KOMUNIKAT

£atwe pieni¹dze
W bie¿¹cym roku przeprowadzono
dwa przetargi na podstawie SCRSEC(1999) 1801/2 i Practical Guide to
Phare, ISPA & SAPARD contract procedure czyli popularnie zwane SAPARD. W
ubieg³ym roku z³o¿ylimy jako jedna z niewielu gmin dwa wnioski o dofinansowanie z funduszu SAPARD, tj: jeden na budowê kanalizacji w so³ectwie wiêtoszowice a drugi na budowê wodoci¹gu Karchowice-£ubie. Na prze³omie 2002/2003
otrzymalimy promesê o przyznaniu rod-

ków na obydwie inwestycje, co bior¹c
pod uwagê, ¿e wnioski wielu gmin nie
otrzyma³y dofinansowania jest pewnym
sukcesem. W tym momencie rozpoczê³a siê pierwsza w naszej gminie procedura przetargowa na podstawie dyrektyw Unii Europejskiej. Powo³ano komisjê
przetargow¹, która w bardzo krótkim
okresie musia³a dog³êbnie poznaæ kilkusetstronicow¹ instrukcjê procedur zawierania umów. W trakcie postêpowania

W zwi¹zku z zaplanowanym na 21-22
czerwca 2003r. Miêdzynarodowym Festiwalem Zespo³ów Folklorystycznych
oraz wizyt¹ zespo³ów z gmin partnerskich,
prosimy o kontakt osoby zainteresowane
przyjêciem goci w swoich domach.
Cz³onkowie niemieckiego i francuskiego
zespo³u chêtnie nawi¹¿¹ bezporednie
kontakty z mieszkañcami naszej gminy.
Osoby chêtne do przyjêcia goci w
swoich domach ( znaj¹ce jêzyk francuski,
niemiecki b¹d angielski przynajmniej w
stopniu podstawowym) proszone s¹ o
konatkt z pani¹ Kamil¹ S³awik ( Urz¹d Gminy, pok. nr 6, nr tel. 233-70-40 lub pod
adresem: promocja@zbroslawice.pl )
W tegorocznym festiwalu wezm¹
udzia³: Sobota 21.06: chór Weso³e kumoszki, chór:  DFK Zbroslawice, chór:
Jadwi¿ki, zespó³ Any z Przezchlebia,
francuski zespó³ Semtazone. Niedziela
22.06: orkiestra dêta, Kamyczki Dramy
z Kamieñca, Weso³e nutki z Kopienicy,
zespó³ z Brackenheim, Karolinka z Przezchlebia, francuski zespó³ Semtazone,
Miedarzanie z Miedar, zespó³ z Brennej,
zespó³ Chrz¹szcze.
Dok³adny program zostanie przedstawiony na plakatach promuj¹cych festiwal.

Ci¹g dalszy na stronie 3.

Absolutorium
Na ostatniej sesji Rady Gminy Zbros³awice przyjêto sprawozdanie z wykonania bud¿etu za 2002 rok oraz udzielono
wójtowi (zarz¹dowi) absolutorium. Absolutorium jest form¹ sprawowania kontroli przez radê gminy nad wykonaniem
bud¿etu przez wójta. G³osowanie nad
udzieleniem absolutorium poprzedzi³o zapoznanie siê z pozytywnymi opiniami
Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby
Obrachunkowej z Katowic, które dokona³y merytorycznej oraz formalno-prawnej oceny wykonania bud¿etu za rok
2002. Rada Gminy 12 g³osami za i 3
wstrzymuj¹cymi siê udzieli³a wójtowi (zarz¹dowi) absolutorium za rok 2002, co
oznacza aprobatê dla dzia³añ wójta w
roku ubieg³ym.
W bud¿ecie na rok 2002 dochody zaplanowano w wys. 19.264.328 z³., natoCi¹g dalszy na stronie 5.

Lekcja astronomii w Zespole Szkó³ w Kamieñcu
W dniu 7 maja b.r. mia³o miejsce niecodzienne wydarzenie astronomiczne, tj.: przejcie Merkurego przez tarczê S³oñca. Jest to bardzo rzadkie zjawisko, które ostatnio obserwowano w Polsce prawie 30 lat temu. To niezwyk³e zjawisko
spotka³o siê z wielkim zainteresowaniem astronomów. Zarejestrowa³a je równie¿ Telewizja Polska. Obok niecodziennoci zjawiska zaskakuj¹cy
wydaje siê fakt, i¿ obserwowaæ je mogli równie¿
uczniowie Zespo³u Szkó³ w Kamieñcu oraz Szko³y
Podstawowej w Kamieñcu korzystaj¹c z profesjonalnego sprzêtu rozstawionego na szkolnym

placu. Impreza ta odby³a siê przy wspó³pracy szko³y z Polskim Towarzystwem Astronomicznym (Oddzia³ w Gliwicach), którego cz³onkowie przywieli i rozstawili na placu szkolnym teleskopy. W przysz³oci jeden z teleskopów bêdzie zamontowany
na sta³e na szkolnym dachu, dziêki czemu niektóre lekcje geografii czy fizyki przybior¹ ciekawsz¹
formê. Godnym pochwa³y jest fakt, i¿ poprzez organizacjê tego typu oryginalnych imprez szko³a
wychodzi naprzeciw zainteresowaniom uczniów
oraz uatrakcyjnia naukê i zdobywanie wiedzy.
Iwona Szczepanik, Agnieszka Polywka

KRONIKA
POLICYJNA

1. Wieszowa, na skrzy¿owaniu ulic
Tarnogórskiej i Bytomskiej 11 maja ok.
godz.15.00 kieruj¹ca pojazdem Daewoo
Matiz nie udzieli³a pierwszeñstwa kierowcy Fiata Cinquacento w wyniku czego dosz³o do zderzenia pojazdów z fiatem Punto. Piêæ osób rannych.
2. Zbros³awice, Cmentarna 10
maja- nieznany sprawca po wybiciu
przedniej szyby Daewoo Espero wkrad³
siê do samochodu. Skradziono dokumenty i piecz¹tki o wartoci 800 z³.
3. £ubie 6 maja ok. 21.00 po¿ar koparki. Straty oszacowano na 20 tys z³.
4. Kamieniec, droga do Boniowic 7
maja dosz³o do zderzenia czo³owego
opla kadeta i renault magane w wyniku, którego dwie osoby w cê¿kim stanie przebywaj¹ w szpitalu, a 60-letnia
kobieta nie ¿yje.
5. Wieszowa, Wolnoci 6 maja 
funkcjonariusze tut. Komendy Powiatowej
Policji w Tarnowskich Górach dokonali zatrzymania 4 mieszkañców Zabrza, którzy
w³amali siê do domku jednorodzinnego.
Skradziono przewody, liczniki. Suma strat10 tys. z³.

Wójt Gminy Zbros³awice

og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoci zabudowanej po³o¿onej
w Zbroslawicach przy ul. Owiêcimskiej.
Nieruchomoæ jest zabudowana budynkiem by³ej restauracji, okrelona nr dzia³ki
637/146 o pow. 506 m2 k.m. 1 dod. 5 obr.
Zbros³awice. W pIanie zagospodarowania
przestrzennego grunt przeznaczony jest pod
teren us³ug gastronomii (symbol planu B 30
UG).
Cena wywo³awcza: 27.800 z³.
Wadium: 2.000 z³.
Wed³ug opinii bieg³ego rzeczoznawcy wartoæ nieruchomoci sprowadza siê do wartoci sk³adnika gruntowego. W obecnym
stanie technicznym zabudowania nadaj¹ siê
do rozbiórki.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 6.06.2003r.
w wietlicy Gminnej w Zbros³awicach przy
ul. Wolnoci 97 o godz. 12.00.
Wadia w podanej wysokoci nale¿y wp³acaæ do dnia 2.06.2003r. do godz. 13.00. w
kasie Urzêdu Gminy w Zbros³awicach przy
ulicy Owiêcimskiej 2. Pe³nomocnicy osób
fizycznych winni przedstawiæ powiadczone pe³nomocnictwo.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ zagraniczne osoby fizyczne i prawne pod warunkiem
przed³o¿enia zezwolenia lub promesy Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i administracji na nabycie w.w. nieruchomoci. Jednoczenie informuje siê, ¿e skutkiem uchylenia
siê od zawarcia umowy po wygranym przetargu jest przepadek wp³aconego wadium.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetragu bez podania przyczyny.
Bli¿szych informacji na temat nieruchomoci przeznaczonej do sprzeda¿y mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomociami i Ochrony rodowiska W Zbros³awicach przy ul. Wolnoci 109 (Bank Spó³dzielczy I piêtro pok. nr 4) tel. 233-71-02.
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Z prac Wójta Gminy
Wójt wyda³ nastêpuj¹ce zarz¹dzenia w
sprawach:

mi mog¹ sk³adaæ wnioski w terminie
do dnia 20.06.2003r.

- og³oszenia wykazu nieruchomoci
przeznaczonych do sprzeda¿y. Przeznaczono do sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomoci
niezabudowane stanowi¹ce w³asnoæ
Gminy Zbros³awice, po³o¿one w Czekanowie przy ul.Sadowej, Nr 914/41 o
pow.884 mkw, Nr 915/41 o pow.740
mkw, Nr 916/41 o pow.758 mkw.

- powo³ania komisji do udzielenia zamówienia na konserwacjê owietlenia
ulicznego w sk³adzie: R.Kowolik, P.£aniewski , H.Panczek , U.Grabiñska.

- og³oszenia wykazu nieruchomoci
przeznaczonych do oddania w u¿ytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminnej Spó³dzielni
SCH w Zbros³awicach. Przeznaczono
do oddania w u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoæ po³o¿on¹ w Wieszowie
przy ul. Dworcowej, dzia³ka nr 751 o
pow. 8013 mkw oraz po³o¿on¹ w Miedarach przy ul. 1-go Maja, dzia³ka nr
1260/44 o pow.760 mkw.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu na podstawie art.34
ustawy o gospodarce nieruchomocia-

- powo³ania Komisji Przetargowej dla
przeprowadzenia przetargu na opracowanie zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowoci Boniowice, Czekanów, Jasiona, Jakowice, Kamieniec, Kopienica, Ksiê¿y las,
Laryszów, £ubki, £ubie, Miedary, Ptakowice, Przezchlebie , wiêtoszowice,
po³udniowo-wschodnia czêæ miejscowoci Sza³sza, pó³nocno-zachodnia
czêæ miejscowoci Sza³sza, Wilkowce, Zawada, Ziemiêcice oraz wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci
Zbros³awice.

wia, bêd¹cych w³asnoci¹ gminy.
Wstêpnie ustalono, ¿e gmina przygotuje projekty dostosowania orodków
dla potrzeb osób niepe³nosprawnych,
termomodernizacji i wymiany kot³owni.
Wójt prowadzi³ rozmowy z Agencj¹ Inicjatyw Lokalnych zmierzaj¹cych do rozszerzenia dzia³alnoci Gminnego Centrum Informacji w Kamieñcu o sprawy
wspierania ma³ych przedsiêbiorstw.
Wójt zatwierdzi³ protokó³ przetargu w
trybie zapytania o cenê na Zakup elementów betonowych . Wybrano PM
MELBET SP Z O.O. z Koszêcina.
Wójt uzgodni³ projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu Gminy Pyskowice bez uwag.

Ponadto:
Wójt prowadzi³ rozmowy dot. poprawy
standardów budynków orodków zdro-

Wójt informuje, i¿ l.Urz¹d Wojewódzki zawiadomi³, ¿e refudacjê kosztów
owietlenia ulic zapewnia tylko w 66%,
co oznacza, ¿e ciê¿ar kosztów energii i
konserwacji poniesie bud¿et gminy. W
zwi¹zku z tym, aby zapewniæ zabezpieczenie finansowe na ten cel do koñca
roku, nale¿y zrezygnowaæ z montowania dodatkowych lamp. Wykonany zostanie jedynie projekt techniczny owietlenia wsi Jakowice.

Z prac Rady Gminy

24.04. - posiedzenie Komisji Statutowej
Dalsze prace nad dostosowaniem Statutu Gminy do aktualnie obowi¹zuj¹cej
ustawy o samorz¹dzie gminnym

28.04.2003r. - sesja Rady Gminy.
Przyjêcie sprawozdania z wykonanie
bud¿etu Gminy Zbros³awice za rok 2002
oraz udzielenie Wójtowi absolutorium
z tego tytu³u.
Podjêcie uchwa³ w sprawie: zmian w
planie wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej na rok 2003, wyboru so³tysa i
rady so³eckiej na okres kadencji 20032007 w So³ectwie Przezchlebie, utworzenia obwodów g³osowania w Domu
Pomocy Spo³ecznej Prowadzonym
przez Ojców Kamilianów w Zbros³awicach i Domu Pomocy Spo³ecznej Miedary, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib, nadania nazwy nowo powsta³ej ulicy w miejscowoci Kamieniec, o
zmianie uchwa³y w sprawie inkasa podatków: rolnego, lenego, od nieruchomoci i podatku od posiadania psów
oraz op³aty targowej, okrelenia inkasentów, ich obowi¹zków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowi¹cych
dochód gminy w 2003r oraz w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na rok
2003  5 uchwa³.
Nie uchwalono nowego statutu, ze
wzglêdu na nierozstrzygniête g³osowanie nad poprawk¹ o liczbie wiceprzewodnicz¹cych rady gminy.

09.04. i 14.05  posiedzenie Komisji
Owiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i
Opieki Spo³ecznej
Omówienie dzia³alnoci gminnych zespo³ów artystycznych oraz przebiegu
wspó³pracy z gminami partnerskimi.
Podjêcie wniosku o utworzenie gimnazjum w Miedarach oraz rozeznanie sprawy utworzenia gimnazjum w Wieszowie i odci¹¿enia Zespo³u Szkó³ w Kamieñcu. Omówienie dzia³alnoci gminnych przedszkoli.
23.04.  posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Dokonanie oceny wykonania bud¿etu
gminy za rok 2002 oraz porzyjêcie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium. Analiza wykonania uchwa³ Rady
Gminy za rok 2002.

25.04. i 12.05.  posiedzenie Komisji
Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju
Opiniowanie planu remontu dróg powiatowych na rok bie¿¹cy oraz lata
2004-2006.
Zaopiniowanie projektów uchwa³
wchodz¹cych na sesjê w dniu 28.04.br.
oraz sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2002.
Zaopiniowanie projektu porozumienia
Gminy Zbros³awice ze stowarzyszeniami budowy kanalizacji.
Analiza projektu Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku w Gminie.
25.04. - posiedzenie Komisji Rolnictwa
Zapoznanie siê z dzia³alnoci¹ l¹skiej
Izby Rolniczej oraz omówienie sprawy
wymarzniêcia ozimin.

Oceniamy Urz¹d!

Niewielkim zainteresowaniem Pañstwa cieszy³a siê ankieta oceniaj¹ca
pracê Urzêdu Gminy. W ci¹gu ponad 3 tygodni do skrzynki w holu Urzêdu
trafi³o tylko 8 ankiet. Maj¹c tak niewiele opinii trudno wyci¹gaæ jednoznaczne wnioski. St¹d nadal zachêcamy do wype³niania ankiet. Formularze bêd¹
dostêpne w holu naszego Urzêdu. Liczymy na Pañstwa aktywnoæ w ich
wype³nianiu, bowiem bez tych uwag zdecydowanie trudniej poprawiaæ jakoæ naszej pracy.
Stanis³aw Garncarz
sekretarz gminy
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Co zrobiæ... z azbestem?
W zwi¹zku z zapytaniem sta³ego czytelnika naszej gazety, co robiæ z naszym wspólnym problemem,
czyli materia³ami zawieraj¹cymi
azbest, informujemy, ¿e Urz¹d Gminy w Zbros³awicach opracowuje
gminny programu likwidacji odpadów azbestowych, którego celem
bêdzie wskazanie mo¿liwoci finansowych zapewniaj¹cych likwidacjê
powy¿szych odpadów.
W naszyn codziennym ¿yciu napotykamy azbest niemal¿e wszêdzie, bo
stosowano go w oko³o 3000 wyrobów
przemys³owych. Zastosowanie mia³
przede wszystkim w produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie p³yt
dachowych i elewacyjnych, a tak¿e
rur. Z uwagi na swoje niew¹tpliwe
zalety: odpornoæ na wysokie temperatury, dzia³anie mrozu, kwasów, substancji ¿r¹cych, a tak¿e elastycznoæ
oraz jego dostêpnoæ w zakupie w

czasach kryzysu materia³ów budowlanych w latach 60,70 i 80 azbest
chêtnie wykorzystywano na terenie
kraju jak i równie¿ na terenie Gminy
Zbros³awice.
Elementy wykonane z azbestu jako
np. p³yty dachowe lub elewacyjne s¹
odpadem niebezpiecznym, lecz zaliczaj¹ siê je do grupy odpadów inertnych. Odpady teoretycznie nie stanowi¹ niebezpieczeñstwa dla osób, które korzystaj¹ z budynków pokrytych
p³ytami azbestowymi. Charakter odpadu niebezpiecznego azbest stanowi dopiero, gdy dokonuje siê jego
przeróbki mechanicznej w trakcie, której doprowadza siê do pylenia odpadu, dlatego istotnym problemem likwidacji na terenie gminy odpadów azbestowych stanowi¹ pokrycia dachowe.
W myl ustawy o odpadach ka¿da
z osób dokonuj¹ca wymiany pokrycia
dachowego z azbestu na pokrycie

Zarz¹dzanie i obs³uga nieruchomoci:

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
Jeli w obrêbie budynku zosta³a
wydzielona w³asnoæ, niezale¿nie od
tego ilu jest w³acicieli, budynek nadal stanowi ca³oæ, a nabywcy s¹
wspó³w³acicielami tej nieruchomoci
i z mocy prawa powstaje Wspólnota
Mieszkaniowa. Nastêpstwem tego,
jest na³o¿enie na w³acicieli obowi¹zku odpowiedniego utrzymania swojej
w³asnoci, czêci wspólnych i przynale¿nych (klatki schodowe, piwnice,
strychy, itp.). Celem prawid³owego
prowadzenia spraw zwi¹zanych z
utrzymaniem nieruchomoci w stanie
nie pogorszonym Wspólnota Mieszkaniowa, na podstawie uchwa³y podjêtej przez ogó³ w³acicieli, mo¿e podpisaæ umowê o zarz¹dzanie maj¹tkiem
z licencjonowanym Zarz¹dc¹, którego
zakres kompetencji i obowi¹zków
okrela ustawa z 24.06.1994 r. o w³asnoci lokali (Dz.U. z 27.07.1994 r. nr
85 poz. 388 z póniejszymi zmianami).
Wspólnota Mieszkaniowa zleca
wtedy Zarz¹dcy wykonywanie w sposób samodzielny czynnoci zwyk³ego
zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹.

Czynnoci przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹du Zarz¹dca realizuje na
podstawie prawomocnych uchwa³
podjêtych przez ogó³ w³acicieli na
zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej
i nie mo¿e wykonywaæ samodzielnie
¿adnych czynnoci poza okrelonymi
w umowie o zarz¹dzaniu nieruchomoci¹ wspóln¹. Ponadto od strony
prawnej Zarz¹dca wykonuje swoje
dzia³ania zgodnie z ustawami: o gospodarce nieruchomociami z dn.
21.08.1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz.741
z póniejszymi zmianami), o rachunkowoci z dn. 29.09.1994 r. (Dz.U. Nr
121, poz. 591 z póniejszymi zmianami) i Prawem budowlanym z dn.
07.07.1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z
póniejszymi zmianami).
Informacjê przygotowa³ licencjonowany zarz¹dca nieruchomoci Bytomski Holding Produkcyjno Us³ugowy
S.A. Agencja Mienia Nieprodukcyjnego ul. Konstytucji 91, 41-906 Bytom.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
tak¿e na stronie internetowej:
www.bhp-u.com.pl

Z okazji Jubileuszu 75-lecia urodzin ska³damy naszej
kole¿ance Jubilatce Pani Adeli Marii Skandy
najserdeczniejsze ¿yczenia
wszelkiej pomyslnoci i b³ogos³awieñstwa bo¿ego
Kole¿anki i koledzy z ko³a Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Zbros³awicach
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przyjaniejsze rodowisku winna zatrudniæ wyspecjalizowan¹ firmê posiadaj¹c¹ wymagane prawem dokumenty oraz osoby mog¹ce prowadziæ
powy¿sze prace.
W celu wykonania programu, o
którym wspominao na pocz¹tku artyku³u, prosimy o pisemne zg³oszenia
osób posiadaj¹cych odpady azbestowych pokryæ dachowych i elewacyjnych, którzy pragnêliby uczestniczyæ
w wymianie na inne materia³y. Zg³oszenie jak najwiêkszej iloci przypadków i zakresu posiadanych odpadów
zawieraj¹cych azbest pozwoli na okrelenie skali, iloci i zakresu potrzebnego dofinansowania ze rodków zewnêtrznych. Termin sk³adania informacji o posiadanych odpadach azbestowych up³ywa z koñcem wrzenia
b.r.
Bernard Pigulla

£atwe pieni¹dze
Ciêg dalszy ze strony 1.

odpowiedzielimy na ponad 100 pytañ oferentów, materia³y pobra³o
³¹cznie 56 firm, a w przetargach wystartowa³o ³¹cznie 22 oferentów.
Same materia³y przetargowe by³y
dosyæ pokane, co widaæ na za³¹czonym zdjêciu. Ca³a procedura
przetargowa zakoñczy³a siê na prze³omie marca i kwietnia. Po podpisaniu umowy pomiêdzy Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Gmin¹ Zbros³awice oraz przygotowaniu kilkuset stron dokumentacji przetargowej, wybrani oferenci weszli na plac budowy.
Na realizacjê inwestycji przeznaczono:
- kanalizacja razem 2 246 584, 54
z³, z tego bud¿et 1 287 517,60 z³
SAPARD 959 066,94 z³
- wodoci¹g razem 837 842,05 z³, z
tego bud¿et 502 705,23 z³ SAPARD 335 136,82 z³
Czyli ³¹cznie otrzymalimy promesê na kwotê 1 294 203,76 z³.
O wartoci inwestycji mo¿emy
poinformowaæ dopiero teraz ze
wzglêdu na wytyczne procedur przetargowych, które odbiegaj¹ od naszej ustawy o zamówieniach publicznych.
Mamy nadziejê, ¿e realizacja
tych inwestycji (a nie s¹ to jedyne
inwestycje) u³atwi ¿ycie mieszkañcom naszej Gminy.
Roman Kowolik

Nasza ma³a Miss

Wdziêk, czar, dobry gust czy to wystarczy, aby otrzymaæ tytu³ Miss Szko³y? Uczniowie Szko³y Podstawowej w
Zbros³awicach mieli okazjê siê przekonaæ (nie po raz pierwszy), uczestnicz¹c
w konkursie na najpiêkniejsz¹, najsprytniejsz¹, najsympatyczniejsz¹ itd.
dziewczynê w szkole.
Konkurs przebiega³ w dwóch etapach.
Pierwszy etap mia³ na celu wy³onienie kandydatek do tytu³u Miss poprzez g³osowanie. Sporód wszystkich dziewcz¹t
zbros³awickiej podstawówki najwiêksz¹
iloæ g³osów zebra³o dziesiêæ uczennic 
tym samym kwalifikuj¹c siê do drugiegoetapu.
I dopiero teraz zaczê³a siê prawdziwa
zabawa. Kandydatki wykonywa³y ró¿norodne zadania przed spo³ecznoci¹ szkoln¹. Sprawdzano umiejêtnoci z wielu dziedzin m.in.: tañca, aktorstwa, sztuki zawi¹zywania krawatu czy golenia (na przyk³adzie balona). Najtrudniejsza i najbardziej
pracoch³onna dla zawodniczek okaza³a siê
próba interpretacji tekstu pisanego, gdzie
oceniano jego zrozumienie i pomys³ na
skomentowanie treci.
Szczególnym aplauzem nagrodzono konkurencjê sprawdzaj¹c¹ umiejêtnoci fryzjerskie. Dziewczêta przy u¿yciu w³asnych
r¹k i odrobiny ¿elu do w³osów wytworzy³y fantazyjne fryzury zgodnie z kanonami
obowi¹zuj¹cej mody. wietnie radzi³y sobie równie¿ na parkiecie, wiruj¹c wraz z
partnerami w ulubionych rytmach.
Jury sk³adaj¹ce siê z uczniów i nauczycieli tak¿e mia³o wiele pracy. Wszystkie
kandydatki prezentowa³y siê znakomicie i
nikt nie mia³ w¹tpliwoci ¿e dziewczêta
da³y z siebie wszystko.
Ostatecznie konkurs rozstrzygniêto dodatkow¹ konkurencj¹ w wyniku której
Miss Szko³y Podstawowej w Zbros³awicach zosta³a Ela Skrzypczyk  uczennica
klasy IVb.
Nasza  Ma³a Miss chc¹c udowodniæ,
¿e s³usznie przyznano jej ten tytu³
z wdziêkiem wcieli³a siê w rolê tancerki.
Oczywicie na parkiecie towarzyszy³ jej
wybrany kilka miesiêcy temu Mister
Szko³y. Wiwatom i oklaskom nie by³o
koñca.
Blanka Dydak

Serdecznie dziêkujê sponsorom: firmie „Hebar”- p.
Borczyka, firmie budowlanej
„Nowbud”- pana Rudolfa
Nowary, sklepowi „MullerJaroszka” za pomoc materialn¹ i wsparcie finansowe
przy remoncie i wyposa¿eniu
dy¿urki pielêgniarskiej oddzia³u Anestezjologii Wielospecjalistycznego Szpitala
Powiatowego w Tarnowskich Górach.
z-ca
pielêgniarki oddzia³owej
Regina Nowak
z kole¿ankami
Wieæ z Gminy | 3

Pomoc dla ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw
- wspomaganie
rozwoju oraz tworzenie ma³ych i
rednich przedsiêbiorstw
- pomoc w uzyskiwaniu dotacji, po¿yczek, kredytów z
krajowych funduszy
pomocowych oraz
funduszy Unii Europejskiej
- wspó³praca z
uczelniami i instytutami naukowymi
regionu umo¿liwiaj¹c ma³ym i rednim
przedsiêbiorstwom dostêp do pomocy naukowo-badawczej przy wprowadzaniu nowych technologii oraz innowacji.
- pomoc przy uzyskiwaniu certyfikatów i systemów jakoci.
- prowadzenie dzia³alnoci szkoleniowej i informacyjnej maj¹cej na celu

przybli¿enie tematyki
unijnej we wszystkich
jej aspektach,
- posiadanie banku
ofert inwestycyjnych terenów i obiektów poprzemys³owych, który jest na
bie¿¹co aktualizowany i
powiêkszany o nowe
dane
Agencja Inicjatyw Lokalnych S.A. w Bytomiu
rozpoczyna dzia³alnoæ
od miesi¹ca czerwca w ka¿d¹ pierwsz¹ rodê miesi¹ca w godzinach pomiêdzy 10.00 i 12.00 przy M³odzie¿owym Biurze Pracy przy ul. Tarnogórskiej 4a w Kamieñcu.

Podczas uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy piewano Hosanna. Ludzie zrywali ga³¹zki palm i
k³adli je na drodze. Po tych palmach
jak po dywanie jecha³ na osio³ku Jezus. Witano Go jak króla. Na pami¹tkê tego wydarzenia, w Niedzielê Pal-

Adres: ul. Konstytucji 91, 41-906
Bytom, tel./fax: (0...32) 281-22-81
wew. 140, e-mail: ailbytom@interia.pl

PROBA O URODZAJE
zwyczaj ten zosta³
Jak kwiaty
zupe³nie porzus¹ ozdob¹ rocony lub przelin i ziemi, tak
trwa³ w formie
zwyczaje doszcz¹tkowej. St¹d
roczne s¹- jak
te¿ na szczególn¹
pisa³ w 1900
uwagê zas³uguj¹
roku Zygmunt
coroczne obchoGloger- kras¹
dy pól. Chocia¿by
domowego
¿ycia ludów.
w Sza³szy, które
O pielêgnacji
pod
wieloma
wzglêdami nale¿¹
owych kwiado wyj¹tkowych.
tów  nie zaProcesja, która
pominaj¹ taktego roku rozpo¿e mieszkañczê³a siê o godz.
cy naszej gmi5.45 wyruszy³a
ny. W okresie
spod kocio³a
wielkanocnym wci¹¿
fot. Grzegorz Gorczyca. p.w. Narodzenia
jeszcze praktykuj¹ wiele zwy- Najwiêtszej Marii Panny- w
czajów ludowych, które niejed- kierunku Czekanowa. Warto
nokrotnie maj¹ swoje ród³o podkreliæ, ¿e obchody pól w
jeszcze w dawnych- pogañ- Sza³szy w pe³ni zachowa³y swój
skich wierzeniach i praktykach. tradycyjny charakter- udzia³ w
Szczególnym dniem okazuje nich bior¹ wy³¹cznie mê¿czysiê poniedzia³ek wielkanocny. ni! Przy akompaniamencie orWtedy bowiem miejsce maj¹ kiestry i piewaj¹c b³agalne pieprocesje polne o charakterze ni, wierni obchodz¹ z krzy¿em
agrarnym. Ich pocz¹tków nie- pola, prosz¹c o dobre urodzaktórzy dopatruj¹ siê ju¿ w re- je i bogate plony.
dniowieczu, na l¹sku natoMiejmy nadziejê, ¿e proby
miast, powiadczone tradycj¹ przynios¹ oczekiwane skutki a
wystêpuj¹ dopiero w XIX wie- mê¿czyznom nie zabraknie niku. Przyjmuj¹ one ró¿ny charak- gdy wiary w to, ¿e wstawanie
ter- s¹ to b¹d procesje konne wraz ze wschodz¹cym s³oñcem
(Ostropa, Wójtowa Wie), b¹d przynosi magiczne rezultaty.
te¿- piesze obchody pól. W wiePatrycja Rutkowska
lu regionach Górnego l¹ska
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Palmy w szkole

mow¹, rozpoczynaj¹c¹ Wielki Tydzieñ
przynosimy do kocio³a palmy. Jednak, aby nasze palmy by³y jak najpiêkniejsze, trzeba powiêciæ wiele czasu
na ich przygotowanie.
W Szkole Podstawowej w Ziemiêcicach zosta³ og³oszony konkurs na
przygotowanie najpiêkniejszej palmy.
Do konkurencji przyst¹pi³y wszystkie
klasy. Fina³ konkursu odby³ siê 11
kwietnia w pi¹tek. Na rozpoczêcie
pani dyrektor Danuta Teperek przypomnia³a pochodzenie tradycji robienia
palm. Nastêpnie jury mia³o nie lada
problem, aby wybraæ najpiêkniejsz¹
palmê. Ostatecznie wszystkie palmy
zosta³y wyró¿nione. Po zakoñczeniu
konkursu palmy zosta³y przeniesione
do kocio³a parafialnego w Ziemiêcicach.
Dariusz Mandel

w. Florian nie zawiód³...
...i niestety nie ¿a³owa³ wody podczas gminnych obchodów Dnia Stra¿aka w Czekanowie 3 maja 2003r. Nie dosz³a wiêc do skutku procesja od kapliczki w. Floriana w
dawnym PGR (to tutaj nag³y deszcz uratowa³ folwark przed ca³kowitym spaleniem),
poprzez kapliczkê przy ul. Szkolnej do kocio³a. Po mszy wiêtej w intencji stra¿aków
odby³ siê uroczysty apel pod remiz¹ OSP Czekanów, na którym zas³u¿eni stra¿acy odebrali odznaczenia. Uroczystoæ zakoñczy³o spotkanie w wietlicy z przedstawicielami
w³adz gminnych, powiatowych i wojewódzkich po³¹czona z koncertem orkiestry dêtej.
Wies³aw Olszewski

KALENDARZ IMPREZ

24 maj 2003 r.  Majówka z prosiakiem :-)))  wietlica gminna w Zbros³awicach  pocz¹tek
godz. 18.00,
31 maj 2003 r.  godz. 15.00  Festyn Rodzinny w Kamieñcu,
31 maj, 1 czerwiec 2003 r.  turniej pi³ki no¿nej gminnych jednostek OSP,
7 czerwiec 2003 r.  zawody sportowo-po¿arnicze gminnych jednostek OSP,
14, 15 czerwiec 2003 r.  Wieszowa  turniej pi³ki no¿nej juniorów o Puchar Wójta Gminy,
15 czerwiec 2003 r.  odpust w Przezchlebiu,
20, 21 czerwiec 2003 r.  Miêdzynarodowy Przegl¹d Zespo³ów Folklorystycznych w Kopienicy
(z udzia³em zespo³ów z gmin partnerskich: Brenna, Brackenheim i Charnay-les-Macon),
27, 28, 29 czerwiec 2003 r.  Ziemiêcice  turniej pi³ki no¿nej seniorów o Puchar Wójta Gminy,
28, 29 czerwiec 2003 r.  Dom Pomocy Spo³ecznej w £ubiu  IV Festiwal Piosenki p.t. Ludzie
z zaburzeniami psychicznymi- spo³eczeñstwu.

UWAGA M£ODZI!
Zamierzamy powo³aæ w naszej gminie M³odzie¿ow¹ Radê Gminy.
Od Was zale¿y, czy i w jakiej formie ona powstanie. Opinie odnonie
jej powstania, zadañ i organizacji przyjmuje biuro Rady Gminy
tel. 233 75 82 oraz mo¿na je przesy³aæ drog¹ elektroniczn¹ na adres
wolszewski@zbroslawice.pl
Wójt Gminy
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
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Bli¿ej muzyki
Wyró¿niaj¹cy siê uczniowie szkó³
muzycznych co roku bior¹ udzia³ w
regionalnych, ogólnopolskich przes³uchaniach i konkursach oraz w
koncertach organizowanych na terenie szko³y i dla rodowiska.
W bie¿¹cym roku szkolnym w gronie najlepszych znaleli siê równie¿
dzieci i m³odzie¿ z naszej gminy, którzy s¹ uczniami Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I stopnia w Tarnowskich
Górach.
Zbros³awiczanin Beniamin Klop
uczeñ w klasie puzonu mgr Grzegorza
Waloszczyka, w eliminacjach regionalnych wytypowany zosta³ do Ogólnopolskich Przes³uchañ uczniów szkó³
muzycznych I stopnia, klas instrumentów dêtych drewnianych i blaszanych

w Czêstochowie, gdzie zdoby³ III miejsce. Natomiast Katarzyna Stryjakiewicz (równie¿ mieszkanka Zbros³awic)
uczennica w klasie gitary mgr Jana
niocha, reprezentowa³a nasz region
w Ogólnopolskich Przes³uchaniach dla
uczniów klas gitary szkó³ muzycznych
I stopnia w Koninie.
Dzieci z naszego terenu bra³y równie¿ udzia³ w szeregu koncertach. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje koncert
pt. Dzieci dzieciom, który odby³ siê
16 kwietnia w wietlicy Gminnej w
Zbros³awicach. Wystêpuj¹ce dzieci
zaprezentowa³y ciekawe utwory i
przedstawi³y instrumenty muzyczne
swoim rówienikom.
W koncercie brali udzia³: (na zdjêciu od lewej) Mateusz Zingler, Tadeusz Winiewski, Iwona Stryjakiewicz,
Stefania Siewior i Katarzyna Stryjakiewicz.
Dzieci chêtnie anga¿uj¹ siê w takie
koncerty, chc¹c w ten sposób zachêciæ kolegów i kole¿anki do muzykowania. Dlatego w ich imieniu sk³adam
podziêkowania wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu koncertu.
Karina Kapuciok

Jeli chcesz graæ i piewaæ?

Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stopnia w Tarnowskich Górach
og³asza wpisy na rok szkolny 2003/2004.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacie lub na stronie
internetowej szko³y.
Adres szko³y: Tarnowskie Góry ul. 9 Maja 1, tel. 285-43-24
Adres strony internetowej: www.szkola.muz.prv.pl

Absolutorium
Ci¹g dalszy ze strony 1.

miast wydatki w wys. 20.004.328 z³. W
zwi¹zku z powy¿szym za³o¿ono deficyt w
wys. 740.000 z³., który planowano pokryæ
kredytem. W trakcie roku bud¿etowego,
bud¿et podlega zmianom. Po stronie dochodów wykonanie za rok 2002 zamknê³o siê kwot¹ 22.000.097 z³., natomiast
wydatki wykonano w wys. 20.100.152
z³, co przyczyni³o siê do wygenerowania
nadwy¿ki bud¿etowej w wysokoci
1.899.945 z³. Nadmieniæ nale¿y, i¿ planowany na rok 2002 zakres rzeczowy zadañ inwestycyjnych zosta³ w pe³ni wykonany. W roku 2002 zrealizowano nastêpuj¹ce zadania inwestycyjne na ³¹czn¹ kwotê 1.920.832 z³. co stanowi³o ok.
10 % ca³oci wydatków bud¿etowych:
1. Budowa Szko³y w Kamieñcu  wykonano min. rów opaskowy wokó³ terenu
szko³y i boiska, plac zabaw, roboty ziemne pod drog¹ p.po¿. - za 189.931 z³.
2. Projekty kanalizacji  wykonano min.
projekty dla miejscowoci Laryszów, Wilkowice, Ptakowice i Zbros³awice - za
327.326 z³.
3. Budowa sali gimnastycznej w Wieszowie  wykonano roboty ogólnobudowlane zgodnie z harmonogramem, roboty wykoñczeniowe i instalacyjne czêci socjalnej, pod³o¿a i c.o. - za 299.999 z³.
4. Budowa sali gimnastycznej w Miedarach  wykonano roboty ogólnobudowlane, obudowê cian zewn., monta¿ alarmu - za 626.596 z³ (w tym pozyskano
dotacjê z UKFiS w wys. 319.000). Zadanie to w 2002 r. zosta³o zakoñczone. Poza
tym g³ównym zadaniem, mia³y miejsce
równie¿ dwa inne zadania porednio zwi¹zane z budow¹ sali t.j. - zakupy wyposa¿enia sali gimnastycznej  wykonano za
34.240 z³.

ROCZNICA KONSTYTUCJI
GIMNAZJUM W ZBROS£AWICACH

¯adnej krainie Bóg
nie b³ogos³awi³ tak jako Polsce;
Bo choæ j¹ pozostawi³
Wród nieprzyjació³
krzy¿a zbawiennego,
W ca³oci dot¹d jest
z obrony jego.
Tymi wznios³ymi s³owami uczniowie rozpoczêli akademiê z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Cisza, skupienie, powaga, oczy
skierowane na mówców  tak mo¿na
scharakteryzowaæ atmosferê, jak¹
wytworzy³a m³odzie¿ zgromadzona na
widowni.
Nastrój wznios³oci wprowadzi³y
wiersze o treci patriotycznej piêknie
wyrecytowane przez m³odzie¿ gimnazjaln¹. Bogurodzica  polska pieñ
religijna, wspaniale odda³a patos tego
wiêta.

Nr 4 (35) 2003  Maj 2003

Doskonale opracowane i bardzo
szczegó³owe elementy historii przygotowane przez klasê II b i czuwaj¹c¹
wychowawczyni¹ mgr Agnieszk¹
Drechsler. dotycz¹ce uchwalenia
pierwszej europejskiej konstytucji pozwoli³y uaktualniæ gimnazjalistom wiadomoci zdobyte w poprzednich latach nauki.
Czerwono-bia³a sceneria, okraszona kwiatami zachwyci³a swym urokiem, jednoczenie wyzwalaj¹c patriotyczne emocje.
Uroczysta akademia zakoñczy³a siê
przepiêkn¹ pieni¹ w wykonaniu
dwóch uczennic pt.: Witaj majowa
jutrzenko.
SZKO£A PODSTAWOWA
Ca³oæ bacznoæ . Rozbrzmiewa
hymn Polski  Mazurek D¹browskiego. Spocznij. Czekamy dalej, nagle s³yszymy s³owa: Trzeci Maja radoci¹
wiosenn¹ wszystkich ludzi dzi w Pol-

sce powita³, sztandarami bia³o-czerwonymi umai³a siê Rzeczpospolita.
To uczniowie pi¹tej klasy pod czujnym
okiem wychowawczyni pani Patrycji
S³odczyk przygotowali akademiê z
okazji wielkiego wiêta.
Tak, to Trzeci Maja. Pamiêtacie z
historii. W 1791 roku 3 maja uchwalono Konstytucjê, pierwsz¹ w Europie
a drug¹ w wiecie nowo¿ytn¹ ustawê zasadnicz¹. To ju¿ 212 rocznica.
Wznios³e wiersze i melodie, które
wydobywaj¹ siê z ust pi¹toklasistów
uwiadamiaj¹ nam istotê tego wiêta, przypominaj¹ o patriotyzmie, o urokach naszej polskiej krainy.
Co chwilê s³ychaæ okrzyk ...zgoda, zgoda, niech ¿yje sejm, niech ¿yj¹
wszystkie stany.
Wielobarwne g³osy, uroczyste stroje, sympatyczne buzie i do tego Mazurek 3 maja odpiewany przez
uczniów klasy Vb, d³ugo pozostan¹ w
naszej pamiêci.
Blanka Dydak

- budowa i monta¿ trybun na sali gimnastycznej  wykonano za 18.910 z³. (w
tym pozyskano dotacjê ze starostwa w
wys. 5.500 z³.)
5. Termomodernizacja Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego w Miedarach  wykonano za 124.334 z³. Z koñcem grudnia
2002 r. na dalsz¹ realizacjê tego zadania
pozyskano preferencyjn¹ po¿yczkê i dotacjê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Katowicach.
6. Wodoci¹g Karchowice-Jakowice£ubie  wykonano prace projektowe
zgodnie z harmonogramem - dokumentacjê techniczn¹ w tym wykonanie podk³adów geodezyjnych - za 59.999 z³.
7. Wodoci¹g Osiedle Ptasie  wykonano
sieæ wodoci¹gow¹ na osiedlu wraz z w³¹czeniem do sieci GPW - za 115.840 z³.
8. Modernizacja drogi gruntowej  wiêtoszowice  wykonano za 18.430 z³. De
facto koszt tego¿ zadania stanowi³ wartoæ 36.860 z³., ale w po³owie t.j w wys.
18.430 z³. zosta³ zrefundowany przez
Urz¹d Marsza³kowski
9. Kanalizacja Ziemiêcice, wiêtoszowice  roboty prowadzone by³y przy budowie kanalizacji w miejscowoci Ziemiêcice, wykonane zgodnie z harmonogramem (rejon ul. Szkolnej, Kocielnej,
Mikulczyckiej, obok przychodni oraz przecisk pod ul. Mikulczyck¹ - za 105.227 z³.
(w tym pozyskano rodki ze Starostwa
Powiatowego w wys. 100.000 z³.). Realizacja niniejszego zadania bêdzie mia³a miejsce w b.r. Z koñcem grudnia 2002
r. pozyskano preferencyjn¹ po¿yczkê z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Katowicach a ponadto Gmina otrzyma dofinansowanie z programu
SAPARD (na dzieñ dzisiejszy s¹ ju¿ podpisane umowy)
Pozosta³e wydatki bud¿etu zwi¹zane by³y
z realizacj¹ zadañ z zakresu: rolnictwa,
transportu i dróg, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami i nieruchomociami, administracji, bezpieczeñstwa publicznego, obs³ugi d³ugu, owiaty i wychowania, ochrony zdrowia, opieki spo³ecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, gospodarki komunalnej i
ochrony rodowiska, kultury, kultury fizycznej i sportu. Po za tym w 2002 r.
wykonano szereg zadañ zleconych przez
organy administracji pañstwowej oraz
powierzonych przez inne jednostki
Ponadto, w 2002 r. Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbros³awicach otrzyma³ z bud¿etu gminy dotacje w wys. 677.500 z³. Przychody zak³adu za rok 2002 ukszta³towa³y siê w kwocie 3.281.907 z³. (w tym dotacja z bud¿etu) natomiast wydatki wykonano w
wys. 3.271.342 z³. G³ówne wydatki zak³adu zwi¹zane s¹ z administrowaniem
gminnymi budynkami w tym koszty
zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem budynków, remonty i modernizacje budynków; dzia³alnoci¹ wodoci¹gow¹ oraz
obs³ug¹ oczyszczalni cieków.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Andrzej Dramski, Skarbnik Gminy
Marzena ¯o³êdziewska-B³aszczyk
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Co na drogach?

Na podstawie propozycji Rad So³eckich, po przeanalizowaniu przez
Komisje Gospodarki Bud¿etu i Rozwoju, Rada Gminy zatwierdzi³a do realizacji na rok 2003 nastêpuj¹ce zadania:
Wykonanie projektu chodnika
przy ulicy Bytomskiej w Boniowicach wraz z chodnikiem do
ZSO i zatok¹ autobusow¹
Odwodnienie ulicy Bocznej w
Jasionie
Remont ulicy Bohaterów w Kopienicy
U³o¿enie nawierzchni asfaltowej
na ulicy Bocznej w Laryszowie
Remont drogi przy ul. D³ugiej 65
w £ubiu
Wykonanie rowu odwadniaj¹cego przy ul. Wiejskiej (do Kolonii) w £ubkach
Zarurowanie rowu przy ulicy 1
Maja w Miedarach  ci¹g dalszy

-

U³o¿enie nawierzchni asfaltowej
na drodze Mikulczycka-Dolna w
wiêtoszowicach
Czêciowy remont ulicy Sienkiewicza w Wieszowie
Dofinansowanie budowa chodnika przy ulicy Bytomskiej od
zabudowañ do skrzy¿owania
z DK78
Remont ulicy Polnej (WilkowiceZbros³awice) w Wilkowicach
Budowa cie¿ki od ulicy Czerwonej do kocio³a w Zbros³awicach
Uregulowanie sp³ywu wód na
ulicach Przewielika, Powstañców w Zbros³awicach
Ponadto zarezerwowano rodki
na: Akcjê Zima, remonty kanalizacji,
czyszczenie studzienek, rowów, remonty cz¹stkowe nawierzchni dróg,
remonty awaryjne, wycinanie drzew
przydro¿nych, odnowienie i uzupe³nienie znaków drogowych i tabliczek

REFERENDUM

Ju¿ tylko kilkanacie dni pozosta³o do przeprowadzenia referendum o przyst¹pieniu Polski do Unii
Europejskiej. W dniach 7 i 8 czerwca lokale wyborcze bêd¹ czynne
od godz. 6.00-20.00. Do 29 maja
osoby uprawnione do udzia³u w referendum przebywaj¹ce czasowo
na obszarze gminy lub osoby ni-

gdzie niezamieszka³e mog¹ sk³adaæ wnioski o dopisanie ich do spisu osób uprawnionych do udzia³u
w referendum w gminie Zbros³awice- w Urzêdzie Gminy przy ul.
Wolnoci 109a w pokoju nr 5.
W tym samym terminie i miejscu wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wietlicy gminnej

nazw ulic, projekty, remonty dróg
gruntowych.
Na realizacjê powy¿szych zadañ
zarezerwowano w bud¿ecie kwotê
650 000,00 z³. W bie¿¹cym roku wiele rodków poch³on¹ projekty remontów, Akcja Zima jak równie¿ bie¿¹ce
utrzymanie dróg. W chwili obecnej jestemy w trakcie postêpowañ przetargowych, które wy³oni¹ wykonawców w/w prac.
Prowadzone s¹ równie¿ rozmowy,
co do planów na rok bie¿¹cy z Zarz¹dem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach oraz Generaln¹ Dyrekcj¹
Dróg Krajowych i Autostrad.
Zarz¹d Dróg Powiatowych jest w
trakcie opracowywania planu prac remontowych na lata 2003-2006. Plan
ten zostanie zatwierdzony jeszcze w
roku bie¿¹cym.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest w chwili obecnej w trakcie opracowania projektów
remontów dróg krajowych numer 78
i 94 na ca³ym odcinku przebiegaj¹cym
przez Gminê Zbros³awice.
Roman Kowolik

Halowy Turniej Pi³ki No¿nej
Brenna - Zbros³awice
W dniach 29-30 kwietnia po raz czwarty gocilimy w hali sportowej zaprzyjanionej z nami gminy Brenna. Nasz¹ gminê
reprezentowa³y: SP Czekanów, SP Kamieniec, SP Kopienica, SP Miedary, SP Przezchlebie, SP Wieszowa, SP Zbros³awice, SP
Ziemiêcice. Gospodarze wystawili cztery
dru¿yny: SP 1 Brenna, SP 2 Brenna- Bukowa 1 dru¿yna i 2 dru¿yna oraz SP Górki Wielkie.
Dru¿yny zosta³y podzielone na cztery
grupy i po uroczystym otwarciu dokonanym
przez Wójta Gminy Zbros³awice Paw³a Kowolika i Sekretarza Gminy Brenna Franciszka Hruszkê o godz. 1030 rozpoczê³y siê mecze. Atmosfera towarzysz¹ca rozgrywkom
by³a wspania³a.
Z meczu na mecz emocje ros³y, gdy¿ dla
wiêkszoci zawodników by³ to pierwszy
turniej takiej rangi.
Trzy pierwsze miejsca zajê³y kolejno dru¿yny: 1. 1 dru¿yna z SP Brenna Bukowo, 2.
SP Zbros³awice, 3. SP Górki Wielkie.
Dru¿yna z Szko³y Podstawowej ze Zbros³awic otrzyma³a piêkny puchar za II miejsce oraz wszystkie bior¹ce udzia³ dru¿yny
dyplomy z pami¹tkowymi zdjêciami.
Monika Kamiñska

w Zbros³awicach mog¹ sk³adaæ
osoby niepe³nosprawne. Lokal
tego obwodu jest przystosowany
do osób niepe³nosprawnych- wejcie od strony podwórza.
Poni¿ej podajemy granice obwodów i siedziby obwodowych
komisji wyborczych, które w zasadzie nie uleg³y zmianom od wyborów samorz¹dowych. Jedynie dla
pensjonariuszy domów pomocy
spo³ecznej utworzono dodatkowe
obwody w Zbros³awicach i Miedarach.

W ramach sta³ej wspó³pracy Szko³y Podstawowej w
Miedarach z L.K.S. „Tarnowiczanka 11 maja 2003 r. zosta³
rozegrany mecz pi³ki noznej
na boisku w Tarnowskich
Górzch- Reptach. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 3:0 dla
Miedar. Mecz rewan¿owy zaplanowano na najbli¿sz¹ niedzielê t.j. 18.05.2003 r.

Numer
obwodu g³osowania

Granice obwodu g³osowania

Siedziba Obwodowej Komisji
do spraw referendum

1.

So³ectawa: Ptakowice, Zbros³awice

wietlica Gminna w Zbros³awicach
lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
/ wejcie od podwórza /

2.

So³ectwo Wieszowa

wietlica Gminna w Wieszowie

3.

So³ectwa: Miedary, Laryszów, Wilkowice

Zespó³ Szkolno Przedszkolny w Miedarach

4.

So³ectwa: Kamieniec, Boniowice, £ubki, Ksiê¿y Las

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Kamieñcu

5.

So³ectwa: Zawada, Karchowice

wietlica Zak³ad Produkcji Wody w Karchowicach

6.

So³ectwa: Ziemiêcice, Przezchlebie, wiêtoszowice

wietlica Gminna w Ziemiecicach

7.

So³ectawa: Czekanów, Sza³sza

Szko³a Podstawowa w Czekanowie

8.

So³ectwa: Kopienica, £ubie, Jasiona, Jakowice

Szko³a Podstawowa w Kopienicy

9.

Dom Pomocy Spo³ecznej Prowadzony przez
Ojców Kamilianów w Zbros³awicach

Dom Pomocy Spo³ecznej Prowadzony przez
Ojców Kamilianów w Zbros³awicach

10.

Dom Pomocy Spo³ecznej Miedary w Miedarach

Dom Pomocy Spo³ecznej Miedary w Miedarach
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Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Rolin i Nasiennictwa
w Katowicach w sprawie rejestracji producentów, dystrybutorów i importerów
okrelonego materia³u rolinnego
Przyst¹pienie Polski do Unii
Europejskiej pozwoli polskim producentom i handlowcom na w³¹czenie siê do rynku wspólnotowego i
prowadzenie swobodnego, tj. bez
ograniczeñ i obowi¹zków zwi¹zanych z graniczn¹ kontrola fitosanitarn¹, obrotu handlowego towarami
rolinnymi w obrêbie terytorium
UE. W tym celu, niezbêdne bêdzie
dope³nienie formalnoci, wynikaj¹cych z potrzeby stosowania przez
wszystkie pañstwa cz³onkowskie
UE jednolitego systemu kontroli
zdrowotnoci materia³u rolinnego.
W systemie tym, ka¿da partia okrelonych towarów rolinnych wprowadzana do obrotu, po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej powinna byæ zaopatrzona w specjaln¹
etykietê tzw. paszport rolin, na
którym w celu identyfikacji pochodzenia tego towaru, zamieszczany
bêdzie indywidualny numer rejestra-

cyjny jego producenta lub importera.
Informujê, i¿ w celu umo¿liwienia polskim przed-siêbiorcom w³aciwego przygotowania siê do pe³nego uczestniczenia we Wspólnym
Rynku UE, Inspekcja Ochrony
Rolin i Nasiennictwa rozpoczê³a
ju¿ wdra¿anie systemu rejestracji producentów, dystrybutorów i
importerów okrelonych towarów
rolinnych:
· materia³u rozmno¿eniowego
(np.: nasiona, sadzonki, podk³adki, wstawki, zrazy,siewki i
m³ode roliny przeznaczone do
sadzenia, cebule, bulwy, k³¹cza
itp.);
· ziemniaków sadzeniaków, konsumpcyjnych i przemys³owych;
· owoców cytrusowych i innych
owoców, importowanych z krajów nieeuropejskich;
· drewna i oddzielonej kory okre-

DPS £UBIE  otwarty
17 maja by³ tzw. dniem otwartym Domu Pomocy Spo³ecznej w £ubiu. Ci z nas, których obchodzi los ludzi potrzebuj¹cych
opieki, mogli z bliska przyjrzeæ siê jak ¿yj¹ i spêdzaj¹ czas. Mo¿na
by³o obejrzeæ i kupiæ przedmioty bêd¹ce efektem ich uczest-
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Wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie wniosku z³o¿onego przez zainteresowanego
producenta lub przedsiêbiorcê do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Ochrony Rolin i Nasiennictwa, w³aciwego ze wzglêdu na
siedzibê lub miejsce zamieszkania
producenta lub przedsiêbiorcy.
Szczegó³owe informacje o
procedurze rejestracji, obowi¹zuj¹cych w tym zakresie wymaganiach, mo¿na uzyskaæ w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Ochrony Rolin i Nasiennictwa
pod nr telefonu (032) 3512-408
oraz w Oddziale WIIORiN w Tarnowskich Górach pod nr telefonu (032) 285-82-33.
Wojewódzki Inspektor
Józef Plaska

nictwa w ró¿nego rodzaju zajêciach terapeutycznych. Zadziwiaj¹ce jakie nieraz cudeñka s¹ dzie³em ludzi, których niestety
traktujemy inaczej. Intencj¹ dyrektora Stanis³awa Parkitnego jest
zniesienie tych barier, dlatego zaprasza nie tylko w dni otwarte.
Szczególnie za zaprasza 28 i 29 czerwca na IV Festiwal Piosenki pt. Ludzie z zaburzeniami psychicznymi- spo³eczeñstwu.

Sukces naszego ucznia
Uczniowie Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Zbros³awicach osi¹gaj¹ wiele sukcesów
w ci¹gu ca³ego roku szkolnego.
Uczestnicz¹ w ró¿nego rodzaju
konkursach i olimpiadach nie bacz¹c na stopieñ trudnoci. Zdobywaj¹ wyró¿nienia i nagrody.
Jednym z nich jest Roland
Kandzia, uczeñ klasy Ic gimnazjum, mieszkaniec Miedar. Otrzyma³ on wyró¿nienie za udzia³ w I
Ogólnopolskim Konkursie Edukacja regionalna dla uczniów gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych.
Doceniona zosta³a równie¿ pani
mgr Beata Ibrom otrzymuj¹c Certyfikat Osi¹gniêæ Dydaktycznych

lonych gatunków drzew liciastych i iglastych.

za przygotowanie swojego wychowanka do konkursów przedmiotowych o zasiêgu ogólnopolskim organizowanych przez Centrum Edukacyjno-Metodyczne.
Stopieñ trudnoci konkursu polega³ na tym, i¿ praca pod tytu³em
Jo i moja familijo pisana by³a
gwar¹ l¹sk¹. Przy tej okazji m³odzie¿ mia³a mo¿liwoæ kultywowaæ i pos³ugiwaæ siê nasz¹ piêkn¹ gwar¹.
Wobec powy¿szego nasz uczeñ
osi¹gn¹³ znakomite wyniki i znalaz³
siê w gronie laureatów. Jest on
najlepszym wiadectwem sukcesu dydaktycznego Gimnazjum w
Zbros³awicach.
Blanka Dydak

Wies³aw Olszewski

Apel do
mieszkañców!
Gminna Biblioteka Publiczna w
Zbros³awicach wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich zwraca siê do mieszkañców naszej
gminy o udostêpnienie zdjêæ
pierwszokomunijnych na organizowan¹ wystawê Fotografia Pierwszokomunijna Wczoraj i Dzi.
Organizatorzy zobowi¹zuj¹ siê
do ich zwrotu po wystawie w stanie nienaruszonym.
Fotografie mo¿na sk³adaæ w
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Zbros³awicach, przy ulicy Wolnoci 97 (informacja telefoniczna
pod numerem 233-70-80).
Planowany termin wystawy 
druga po³owa czerwca 2003 roku.

Akcja LATO
W BIBLIOTECE

Gminna Biblioteka Publiczna w
Zbros³awicach organizuje w miesi¹cu lipcu 2003 roku zajêcia wietlicowe dla uczniów szko³y podstawowej.
Zajêcia prowadzone bêd¹ od poniedzia³ku do pi¹tku w budynku Biblioteki. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z kierownikiem GBP w
Zbros³awicach, ulica Wolnoci 97, lub
pod numerem telefonu 233-70-80.

Zagraniczny folklor
w Miedarach
30 maja 2003 r. odbedzie
siê w Miedarach uroczyste
otwarcie III Miedzynarodowego Festiwalu Dzieciêcych
Zespo³ów Folklorystycznych
Fyrtek 2003. Organizatorami
tegorocznej edycji festiwalu s¹
gminy Radzionków i Zbros³awice. Na radzionkowskiej i
miedarskiej scenie bêdzie mo¿na podziwiaæ zespo³y folklorystyczne z Chorwacji, S³owacji,
Bia³orusi i Litwy. Dzieci z zaproszonych grup mieszkaæ
bêd¹ w polskich domach i tak
zespo³owi z Litwy gociny
udzieli ZPiT Miedarzanie,
pozosta³ymi grupami zaopiekuje siê ZPiT Ma³y l¹sk z
Radzionkowa. Organizatorzy
festiwalu, oprócz licznych koncertów przewidzieli dla zagranicznych goci wiele atrakcji,
m.in. wizyte w Muzeum Chleba, zwiedzanie Kopalni Zabytkowej, chorzowskiego skansenu. Zakoñczenie festiwalu odbêdzie siê 1 czerwca w centrum
Kultury Karolinka w Radzionkowie. Drugiego czerwca zespo³y rozjad¹ siê do swoich krajów.
Joanna Sleziak
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Dzieñ Ziemi

Ziemiêcice 
Kwiaty w pokoju?
ród³o niepokoju.
Chcia³oby siê widzieæ na przyk³ad kaczeñce
Albo niezabudki nad bardzo piêknym
strumieniem
I przychodzi jaki mêdrek:
A czy kaczeñce to szczêcie
A niech on siê dowie,
Niech¿e siê zastanowi,
¯e ja kwiaty i wodê kocham,
¯e jak ich nie widzê to szlocham.
W³adys³aw Broniewski: Kwiaty w pokoju
W sobotê 26 kwietnia uczniowie Szko³y Podstawowej w Ziemiêcicach wyrazili
swój stosunek do przyrody, uczestnicz¹c w
wiêcie Ziemi. Po przybyciu do szko³y zobaczyli przedstawienie przygotowane przez
klasê IV pod opiek¹ pani Jolanty Kozub.
Uczniowie mogli poznaæ, jak powstaj¹ substancje, które zatruwaj¹ nasz¹ ziemiê. Po
rozejciu siê do klas odby³y siê pogadanki
na temat ochrony przyrody. O godzinie 9.00
uczniowie wyszli w teren, aby posprz¹taæ
wyznaczone obszary. Przykrym odkryciem
by³o znalezienie dzikiego wysypiska mieci
przy boisku Pogoni Ziemiêcice. Wiele osób
swoje nieczystoci pozostawi³o tak¿e w
rowie przy drodze prowadz¹cej do wiêtoszowic. Ogó³em zebrano 27 du¿ych worków
mieci. M³odzi mieszkañcy maj¹ nadziejê,
¿e ich praca zostanie uszanowana i nie bêd¹
musieli szlochaæ, jak W³adys³aw Broniewski, ¿e zamiast kwiatów widz¹ same
mieci.

Czekanów  Ratujmy nasz wiat
póki nie bêdzie za póno.
25.04.2003 roku uczniowie i nauczyciele Szko³y Podstawowej w Czekanowie przygotowali uroczystoæ
szkoln¹ zwi¹zan¹ z obchodami
wiêta Ziemi, która przebiega³a w
formie prezentacji zadañ projektu badawczego pt. Ratujmy nasz wiat
póki nie bêdzie za póno. Celem projektu by³o pog³êbienie wiadomoci
ekologicznej rodowiska lokalnego
Czekanowa. Realizacja poszczególnych zadañ tego przedsiêwziêcia
wymaga³a od uczestników du¿ej aktywnoci i pomys³owoci. Jednym
z nich by³a m.in. gie³da uczniowskich
pomys³ów w formie pisemnej wypowiedzi na temat Jak mogê przyczyniæ siê do zahamowania wiatowego kryzysu ekologicznego?. Kolejnym zadaniem by³o wykonanie
kalendarium pt. Wynalazki techniki ukazuj¹cego negatywny wp³yw rozwoju cywilizacji na rodowisko przyrodnicze. W ramach
projektu grupa uczniów przygotowa³a ankietê ¯yj
z natur¹ w zgodzie, która zosta³a skierowana do
kolegów i wiêkszoci rodziców. Jej analiza wykaza³a zadawalaj¹cy poziom wiadomoci ekologicznej respondentów. Realizatorzy projektu
przygotowali równie¿ scenki satyryczno-ekologiczne dotycz¹ce rodzajów zanieczyszczeñ oraz
odpowiedzialnoci cywilnej za degradacjê rodowiska naturalnego. Du¿y zachwyt i aplauz
wzbudzi³ surowcowy pokaz mody przedstawiaj¹cy stroje wykonane z surowców wtórnych. Projekt to nowoczesna i efektywna metoda nauczania rozwijaj¹ca szereg pozytywnych umiejêtnoci ucznia, a zarazem integruj¹ca ca³e rodowisko szkolne. Spotkanie zaszczyci³y sw¹ obecnoci¹ w³adze gminy- wójt p. Pawe³ Kowolik, z-ca
wójta p. Wies³aw Olszewski oraz dyrektor Gminnego Zespo³u Placówek Owiatowych p. mgr
Aleksandra Hangiel . W trakcie prezentacji projektu z-ca wójta p. Wies³aw Olszewski udzieli³
wywiadu poruszaj¹cego zagadnienia zwi¹zane z
ochron¹ rodowiska. W prezencie od w³adz gminnych spo³ecznoæ szkolna otrzyma³a m³ode
drzewka do posadzenia na terenie przyszkolnym,
wszyscy uczniowie za obdarowani zostali s³odyczami. Na uroczystoæ t¹ przybyli równie¿ reprezentanci uczniów zaprzyjanionej Szko³y Podstawowej nr 6 w Jaworznie wraz z wychowawcami, zastêpc¹ dyrektora oraz przewodnicz¹cym
Rady Rodziców. Uczniowie tej¿e szko³y zaprezentowali krótki wystêp artystyczny oraz wspólnie z
naszymi wychowankami posadzili drzewka. Podczas ekologicznego spotkania obu szkó³ dosz³o
do wymiany ksi¹¿kowych upominków.
nauczycielka przyrody SP w Czekanowie
Katarzyna Kuczora

Przezchlebie

Lekcja demokracji

Wybory so³tysa w Przezchlebiu
(678 mieszkañców uprawnionych do
g³osowania) w dniu 28.03.2003r. zakoñczy³y siê nieoczekiwanie remisem
90:90. 9.05.2003r. odby³y siê powtórne wybory. Frekwencja przeros³a najmielsze oczekiwania.
W wyniku wyborów (268 g³osów oddanych, w tym 1 niewa¿ny  identyczny wynik jak w Wieszowie, gdzie
uprawnionych do g³osowania jest
2175 mieszkañców) so³tysem zosta³
Manfred Bagsik, który otrzyma³ 159
g³osów.

Dziêkujê wszystkim swoim wyborcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i poparciem w wyborach
na so³tysa, za tak liczne przybycie, wyrozumia³oæ i kulturê osobist¹. Pomimo tego, i¿ nie uda³o
mi siê wygraæ, w dalszym ci¹gu
pragnê powiêciæ swój czas na
dzia³alnoæ spo³eczn¹ i s³u¿yæ sw¹
pomoc¹ wszystkim mieszkañcom
Przezchlebia.

Wies³aw Olszewski

Danuta Janik

Z gor¹cymi wyrazami
podziêkowania

Krystyna
Graca

Radna gminy Zbros³awice. Mieszkanka Miedar. By³y
urzêdnik Archiwum Pañstwowego w Katowicach, obecnie urzêdnik administracji samorz¹dowej Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Gruntami w Tarnowskich Górach. Absolwentka Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu l¹skiego oraz podyplomowych studiów w dziedzinie wyceny i obrotu nieruchomociami, Sekretarz Zarz¹du Stowarzyszenia Zbudujemy Salê Gminastyczn¹
w Miedarach. Za swój sukces uwa¿a odszukanie i opracowanie wszystkich pieczêci i projektów hrbów miejscowoci wchodz¹cych w sk³ad gminy Zbros³awice.
Uznaje zasadê: jeli mówisz prawdê, nie musisz niczego pamiêtaæ.

Komunikat Rady
So³eckiej
w Zbroslawicach
Pragn¹c uaktywniæ i zachêciæ
mieszkañców Zbros³awic do dba³oci i
upiêkszania so³ectwa Rada So³ecka
og³asza konkurs na najpiêkniejsz¹ i
najbardziej zadban¹ posesjê.
Zg³oszenia do wziêcia udzia³u w konkursie prosimy sk³adaæ w wietlicy gminnej do 30 czerwca bie¿¹cego roku.

Oceniaæ bêdziemy: czystoæ na posesji i wokó³, estetykê budynku i ogrodzenia, zadbany ogród, zieleñ i kwiaty, pojemniki na mieci, szamba.
Trzykrotnie dokonamy lustracji zg³oszonych posesji: 1. do 5 lipca, 2. przed odpustem - tj. 12 sierpnia, 3. ostatni do 15 wrzenia.
Og³oszenie wyników konkursu zostanie przedstawione na jesiennym zebraniu
wiejskim. Przewidujemy 3 nagrody rzeczowe za zajêcie I, II i III miejsca.
Sk³ad komisji konkursowej: 1. Danuta
Nowara, 2. Stefania Michalik, 3. Marian
Twardawa.
Serdecznie zapraszamy.

Turniej so³ectw  szachy

Rada So³ecka

Okazuje siê, ¿e jest to dyscyplina, która traci na popularnoci (a szkoda!!). Turniej zgromadzi³ jedynie 8 dru¿yn, w tym dwie niekompletne  dru¿yna Boniowice+£ubki oraz Sza³sza startowa³y jedynie
w mêskich sk³adach, co z góry skazywa³o je na stratê punktów. Tym bardziej godna podziwu jest wola
walki. A walka by³a za¿arta, lecz bez protestów (sêdziowa³ turniej profesjonalista)! Na uwagê zas³uguje
wystêp rodzinnej dru¿yny z Czekanowa  Pan Józef Styczeñ wyst¹pi³ z dwójk¹ swoich dzieci. Turniej
trwa³ ponad 6 godzin, jednak¿e dziêki zapobiegliwoci gospodarzy  nauczycieli szko³y podstawowej
w Przezchlebiu, którzy zapewnili nawet posi³ek  wszyscy wspominamy go mi³o.
Wies³aw Olszewski
Tabela po 3 konkurencjach przedstawia siê nastêpuj¹co:
Miejsce
So³ectwo
Pi³ka Skat Szachy
Suma
1
Ziemiêcice
25
30
29
84
2
Sza³sza
30
26
25
81
2
Miedary
24
29
28
81
4
Przezchlebie
19
28
30
77
5
Czekanów
26
22
26
74
6
Laryszów
18
27
24
69
7
Wieszowa
16
23
27
66
8
Boniowice+£ubki
17
21
23
61
9
Kamieniec
27
25
0
52
10
Ksiê¿y Las
28
24
0
52
11
Zbros³awice
20,5 20
0
40,5
12
Ptakowice
29
0
0
29
13
£ubie
23
0
0
23
14
Zawada
22
0
0
22
15
Wilkowice
20,5 0
0
20,5
16
Kopienica
15
0
0
15
17
Jasiona
0
0
0
0
17
Jakowice
0
0
0
0
17
Karchowice
0
0
0
0
17
wiêtoszowice
0
0
0
0

