Zdecydowane
Tak dla
Unii Europejskiej

W tym roku po raz pierwszy wezm¹ udzia³ zespo³y z naszych gmin
partnerskich. Z Francji bêdzie to zespó³ SEMTAZONE,
z Niemiec- BRACKENHEIM MUSIKVEREIN. Z Brennej przyjedzie
zespó³- GOROLICZEK. Francuski zespó³ wyst¹pi zarówno w sobotê
jak i w niedzielê. Serdecznie zapraszamy.
Dodatkowe atrakcje: lunapark dla dzieci i gastronomia.

Z okazji zbli¿aj¹cego siê koñca roku szkolnego 2002/2003
sk³adamy wszystkim uczniom i studentom ¿yczenia wszystkiego najlepszego, samych s³onecznych dni podczas wakacji, odpoczynku od szko³y i nauki oraz podró¿y o jakich marzycie.
Wójt Gminy
Pawe³ Kowolik

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Andrzej Dramski

Ponad 85% mieszkañców naszej
gminy, którzy wziêli udzia³ w referendum opowiedzia³o siê za przyst¹pieniem
Polski do Unii Europejskiej. Najwiêcej
zwolenników wejcia do Unii by³o w
obwodzie Ziemiêcice  88,7 % oraz w
obwodzie Miedary  88%. Na najmniejsze poparcie euroentuzjaci mog¹ liczyæ
w obwodzie Kopienica - 76,2% oraz w
obwodzie w Kamieñcu -81,3%.
Gdyby od nas zale¿a³ wynik referendum, to ze wzglêdu na frekwencjê, która wynios³a w gminie 46,4 % nie by³by
on wi¹¿¹cy dla Parlamentu. Ponad 50%
frekwencjê zanotowalimy jedynie w
obwodzie w Zbros³awicach. Najni¿sza
by³a natomiast frekwencja w obwodzie
w Kopienicy  42%.
Powy¿sze informacje odnosz¹ siê
do okrêgów otwartych. W dwóch okrêgach zamkniêtych umiejscowionych w
domach pomocy spo³ecznej w Miedarach i Zbros³awicach euroentuzjastów
by³o prawie 100%, a frekwencja wynosi³a w Miedarach 55,7 % a w Zbros³awicach 80,7%.

Podziêkowanie

Wszystkim osobom zaanga¿owanym w przygotowanie i przeprowadzenie referendum, a zw³aszcza
cz³onkom komisji obwodowych dziêkujemy za wzorow¹ pracê.
Pawe³ Kowolik
Wójt,
Stanis³aw Garncarz
Pe³nomocnik Komisarza
Wyborczego w Katowicach

W zwi¹zku z mo¿liwoci¹
przeprowadzenia bezp³atnego
szkolenia informacyjnego w zakresie AGROTURYSTYKI- zak³adanie gospodarstw agroturystycznych, proszê o zg³aszanie
chêtnych do wziêcia udzia³u w
w/w szkoleniu.
Osoby zainteresowane mog¹
równie¿ indywidualnie uzyskaæ informacje na ten temat.
Tel. kontaktowy w Urzêdzie
Gminy: 233-71-02 wew. 7 Pan Dariusz Musio³

Kronika Policyjna

1. 30/31 maja Jasiona- nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y 404 m lini
energetycznej.
2. 31 maja/1 czerwca Zbros³awice- nieznany sprawca po uprzednim
wybiciu okna w³ama³ siê do domu i
skrad³ narzêdzia o wartoci 1500 z³.
3. 3 czerwca Ksiê¿y Las- nieznany
sprawca w³ama³ siê do samochodu
marki Toyota Land-Cruiser, uszkodzi³
stacyjkê, skrad³ dowód rejestracyjny
pojazdu.
4. 3 / 4 czerwca Ziemiêcice- skradziono 1000 mb lini energetycznej.
5. 3 czerwca wiêtoszowice- kieruj¹cy pojazdem Dewoo Tico podczas
wykonywania manewru wyprzedzania zosta³ zmuszony do gwa³townego
hamowania w skutek czego potr¹ci³
pieszego lat 22.
6. 4 czerwca Karchowice- nieznany sprawca skrad³ z kieszeni portfel z
dokumentami i gotówk¹ mieszkañcowi gminy Zbros³awice.

Numery telefonów
policjantów patroluj¹cych
teren naszej Gminy:
1/ st. post. Mi³osz Gola patroluje so³ectwa: Zbros³awice,
Miedary, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice
- nr kom. 0 602 102 886
2/ st. sier¿. Adrian Kapica
patroluje so³ectwa: £ubie,
Kopienica, Jasiona, Ksiê¿y
Las, £ubki, Jakowice
- nr kom. 0 602 102 434
3/ sier¿ Lucjan Szmidt patroluje so³ectwa: Wieszowa,
Kamieniec, Boniowice, Karchowice, Zawada
- nr kom. 0 606 384 544
4/ st. post. Jacek P³onka
patroluje so³ectwa: Czekanów,
wiêtoszowice, Ziemiêcice,
Przezchlebie, Sza³sza
- nr kom. 0 606 916 811
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cieków w wiêtoszowicach. Wygra³a firma Gazoplast z Tarnowskich Gór.
4. Wójt podpisa³ porozumienia ze
stowarzyszeniami na rzecz budowy
kanalizacji.
5. Uniewa¿niono postêpowania
dot. remontu Szko³y Podstawowej w
Kopienicy z powodu cen z³o¿onych
ofert, które przekroczy³y zarezerwowane na ten cel, przez zamawiaj¹cego,
rodki finansowe. Postêpowanie zostanie powtórzone.
6. Wójt zatwierdzi³ protokó³ przetargu na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy
Zbros³awice. Wygra³a firma AN ARCHI GROUP z Gliwic.

7. Postanowiono rozszerzyæ zakres
dzia³ania Gminnego Centrum Informacji w Kamieñcu o us³ugi wiadczone
przez Agencjê Inicjatyw Lokalnych
S.A. w Bytomiu, Stacjê ChemicznoRolnicz¹ w Gliwicach, Orodek Doradztwa Rolniczego w Miko³owie,
Agencjê Rozwoju Lokalnego Agrotur
S.A.
8. Wójt zatwierdzi³ protokó³ przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy Konserwacja owietlenia dróg
na terenie Gminy Zbros³awice. Wybrano ENERGO SERWIS-GZE Sp. z o.o.
z Zabrza, która zaproponowa³a cenê
6,85 z³ brutto za 1 punkt wietlicy.
9. Zintensyfikowaniu ulegn¹ prace
obejmuj¹ce wymianê znaków drogowych, oraz ³atanie dziur na drogach.
10. Uzgodniono dalsze dzia³ania
Izby Przemys³owo-Handlowej w Tarnowskich Górach na rzecz promocji
gminy Zbros³awice.

Z prac Rady Gminy

29.05.  posiedzenie Komisji Rolnictwa
Zapoznanie siê z dzia³alnoci¹ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z prac Wójta Gminy
1. Wójt zatwierdzi³ protokó³ na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Zbiorczej Oczyszczalni
cieków w Kamieñcu. Wybrano firmê
rodowisko z Bielska Bia³ej.
2. W wyniku spotkania z dyrektorami Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz z panem Klimowiczem, w sprawie wodoci¹gu z Boniowic do bloków mieszkalnych w Kamieñcu ustalono, ¿e gmina przeka¿e
Agencji koncepcjê gospodarki ciekami, a Agencja rozezna mo¿liwoci sfinansowania kanalizacji w Ksiê¿ym Lesie.
3. Wójt zatwierdzi³ protokó³ z przetargu na wykonanie przepompowni

28.04.2003r. - sesja Rady Gminy.
Przyjêcie sprawozdania z wykonania
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
2003-2007 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.
16 i 29.05.  posiedzenie Komisji
Statutowej
Prace nad zmian¹ Statutów So³ectw.
21.05.  posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Kontrola realizacji inwestycji.
Zapoznanie siê z organizacj¹ przetargów na zamówienia publiczne.

02.06.  posiedzenie Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju
Omówienie i ocena stanu kanalizacji
Gminy.
Podpisanie porozumienia pomiêdzy 7
stowarzyszeniami budowy kanalizacji
z Urzêdem Gminy w sprawie jednolitego regulaminu uczestnictwa mieszkañców w budowie kanalizacji.
Omówienie dzia³alnoci Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
04.06.  posiedzenie Komisji Owiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Zapoznanie siê z dzia³alnoci¹ Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
Zaopiniowanie projektów uchwa³
Rady Gminy.
Omówienie stanu przygotowañ do
akcji letniej.

Gminne Centrum Informacji
Gminne Centrum Informacji
wiadczy us³ugi od poniedzia³ku do soboty w godz. od 8.0022.00, a w niedzielê od 14.0022.00. Zakres dzia³ania: kawiarenka internetowa, pomoc w
opracowywaniu dokumentów
niezbêdnych przy ubieganiu siê
o pracê, przepisywanie komputerowe, wizytówki, zaproszenia.
W GCI dzia³aj¹ równie¿:

1) M³odzie¿owe Biuro Pracy zajmuje siê porednictwem pracy i jest czynne od 7.00-15.00,
wtorek od 7.00-10.00, czwartek
od 8.00-10.00
2) Agencja Inicjatyw Lokalnych
 zajmuje siê informowaniem o
warunkach za³o¿enia rachunku
bankowego i otrzymania kredytu- czynne w ka¿d¹ pierwsz¹
rodê miesi¹ca od 10.00 do

12.00, w czwartek od 8.00 do
10.00.
3) Stacja Chemiczno-Rolnicza
dy¿uruje w ka¿d¹ rodê od 8.00
do 12.00.
4) Orodek Doradztwa Rolniczego - dy¿uruje w ka¿dy
czwartek od 8.00-11.00.
Bli¿sze informacje mo¿na
uzyskaæ pod numerem tel.
333 87 40.
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Jazz w Stodole

W pi¹tek 20.06.2003 r. o
godz. 20.00 w Stodole pod
strzech¹ w Zbros³awicach
ul. Wolnoci 13 odbêdzie siê
koncert Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Jazzmanowi
bêdzie towarzyszyæ trio Arka
Skolika.
Wróblewski Jan Ptaszyn
(1936)- saksofonista, kompozytor, dyrygent. Tak¿e publicysta, dzia³acz ruchu muzycznego, pedagog. Debiutowa³ w
1956 r. jako cz³onek sekstetu
K. Komedy, gra³ tak¿e w
kwintecie J. Miliana.
Jako pierwszy polski muzyk jazzowy wyst¹pi³ w 1958
na festiwalu w Newport
(USA). Od tego roku prowadzi w³asne zespo³y jazzowe,
m.in.: Kwintet Poznañski,
Jazz Outsiders, Polish Jazz

Quartet, Studio Jazzowe Polskiego Radia, Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej
Twórczoci Cha³turnik, Mainstream, Made in Poland.
Wspó³pracuje z najwybitniejszymi jazzmanami polskimi.
Koncertowa³ w wielu krajach wiata. Pe³ni³ funkcjê
prezesa Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Od 1970
roku prowadzi radiowe audycje popularyzuj¹ce jazz. Jest
wyk³adowc¹ na wielu krajowych i zagranicznych warsztatach muzycznych. Oprócz
utworów jazzowych komponuje tak¿e muzykê symfoniczn¹ i ilustracyjn¹. Ceniony kompozytor piosenek piewanych m.in. przez E. Bem,
£. Prus, M. Rodowicz, A. D¹browskiego, A. Zauchê.

SKUTKI ZIMY

W zwi¹zku z faktem wyst¹pienia na obszarze naszej Gminy szkód
w uprawach polowych wynik³ych z
wymarzniêcia ozimin, Urz¹d Gminy
powo³a³ spo³eczn¹ komisjê do szacowania szkód. W jej sk³ad weszli:
pracownik Urzêdu Gminy, So³tysi
oraz pracownicy Orodka Doradztwa Rolniczego.
Gminna Komisja od dnia 8
kwietnia przyjê³a ³¹cznie 57 zg³oszeñ szkód z terenu 13 So³ectw, najwiêcej w Ksiê¿ym Lesie -9 zg³oszeñ,
w £ubiu-12, w Kopienicy 11, które
dotknê³y ³¹cznie obszar o po wierzchni 1370 ha, z tego 352 ha u
rolników indywidualnych. Ca³kowitemu wymarzniêciu uleg³o 870 ha
(279 ha u rolników indywidualnych.) g³ównie rzepaku i pszenicy
ozimej, co stanowi ponad 10 %
gruntów ornych na terenie naszej
Gminy.
U rolników indywidualnych ca³kowicie wymarz³o od 10 do 50%
powierzchni zasiewów, natomiast
pozosta³y area³ upraw zosta³ w
znacznej mierze uszkodzony. Dodatkowe straty wynik³y z ponownego
obsiania zniszczonych upraw rzepaku, ze wzglêdu na stosowane wczenie herbicydy, które teraz hamuj¹
wzrost zbó¿ jarych, g³ównie jêczmienia.
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Oszacowanie strat pozwoli na
ubieganie siê o pomoc finansow¹ w
formie kredytu preferencyjnego na
wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia³ach specjalnych produkcji rolnej znajduj¹cych
siê na obszarach dotkniêtych klêsk¹
suszy, gradobicia, nadmiernych
opadów atmosferycznych, wymarzniêcia, powodzi, huraganu, po¿aru
lub plagi gryzoni, na podstawie § 20
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z
30 stycznia 1996r. w sprawie szczegó³owych dzia³añ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz sposobów ich realizacji.
Z wnioskiem o wyra¿enie zgody do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wystêpuje Wojewoda po dokonaniu
przez Wojewódzk¹ Komisjê oszacowania strat w ci¹gu 30 dni od wyst¹pienia klêski oraz po weryfikacji
wyceny wysokoci szkód na podstawie protoko³ów Gminnych Komisji.
W przypadku nie uzyskania kredytu preferencyjnego, mo¿liwe bêdzie indywidualne rozpatrywanie
wniosków rolników szczególnie dotkniêtych szkod¹, na mocy stosownej Uchwa³y Rady Gminy.
D.Musio³

O MIKROSKOPIE
Wszyscy s¹ chyba wiadomi,
w jak trudnej finansowo sytuacji
znajduje siê obecnie szkolnictwo.
Notorycznie brakuje pieniêdzy.
Dlatego warta uwagi jest postawa nauczycieli i uczniów LO i gimnazjum w Kamieñcu, którzy staraj¹ siê jak mog¹, aby tylko zapewniæ sobie jak najlepsze warunki pracy i nauki.
Na pewno jednym z ciekawszych przedmiotów jest biologia,
której w liceum naucza pani mgr
Agnieszka Za³êska. Potrafi ona w
prosty a jednoczenie bardzo ciekawy sposób przekazaæ wiedzê, a tym
samym zachêciæ do wiêkszego zainteresowania przyrod¹. Nic zatem
dziwnego i¿ jest lubianym nauczycielem, który potrafi znaleæ wspólny jêzyk z m³odzie¿¹. Dlatego bez
problemu uda³o siê jej namówiæ
uczniów do brania udzia³u w licznych
konkursach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Dziêki temu szko³a
wzbogaci³a siê o nowy magnetowid
i komputer oraz kasety VHS.  Przekaz telewizyjny dzia³a lepiej na

uczniów ni¿ wyk³ad. Dziêki obrazowi m³odzie¿ lepiej przyswaja wiedzê.
 kontynuuje pani Za³êska.
Marzeniem pani Agnieszki Za³êskiej i uczniów jest zakup videomikroskopu z kamer¹, który wyposa¿ony jest w tor TV. Aby to marzenie
zrealizowaæ, nale¿y siê liczyæ z wydatkiem wysokoci 3 ty.  4 tys.
z³. Jest to bardzo znacz¹ca suma.
M.in. dlatego od dwóch lat trwa
zbiórka zu¿ytych pojemników na tusze do drukarek atramentowych i laserowych (apelujemy do czytelników o w³¹czenie siê do akcji). Akcja ta polega na wymianie odpowiedniej iloci pojemniczków na ...
komputer. Dlatego w szkole w Kamieñcu pojawi³ siê ju¿ nowy komputer wraz z oprogramowaniem.
W tym przedsiêwziêciu du¿o pomaga nam pani bibliotekarka mgr Bo¿ena Graca. Zatem w formie rewan¿u czêæ rodków przeznaczylimy
na zakup ksi¹¿ek dla szkolnej biblioteki  opowiada pani Agnieszka.

Podziêkowanie

 Panu Krzysztofowi Jêdroszkowiakowi za nieodp³atne przekazywanie drewna opa³owego
 Panu Miros³awowi Pasiecznikowi za sta³e czuwanie nad urz¹dzeniami elektronicznymi i pomoc w
modernizacji pracowni komputerowej
 Panom: Marianowi ¯yme³ce,
Zdzis³awowi Dziecichowi, Joachimowi Pieczka, Andrzejowi
John, Eugeniuszowi Wrodarczykowi, Joachimowi Cichorowskiemu, Piotrowi Buk za transport
i pomoc przy wnoszeniu mebli
szkolnych
 Pani Ricie Pradela - dyrektorce
Studium Medycznego w Gliwicach
za przekazanie mebli szkolnych
 Kierownictwu piekarni HOFPOL
z Czekanowa za obdarowanie
wszystkich uczniów wypiekami

W zwi¹zku z koñcz¹cym siê rokiem
szkolnym 2002/03 pragnê gor¹co podziêkowaæ tym wszystkim, którzy w
znacz¹cy sposób przyczynili siê do podniesienia jakoci pracy szko³y.
W szczególnoci dziêkujê:
 Panu Paw³owi Kowolikowi - wójtowi gminy Zbros³awice i Panu
Wies³awowi Olszewskiemu - wce wójtowi za wsparcie i pomoc w
realizacji projektu Podaj rêkê
 Panu Leszkowi Sobocie za modernizowanie i czuwanie nad stanem
technicznym pracowni komputerowej
 Panu Joachimowi Pieczka za nieodp³atne kontrolowanie i konserwowanie ganic
 Pani Iwonie Olszewskiej za nieodp³atne prowadzenie aerobiku
 Panom: Zdzis³awowi i Marianowi Dzieciuchom za nieodp³atne
dowo¿enie uczniów na zawody
sportowe
 Panom: Krzysztofowi Prokopowi
i Henrykowi Bonkowi za nieodp³atne malowanie meblocianek

B£A¯EJ KUPSKI

Na czas wakacji letnich ¿yczê
wszystkim bezustannego cieszenia siê
drobiazgami, które sprawi¹, ¿e wielkie
szczêcie niepostrze¿enie i cicho wejdzie w nasze ¿ycie.
W imieniu swoim i ca³ej spo³ecznoci
szkolnej
Z wyrazami wdziêcznoci
Alicja Bojdo³
dyrektor Szko³y Podstawowej
w Czekanowie
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Ziemiêcice

Dzieñ Sportu  Dzieñ Dziecka

Pod takim tytu³em zorganizowano miêdzyszkolne zawody sportowe, które odby³y siê 31.V. br. na terenie Szko³y Podstawowej w Ziemiêcicach.
Zaproszeni gocie z SP z Kopienicy rywalizowali z gospodarzami zawodów. Zgromadzon¹ m³odzie¿ i dzieci
wraz z opiekunami obu szkó³ gor¹co
przywita³a pani dyrektor SP Ziemiêcice Danuta Teperek.
Uczniowie klas m³odszych rywalizowali ze sob¹ w grach i zabawach,
natomiast klas starszych mogli wykazaæ siê umiejêtnociami w tak popularnych dyscyplinach, jak: pi³ka no¿na, pi³ka siatkowa, biegi oraz skoki w
dal. Imprezie towarzyszy³y mi³e prze-

rywniki w postaci
wystêpów artystycznych uczniów
z Ziemiêcic. Duch
sportowy udzieli³
siê równie¿ nauczycielom, którzy
przyst¹pili do jedynej konkurencji 
przeci¹gania liny.
Wszyscy rywalizowali zaciekle i am-

bitnie.
Po tak mêcz¹cym dniu pe³nym
sportowych emocji uczestnicy mogli
odpocz¹æ przy ognisku, piek¹c kie³baski i wymieniaj¹c pomiêdzy sob¹ wra¿enia. Dobra atmosfera towarzyszy³a
ca³ej imprezie.
Dyrektor SP Ziemiêcice wraz z Gronem Pedagogicznym dziêkuje sponsorom imprezy: p. Sylwestrowi Kowalskiemu w³acicielowi Zak³adów Przetwórstwa Miêsnego w Ziemiêcicach
oraz p. Piotrowi Piêtkowi w³acicielowi piekarni w Gliwicach.
Organizatorzy
Jolanta Kozub
Rafa³ Duma³a

Dzieñ Dziecka
Drugiego czerwca w Szkole
Podstawowej w Zbros³awicach
zajêcia odbywa³y siê w bardzo
nietypowy sposób. Uczniowie
przybyli do szko³y na godzinê
9.30, w sportowych strojach, a
zamiast tornistrów wype³nionych podrêcznikami i zeszytami
zabrali niezbyt obfity prowiant.
Pokazy umiejêtnoci, konkursy,
gry i zabawy sportowe, loteria fantowa  w taki oto sposób wiêtowano Dzieñ Dziecka w zbros³awickiej podstawówce. Uczniowie
d³ugo czekali na ten wielki dzieñ i
równie d³ugo przygotowywali siê
do niego, bowiem pierwsza czêæ
naszego ma³ego festynu polega³a
na prezentacji swoich umiejêtnoci
i zdolnoci przed ca³¹ spo³ecznoci¹
szkoln¹. By³a to idealna mo¿liwoæ
pokazania siê z jak najlepszej strony, bo przecie¿ na co dzieñ nie jestemy w stanie wypatrzyæ ka¿dego talentu. Wród tych dzieci, które zg³osi³y swoj¹ kandydaturê pojawili siê wietni muzycy, tancerze,
piewacy, a tak¿e poeci. Co podobnego! Prawie jak profesjonalici!  stwierdzi³a prowadz¹ca p. J.
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Twardawa, a ca³a reszta zgodzi³a
siê z pani¹ bez zastrze¿eñ. Na uwagê zas³uguje wiersz napisany przez
uczennicê klasy VI b Klaudiê Szewczyk z okazji ukoñczenia Szko³y Podstawowej, zadedykowany kolegom, kole¿ankom i nauczycielom:
Przyszed³ czas by odejæ st¹d,
Trzeba znaleæ znów swój k¹t. Wracaj¹ wszystkie szczêliwe dni, Jak
wiele by³o tych piêknych chwil...
Konkursy przedmiotowe oraz
mini loteria fantowa maj¹ca wieloletni¹ tradycjê cieszy³y siê równie
du¿ym powodzeniem. Perspektywa
zdobycia nagród lub zajêcia pierwszego miejsca doda³y si³y i motywowa³y do wziêcia udzia³u w konkursach:
 Europa bez granic- konkurs
plastyczny. 33 osoby rozwija³y
plastycznie tê myl dowoln¹
technik¹ i wed³ug w³asnych pomys³ów. Najciekawsze interpretacje przedstawi³y: Klaudia
Szewczyk, Kamila Mika oraz
Marysia Miczka.
 Konkursie ortograficzny. Wiêkszoæ napisa³a dyktando bezb³êdnie. Nagrody otrzyma³y 3

Rzut oka na matury
w Zespole Szkó³ w Kamieñcu
Miesi¹c maj to dla licealistów
okres zbierania plonów ich czteroletniej nauki, czyli ³amania g³owy i ...pióra na maturze. W bie¿¹cym roku
szkolnym w Zespole Szkól w Kamieñcu egzamin dojrza³oci odby³ siê po
raz drugi. Przyst¹pili do niego wszyscy uczniowie, którzy ukoñczyli tutejsze Liceum Ogólnokszta³c¹ce z
wyj¹tkiem jednej osoby. Wychowawczynie klas czwartych  Panie mgr
Ewa Nawrocka i mgr Aleksandra Peciak-Czarnik trzyma³y kciuki za swych
wychowanków i wierzy³y w ich sukcesy. Warto dodaæ, ¿e w maturalne
szranki stanê³o równie¿ szecioro
ubieg³orocznych absolwentów, którzy
mieli zaleg³oci z ubieg³ego roku.
Czêæ pisemna odby³a siê 6 i 7
maja  we wtorek obowi¹zkowy egzamin z jêzyka polskiego, w rodê  z
wybranego przedmiotu. Mimo du¿ego upa³u wszyscy starali siê jak najlepiej wypaæ i pracowali na najwy¿szych obrotach. Po kilkudniowej przerwie rozpoczê³a siê czêæ ustna, która da³a zdaj¹cym mo¿liwoæ bezporedniego zaprezentowania wiedzy i
umiejêtnoci. Na uwagê zas³uguje
fakt, ¿e wielu uczniów, którzy w trak-

cie nauki uzyskiwali przeciêtne wyniki, zmobilizowa³o siê i zda³o egzamin
dojrza³oci ze redni¹ powy¿ej 4,0.
Troje abiturientów  Agata Baron, Milena Zawistowska i Marcin Macio³ek
otrzyma³o wiadectwa z wyró¿nieniem. Niestety nie wszystkim siê powiod³o i kilkoro uczniów przyst¹pi do
egzaminu poprawkowego.
Nowym dowiadczeniem na tegorocznej maturze by³o po³¹czenie egzaminu dojrza³oci z egzaminem
wstêpnym na Politechnikê l¹sk¹, na
Wydzia³ Matematyczno-Fizyczny. Do
tej formy egzaminu przyst¹pi³o szeæ
osób, a uzyskane wyniki kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: jedna osoba uzyska³a ocenê dobr¹, cztery  oceny
bardzo dobre, a jedna ze zdaj¹cych
otrzyma³a ocenê celuj¹c¹. Wszyscy
zdaj¹cy stali siê automatycznie
studentami wspomnianej wy¿ej
uczelni.
Naszym abiturientom sk³adamy
serdeczne gratulacje i ¿yczymy po³amania siê na dalszych egzaminach
oraz mi³ego wypoczynku.

osoby: Martyna Kobielnik, Andrzej Gryc oraz Joanna Lata.
 Konkurs matematyczny z udzia³em15 osób. Zadania obejmowa³y wiedzê praktyczn¹. Maksymaln¹ iloæ punktów zdoby³ zespó³ sk³adaj¹cy siê z uczennic
klasy IV a: Karolina Grzechca,
Aleksandra Sonsalla i Monika
Trefler.
 Zabawy sportowe na weso³o.
Najciekawsze rywalizacje to:
bieg parami z balonami, jedzenie p¹czka bez u¿ycia r¹k, bieg z

jajkiem na ³y¿ce i literówka.
Uczestnicy dali z siebie wszystko, ostatecznie zwyciêstwo odnios³a klasa VI b.

Barbara Dusiñska

Wspania³a zabawa, ciekawe
konkursy, atrakcyjne nagrody i
przepiêkna pogoda  to wszystko
sprawi³o, ¿e Dzieñ Dziecka w
Szkole Podstawowej w Zbros³awicach pozostanie w naszych wspomnieniach przez d³ugi czas.
Blanka Dydak
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30 maja w pi¹tek odby³o siê w Miedarach uroczyste otwarcie III Miêdzynarodowego Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych Fyrtek 2003. Dzieciêce
wiêto Folkloru rozpoczê³o siê od barwnego korowodu, który przeszed³ ulicami Miedar. Mieszkañcy
wsi mogli podziwiaæ oryginalne stroje zagranicznych goci. Po korowodzie delegacje poszczególnych pañstw spotka³y siê w szkole z w³adzami naszej gminy, a potem...rozpoczê³y siê artystyczne
popisy. Na scenie zaprezentowa³y siê oprócz Ma³ego l¹ska i Miedarzan zespo³y z Bia³orusi, Litwy, Chorwacji, S³owacji Widzowie gromkimi brawami nagradzali m³odych artystów za profesjonalizm
i wdziêk. Impreza zakoñczy³a siê zabaw¹ taneczn¹ z miejscowym zespo³em „Kostar”

Integracja w Miedarach Wielka feta
z okazji dnia dziecka
w Kopienicy

Mieszkañcy szeciu Domów Pomocy Spo³ecznej  DPS: Przyjañ,
£ubie, Zameczek w Lubliñcu, Zbros³awice, Pilchowice, Miedary 
uczestniczyli w IV Integracyjnych Rozgrywkach Sportowych Miedary
2003 zorganizowanych przez DPS Miedary.
Dziêki uprzejmoci Dyrekcji Zespo³u Szkolno  Przedszkolnego w
Miedarach odby³y siê one w piêknej sali gimnastycznej tej szko³y.
Zawodnicy rywalizowali w 6 konkurencjach dostosowanych do ich
mo¿liwoci. Ka¿dy dom zaprezentowa³ równie¿ swój program artystyczny.
Ostateczna klasyfikacja wygl¹da³a nastêpuj¹co:
I miejsce - DPS Miedary, II miejsce  DPS Lubliniec, III miejsce 
DPS £ubie, IV miejsce  DPS Przyjañ, V miejsce  DPS Pilchowice, VI miejsce  DPS Zbros³awice.
Nie miejsca by³y jednak w Miedarach najwa¿niejsze, ale dobra zabawa, ruch, sportowa atmosfera oraz gor¹cy doping publicznoci.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ W-ce Wójtowi Gminy Zbros³awice panu Wies³awowi Olszewskiemu, Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu Zespo³u Szkolno  Przedszkolnego w Miedarach,
Praktykantom z Medycznego Studium Zawodowego w Tarnowskich
Górach o kierunku terapeuta zajêciowy, uczniom szko³y za bardzo
serdeczne, ciep³e przyjêcie zawodników oraz wszystkim, którzy
przyczynili siê do zorganizowania wspania³ej imprezy.
W taki sposób kszta³tuje siê pozytywna, otwarta postawa do osób
niepe³nosprawnych.
Gabriela Przyby³ek

DZIEÑ MATKI
Nikt nie potrafi i nikt nie zdo³a Mamie za jej dobroæ podziêkowaæ

Tymi s³owami trzecioklasici
ze Szko³y Podstawowej w Zbros³awicach rozpoczêli spotkanie
powiêcone tej jednej, jedynej i
niepowtarzalnej istocie w ¿yciu
ka¿dego cz³owieka-Matce.
Tradycyjnie, wszystko zaczê³o siê od recytacji przepiêknych
wierszy, które same w sobie wyra¿a³y wdziêcznoæ za ten
ogromny matczyny trud. Za
opiekê, za ciep³o, za zaufanie i
mi³oæ. Aby urozmaiciæ nieco
program artystyczny uczniowie
wraz z wychowawczyni¹ zorganizowali koncert ¿yczeñ. Z okazji tak szczególnego wiêta jak
Dzieñ Matki, ta forma winszowania okaza³a siê idealna. Prowadz¹cy: Kasia z Mirkiem w
imieniu dzieci, sk³adali mamom
¿yczenia, które przeplatane by³y
zabawnymi piosenkami. Chc¹c
podtrzymaæ wietny nastrój jaki
ju¿ siê wytworzy³, dzieci popiesznie przystapi³y do realizacji dalszej czêci programu.
Wszystkie rozda³y swoim mamom koszyczki przepe³nione
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cukierkami, wród których znajdowa³ siê jeden kupon
z okrelonym poleceniem. Zadaniem ka¿dego ucznia by³o wykonanie dyspozycji zapisanej na
bileciku, oczywicie pod nadzorem mamy.
Nie trudno mo¿na by³o zauwa¿yæ, i¿ atmosfera klasowej
uroczystoci stawa³a siê coraz
bardziej swobodna.
Aby przypieczêtowaæ wystêp, dziewczynki zaprezentowa³y wspó³czesny taniec, w kilkuosobowych zespo³ach. A zrobi³y to tak barwnie i z takim temperamentem, ¿e od razu oczarowa³y widowniê.
Przygotowany specjalnie dla
honorowych goci poczêstunek
upaja³ swym smakiem, a jego
s³odycz towarzyszy³a im przez
ca³¹ zabawê.
»Dzieñ Matki« jeden z majowych dni wybrany, wszyscy
przecie¿ wiemy dlaczego tak
bardzo je kochamy: Mamo za
to, ¿e da³a mi kawa³ek nieba,
ja nigdy w ¿yciu skrzywdziæ ciê
nie dam.
Blanka Dydak,
Barbara Ochman

W sobotê 31.05.03r. niesamowite atrakcje z okazji
Dnia Dziecka zafundowa³a wszystkim milusiñskim
Rada So³ecka Kopienicy.
Na parzynci (placu zabaw) zebra³o siê mnóstwo
ma³ych i wiêkszych dzieci
w oczekiwaniu na zmagania sportowe.
Rozgrywki rozpocz¹³
pieczo³owicie przygotowany wycig rowerowy dooko³a Kopienicy: peleton
pilotowa³ czarny opel wyznaczaj¹c trasê, bezpieczeñstwa pilnowali wyznaczeni mieszkañcy a niegrone rany opatrywa³a
przemi³a pani pielêgniarka.
W tym dniu ka¿de dziecko mog³o sprawdziæ swoj¹

MIEDARZANIE
NA KONCERCIE
LAUREATÓW
W CZÊSTOCHOWIE
W sobotê 7 czerwca
w M³odzie¿owym Domu
Kultury w Czêstochowie
og³oszone zosta³y wyniki
Wojewódzkiego Przegl¹du
Zespo³ów Artystycznych
ZPiT. „Miedarzanie” z
Miedar, jako zdobywca I
miejsca w eliminacjach rejonowych reprezentowa³
na festiwalu powiat tarnogórski i Jury przyzna³o zespo³owi II miesjce oraz
symboliczn¹ statuetkê.

zrêcznoæ w rzucie pi³k¹ do
kosza, krzepê w przeci¹ganiu liny i gibkoæ we wzbudza-j¹cej wiele emocji
wspinaczce po linie. Niesamowity by³ te¿ rowerowy
tor przeszkód, który dzieci
pokonywa³y z niezwyk³¹
szybkoci¹ i precyzj¹.
Ów pe³en wra¿eñ dzieñ
zakoñczono ogniskiem i
oczywicie wrêczeniem
wielu atrakcyjnych nagród
i dyplomów, zafundowanych przez hojnych sponsorów - osoby prywatne i
firmy - którym ca³a Rada
So³ecka serdecznie dziêkuje.
Cz³onkowie
Rady So³eckiej Kopienicy

1 czerwca 2003 r. w
miejscowoci Jasiona
z inicjatywy Rady So³eckiej odby³a siê impreza pt. SPORT I ZABAWA.
Zorganizowano gry i
zabawy typu: przeci¹ganie liny, siatkówka,
konkurs tañca, konkurs
piosenki oraz dyskoteka. Wszystkie dzieci
otrzyma³y paczki ze
s³odyczami sfinansowane przez Radê So³eck¹. Fundatorem nagród konkursowych
by³ pan Jan Wysocki.
Ponadto wszyscy
przybyli poczêstowani
zostali wypiekami.
Rada So³ecka.
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L¥SKI ODDZIA£ REGIONALNY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI
I MODERNIZACJI ROLNICTWA
W CZÊSTOCHOWIE
zaprasza wszystkich zainteresowanych do sk³adania
wniosków o pomoc finansow¹ w ramach specjalnego
akcesyjnego programu na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich SAPARD.
Pomoc finansowa bêdzie udzielana na przedsiêwziêcia z
zakresu
PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKU£ÓW ROLNYCH
I RYBNYCH
Dzia³anie 1
Prezes ARiMR wyznaczy³ termin sk³adania wniosków o pomoc
finansow¹:
Od 26 maja 2003 roku do 27 czerwca 2003 r.
Zakoñczenie inwestycji objêtych pomoc¹ oraz z³o¿enie
wniosków o p³atnoæ wraz z kompletem wymaganych
dokumentów musi nast¹piæ do dnia 10 sierpnia 2004 roku.
Wnioski przyjmowane s¹ w l¹skim Oddziale Regionalnym
ARiMR w Czêstochowie przy ul. Sobieskiego 7.
Szczegó³owe informacje o warunkach ubiegania siê
o pomoc finansow¹ mo¿na uzyskaæ w l¹skim Oddziale
Regionalnym ARiMR: nr telefonu - 0-34 37822 17, e-mail slaski@arimr.gov.gl, a tak¿e na stronie internetowej ARiMR:
www.arimr.gov.pl i pod numerem bezp³atnej infolinii O 800
38 00 84.
Formularze wniosków dostêpne s¹ na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl

L¥SKIEGO
PIEWANIA
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Piêkna aura i piêkne wiêta
sprzyja³y idei Festynu Rodzinnego
w ostatni dzieñ maja, którego inicjatorem by³a dyrektor szko³y wraz
z gronem pedagogicznym. Na placu przed szko³¹, w szkole i na boisku  wszêdzie wiêtowano Dzieñ
Matki i Dzieñ Dziecka. By³y wspania³e ciasta, grill i zawody sportowe dla ca³ych rodzin z licznymi nagrodami, prowadzone przez pana
Grzegorza Sitka i Krystynê Berbeæ.
Nad opraw¹ artystyczn¹ czuwa³y panie Bogumi³a Witaszczyk, Iwona Witaszczyk oraz Rita Bulinska.
By³y wiersze i piosenki oraz konkurs
pod has³em Jaka to melodia?,
gdzie prowadz¹cym i solist¹ by³ sam
Micha³ Winiewski z Ich Troje(Patryk Pajor). Gociem specjalnym tego wieczoru by³ Michael
Jackson, w postaæ którego wcieli³
siê uczeñ kamienieckiego gimnazjum. Uczestnikami tej imprezy by³y
równie¿ dzieci z Przedszkola w Kamieñcu z repertuarem najmilszych
piosenek i wierszy dla mam.
Najwiêksze emocje wzbudza³a
bogata loteria fantowa, której zorganizowanie by³o mo¿liwe dziêki hojnym i ¿yczliwym sponsorom:

GALA

W niedzielê 8 czerwca w Domu Muzyki i
Tañca w Zabrzu odby³a
siê Jubileuszowa Gala
Festiwalu Piosenki
Dzieciêcej l¹skie
piewanie. W pierwszej czêci koncertu zaprezentowali siê laureaci poprzednich edycji
festiwalu, w tym równie¿ Miedarzanie
zdobywcy Z³otego
Szczyglika w 2002r.

Echo
Festynu Rodzinnego

W drugiej czêci wyst¹pili tegoroczni zwyciêscy eliminacji fina³owych. Wród nagrodzonych zespo³ów znalaz³o
siê Trio z Miedar
(Anna Kostka, Aleksandra Jochimek i Justyna Cygan), które zajê³o II miejsce oraz solistka Julia Mueller (III
miejsce w kategorii solistów) ze Szko³y Podstawowej w Miedarach.

C. i Z. Klimowiczom, Manfredowi
Skrzypczyk, Marcinowi Ko³odziej,
Wies³awowi Olszewskiemu, Anecie
Hetmañczyk, Aleksandrze Król, Arturowi Malek, Urszuli Rzeszutko, Marioli Lizoñ, GS w Zbros³awicach, PZU
S.A. w Tarnowskich Górach, A-Z
BIURO, Rejonowemu Urzêdowi
Pocztowemu w Chorzowie, F.H.
Mueller  Jonaszka, a tak¿e ekspedientkom tego¿ sklepu, F.H.U. PointLuk £ukaszowi Piotrowskiemu, Restauracji Stodo³a pod strzech¹
oraz so³ectwom z Kamieñca, Boniowic, Zawady, £ubek Karchowic i
Ksiê¿ego Lasu .
Dyrektor Szko³y i Rada Pedagogiczna sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania przyjacio³om szko³y za ufundowanie nagród do wielkiej loterii fantowej, której dochód przeznaczony zostanie na cele owiatowe.
Ogromne podziêkowania równie¿ dla rodziców za trud i bezinteresowne powiêcenie swojego czasu
w przygotowaniu i obs³udze stanowisk gastronomicznych.
Wszystkim dziêkujemy i zachêcamy do dalszej wspó³pracy.
Krystyna Berbeæ

Obchody Europejskiego
Roku Osób Niepe³nosprawnych
14 lipca w dniu wiêtego Kamila - Patrona chorych, w Domu Pomocy Spo³ecznej w Zbros³awicach
odbêd¹ siê uroczyste obchody Europejskiego Roku Osób Niepe³nosprawnych. Patronat nad ca³oci¹
imprezy obj¹³ Starosta Tarnogórski
- Pan Jerzy Burdziak.
Program obchodów obejmuje uroczyst¹ mszê wiêt¹ celebrowan¹
przez biskupa Gerarda Kusza, a tak¿e
konferencjê na temat praw osób niepe³nosprawnych z udzia³em znakomitych prelegentów (m.in. przewidywany jest udzia³ ks. Arkadiusza Nowaka).
Oczywicie nie zabraknie te¿ festynu z wieloma atrakcjami. Ju¿ dzisiaj
mo¿emy ods³aniaj¹c r¹bka tajemnicy
zdradziæ, ¿e podczas festynu odbêd¹
siê pokazy ratownictwa wysokocio-

wego oraz wschodnich sztuk walki.
W trakcie festynu otwarta zostanie
wystawa prac niepe³nosprawnych artystów. Dla nikogo nie zabraknie te¿
wojskowej grochówki i kie³baski. Bêdzie te¿ wiele innych atrakcji, które
na pewno zainteresuj¹ wszystkich
uczestników obchodów.
W Domu Pomocy Spo³ecznej w
Zbros³awicach mieszka siedemdziesiêciu mê¿czyzn. Dom jest placówk¹
otwart¹, dlatego ka¿dy zainteresowany powy¿sz¹ imprez¹ bêdzie mile widziany, tym bardziej, ¿e celem, jaki
przywieca organizatorom jest integracja osób niepe³nosprawnych ze
rodowiskiem lokalnym i propagowanie w spo³eczeñstwie pozytywnego
wizerunku osób niepe³nosprawnych.
Serdecznie zapraszamy!
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KALENDARZ IMPREZ

19 czerwiec 2003  Przezchlebie - 14.30 - Festyn Rodzinny w przedszkolu,
21 czerwiec 2003  Kamieniec - zabawa taneczna - gra zespó³ Kostar,
21, 22 czerwiec 2003  Miêdzynarodowy Festiwal Chórów i Zespo³ów Wokalnych
w Kopienicy (z udzia³em zespo³ów z gmin partnerskich: Brackenheim i Charnay
les Macon i Brenna),
22 czerwiec 2003  odpust w Kamieñcu,
27-29 czerwiec 2003  Ziemiêcice - turniej pi³ki no¿nej seniorów o Puchar Wójta Gminy,
28, 29 czerwiec 2003  Dom Pomocy Spo³ecznej w £ubiu - IV Festiwal Piosenki p.t.
Ludzie z zaburzeniami psychicznymi - spo³eczeñstwu,
14 lipiec 2003  Dom Pomocy Spo³ecznej w Zbros³awicach - uroczyste obchody

Wilhelm
Glinka

Mieszkaniec Miedar, 43 lata, ¿ona Brygida,
córki Katarzyna i Magdalena, syn Szymon.
Mgr in¿. elektryk na Politechnice l¹skiej,
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju Rady Gminy Zbros³awice, jeden z inicjatorów powstania a nastêpnie Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Zbudujemy salê
gimnastyczn¹ w Miedarach, obecnie - Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Miedar). Zainteresowania: sport, taniec, praca dla spo³ecznoci lokalnej.

MALI EUROPEJCZYCY

W roku szkolnym 2002/2003
Szkolny Klub Europejski Mali Europejczycy dzia³aj¹cy w Szkole Podstawowej w Miedarach zorganizowa³ uroczyst¹ akademiê z okazji
Dnia Europejskiego. Tematem
wiod¹cym by³y kraje kandyduj¹ce
do Unii Europejskiej. Uczniowie
przygotowali prezentacje pañstw.
Widzowie mogli zobaczyæ flagi,
symbole narodowe, zdjêcia zabytków, stroje ludowe, us³yszeæ mu-

zykê charakterystyczn¹ dla danego
kraju i wzi¹æ udzia³ w pokazach kulinarnych po³¹czonych z degustacj¹.
Przeprowadzono tak¿ê test wiedzy
o Unii oraz rozstrzygniêto konkurs
na najpiekniejszy album kraju kandyduj¹cego do Unii Europejskiej. Na
ca³¹ imprez¹ czuwa³y opiekunki klubu: mgr Joanna Sleziak i mgr Edyta
Podzimska.
Edyta Podzimska.

