê wspó³praca z Radami So³eckimi,
wójtami czy urzêdnikami. Raczej nie
mia³em z tym problemów.”
Jednak pan Gotfryd zdecydowa³, i¿ nie
bêdzie startowa³ w najbli¿szych wyborach na so³tysa. „Przyszed³ czas na

odpoczynek - powiedzia³ - Ju¿ nie te lata
i nie to zdrowie. Bycie so³tysem oznacza
dyspozycyjnoœæ przez 24 godziny na
dobê.”
Na koniec rozmowy pan Horzela poprosi³ mnie, bym na ³amach „Wieœci
z Gminy” z ca³ego serca podziêkowa³a
w jego imieniu wszystkim cz³onkom
Rady So³eckiej, radnym oraz wszystkim
tym, z którymi mia³ okazjê przez 26 lat
wspó³pracowaæ oraz ¿yczyæ nowo
wybranej Radzie i So³tysowi, by zawsze
byli do dyspozycji mieszkañców i owocnie za³atwiali ich sprawy.
Pan Gotfryd nie ma zamiaru ca³kowicie
odcinaæ siê od pracy spo³ecznej. Mieszka
obok Urzêdu Gminy, wiêc, jak sam
przyzna³ czêsto bêdzie tam przebywa³.
Oprócz tego jeszcze przez jakiœ czas
bêdzie zajmowa³ siê obs³uga techniczn¹
sesji Rady Gminy.
Wywiad przeprowadzi³a
Kamila S³awik

