Ostatki w Kopienicy
W ostatni¹ sobotê karnawa³u domostwa so³ectw Kopienicy i £ubia odwiedzi³a grupa przebierañców z Niedwiedziem na czele. Ju¿ od rana rozpoczêli wêdrówkê od domu do domu
wypiewuj¹c ludowe pieniczki a muzykanci piêknie im przygrywali.
Niedwied oczywicie w ka¿dym
domu zatañczy³ z gospodyni¹, co wró¿y dla domostwa szczêcie i dostatek
na ca³y rok. Kominiarz na szczêcie
smarowa³ domowników sadz¹ a cyganka wywró¿y³a dobr¹ przysz³oæ.
Nie³atwo te¿ mieli kierowcy tego
dnia, bo policjant nie przepuci³ nikomu, wszystkim co znalaz³ aby skasowaæ mandat.
W tym roku w Kopienicy sz³o prawie 20 osób. Byli to przedstawiciele
ró¿nych profesji  Niedwied, Myliwy, Kominiarz, Policjant, Stra¿ak, Para

M³oda, Bocian, Czerwony Kapturek, Cyganka, Gospodyni l¹ska, Pielêgniarka
i muzykanci.

Górnik w Ziemiêcicach
Kiedy obeszli wszystkie domostwa
w Kopienicy a grupa z £ubia w £ubiu
wszyscy spotkali siê z mieszkañcami
tych wsi w wietlicy w £ubiu na zabawie, gdzie odby³a siê ceremonia zabijania Niedwiedzi a krwi¹ czêstowano
wszystkich uczestników zabawy. Bal
przebierañców trwa³ niemal do rana.
Monika Kamiñska

Karnawa³ w szkole

Karnawa³ to czas zabawy, radosnych chwil i niepowtarzalnych
pomys³ów. Od niepamiêtnych czasów obchodzony jest hucznie
i z rozmachem, na ca³ym wiecie. Nawet ci najm³odsi pamiêtaj¹
o tej tradycji, wyczekuj¹c z niecierpliwoci¹ chwili w której bêd¹
mogli zaprezentowaæ siê w swoich ulubionych przebraniach.
Prawdziwe szaleñstwo mia³o miejsce równie¿ w zbros³awickiej
podstawówce, gdzie zorganizowano wielki bal dla uczniów z klas
I-III. Przygotowania do zabawy rozpoczê³y siê znacznie wczeniej,
bowiem rytua³em jest, ¿e uczestnicy balu przebieraj¹ siê w rozmaite
stroje, a wszystkim wiadomo, ile czasu potrzeba na zrobienie maski
czy uszycie odpowiedniej kreacji.

Ci¹g dalszy na str. 2. Â

20 lutego w wietlicy Gminnej w Ziemiêcicach goci³o dwóch by³ych pi³karzy Górnika Zabrze i reprezentacji Polski, Stanis³aw Oliz³o, i Jan Kowalski.
Warto przypomnieæ, ¿e obaj Panowie
wielokrotnie z Górnikiem zdobywali
mistrzostwo Polski. Stanis³aw Oliz³o to
czterokrotny laureat plebiscytu Z³ote
Buty finalista PEZP w Wiedniu 1970 r.
Z Menchesterem City.
Gocie z Zabrza przypomnieli naszym
kibicom swoj¹ sportow¹ karierê oraz wiele innych ciekawych wydarzeñ o których
nigdy nie pisa³a prasa. W czasach kiedy
byli czynnymi zawodnikami Górnik by³
wielk¹ dru¿yn¹. Dzisiaj ich kochana dru¿yna boryka siê z wieloma problemami i k³opotami. Z niepokojem patrz¹ co bêdzie dalej. Pozostali bardzo skromnymi osobami
choæ kiedy byli gwiazdorami futbolu. Naszych goci udekorowano wi¹zkami kwiatów. Otrzymali tak¿e pami¹tkowe dyplomy
i drobne upominki. Obecny na spotkaniu
Wice Wójt W. Olszewski równie¿ wrêczy³
gociom foldery naszej Gminy. Spotkanie
odby³o siê dziêki staraniom kibiców Górnika Zabrze oraz A. Szygu³y i A. Kuklok.
Rada So³ecka Ziemiêcice

Zabawa
karnawa³owa
seniorów

Tak¿e i my seniorzy w tym roku zakoñczylimy karnawa³ wieczorem tanecznym.
Na ³amach naszych Wieci z Gminy
chcemy podziêkowaæ wszystkim, którzy
przyczynili siê do tego, ¿e moglimy i My
zorganizowaæ zabawê karnawa³ow¹, tzw
Ostatki.
Dziêkujemy mi³ej i zawsze umiechniêtej Pani Kierownik Biblioteki Gminnej
i przemi³ej, uczynnej Pani wietlicowej
za przygotowanie sali i sprzêtu oraz Urzêdowi Gminy za mozliwoæ korzystania
z pomieszczeñ.
Chcê tak¿e serdecznie podziêkowaæ
naszym seniorom, którzy licznie i ochoczo
w³¹czyli siê w przygotowanie imprezy,
wszystkim uczestnikom - za pomys³owe
stroje, a naszym najstarszym cz³onkom
¯.E.R.J, którzy prze³amuj¹c zawstydzenie
czy aby na pewno jeszcze wypada... za w³¹czenie siê do wspólnej zabawy. Podziêkowania tak¿e i tym nieco m³odszym,
którzy jeszcze nie zapomnieli tañczyæ - by³o
wspaniale!
Taki spontaniczny udzia³ w organizowanym przedsiêwziêciu jakim by³a ta zabawa jest jakby zapowiedzi¹, ¿e mo¿emy
w przysz³oci cos wiêcej zrobiæ dla naszego wspólnego dobra.
Staroc przychodzi i w ¿aden sposób
nie mo¿na tego zmieniæ, uczyñmy j¹ zatem bardziej znon¹ i pogodn¹.
Gizela Dewor

Karnawa³ w szkole
Â Ci¹g dalszy ze str. 1.

W programie imprezy przewidziano
wiele ró¿norodnych atrakcji. Najwiêkszym
powodzeniem cieszy³a siê prezentacja
strojów. Ich oryginalnoæ i fantazyjnoæ zaskoczy³a samych uczestników.
Skoro wielki bal, to tak¿e niezwyk³e
dekoracje, przepiêkne plakaty i interesuj¹ce ozdoby wykonane przez dzieci na zajêciach plastyczno-technicznych.
W³aciwie zorganizowana zabawa karnawa³owa nie mog³aby siê odbyæ bez pomocy rodziców, którzy specjalnie na tê
okazjê przygotowali obfity poczêstunek.
Natomiast uczniowie starszych klas gimnazjalnych zadbali o efekty dwiêkowe,
wprowadzaj¹c wszystkich w cudowne
nastroje. Ca³a sala wirowa³a w rytmie
najnowszych hitów, wprawdzie zabawa
nie trwa³a do bia³ego rana, jednak d³ugo
nie mo¿na by³o dostrzec koñca owego karnawa³owego szaleñstwa.
Bal karnawa³owy to szkolna tradycja,
której nie sposób pomin¹æ, dlatego  szanowni uczniowie  szykujcie ju¿ kreacje
na przysz³y rok.
Blanka Dydak, Brygida Pigu³a
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Z prac Wójta Gminy
Wójt wyda³ nastêpuj¹ce zarz¹dzenia
w sprawach:

- og³oszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeda¿y w trybie bez przetargowym. Przeznaczono do sprzeda¿y nieruchomoæ zabudowan¹ po³o¿on¹
w Sza³szy przy ul.Tarnogórskiej 2, nr dzia³ki
94/8 k.m. 4 obr. Sza³sza o pow. 1595 m2,
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ki nr 860/144 k.m.1 dod.5 w Zbros³awicach, stanowi¹cej nieruchomoæ zabudowan¹ o pow. 0,25 ha,
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ki nr 1099/59  czêæ k.m. 3 dod.
1. w Ziemiêcicach o pow. 0,05 ha , stanowi¹cej nieruchomoæ niezabudowan¹,
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ki nr 1332/126 k.m. 1 dod. 2 po³o¿onej w Zbros³awicach, stanowi¹cej
nieruchomoæ niezabudowan¹ o pow.
0,50 ha,
- og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie dzia³ek niezabudowanych nr 131/3
i 132/4 k.m. 1 po³o¿onych w Zbros³awicach o ³¹cznej pow. 0,7240 ha,
- odst¹pienia od dalszych przetargów na
sprzeda¿ dzia³ki o numerze 154/3 k.m. 2
dod. 1 po³o¿onej w Ptakowicach,
- wyznaczenia osób wchodz¹cych
w sk³ad Komisji Przetargowej do wy³onienia wykonawcy budowy wodoci¹gu od
Karchowic do £ubia Górnego z udzia³em
rodków finansowych Unii Europejskiej 
SAPARD,
- powo³ania komisji do udzielenia zamówienia na opracowanie Zmiany planu

zagospodarowania przestrzennego nastêpuj¹cych miejscowoci: Boniowice ,Czekanów, Jasiona, Jakowice, Kamieniec,
Karchowice, Kopienica, Ksiê¿y Las, Laryszów, £ubki, £ubie, Miedary, Ptakowice,
Przezchlebie, wiêtoszowice, po³udniowo
wschodnia czêæ so³ectwa sza³sza, Wilkowice, Zawada, Ziemiêcice oraz wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci Zbros³awice,
- powo³ania komisji do udzielenia zamówienia na Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji istniej¹cej oczyszczalni cieków
w Przezchlebiu pozwalaj¹cej na oczyszczenie cieków komunalnych z miejscowoci: Przezchlebie, Ziemiêcice, wiêtoszowice i Wieszowa,
- przed³u¿enia powierzenia stanowiska
dyrektora Szko³y Podstawoowej w Ziemiêcicach. Stanowisko Dyrektora Szko³y Podstawowej w Ziemiêcicach powierzono Danucie Teperek na okres od 1.03.2003 r. do
31.08.2007 r.
Ponadto:
- opracowano wstêpny projekt zatrudnienia bezrobotnych przy pracach porz¹dkowych w poszczególnych so³ectwach,
- Wójt spotka³ siê z przedstawicielami
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa
w sprawie sprzeda¿y gruntów rolnych rolnikom na powiêkszenie ich gospodarstw
rolnych oraz przejêcia przez gminy gruntów na cele u¿ytecznoci publicznej (bo-

Z prac Rady Gminy
11.02.2003 r.  sesja Rady Gminy.
Zapoznanie siê z informacj¹ nt. stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz
bezpieczeñstwa po¿arowego.
Podjêcie uchwa³ w sprawie: zatwierdzenia
Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na rok
2003, wyborów so³tysów i rad so³eckich
na okres kadencji 2003-2007, uchwalenia
Planu Ochrony rodowiska Gminy Zbros³awice, ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
Gminy Zbros³awice oraz dokonanie zmian w
bud¿ecie gminy na rok 2003  2 uchwa³y.

05.02. i 11.03.  posiedzenie Komisji
Owiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej.
Zapoznanie siê z informacj¹ nt. ¿ycia kulturalnego w so³ectwach oraz dzia³alnoci¹ placówek owiatowych i ich potrzebami.
07. i 28.02.  posiedzenie Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju.
Opracowanie planu zadañ rzeczowych na
rok 2003.

Zaopiniowanie Planu Ochrony rodowiska Gminy Zbros³awice oraz projektów
uchwa³ wchodz¹cych na sesjê w dniu
11.02.br.
Spotkanie z przedstawicielami Zarz¹du Dróg
Powiatowych i Starostwa Powiatowego
w sprawie omówienia stanu dróg powiatowych i ustalenia planu ich remontów.

13 i 27.02.  posiedzenie Komisji Statutowej.
Dalsze prace nad dostosowaniem Statutu
Gminy do aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawy
o samorz¹dzie gminnym.
21.02. i 11.03.  posiedzenie Komisji Rolnictwa.
Spotkanie z przedstawicielami Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa w Opolu
w temacie pozyskiwania przez rolników naszej gminy gruntów po by³ych PGR-ach.
26.02.  posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Podsumowanie kontroli Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zbros³awicach.

Serdeczne podziêkowania dla wszystkich rodziców za ogromne zaanga¿owanie i prace zwi¹zane z przygotowaniem zabawy karnawa³owej, z której
dochód zosta³ przeznaczony na potrzeby SP w Kamiencu.
Dyrektor mgr J. Mansfeld - Mucha wraz z gronem pedagogicznym

iska, drogi, oczyszczalniê) a tak¿e pozyskanie gruntów pod strefê ekonomiczn¹
przy planowanej autostradzie w Czekanowie,
- w spotkaniu burmistrzów i wójtów
naszego powitu z Zarz¹dem Powiatu
w sprawie remontu dróg oraz programu
przeciwdzia³ania bezrobociu poinformowano Wójta, i¿ w 2003r. nie bêdzie wiêkszych
remontów dróg powiatowych poza bie¿¹cym ich utrzymaniem,
- Wójt zatwierdzi³ protokó³ przetargu
nieograniczonego na wybór wykonawcy
Bie¿¹cego utrzymania dróg  remonty
cz¹stkowe nawierzchni asfaltobetonowych na terenie Gminy Zbros³awice. Wybrano Zak³ad Budowlany Stanis³aw Nierych³o z Tranowskich Gór,
- Wójt zatwierdzi³ protokó³ z przetargu
nieograniczonego na wykonanie operatów
szacunkowych wyceny nieruchomoci
zabudowanych i niezabudowanych dla potrzeb Urzêdu Gminy w Zbros³awicach. Wygra³a firma ABM H i B Michalscy z Gliwic.

Pó³metek
wyborów
so³eckich
Wybory so³tysów i rad so³eckich powoli zbli¿aj¹ siê do
pó³metku. Regu³¹ jest, ¿e so³tysami zostaj¹ osoby, które
dotychczas pe³ni³y tê funkcjê.
Jedynie w Zbros³awicach
w zwi¹zku z rezygnacj¹ so³tysa z pe³nionej funkcji, so³tysem zosta³a inna osoba.
Cieszy przy tym fakt znacznej
frekwencji w tych wyborach.
Z regu³y jest to 50% wiêcej wyborców ni¿ przed czterema laty,
choæ nie nale¿y zapominaæ, ¿e
jest to od 10 do 30% ogó³u
uprawnionych.
Wybory w kolejnych so³ectwach odbêd¹ siê w najbli¿szych tygodniach o czym informowalimy w poprzednim numerze naszej gazety. Z przyczyn niezale¿nych od Urzêdu
uleg³y zmianie terminy wyborów w trzech so³ectwach. Poni¿ej podajemy nowe terminy
zebrañ wiejskich:
Boniowice, 25.03.03, godz.
18.00, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³cacych w Kamieñcu,
£ubki, 02.04.03, godz. 18.00,
wietlica So³ecka w £ubkach,
Czekanów, 03.04.03, godz.
17.00, OSP Czekanów
Sekretarz Gminy
Stanis³aw Garncarz
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Nowoczesnoæ w domu
i zagrodzie, czyli Bruksela
w Kamieñcu

Tyle ostatnio mówimy o tym, ¿e ciê¿ko, ¿e nikomu ju¿ nic siê nie chce. Najczêciej narzekamy te¿ na brak funduszy.
Jak mi³o ,¿e zdarzaj¹ siê wyj¹tki. Recepta jest prosta  trochê wiary w powodzenie, odrobinê zapa³u i wzajemnego zaufania a okazuje siê, i¿ pomys³, który na pocz¹tku wydawa³ siê nierealny mo¿na
wcieliæ w ¿ycie. Tak te¿ by³o w³anie
w Kamieñcu.
W poniedzia³kowe popo³udnie, 17 marca
dokonano uroczystego otwarcia nowej placówki wiadcz¹cej us³ugi dla wszyskich chêt-

nych z terenu gminy Zbros³awice.
W budynku starej szko³y w Kamieñcu przy
ul. Tarnogórskiej 4a powsta³o Gminne Centrum Informacji, obok którego dzia³a te¿ Gminny Punkt Informacji Europejskiej, M³odzie¿owe Biuro Pracy i Gminna Bilbioteka Publiczna. Taka inicjatywa mog³a powstaæ przede
wszystkim dziêki porozumieniu, jakie Urz¹d
Gminy Zbros³awice podpisa³ z Krajowym Stowarzyszeniem Organizatorów Rozwoju Przedsiêbiorczoci w koñcu ubieg³ego roku.
W wyniku tego porozumienia stworzono dobry projekt, który zyska³ przychylnoæ Mini-

sterstwa Pracy. Potem przysz³y pieni¹dze, niedu¿e. Zaanga¿owanie wójta Paw³a Kowolika,
wice wójta Wies³awa Olszewskiego i dyrektora ZGKiM Józefa Burdy sprawi³o, i¿ do zniszczonego niegdy budynku Stowarzyszenie
mog³o zacz¹æ zwoziæ stosowny sprzêt.Tutaj
pomocne okaza³o sie zaanga¿owanie cz³onków
Stowarzyszenia, które nie tylko ten sprzêt dla
gminy wygra³o, ale te¿ zajê³o siê ca³¹ reszt¹
dzia³añ zmierzaj¹cych do otwarcia Centrum.
Co z tego bêd¹ mieli mieszkañcy? Opracowany przez Krajowe Stowarzyszenie Organizatorów Rozwoju Przedsiêdsiebiorczoci
projekt zak³ada: rozwój przedsiêbiorczoci na
wsi i tworzenie miejsc pracy, ograniczanie
bezrobocia, udostêpnienie mieszkañcom gminy pracowni komputerowej i kawiarenki internetowej, umo¿liwienie dostêpu do szeroko rozumianej informacji, w tym, co bardzo
wa¿ne  do pe³nej informacji europejskiej.
Wolontariusze z terenu gminy pe³niæ bêd¹
dy¿ury od godziny 8.00 do 22.00. W tym czasie Centrum bêdzie otwarte dla wszystkich.
Ponadto do dyspozycji mieszkanców oddaje
siê punkt konsultacyjny, w którym bêd¹
udzielane specjalistyczne porady z zakresu
psychologii, podatku i finansów, prawa, prawa pracy marketingu i ekonomii i doradztwa
zawodowego.
W Gminnym Centrum Informacji mo¿liwe bêdzie wykonywanie nastêpuj¹cych
us³ug: korzystanie z komputera, korzystanie
z ksera, skanowanie, wysy³anie i odbieranie
faksu, wydruk z komputera, wykonanie projektu wizytówek, przepisywanie prac.
Jest to pierwsza tego typu placówka
w gminie. Miejmy nadziejê, ¿e bêdzie to jedna
z lepszych placówej w kraju. Zapraszamy.
Jolanta Rychlik-Nawrat

PUNKTACJA WIELOBOJU SO£ECTW
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

So³ectwo
Sza³sza
Ziemiêcice
Miedary
Kamieniec
Ksiê¿y Las
Czekanów
Przezchlebie
Laryszów
Zbros³awice
Ptakowice

Pi³ka
30
25
24
27
28
26
19
18
20,5
29

Skat
26
30
29
25
24
22
28
27
20
0

Suma pkt.
56
55
53
52
52
48
47
45
40,5
29

Miejsce
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

So³ectwo
Wieszowa
Boniowice-£ubki
£ubie
Zawada
Wilkowice
Kopienica
Jasiona
Jakowice
Karchowice
wiêtoszowice

Pi³ka
16
17
23
2
20,5
15
0
0
0
0

Skat
23
21
0
20
0
0
0
0
0
0

Suma pkt.
39
38
23
22
20,5
15
0
0
0
0

Zasady punktacji: I miejsce - 20 pkt, II miejsce - 19 pkt, III miejsce - 18 pkt itd. Dodatkowo premia w wys. 10 pkt. za
uczestnictwo w zawodach. Informujemy, ¿e zawody w narciarstwie klasycznym nie odby³y siê w miesi¹cu marcu ze wzglêdu na
niesprzyjaj¹c¹ pogodê. Termin ich realizacji prze³o¿ony zosta³ na miesi¹c listopad/grudzieñ.

M³odzie¿, z m³odzie¿¹, dla m³odzie¿y

Coraz bli¿ej Unii...

W numerze 7(30) 2002 wspomina³am o wymianie szkolnej
jaka ma mieæ miejsce w kwietniu i padzierniku 2003r. pomiêdzy gminami Zbros³awice i niemieckim Brackenheim. Po stronie polskiej w wymianie wemie udzia³ 20 uczniów, a po niemieckiej do tej pory zg³osi³o siê 11 uczniów.
Wymiana szkolna obejmowaæ bêdzie dwa etapy. Pierwszy
to omiodniowa wizyta m³odzie¿y niemieckiej w Zbros³awicach.
W czasie tej wizyty uczniowie polscy i niemieccy odbêd¹ zajêcia w Domu Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach oraz
zwiedz¹ Kraków. Program wymiany zosta³ tak ustalony, by
uczniowie mogli jak najwiêcej czasu spêdzaæ razem. Taka jest
te¿ koncepcja tej wymiany, której g³ównym celem jest umo¿liwienie uczestnikom wzajemnego poznania siê. Drugi etap obejmowaæ bêdzie wyjazd uczniów z gimnazjum w Kamieñcu i Zbros³awicach do Brackenheim.
Wymiana szkolna bêdzie w du¿ej mierze finansowana ze rodków pozagrminnych. Na prze³omie grudnia i stycznia zg³oszono
do Polsko-Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie¿y wniosek o dofinansowanie zorganizowania wizyty gimnazjalistów niemieckich
w naszej gminie. Fundacja po rozpatrzeniu wniosku, udzieli³a
promesy na dofinansowanie w kwocie 6528 z³.
Kamila S³awik

Pierwszego marca 2003 roku wszed³ w ¿ycie rz¹dowy projekt Moja Gmina w Unii Europejskiej. Projekt bêdzie realizowany we wszystkich gminach naszego kraju przez najbli¿sze 4
miesi¹ce. Gmina Zbros³awice zatrudni³a w ramach sta¿u dwóch
Konsultantów do spraw Unii Europejskiej  mgr Katarzynê Zyga
i mgr Grzegorza Zwoliñskiego.
Celem wy¿ej wymienionego projektu jest przygotowanie wyborców do g³osowania w czerwcowym Referendum w sprawie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej oraz poinformowanie lokalnej
spo³ecznoci o warunkach i zasadach funkcjonowania gminy w UE.
Zadaniem konsultantów jest prowadzenie akcji inforamcyjnej na
temat warunków cz³onkostwa Polski, w tym gminy Zbros³awice,
w Unii Europejskiej, organizacja spotkañ informacyjnych na ca³ym
terenie gminy, a tak¿e informowanie o mo¿liwociach wykorzystania
rodków pomocowych po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej.
Aby u³atwiæ mieszkañcom gminy dostêp do wszelkich informacji
o Unii Europejskiej powsta³ Orodek Informacji Europejskiej, który
mieci siê w Kamieñcu przy ul. Tarnogórskiej (budynek by³ej Szko³y
Podstawowej). Orodek dostêpny jest do dyspozycji mieszkañców
Gminy Zbros³awice od 18 marca br. od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9-17. Konsultanci ds. Unii Europejskiej zapraszaj¹ Pañstwa
do korzystania z ich us³ug.
Katarzyna Zyga, Grzegorz Zwoliñski
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OG£OSZENIE

Zbli¿a siê wiosna. Niebawem zaczniemy robiæ wiosenne porz¹dki
i remonty. Wielu z nas bêdzie mia³o
zbêdne przedmioty, np. stare meble,
wyk³adziny, dywany i problem  co
z tym zrobiæ? Pragnê przypomnieæ, ¿e
aby pozbyæ siê takich rzeczy, nale¿y to
zg³osiæ so³tysowi swojej wsi i wp³aciæ
u niego 5,00 z³ (niezale¿nie od iloci
rzeczy). So³tys zg³asza to w Zak³adzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i ustala termin odbioru (dobrze jest,
gdy jest kilku chêtnych z danej ulicy).
W ustalonym dniu wystawiamy swoje rzeczy przed bramê posesji a ekipa
Zak³adu zabiera je i wywozi na wysypisko mieci.
Takie akcje pod nazw¹ zbiórka odpadów wielkogabarytowych funkcjonuj¹ od wielu lat i s¹ wygodnym dla
Mieszkañców sposobem pozbywania
siê zbêdnych rzeczy. Zachêcam gor¹co
do korzystania z tej formy przez ca³y rok.

KOMUNIKAT

W zwi¹zku z zaplanowanym na 2122 czerwca 2003 r. Przegl¹dem Zespo³ów Folklorystycznych oraz wizyt¹ zespo³ów z gmin partnerskich prosimy o kontakt osoby zainteresowane
przyjêciem goci w swoich domach.
Cz³onkami zespo³ów niemieckich i francuskich jest przewa¿nie m³odzie¿, która
chêtnie nawi¹¿e bezporednie kontakty
z m³odzie¿¹ z terenu gminy Zbros³awice.
Osoby chêtne do przyjêcia goci
w swoich domach proszone s¹ o konatkt
z pani¹ Kamil¹ S³awik (Urz¹d Gminy,
pok. nr 6, nr tel. 233-70-40 lub pod adresem: promocja@zbroslawice.pl).

Informacja USC

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia
16.10.1992 o orderach i odznaczeniach
(Dz.U.z 8.12.1992 r.) Prezydent Rzeczypospolitej polskiej mo¿e nadaæ medale
za D³ugoletnie po¿ycie Ma³¿eñskie
osobom, które prze¿y³y 50 lat w jednym
zwi¹zku ma³¿eñskim. Dla ustalenia niezbêdnych danych i przygotowania odpowiednich dokumentów, pary ma³¿eñskie zainteresowane t¹ form¹ uhonorowania, proszone s¹ o zg³oszenie
tego faktu w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Zbros³awicach ul. Wolnoci
109a, do dnia 31 maja 2003 r.

OG£OSZENIE

Ju¿ od roku mo¿na poznawaæ historiê,
zabytki PARAFII W. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W KARCHOWICACH
I UJÊCIA WODNEGO GPW ZAWADA,
otwieraj¹c stronê http://www.karchowice.prv.pl, za od marca 2003 r. na stronie
http://www.spkopienica.prv.pl  jest dostêpna WIRTUALNA WYCIECZKA PO
SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOPIENICY.
S³uchaj¹c muzyki zespo³u Queen mo¿na
przejæ siê po naszej szkole  poznaæ m.in.
historiê, dzia³alnoæ kulturaln¹, zabytki przyrody przyszkolnego parku i obejrzeæ ciekawe wnêtrza.
Sylwia Szczurek, Rafa³ Adamiok
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Aleksandra
Hangiel

Wielka Orkiestra
w kamienieckim liceum
Naleniki, kie³baski, parówki i paszteciki 
takie miêdzy innymi smako³yki serwowano
w dniach 9-10 stycznia 2003 roku w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Kamieñcu. A wszystko
za spraw¹ akcji, jak¹ zorganizowali uczniowie
klasy IVb, pragn¹c siê w ten sposób przy³¹czyæ
do wielkiej inicjatywy Jurka Owsiaka. Pomys³,
którego autork¹ by³a wychowawczyni pani Aleksandra Peciak, okaza³a siê przys³owiowym strza³em w dziesi¹tkê. wiadczy o tym choæby suma,
jak¹ zebrano w czasie trwania imprezy.
Bar szybkiej obs³ugi, gdzie sprzedawano potrawy, znajdowa³ siê w szkolnym holu. Akcja roz³o¿ona by³a na dwa dni, a przywieca³o jej has³o: Wielkie niadanie na wielkie granie. Do konsumpcji przeznaczone by³y takie rarytasy jak: naleniki, sa³atki,
kie³baski, parówki, pizze, hot  dogi, barszczyk czerwony i paszteciki. Potrawy przygotowa³a m³odzie¿
szkolna przy nieznacznej pomocy mam, babæ czy
starszych sióstr. Cena jednego zestawu (przyk³adowo  kie³baska z grila + sa³atka + chleb) wynosi³a 5 z³. Tu¿ przy ladzie, gdzie wydawano jedzenie,
zlokalizowana by³a sto³ówka. Uczniowie, po wczeniejszym wykupieniu talonów, przychodzili do sto³ów na okrelon¹ godzinê. To pomog³o unikn¹æ t³oku i niepotrzebnego czekania. Spo¿ywaj¹cym
smaczne potrawy czas umila³a muzyka, która p³ynê³a z g³oników. Na specjalne ¿yczenie zamówiæ
mo¿na by³o ulubiony utwór, a taka przyjemnoæ
kosztowa³a tylko symboliczna z³otówkê.
Akcja WOP  u w LO w Kamieñcu odnios³a
ogromny sukces. wiadcz¹ o tym s³owa pani pedagog Aleksandry Tyczki, która by³a zachwyco-

na imprez¹  Tego typu akcje s¹ bardzo potrzebne.
Ludzie chêtniej pomagaj¹ innym, a szczególnie je¿eli w zamian co siê im proponuje. W tym wypadku, s¹ to naprawdê elegancko przygotowane i
smaczne potrawy domowej roboty. Co ciekawe,
sprzeda¿ kulinarnych smako³yków nie by³a jedyn¹ atrakcj¹ dwudniowej imprezy. Uczniowie byli
równie¿ wiadkami pokazowego wystêpu pary
tancerzy  rodzeñstwa Ani i Micha³a Bulendów.
Bilety na ten pokaz kosztowa³y 3 z³ote, a zakupi³a
je ponad setka osób. Po wspania³ym wystêpie
ca³a sala zapiewa³a rodzeñstwu gromkie sto lat,
bo akurat w tym dniu obchodzili urodziny.
Wszystkie pieni¹dze zebrane w trakcie trwania zabawy przeznaczono oczywicie na konto
Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy. Uzbierano  uwaga  ponad 1300 z³! Bardzo du¿y udzia³
w powodzeniu akcji mieli wspaniali sponsorzy 
Zak³ad Masarski Herbert Suchanek z Pyskowic - Zaolszany i F.P.H.U Sybilla Szmidt z Pyskowic oraz pan Alfred Mueller  w³aciciel
sklepu wielobran¿owego ze Zbros³awic. To
dziêki nim akcja w ogóle mog³a dojæ do skutku.
Wielkie dziêki!
B³a¿ej Kupski
uczeñ LO w Kamieñcu
OD REDAKCJI: W zwi¹zku z tym, ¿e artyku³ ten
zosta³ dostarczony dzieñ po ukazaniu siê poprzedniego numeru Wieci z Gminy a zawiera on
cenne informacje na temat inicjatywy spo³ecznej, zdecydowalimy siê umieciæ go w tym numerze.

U BABCI JEST S£ODKO...

styczniowy mrony poranek w murach Szko³y Podstawowej w Kamieñcu
rozbrzmiewa³y gor¹ce piosenki i recytowano pe³ne mi³oci wiersze. A dla
kogó¿ to? To dla ukochanych babæ i dziadków.
Program artystyczny przygotowany przez uczniów kl. drugiej pod opiek¹ pani Joanny
Schittek sw¹ wymow¹ wzruszy³ zaproszonych goci. Zgromadzeni, przy herbatce i ciasteczkach spêdzili mi³e chwile ze swymi wnukami. Uczniowie Samorz¹du Szkolnego pod opiek¹
pani Iwony Witaszczyk przygotowali niespodziankê w postaci wyboru Misterka i Mistera Szko³y . Kandydaci do tytu³u musieli popisaæ siê umiejêtnociami wokalnymi i sportowymi oraz b³yskotliwoci¹ odpowiedzi. Szacowne jury w sk³adzie: pani Teresa Mende i Ruta
Wójcik oraz pan Stefan Waloszek mieli do wykonania trudne zadanie- wy³oniæ tych najlepszych. W efekcie w kategorii kl. I-III zwyciê¿y³ Bart³omiej Malenga, który otrzyma³ kapelusz
Misterka roku 2003, natomiast w kategorii klas IV- VI zwyciêzc¹ zosta³ Patryk Pajor, który
równie¿ otrzyma³ kapelusz Mistera roku 2003. Na zakoñczenie zespó³ Magiaprzy dobrej
muzyce wykona³ pokaz wspó³czesnych tañców, rozbawiaj¹c tym publicznoæ.
Dyrektor szko³y mgr Joanna Mansfeld- Mucha i Grono Pedagogiczne sk³ada serdeczne
podziêkowania Radzie Rodziców za zorganizowanie zabawy karnawa³owej, z której dochód
przeznaczony zosta³ na cele szko³y. Równie¿ pieni¹dze ze sprzeda¿y smacznych ciast upieczonych przez babcie zasili³y bud¿et szko³y. ¯yczymy naszym ukochanym babciom i dziadkom
zdrowia, radoci i pociechy z wnuków.
Krystyna Berbeæ

Rodowita zbros³awiczanka, 26 lat, panna, mgr prawa Uniwersytetu l¹skiego,
w³ada j. angielskim. By³a pracownikiem
Urzêdu Gminy na stanowisku podinspektora. Od lutego 2003 r. Dyrektor Gminnego Zespo³u Obs³ugi Placówek Owiatowych. Realistka o du¿ej wra¿liwoci
spo³ecznej, rzetelna, ambitna. Pasje: fotografia, piesze wêdrówki, muzyka klasyczna, teatr.

Pomyl, zanim wyrzucisz cz. IV

Obserwuj¹c zachowania ludzi w wielu prostych, codziennych sytuacjach
mo¿na dojæ do wniosku, ¿e swym postêpowaniem kieruj¹ siê ró¿nymi normami. Normy moralne pozwalaj¹ oceniæ wzajemne zachowanie siê ludzi, zachowanie siê wobec spo³eczeñstwa,
wobec pañstwa, a tak¿e postêpowanie
wobec przyrody. W ka¿dym spo³eczeñstwie istnieje zespó³ norm moralnych
wspólnych dla wszystkich.
Jednak nasza ocena ró¿nych zjawisk,
jest niejednokrotnie zró¿nicowana. Inaczej
oceniamy zamach bombowy, a inaczej
przedstawia siê ocena moralna tego co sami
robimy, buduj¹c niekoniecznie ma³¹ bombkê ekologiczn¹ dla naszych pokoleñ. Potêpiamy kradzie¿ i rozbój, a nie razi nas cudowny widok w lasach, przy drogach, czy
przy kontenerach. Mo¿e trzeba obudziæ spo³eczeñstwo, by zaczê³o wywieraæ presjê na
tych, którym obce s¹ dobre nawyki i w³asne sumienie. Czêsto s³uchamy opowieci,
¿e na zachodzie Europy mieszkañcy bardzo
dbaj¹ o segregacjê mieci, ¿e s¹siad pilnuje s¹siada, by ten odpowiednio postêpowa³
z odpadami. A jaki wstyd i konsekwencje,
gdy z³apie siê takiego zbrodniarza na gor¹cym uczynku.
Rozpoczêta akcja pod has³em Pomyl
zanim wyrzucisz.... niestety nie przynioO
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s³a ¿adnego efektu. Nawet je¿eli znalaz³o siê
grono osób segreguj¹cych nieczystoci,
zawsze znalaz³ siê kto, kto wsypa³ do kontenerów ró¿ne smieci, co uniemo¿liwi³o oddanie na wysypisku mieci innych ni¿ komunalne niesegregowane. Nie mamy wiêc
siê czym chwaliæ.
Zacznijmy wiêc od pocz¹tku: pojemnik
zielony  to zbiórka szk³a, ¿ó³ty  zbiórka
plastyku, czerwony  to zbiórka metalu. Ró¿nica kolorystyczna, wierzcie mi, jest naprawdê widoczna. Nadal twierdzê, ¿e mamy
spo³eczeñstwo dobrze nastawione do tego
tematu. Wystarczy odrobina dobrej woli a
efekty bêd¹ widoczne.Zastanówmy siê, dlaczego wszyscy mamy p³aciæ za leni i brudasów. Popatrzmy czasem wokó³ i nie
wstydzmy siê porozmawiaæ z s¹siadem czy
znajomym.
Zachêcam dodatkowo do wspó³pracy
oraz wnoszenia uwag poprzez so³tysów w
takich sprawach jak: czy umiejscowienie
pojemników do segregacji jest wygodne dla
mieszkañców?, czy liczba pojemników jest
wystarczaj¹ca dla danej miejscowoci?
Dodatkowo zapraszam zak³ady zajmuj¹ce
siê skupem surowców wtórnych, do bezp³atnego og³aszania siê w naszej gazetce,
by rozpowszechniæ dzia³ania maj¹ce na celu
zagospodarowanie ró¿nego rodzaju odpadów.
Agnieszka Meka
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